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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 371.2 (09) 
О. А. Дубасенюк, 

доктор педагогічних наук, професор; 
О. В. Вознюк, 

кандидат педагогічних наук 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ: 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД  

У статті обґрунтовується інтегративний підхід до освітньої мети, який визначає стратегії і 
засоби її досягнення, що, у свою чергу, детермінує організацію освітнього процесу в межах  школи як 

соціального інституту; формулюються основні цілі освіти в контексті нового педагогічного 
напряму –  "інтегральної трансформаційно-метаморфозної педагогіки", яка  орієнтує навчально-

виховний процес на розвиток мислення, вищу форму якого можна визначити як надсвідоме 
інтегрально-синтетичне мислення. 

Науковцями визнано, що розвиток є універсальною характеристикою Всесвіту. Відповідно, 
розвиток людини є сутнісним змістом її існування. Школа ж постає головним соціальним інститутом, 
який найбільш повно реалізує принцип розвитку людини, оскільки школа здійснює селекцію, 
акумуляцію і трансляцію культурно-цивілізаційних цінностей людства від покоління до покоління, 
формуючи і розвиваючи носіїв цих цінностей – учнів і студентів – упродовж всього життя, оскільки 
професійно-особистісний розвиток людської істоти – це безперервний освітній процес. 

Серед педагогічних пріоритетів, які виділяють учені, є проблема цілеутворення, яке виступає 
найважливішим механізмом реалізації процесу розвитку педагогічних явищ. Дійсно, мета є 
необхідною умовою цього процесу, без якого останній неможливо здійснити. Відтак, важливим є 
з'ясування мети освітнього процесу, чому й присвячували свої дослідження філософи і педагоги всіх 
часів і народів від Платона до  Ш. О. Амонашвілі. Загалом, світову психолого-педагогічну науку про 
розвиток і цілеутворення характеризує практично неосяжний матеріал. Так П. Бакстер нарахував 37 
присвячених їй дослідницьких напрямів (на базі тільки англомовних матеріалів і лише починаючи з 
1970 р.) [1]. Таким чином, нагальною є розробка цілісного підходу до вирішення даної проблеми 
(Н. В.Кузьміна, Г. В. Воєводська; О. А. Дубасенюк та ін.) [2].  

Мета статті полягає в обґрунтуванні інтегрального підходу до освітньої мети, яка визначає 
стратегії і засоби її досягнення, що зумовлює організацію освітнього процесу в межах школи як 
соціального інституту. 

Сучасна освітня ситуація вимагає концептуалізації інтегрального підходу до обґрунтування 
освітніх цілей, що привертає увагу багатьох дослідників. Так, О. І. Субетто стверджує, що школа як 
соціальний інститут, соціальне середовище і культура мають створювати умови для реалізації 
природних можливостей особистості, розвитку її схильностей і здібностей, для планування 
соціального замовлення, спрямованого на підвищення духовного рівня нації, на якісну освітню 
підготовку молодого покоління, щоб максимально наблизитися до реальної історичної потреби, яка б 
забезпечила державі випереджаючий розвиток і виживання [3].  

Д. Міллер дослідив освітні цілі з позицій холістичної парадигми, яка характеризується такими 
поняттями, як гуманістичність, екологічність, інтегральність, цілісність, співпраця, коли  холістична 
освіта пов'язана з навчанням цілісної особистості (емоційне, естетичне, творче, фізичне виховання та 
навчання й ін.); холістична освіта підтримує співпрацю, взаємоповагу; така освіта заснована на 
досвіді, а не "великих книгах" або "базових уміннях" (досвід людини – широкий, відкритий і 
необмежений, як саме життя); холістична мета освіти дає можливість забезпечити цілісний розвиток 
можливостей людини у всіх сферах її життя [4].  

Як засвідчує аналіз проблеми дослідження, практично всі сучасні освітні цілі тією або іншою 
мірою укладаються в загальний концептуальний "трафарет" – універсальну мету освіти, що 
розуміється як підготовка людини до життя в соціумі. Виходячи з цього положення, соціум 
розглядається як такий, що формує те або інше соціальне замовлення, яке відображає освітню мету, 
що варіюється від "виховання гвинтиків соціальної машини", до "розвитку гармонійної особистості", 
"громадянина світу". У цілому, можна виділити взаємозв'язані і такі, що переходять одна в одну 
"горизонтальні" (практичні цілі соціуму, що реалізовуються в рамках його еволюційних завдань) і 
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"вертикальні" (трансцендентні) цілі людського розвитку. Вертикальні цілі при цьому випливають з 
певної "глибинної аксіології", з вищого призначення людини, яке не обмежується її земним 
існуванням, а може мати посмертні перспективи (В. М. Жуковський).  

Окрім горизонтальних і вертикальних цілей (що постають у діалектичній єдності і взаємно 
потенціюють одна одну) можна виокремити і пов'язані з ними так звані сутнісні цілі, які 
визначаються автентичною сутністю людини як такої і базуються на філософському принципі 
екзистенціальної і симультанної даності людської істоти безвідносно до соціальних умов її буття. 
Відповідно, стратегічною метою розвитку виступає сутність людини, її глибинна природа, те, що 
робить людину людиною, яка виступає необхідною і достатньою умовою її існування як розумної 
істоти, і, разом з тим – системоформуючим чинником людської істоти, який реалізується на всіх 
етапах її онто- і філогенетичної еволюції.  

За нашим глибоким переконанням, орієнтація на сутнісну мету розвитку людини (на відміну від 
формулювання горизонтальних і вертикальних цілей такого розвитку, яких може бути безліч) є 
найбільш адекватною з погляду наукової об'єктивності, оскільки такий підхід значно обмежує напрям 
наукового пошуку в проблемній сфері дослідження.  

Виходячи із принципу цілісності та неперервності людського буття, можна дійти висновку: 
сутністю людини є те, що робить людину людиною, те, що присутнє в ній на всіх вікових етапах її 
розвитку. Якщо ми не погодимося з цим висновком, то ми змушені визнати, що людина досягає своєї 
сутності на певному (наприклад, завершальному) етапі свого індивідуального розвитку, тому людей у 
повному розумінні цього слова не так вже багато, а людське суспільство складається з людей і "не-
людей". 

Постає запитання, що робить людину людиною? Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, 
що сутність людини є, насамперед, розум, самосвідомість, мислення. В основі ж цих категорій лежить 
мова (Л. С. Виготський). В експериментах з мавпами, яких навчали жестовій мові глухонімих, вони 
змогли оволодіти основами цієї мови (в цілому досягнувши при цьому рівня розвитку 4-5-річних 
дітей). При цьому, по-перше, вони були спроможні навчати цій мові інших мавп, і, по-друге, вони за 
допомогою мови виділяли себе з тваринного середовища, відносячи себе до людей і називаючи інших 
мавп "брудними тваринами" (!) [5; 6]. 

Отже, володіння мовою як системою знаків, що покладається в основу другої сигнальної системи 
людини, є її сутнісною властивістю. Саме мислення як функцію людського розуму можна вважати 
сутністю людини – істоти принципово розумної, а тому мислячої, оскільки мислення є 
системоформувальним чинником людини як живої системи, і водночас необхідним і достатнім 
чинником її буття як істоти розумної, як виду Homo sapiens. Тому головною розвивальною метою 
освіти можна вважати розвиток у вихованців мислення. Відповідно, постає запитання: чим 
виступає мислення, якими закономірності розвитку йому притаманні? Аналіз наукової літератури з 
проблеми дослідження дозволяє дійти висновку, що одними з найбільш адекватних теоретичних 
інструментів дослідження мислення є концепція функціональної асиметрії півкуль головного мозку 
людини, а також універсальна парадигма розвитку.  

Розглянемо концептуальні положення універсальної парадигми розвитку. Основна 
характеристика світу, в якому ми існуємо, – його подвійність, подільність на праве і ліве, світле і 
темне, добро і зло... Загальна вселенська дихотомія відображає концептуальне джерело руху і 
розвитку – боротьбу протилежностей. У найбільш загальному схематичному вигляді ця боротьба 
простежується у формі розвитку діалектичної суперечності в самій суті всіх предметів, що проходить 
такі стадії своєї еволюції: тотожність → відмінність і протилежність → нова тотожність, в якій 
знімаються суперечності між протилежностями. У наявності процес розщеплення (порушення) стану 
цілісності (тотожності протилежностей) предметів і явищ, що розвиваються, і, зрештою, – 
відновлення цієї цілісності на вищому еволюційному витку розвитку. Ця схема цілком діалектична. 
Гранично просто вона ілюструється висловом Г. В. Плєханова, який зазначав, що "будь-яке явище, 
розвиваючись до кінця, перетворюється на свою протилежність; але оскільки нове, протилежне 
першому, явище також у свою чергу перетворюється на свою протилежність, то третя фаза розвитку 
має формальну схожість з першою [7: 572].  

Ця схема розвитку діалектичного протиріччя, яка фіксує повторювальну (циклічну) зміну двох 
протилежних станів – цілісності і дискретності (відображених у категоріях єдиного і множинного) – є 
універсальною. П. К. Анохін підкреслював: "з широкої біологічної точки зору, також як і з погляду 
філософського аналізу ролі просторово-часової структури світу, рух матерії за послідовними фазами, 
що ритмічно повторюються, є універсальним законом, який визначає основну організацію живих 
істот на нашій планеті" [8: 14].  

Отже, з позиції розглянутого вище глобального еволюціонізму світ як сутність, що розвивається, 
підпорядкований універсальному закону розвитку, який у найбільш загальному вигляді приймає 
форму гегелівської тріади: теза – антитезис – синтез, або єдине – множинне – ціле, або тотожність – 
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відмінність-протилежність – нова тотожність. Ці діалектичні схеми на рівні предмету розвитку слід 
доповнити принципом тріадності, що знаходить своє вираження у вигляді філософської моделі 
реальності, елементами якої є людина і світ (внутрішнє і зовнішнє, суб'єкт і об'єкт).  

Відповідно до принципу універсального еволюціонізму, або універсальної парадигми розвитку [9; 
10], початковий етап онто- і філогенетичного розвитку виявляє єдність, синкретизм суб'єкта й 
об'єкта. На цьому етапі всі форми суспільної свідомості сполучені в певній науково-релігійній 
цілісності, де ірраціональний, релігійний аспект суспільної свідомості знаходить заломлення в 
механізмі психізації дійсності (коли людина і світ є єдиним психічним цілим), а раціональний, 
науковий аспект суспільної свідомості проявляється у формі інституту практичної магії, відблиск якої 
дійшов до нас у вигляді алхімії. Філософія тут має тенденцію зливатися з наукою (натурфілософія), а 
мистецтво, мораль і політика невіддільні від міфу. 

На цьому рівні розвитку людства знання про світ і людину представлені в синтетичному вигляді – 
у формі простих пралогічних, пратеоретичних моделей, занурених у міфологему і метафору. У 
певному розумінні, думка і дія тут злиті, як це спостерігається у дітей дошкільного віку. Так само, як і 
останні, представники древніх соціумів ще не усвідомлюють себе повною мірою як особистості. Саме 
тому  людина і світ, суб'єкт і об'єкт на цьому етапі постають перед дослідником єдиним неподільним 
комплексом, а саме мислення виявляється багатозначним, пралогічним,  містичним, інтуїтивним. 

На другому етапі розвитку людства як виду і суб'єкту історії виявляється нарощування дихотомії 
людини і світу, їх асиметрізація: суб'єкт і об'єкт розводяться за полюсами. Координація відносин у 
суб'єкт-об'єктній системі знаходить своє вираження у такій моделі розвитку науки, яка виділяє 
класичний (об'єкт займає первинну позицію стосовно суб'єкта, тобто об'єкт, що виступає 
"об'єктивною реальністю, даною нам у наших відчуттях" впливає на суб'єкт і багато в чому його 
визначає) та некласичний (суб'єкт впливає на об'єкт) етапи розвитку теоретичної свідомості, 
однозначного, наукового, абстрактно-логічного мислення. 

Третій етап – період постнекласичного розвитку науки – пов'язаний з ідеєю злиття об'єкта і 
суб'єкта, з такою теоретичною парадигмою, у якій вони розглядаються як такі, що впливають один на 
одного і взаємно один одного потенціюють. При цьому розвиток людства немовби повертається до 
своїх сакральних джерел, але на вищому рівні розвитку. Водночас виявляється ідея 
комплементарності, взаємної додатковості раціональної й ірраціональної складових процесу пізнання 
світу, який уявляється як ціле, де все взаємопов'язане з усім. Саме на цій теоретичній основі 
утверджується концепція цілісності як важливий методологічний принцип нової парадигми освіти. 
Стає актуальним синтез науки і релігії, який реалізується на основі злиття наукового і релігійного 
підходів до пізнання і освоєння світу. При цьому міф сплавляється з теорією, а метафора за своєю 
науковою цінністю підіймається до рівня теоретичного об'єкту. Процес мислення немов би відновлює 
природу примітивного пралогічного мислення і постає як парадоксальна сутність, що отримує 
науковий статус у сфері парадоксів математичної теорії множин, а також квантової теорії, 
наукові результати якої відкривають "містичну" реальність (Ф. Капра) як науковий феномен, яку 
прозрівали стародавні містики: на квантово-фотонному рівні Всесвіту такі його дихотомії (а 
також складові, що корелюються несиловим, імплікативним чином), як частина і ціле, просте і 
складне, причина і наслідок, початок і кінець… не диференціюються.  

Отже, універсальна парадигма розвитку є важливим теоретико-методологічним підґрунтям для 
формулювання закономірностей розвитку освітніх процесів на глобальному і локальному рівнях, а 
також з'ясування механізмів цього розвитку. Розроблена нами на основі великої кількості 
фактологічного матеріалу універсальна парадигма розвитку, дозволяє зробити висновок, що розвиток 
будь-якого предмету або явища є реалізація повного циклу їх зміни (від початкової, першої стадії 
зародження і становлення, до кінцевої, третьої стадії занепаду, руйнування і зникнення), що виявляє 
трьохстадіальну діалектичну схему, в якій третя стадія предмету, що розвивається, повторює першу, 
але на вищому еволюційному витку розвитку. Причому, ця третя стадія є проявом своєрідної єдності 
перших двох стадій, суперечності між якими знімаються саме на рівні третьої стадії. 

Згідно цієї закономірності розвиток освіти як соціального інституту набуває такого вигляду. 
Освіта як суспільний інститут еволюціонувала за схемою, яка найбільш рельєфно ілюструється 
діалектикою взаємин між учасниками навчально-виховного процесу. У примітивних соціумах, де 
людина поставала, в певному розумінні, інтегрованою в космос суспільного та природного буття, 
процес навчання суспільних форм життєдіяльності був сповнений природовідповідним змістом, а 
педагог виступав у ролі священика (містика), який здійснював процес вчення як акт ініціації, прямої 
передачі знання та досвіду (які тут були інтегровані у цілісний неподільний комплекс) у процесі 
колективної дії магічного ритуалу [11], який тут доречно зіставити із педагогічним процесом 
співробітництва. Педагог та його учні тут являли цілісний суб'єкт-суб’єктний педагогічний комплекс, 
у якому процес осягнення буття з боку останніх реалізувався як синергійне сполучення педагогів і 
учнів, співтовариства, суспільства загалом.  
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У подальшому в процесі соціально-економічної стратифікації та розвитку особистісного начала 
людини вчитель відкристалізувався як сутність, що передає готові знання, а сам педагогічний процес 
набуває якості суб’єкт-об’єктного процесу класичного зразка.  

Однак, починаючи з ХІХ сторіччя "духовне виробництво стає масовим явищем. Привілейоване 
положення інтелектуала як того, хто "прилучає до Істини", піддається сумніву. І ця втрата 
інтелектуалом "вчительської" позиції означала те, що віднині викладач та учень знаходяться в 
рівному положенні стосовно істини, і що вже недостатньо лише передавати готові знання, а 
необхідно розкривати учням сам процес народження знання" [12: 178]. Освітня сфера починає 
трансформуватися у бік суб’єкт-суб’єктної гуманістичної позиції, спостерігається відхід від класичної 
схеми педагогічного процесу, що проявляється у становленні особистісно орієнтованої, 
природовідповідної (екологічної) парадигми сучасної освіти.  

Загалом, тут простежується синергетична діалектична схема розвитку як чергування суб’єкт-
об’єктного (ієрархізованого, впорядкованого) і суб’єкт-суб’єктного (деієрархізованого, 
невпорядкованого) станів. Зазначений висновок загалом узгоджується з думкою І. А. Колєснікової, 
яка пише про дві наріжні цивілізаційні сходинки (цивілізаційні форми) – природну педагогіку та 
репродуктивно-педагогічну цивілізацію. Авторка зазначає, що людство знаходиться у стані переходу 
до третьої, креативно-педагогічної сходинки [13: 84-89].  

У зв’язку з цим є всі підстави стверджувати про ієрархічну (суб’єкт-об’єктну) та деієрархічну 
(суб’єкт-суб’єктну) стадії розвитку освіти як особливого гомеостатичного інституту збереження, 
відтворення та розвитку культурно-технологічного стану суспільства. У зв’язку з цим можна виділити 
три глобальні етапи розвитку освіти: 

а) етап деієрархізації педагогічної системи у примітивних співтовариствах, який виявляє суб’єкт-
суб’єктний стан інтеграції вчителя та учня, процес прямої передачі знання через спонтанний акт 
містичної ініціації чи спільної діяльності; 

б) етап ієрархізації педагогічної системи в соціумах нового часу, який виявляє суб’єкт-об’єктний 
стан диференціації вчителя та учня, коли процес передачі знання вчителем-раціократом 
опосередкований суб’єкт-об’єктними відносинами; 

в) етап деієрархізації педагогічної системи в інформаційному суспільстві, який виявляє суб’єкт-
суб’єктний стан інтеграції вчителя та учня (учитель та учень знаходяться в рівному положенні 
стосовно Істини), коли процес передачі знань ініціюється як розкриття учням самого процесу 
народження знання. 

Отже, третій етап еволюції освіти характеризується побудовою освітнього процесу на суб'єкт-
суб'єктній основі, розвитком міждисциплінарного синтезу і появою інтегральних дослідницьких 
напрямів: акмеології, педагогічної антропології, а раніше – педології (як синтезу наук про людину), 
сугестопедії (використовує досягнення фізіології, медицини, психології, психотерапії, педагогіки), 
соціальної педагогіки (інтегрує соціальні і психолого-педагогічні дослідження), педагогічної 
синергетики (застосовує універсальні принципи синергетики – системність, цілісність, 
біфуркаційність та ін.), екології та хронобіології (як синтез наук про людину та її космопланетарне 
оточення).  

Такий підхід передбачає побудову цілісної суб’єкт-суб’єктної за своєю природою педагогічної 
теорії, яка б інтегрувала різні міждисциплінарні напрями на основі єдиного принципу розвитку, що 
реалізовується принципово як цілеспрямований процес. Останнє ми й прагнемо зробити, коли 
будуємо свою інтегральну теорію на основі мети розвитку людини – мислення.  

Розвиток мислення найбільш цілісно і в той же час на рівні оптимальної теоретичної достатності 
представлено в контексті концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини.  

Як свідчать дослідження, півкулі можна розглядати психофізіологічним фокусом людського 
організму, оскільки з їх функціями прямо або побічно пов'язані такі аспекти людської істоти, як 
механізми цілеутворювання і пошуку (вибору) способів досягнення мети [14], енергетична й 
інформаційна регуляція поведінки [15], емпатія і рефлексія, екстраверсія й інтроверсія, довільна і 
мимовільна сфери психічної діяльності, перша і друга сигнальні системи, сила і слабкість нервових 
процесів, їх лабільність і інертність, збудження і гальмування, Я і не-Я, ерготропні і трофотропні 
функції організму, симпатична і парасимпатична гілки вегетативної нервової системи та ін. [16]. 
Автоматична мимовільна дія включається в правопівкульову, а неавтоматична, довільна – 
лівопівкульову сфери психічної активності.  

Слід зазначити, що в цілому правопівкульова стратегія сприйняття, мислення й освоєння світу є 
емоційно-образним, конкретно-експресивним, цілісно-синкретичним світобаченням, що формує 
багатозначний лінгвістичний і мотиваційно-смисловий контексти віддзеркалення дійсності, 
"пробуджує" такі форми суспільної свідомості, як мистецтво і релігія. Лівопівкульова стратегія, 
навпаки, є абстрактно-логічним, понятійно-концептуальним, дискретно-множинним світосприй-
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няттям, що формує однозначний лінгвістичний і мотиваційно-смисловий контексти віддзеркалення 
навколишнього світу і що актуалізує науку і філософію [17]. 

Слід відзначити, що в онто- і філогенезі живої істоти спостерігається поступове зростання 
півкульової асиметрії, найбільший вираз якої досягається в зрілому віці. Потім півкульова асиметрія 
поступово нівелюється. Виявляється стан функціонального синтезу півкуль, коли літня людина, 
збагачена життєвим досвідом, по суті перетворюється на дитину з її пластичною психікою і 
безпосередністю сприйняття світу (що є, певною мірою, акмеологічним ідеалом). Можна сказати, що 
розвиток людини йде від правопівкульового аспекту психіки (у немовляти обидві півкулі 
функціонують як єдине ціле в основному за принципом правої півкулі) до лівопівкульового, а від 
нього – до функціонального стану півкульового синтезу. Якщо брати до уваги, що права півкуля 
функціонує в теперішньому часі зі спрямованістю в минуле, а ліва – в теперішньому часі зі 
спрямованістю в майбутнє [18: 140], то можна стверджувати, що розвиток людини природним чином 
йде від минулого до майбутньому, а від нього – до синтезу минулого і майбутнього, коли просторово-
часова дихотомія буття нівелюється і людина звільняється від "прокляття Кроноса", яке споконвічно 
пригнічує її. Тут актуальна і потенційна реальності інтегруються, а буття людини і форми освоєння 
світу помітно збагачуються. Людина ж постає як духовна істота, яка, за біблейським виразом, 
сповнена віри і "невидиме сприймає як видиме і дійсне". 

Розглянута еволюційна парадигма універсальна, оскільки вона відображає загальне правило руху 
як форми буття матерії, що реалізується як процес зміни станів дискретності і континуальності в 
розвитку тих або інших предметів і явищ. Так, досліджуючи поведінку, можна визначити, що вона є 
діалектичним процесом взаємного перебігу диференціації й інтеграції [19: 119-129], що веде до 
певного рівня "метаінтеграції" [20: 3-17]. Якщо брати до уваги, що права півкуля функціонує в 
інтеграційному, а ліва – диференціальному контексті психофізіологічних процесів, то ідея взаємного 
обертання станів диференціації й інтеграції одержує певну конкретизацію.  

Отже, існує, як вважає Ю. О. Урманцев, три типи мислення і осягнення буття людиною [21]: 
чуттєвий (тобто правопівкульовий), раціональний (тобто лівопівкульовий) і медитативний. Суттєво, 
що, як свідчать енцефалографічні дослідження, медитативний стан виникає з функціонального 
синтезу, гармонії півкуль, коли їх функції в психофізичному сенсі узгоджуються [22].  

Подібним же чином, виходячи з філософського принципу єдності і голографічності світу, можна 
говорити про три (методологічно ізоморфні трьом розглянутим вище типам мислення) його аспекти: 
1)  польовий, енергетичний (оскільки поле, що не має маси спокою, є рухом у чистому вигляді, а саме 
рух – це міра енергії); 2)  речовинний, структурно-інформаційний; 3) інтегральний, духовно-живий, 
який парадоксальним чином поєднує два представлених вище полярних аспекти, здатних переходити 
один в одного: речовинне утворення (елементарна частинка) у процесі руху із швидкістю світла 
трансформується в поле, хвилю, а саме ця речовина, за образним висловом А. Ейнштейна, – це 
"сконденсоване поле".    

Таким чином, можна дійти висновку, що розвиток людини відбувається від чуттєвої до 
раціональної, а від неї – до медитативної форми осягнення і освоєння світу. У цьому контексті стають 
зрозумілими цілі освіти і способи їх досягнення. Перш за все важливо усвідомити, що стан 
півкульової гармонії передбачає достатній рівень розвитку обох півкуль мозку людини. Зазначимо, 
що сьогодні школа більшою мірою спирається на розвиток аналітично-дискурсивного 
лівопівкульового мислення і світобачення, хоч і визнається факт деякої недооцінки значущості 
емоційно-образних механізмів у процесі навчання [23], а експерименти переконують, що активізація 
правопівкульових функцій забезпечує відповідний значний стимул для розвитку лівопівкульового 
аспекту психічної діяльності [24: 55].  

Відтак, значущим є визнання і розвиток нової парадигми освіти, яка б забезпечила структурну і 
процесуальну єдність чуттєво-емпіричної і абстрактно-теоретичної сфер, тенденцій становлення 
особистості. У процесі такого розвитку особливу увагу слід приділяти актуалізації саме 
правопівкульовому аспекту людини. Принцип безперервності психічної діяльності передбачає єдність 
півкульових стратегій обробки інформації як в плані синхронічного, так і діахронічного аналізу 
еволюції людини. Тому правопівкульовий "базовий" аспект психіки (права півкуля генетично передує 
лівій), розвиток наочно-образного мислення, здатності до емпіричних узагальнень у дитини мають 
фундаментальне значення в житті дорослої людини і не є тимчасовим етапом, "який необхідно 
пройти щонайшвидше, щоб "замінити" його вербальним логічним мисленням" [25: 152, 229]. 
Наголосимо, що цей тип мислення "виростає" з багатозначного метафоричного правопівкульового 
освоєння дійсності. При цьому, як свідчить нова інтегративна парадигма освіти, що базується на 
концепції функціональної асиметрії півкуль, метою розвитку людини є досягнення синтезу право- і 
лівопівкульових аспектів психіки (типів мислення), коли такі полярні категорії, які випливають з 
функціональної природи півкуль, як образ і ідея, предмет і знак, відчуття і думка, єдине і множинне 
"зливаються". Унаслідок такого процесу формується основа для інтуїтивно-медитативного, 
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евристичного, розуміючого віддзеркалення дійсності. У цьому процесі конкретне й абстрактне, 
експресивне і логічне, зливаються воєдино, породжуючи феномен автентичного, істинного і в той же 
час парадоксального буття, а людина постає як гармонійна, духовна, творча істота. 

Зазначене вище дозволяє дійти висновку про необхідність докорінної зміни виховної парадигми, 
оскільки чуттєво-сугестивний (правопівкульовий) досвід, який людина набуває в дитинстві, і який 
вона сприймає принципово некритично, в подальшому житті трансформується у сферу 
лівопівкульових процесів разом із розвитком лівопівкульового, критичного світосприйняття, де будь-
яка позитивна психологічна установка, що сформувалася в дитинстві, перетворюється на негативну 
(це пояснюється тим, що ліва півкуля, на відміну від правої, сприймає світ принципово критично-
вольовим способом, коли будь-який раціонально-логічний аналіз потребує використання рефлексії, 
контрастного мислення). Як пише Е. Берн, коли дитині постійно навіюють щось, коли їй постійно 
наголошують на певних аспектах дій або поведінки ("не роби цього"), вона, врешті-решт, буде 
намагатися зробити саме це [26: 192–206]. Таким чином, негативні (заборонні) психологічні 
установки, вироблені в дитинстві, мають тенденцію трансформуватися в дорослої людини у свою 
протилежність, антиустановку разом із розвитком лівопівкульового мислення. Цей процес прямо 
залежить від міри функціональної "диспропорції" півкуль мозку, що зумовлює протиріччя між 
свідомим та неусвідомленим (тобто ліво- та правопівкульовим аспектами психіки). Тому виховна 
мета освіти полягає в поєднанні свідомого та неусвідомленого, у створенні цілісних, 
"парадоксальних" установок, здатних інтегрувати психологічні позитивні та негативні установки (а 
також позитивні та негативні нахили людини, взаємодія між якими може вважатися джерелом 
продуктивного розвитку особистості) у дещо цілісне, в межах чого позитивні та негативні моменти 
існування людини сприймаються як рівноцінні елементи досвіду. "У випадку, якщо в дитини не 
формується амбівалентне ставлення до об'єкта, і всі об'єкти здаються їй або тільки гарними, або 
тільки поганими без ніякого плавного переходу і якщо таке сприйняття навколишнього світу 
закріплюється, то все це слугує передумовою для подальшого розвитку у напрямку шизоїдного типу" 
[27: 110], що характеризується атомарно-дискретним, агресивним сприйняттям світу. Суттєво, що 
саме амбівалентність як "баланс протилежностей" (П. Вайнцвайг) є живильним підґрунтям для 
розвитку творчої особистості (творчі особистості є парадоксальними істотами, що характеризуються 
амбівалентними, взаємовиключними психологічними і поведінковими особливостями [28]). 

Таким чином, гармонійна людина є явищем, у сфері якого інтегруються всі численні дихотомії 
буття, що співвідносяться з психосоматичною природою півкуль мозку, такі, як сакральне і 
профанічне, віра і скепсис, емпатія і рефлексія, Я і Не-Я, чоловіче і жіноче... Гармонійна особистість 
інтегрує несумісні буттєві стани, відкриваючи в собі, як пише Поль Вайнцвайг, істоту деміургічного 
масштабу, оскільки вона поєднує протилежності, досягаючи психосоматичного балансу і 
характеризується величезною напругою, а звідси – колосальною могутністю [29: 35]. 

Отже, розглядаючи мислення як освітню мету розвитку людини, можна зробити висновок про 
його тріадичну природу й певні особливості розвитку. Перш за все можна говорити про три 
еволюційні типи мислення:  

1) правопівкульове багатозначне, нечітке, пралогічне, містичне, міфологічне, метафоричне, 
конкретно-емпірічне, емоційно-образне, інтуїтивне, ірраціональне, "польове", циклічне, циклотимне 
мислення, яке підкоряється принципу позитивного зворотного зв'язку (виявляється у вигляді 
сучасних багатозначних логік), активне у стані гіпнотичного трансу, реалізовуючи екстернальний 
локус контролю;  

2) лівопівкульове однозначне, абстрактно-логічне, матеріалістичне, реалістичне, теоретичне, 
раціональне, "речовинне", лінійне, шизотимне, аутичне мислення, яке підкоряється принципу 
негативного зворотного зв'язку і організовує вольове зусилля, реалізовуючи інфернальний локус 
контролю; 

3) інтегрально-синтетичне (нейтральне), діалектичне, творче, парадоксальне, медитативне, 
"духовне", цілісне мислення (що працює за принципом "чотирьох альтернатив" індійської логіки 
[21]); це також метаморфозне мислення, в лоні якого постійно здійснюються метаморфози – 
півкульові функціональні трансформації, коли образ і знак, стани асоціації і дисоціації (як їх розуміє 
нейро-лінгвістичне програмування) тут постійно трансформуються один в одного на загальній 
"нейтральній території" – що постає автентичною метою освітнього процесу.   

Розвиток мислення йде від першого типу до другого, а від нього – до третього, який інтегрує два 
попередніх типи в єдиний парадоксальний сплав (у філософії цей процес можна зіставити з 
діалектичною схемою О. Ф. Лосєва: єдине → множинне → Ціле; у Канта – це єдине → множинне → 
повнота, сукупність). Цей тип мислення можна разом з К. С. Станіславським та П. В. Сімоновим 
назвати "надсвідомістю".  

Нова парадигма освіти, яку ми розробляємо, таким чином, спрямовує освітній процес на 
формування парадоксально-медитативного, творчого, діалектичного мислення, об'єднуючого два 
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полярних типи мислення, які мають (як свідчить універсальна парадигма розвитку) розвиватися 
послідовно, перетікаючи один в одного і потенціюючи один  одного.  

Отже, що ж це за мислення, яке іншими словами можна ще визначити і як надсвідоме 
інтегрально-синтетичне мислення? 

1. Перш за все воно характеризується парадоксальністю, яка виявляється зокрема в контексті 
дипластії, – притаманній тільки людині властивості ототожнення в одному розумовому контексті 
двох речей, ідей, які виключають один одного. Тут доречно навести визначення "Істини як єдності 
протилежностей" (С. Б. Церетелі). Це мислення, що сполучає протилежності, яке реалізується "на 
межі" як граничне, цілісне, "сутінкове" мислення. К. Роджерс та інші дослідники звернули увагу на 
взаємозв'язок між процесом творчості та психічними станами. Йдеться про три стани, які притаманні 
творчості: відкритість впливам оточення, яка передбачає толерантне (емпатійне) ставлення до 
невизначеності та здатність обробляти суперечливу (парадоксальну) інформацію; наявність 
внутрішнього джерела оцінки; здатність до непередбаченої гри логічними концептами [30]. 

2. Це творче надситуативне, інтуїтивно-просвітлене мислення, здатне відображати світ нечітко, 
цілісно, у вигляді напівтонів, творчим чином відкривати нове як системну (нададитивну) властивість 
цілого. Це мислення розглядається як ідеальний феномен. 

3. Це метаморфозне, циклічне мислення, оскільки сутністю людини окрім мислення можна 
назвати і рух, розвиток – універсальну характеристику Всесвіту. Таким чином, метаморфоза, 
перетворення одного в інше є найбільш характерною рисою такого мислення. Це метафоричне, 
містичне, "казкове" мислення. 

4. Це цілісне мислення, яке як цілісний нададитивний феномен, згідно синергетиці, виявляє якості, 
не властиві його складовим (тобто право- і лівопівкульовим аспектам психічної діяльності). Таким 
чином, формування цілісного мислення має відповідати синергетичному правилу – "талант – є сума 
талантів".  

5. Це мислення, спрямоване на вирішення проблем, завдань. Тобто це проблемне мислення, що, як 
будь-який акт людської активності, виникає з наявної проблемної ситуації (суспільний світ, дійсність 
можна при цьому узагальнити і представити у вигляді системи проблемних ситуацій), яку в процесі 
мислення людина прагне подолати, розв’язати.  

Переходячи до наступного рівня узагальнення в рамках проблемної сфери нашого дослідження, 
даний тип мислення можемо назвати фрактально-голограмним трансформуючим мисленням. 
Коротко розглянемо цей тип мислення. 

У діалектичній філософії існує теза про тотожність буття і мислення. Оскільки мислення виникає з 
буття, зароджується і формується в надрах останнього, то це мислення, по-перше, повинне бути 
побудоване і функціонувати за принципами, властивими всім формам буття і буттю в цілому, і по-
друге, мислення має відображати буття і його закони в ідеальному вигляді.  

Саме тому можна вважати, що в мисленні не може бути того, чого немає в бутті. Проте мислення 
оперує абстрактними онтологічними і аксіологічними категоріями, багато з яких в бутті людини 
можуть бути зафіксовані, виявлені тільки на рівні метафор. Наприклад, людська любов як ідеальні 
взаємини між людьми знаходить такі цілком космологічні заломлення, як "космічна любов", 
"космічна симпатія", які виявляються у відносинах між космічними об'єктами (у вигляді, наприклад, 
несилової непричинній кореляції квантово-фотонних об'єктів, що ілюструються парадоксом 
"Ейнштейна-Подольського-Розена").  

Фрактально-голографічна природа Всесвіту з позиції тези про тотожність буття і мислення 
знаходить віддзеркалення у формі цілісного фрактально-голографічного гештальт-мислення. Це 
мислення характеризується парадоксальністю, багатозначністю, алогічністю (і пралогічністю), 
діалектичними і одночасно науковими рисами. Воно є формою розвитку пралогічного мислення 
представників стародавніх цивілізацій, які психізували світ, сприймали його як тотальну цілісну 
психічну єдність. Саме на основі такого фрактального мислення можливий синтез знань, який 
реалізується як єдність релігійного (правопівкульового) і наукового (лівопівкульового) стратегій 
пізнання світу.  

Слід зазначити, що фрактальне мислення знаходить віддзеркалення в законі діалектики – 
"загальний зв'язок явищ". Саме фрактально-голографічне мислення, яке відображає єдність всього 
розмаїття Всесвіту, виражає пафос закону про загальний зв'язок явищ: якщо все взаємозв'язано зі 
всім, то у всьому є все, коли "в піщинці може відбиватися весь Всесвіт".    

Розглянемо деякі гносеологічні проекції такого фрактального, і водночас, трансформувального, 
активного, конструктивного, перетворювального світ мислення. 

По-перше, можна говорити про цілісність і універсальність фрактального мислення. Усі об'єкти 
реальності розглядаються в контексті такого мислення такими, що володіють єдиною глибинною 
структурою, динамікою, функціями, взаємозв'язками. Тут є актуальною фундаментальна універсальна 
структура (модель) Всесвіту і універсальна парадигма розвитку. В основу буття тут покладені 
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західний і східний принцип "все у всьому" – єдина монада (див.: вчення Лейбніца – монадологію), 
єдиний Брахман, який відбитий у безлічі Атманів, у сфері яких керує загальна тотальна буттєва і 
методологічна ізоморфність. Тому фрактальне мислення – це аналогове мислення. 

По-друге, фрактальне мислення – це містичне, парадоксальне мислення, занурене в реальність, де 
дійсне і розумне, актуальне і потенційне, реальне і віртуальне єдині. 

По-третє, фрактальне мислення передбачає вбудованість мислення в реальність, коли реальні події 
знаходять віддзеркалення на рівні мислення (синхронність подій фізичної і психічної реальності, за 
К. Юнгом).  

По-четверте, єдність мислення і буття, відбита в принципі фрактальності мислення, передбачає 
взаємний вплив свідомості і реальності, коли свідомість може творчим чином моделювати реальність, 
керувати реальністю (парадокс "Спостерігач" в квантовій фізиці, сучасні вчення про свідому 
трансформацію реальності – "Сіморон", "Транссерфінг" і ін.). 

Наведений вище аналіз дозволяє сформулювати такі висновки. Нова інтегративна 
трансформаційно-метаморфозна педагогіка орієнтує навчально-виховний процес на розвиток 
мислення, вищу форму якого можна визначити як надсвідоме інтегрально-синтетичне мислення (втім, 
дане визначення можна значно розширити). Для досягнення цього слід використовувати всі ресурси 
сучасної педагогіки (спрямовані на розвиток як право- так і лівопівкульових ресурсів людської 
психіки – саме тому в назву нашої парадигми входить слово "інтеграційна"). Окрім цього слід 
використовувати деякі специфічне засоби формування надсвідомої (міжпівкульової) форми психічної 
активності, пов'язаної з роботою парадоксального інтегрально-синтетичного мислення [31].  
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Матеріал надійшов до редакції 12.08. 2009 р. 

Дубасенюк А. А., Вознюк А. В. Психолого-педагогические ориентиры развития человека: 
интегральный подход. 

В статье обосновывается интегративный подход к образовательной цели, который определяет 
стратегии и средства ее достижения, что, в свою очередь, детерминирует организацию 

образовательного процесса в рамках школы как социального института; формулируются основные 
цели образования в рамках нового педагогического направления – "интегральной трансформационно-
метаморфозной педагогики", которая ориентирует учебно-воспитательный процесс на развитие 

мышления, высшую форму которого можно определить як надсознательное интегрально-
синтетическое мышление. 

Dubasenyuk O. A., Voznyuk O. V. Psychological and Pedagogical Orientations of Person's Development: 
an Integral Approach. 

Integral approach to the educational purpose that determines the strategies and means of its achievement is 
grounded, being in its turn the determinant factor of the organization of educational process within the 

framework of the school as the social institute. The primary purposes of education are formulated within the 
framework of a new pedagogical trend – "integral transformation and metamorphosis pedagogy", which 

orients the teaching and upbringing process at the development of thinking, the highest form of which can be 
defined as superconscious, integral and synthetic thinking. 
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ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ  ГРОМАДЯНСЬКОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 

У статті проаналізовано результати пілотажного дослідження стану розв’язання проблеми 
формування громадянськості майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах, 
визначаються недоліки громадянського виховання студентів. Автором з’ясовано ставлення 
студентів до громадянського виховання, їхня громадянська позиція, розуміння сутності 

громадянськості особистості. 

Формування громадянськості майбутнього вчителя набуває сьогодні особливої актуальності, що 
забезпечує усвідомлення і визначення сучасним педагогом завдань, цілей та методів громадянського 
виховання молодого покоління. Ефективна організація виховної роботи в сучасних педагогічних 
вищих навчальних закладах, спрямована на формування громадянськості майбутніх учителів як 
їхньої професійної якості, вимагає врахування позитивного досвіду та усунення недоліків, що існують 
у сучасній масовій вузівській практиці [1].    

Розкриваючи суть і зміст громадянськості, не можна не помітити органічний взаємозв’язок цього 
явища з найважливішими професійними якостями вчителя, його національною самосвідомістю, що 
безпосередньо пов’язана з основними засадами побудови держави. Тим більше, що сьогодні 
непересічного значення набуває в Україні проблема розбудови суверенної, незалежної, 
демократичної, соціальної, правової, цілісної держави та відповідної системи професійної освіти, що 
побудована на основі принципів гуманізму, демократизму, пріоритетності загальнолюдських 
духовних цінностей, толерантності, громадянськості. Цим проблемам присвячені праці вчених 
Н. Дерев’янко, Н. Косарєвої, О. Вишневського, П. Вербицької, О. Докукіної, П. Ігнатенка, 
В. Кожокар, В. Кременя, Л. Крицької, В. Оржеховської, В. Поплужного, О. Сухомлинської  та інших 
учених. 

З метою вивчення стану громадянського виховання в сучасних педагогічних вищих навчальних 
закладах нами було проведено пілотажне дослідження, завданнями якого було: 

− вивчити досвід формування громадянськості майбутніх учителів у педагогічних вищих 
навчальних закладах, визначити позитивні сторони і недоліки цього процесу; 

− з’ясувати ставлення викладачів до проблеми дослідження, виявити визначеність 
громадянської позиції, рівень готовності викладачів до формування громадянськості студентів; 

− вивчити можливості навчально-виховного процесу у формуванні громадянськості 
студентів педагогічного вищого навчального закладу. 

Мета статті – аналіз результатів вивчення стану громадянського виховання в сучасних 
педагогічних вищих навчальних закладах. 

У пілотажному дослідженні були задіяні 1200 студентів і 350 викладачів Харківського 
гуманітарно-педагогічного інституту, Балаклійського та Красноградського педагогічних коледжів 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

У ході пілотажного дослідження використовувалися такі методи науково-педагогічного 
дослідження, як педагогічне спостереження, вивчення планів виховної роботи, анкетування, 
тестування, бесіди, написання творчих робіт (есе на тему "Я – громадянин"). 

У ході пілотажного дослідження щодо сформованості в майбутніх учителів громадянської позиції 
були отримані такі дані (за самооцінкою студентів): 71,3% опитуваних переконані, що у них 
сформована громадянська позиція; 11,5%  студентів вважають, що не мають стійкої громадянської 
позиції; 3,2% виявили нерозуміння поставлених питань; 14% респондентів не змогли дати конкретної 
відповіді, оскільки ніколи не замислювались над цим питанням. 

Респондентам, які вважають свою громадянську позицію сформованою, було запропоновано 
завдання розкрити сутність поняття "громадянськість". Результати виявилися такими: 

− 16% респондентів не пов’язують наявність громадянськості з обов’язками громадянина 
своєї держави; 

− 35% студентів пов’язують громадянськість з участю у виборах; 
− 24% опитаних розуміють громадянськість як комплекс суджень політичної, 

економічної, соціальної сфери життя, наявність своєї точки зору; 
− 22% студентів вважають, що громадянськість – це перш за все, почуття патріотизму; 
− 21% майбутніх учителів вважають, що людина, яка має громадянську позицію, бере 

участь у житті своєї країни (але не конкретизують); 
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− 17% респондентів вважають, що громадянськість – це дотримання законів держави; 
− 12% студентів розуміють громадянськість як протест проти тих негативних процесів, 

що відбуваються в суспільстві; 
− 10% респондентів заявили, що активна громадянськість – це відповідальність перед 

майбутніми поколіннями. 
Решта студентів (3,2%) розуміють громадянськість, як:  бережливе ставлення до природи; 

збереження культурних традицій свого народу; участь у громадських організаціях; спроможність 
впливати на життя в суспільстві; доброзичливе ставлення до культур інших народів. 

Студенти (3% від загальної кількості респондентів), які вважають, що не мають громадянської 
позиції, пояснювали це тим, що, "мій голос все одно не буде враховано", "в нашій країні дуже важко 
реалізувати свою громадянську позицію", "держава мало робить та не захищає своїх громадян", "у 
нашій країні є випадки порушення прав людини". Також називалися такі причини як: бідність, 
корумпованість чиновників. Кількість таких студентів склала 1,8%. 

1,2% респондентів виявили виражену антигромадянську позицію. Для таких студентів були 
характерні такі висловлювання: "громадянськість, громадянська позиція – гучні слова", "слово 
громадянин втратило свою значущість", "від держави нічого доброго не чекаю", "навчаюсь тільки для 
того, щоб отримати диплом про освіту". Ці студенти не відчувають відповідальності за те, що 
відбувається в державі; не ототожнюють себе з державою. 

Отримані дані від інших методів дослідження в цілому відповідають самооцінці студентів. 
Так, результати тестування свідчать про те, що розуміння сутності понять, що входять у тезаурус 

громадянськості знаходиться на інтуїтивному рівні, ґрунтуються на побутових знаннях або 
книжкових уявленнях. Як наслідок, більшість респондентів (83,3%) не змогли без попередніх 
пояснень розкрити суть таких понять як "громадянин", "громадянська позиція", "громадянське 
суспільство", "демократія" тощо. 

У своїх творчих роботах (есе) більшість студентів розмірковували  про "якусь" країну. Лише 
незначна кількість студентів (12,1%) написали про те, що Людина повинна чітко розуміти, в якій 
державі вона хоче жити і на основі цього уже вирішувати, як служити цій державі. 

Аналіз одержаних результатів дав підстави свідчити, що недостатньо орієнтуються в когнітивному 
компоненті громадянськості більшість студентів 1-2 курсів, дещо краще справилися з поставленим 
завданням студенти старших курсів. 

З метою виявлення причин такого стану студентам було запропоновано назвати причини 
нерозуміння основних "понятійних компонентів громадянськості" [2]. Відповіді студентів молодших 
курсів зводилися до того, що "ще не вчили", "не зовсім обізнаний з даного питання", окремі зовсім не 
змогли пояснити. 

Частина старшокурсників пов’язують слабку необізнаність з небажанням вивчати окремі 
предмети, з вивченням матеріалу "сьогодні на сьогодні", з відсутністю практичних занять тощо. 

Одержані результати допомогли встановити, що окремі викладачі не приділяють належної уваги 
пошуку ефективних шляхів і засобів громадянської освіти і виховання майбутніх вчителів, відсутній 
диференційований підхід у педагогічній діяльності на заняттях, увага приділяється вивченню кращого 
досвіду викладачів з питань громадянської освіти і громадянського виховання. 

Для урахування і усунення цих недоліків у подальшій роботі нами було розроблено анкети, 
запитання для різних курсів, проаналізовано плани роботи наставників груп, керівників окремих 
гуртків, клубів "Я – громадянин України", "Правознавець", літературного театру, інтелектуальної гри 
"Любити Україну – служити їй", дискусійно-політичного клубу "Толерант". 

З-поміж питань, які треба було з'ясувати на цьому етапі, були такі, котрі пов'язані з розумінням 
студентами понять "громадянин", "громадянство", "громадянськість", "толерантність". 

На запитання "Що таке громадянськість? Виховання громадянськості?" половина студентів 
молодших курсів не змогли дати обґрунтованих повних відповідей, краще справилися студенти 
випускних груп. 

Лише 25% студентів 1-2 курсів змогли дати більш-менш розгорнуті правильні відповіді і близько 
32% студентів-випускників, решта відповідей були розпливчатими, неконкретними. 

На запитання "Яким повинен бути справжній громадянин України" 33% студентів вважають, що 
справжній громадянин повинен бути патріотом, любити Україну, захищати її; 21% – що це людина 
високої інтелігентності і моральності; 16% – це всебічно розвинена людина, 27% дали більш-менш 
правильну й повну відповідь і 3% – ухилилися від прямих відповідей. 

На запитання "Що для тебе означає поняття "Батьківщина"?" 77% студентів відповіли: 
"Батьківщина – це країна, де я народилася, виросла, навчаюсь, місто, вулиця, де я живу", 
"Батьківщина – це вся Україна", "Батьківщина – це країна, де ти почуваєш себе вільним, щасливим", 
"Батьківщина –  це моя вільна, ні від кого незалежна, багата Україна". 
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Студенти випускних груп давали дещо ширші відповіді, вдаючись до художніх засобів: 
"Батьківщина – це мій рідний Харків, його трудолюбиві люди, це мої батьки – благородні і чесні 
люди, це дідусь і бабуся, що живить на берегах знаменитої ріки – Сіверського Дінця...", "Батьківщина 
– це безкраї лани колосистої пшениці і жита, квітучі луки, ліси і гори України; це працьовиті українці, 
це рідне місто, де я народилася, виросла, навчаюсь і буду працювати вчителем...". 

9% студентів дали неконкретні, загальні відповіді; 13% – просто "відписалися"; у 2% – на жаль; 
читали й такі висловлювання: "Батьківщина – це загублене й розграбоване моє село". 

Одне із запитань передбачало з’ясування думки студентів щодо міжнаціональних відносин: "Як ти 
ставишся до студентів інших національностей, які навчаються в інституті?". Більшість (63%) 
відповіли, що це – дуже добре, спілкування з ними духовно збагачує, допомагає збагатити знання про 
побут, культуру народу, який вони представляють; для 27% студентів дуже великого значення не має, 
хто навчається з тобою поруч, аби він був порядною і чесною людиною. 

На запитання "Як повинні ставитись один до одного люди різних національностей?" 89% 
відповіли: "по-дружньому, добре терпимо", "з повагою один до одного, до історії культури й побуту, 
традицій інших народів", "допомагати в біді, радіти успіхам". Відповіді решти студентів були 
поверховими, не конкретними: "у моїй групі студентів інших національностей немає"; "я не знаю, бо 
таких друзів не маю", "не знаю". 

Результати пілотажного дослідження дають підстави свідчити про те, що більшість студентів 
розуміють, що риси громадянськості формуються в процесі засвоєння ними історичних і духовних 
надбань рідного народу, цілеспрямованого національного виховання, як системи ідей, переконань, 
традицій, звичаїв народу, здорового способу життя, бережливого ставлення до природи; виховання 
гуманного шанобливого ставлення до культури, традиції, звичаїв інших народностей, що населяють 
Україну, високої культури, міжнаціонального спілкування. 

Отже, в ході пілотажного дослідження виявлено, що у значної частини студентів не сформована 
чітка усвідомлена громадянська позиція. Майбутні вчителі не мають чіткого розуміння сутності 
громадянськості. 

Разом з цим наведені факти ще не означають, що студенти у своїй більшості – аполітичні, байдужі 
та заглиблені лише у свої проблеми. Вважаємо, що система освіти приділяє недостатньо уваги 
громадянському вихованню, виробленню активної громадянської позиції майбутніх учителів 
початкових класів.  

Результати наших спостережень свідчать про те, що ця проблема хвилює сучасну студентську 
молодь. Майбутні вчителі дуже жваво й емоційно включаються в дискусії на різні теми 
громадянського порядку, розмірковують про майбутнє нашої держави, про те, що не зможуть 
залишити свою країну, не проміняють на кращі матеріальні блага. З цікавістю студенти включилися у 
виконання завдання висловити судження і пропозиції щодо поліпшення роботи з формування 
громадянськості майбутніх учителів. Однак недостатня поінформованість, практична 
непідготовленість є наслідком однобоких знань, уявлень з даної проблеми. 

Отже, в ході пілотажного дослідження доведено, що проблема формування громадянськості 
майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах вирішується в неповній мірі в 
навчально-виховному процесі замало уваги приділяється громадянському змісту підготовки 
майбутніх вчителів, певна частина викладачів не мають чіткої визначеної громадянської позиції, 
більшість педагогічних працівників мають недостатній рівень готовності до здійснення 
громадянського виховання студентів у цілому і формування у них громадянськості зокрема, рівень 
сформованості громадянськості студентів переважно низький (середній показник цього рівня склав 
61%).  

Дослідження дало можливість визначити напрями корекційної роботи щодо формування 
громадянськості студентів педагогічних вищих навчальних закладів, яка передбачає чітке визначення 
умов формування громадянськості; введення до навчального плану спецкурсу "Основи 
громадянськості особистості вчителя"; організацію більш активної та диференційованої роботи 
студентів, спрямованої на формування громадянської позиції. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Рацул О. А. Громадянське виховання на сучасному етапі: проблеми становлення та розвитку // Наук. зап. 
Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Пед. науки. – 2002. – Вип. 41. – С. 131-133. 
2. Виховання громадянина. Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навч.-метод. посіб. / 
П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва та ін. – К. : ІЗМН, 1997. – 249 с. 
3. Виховуємо людину і громадянина: Навч.-метод. посіб. / Упоряд. С. Буров. – Дрогобич : Відродження, 2006. 
– 127 с. 



О. О. Бабакіна. Вивчення стану сформованості  громадянськості майбутнього вчителя в сучасних педагогічних ВНЗ 

 
15 

4. Гнатенко С. А. Виховання громадянськості у студентів в системі вищої освіти // Вісн. нац. техн. ун-ту 
України. Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – № 5. – С. 177-182. 
5. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта 
України. – 2001. – № 32. – С. 6-7. 
6. Сіркізюк В. В. Основи національного виховання: Навч.–метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : Абетка – 
Нова, 2004. – 303 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 02.11. 2009 р. 

Бабакина О. О. Изучение состояния формирования гражданственности будущих учителей 
в высших педагогических учебных заведениях. 

В статье проанализированы результаты пилотажного исследования состояния решения проблемы 
формирования гражданственности будущих учителей в высших педагогических учебных заведениях, 
отмечены недостатки гражданского воспитания студентов. Автором определено отношение 

студентов к гражданскому воспитанию, их гражданская позиция, понимание сущности 
гражданской личности. 

Babakina O. O. The Analysis of Future Teachers’ Public Spirit Development 
at Higher Pedagogical Establishments. 

The article reveals pilot research results of future teachers’ public spirit's development problem solution 
state at higher pedagogical establishments and the drawbacks of students' social education. The author 

determines students’ attitude towards social education, their public spirit and personal sense of citizenship.
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СИСТЕМА ТВОРЧИХ РОБІТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ 
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

У статті розглядається система роботи з формування вмінь молодших школярів створювати 
власні тексти як засіб розвитку їх творчого потенціалу. Автори аналізують методичні проблеми: 
добір теми, складання плану, визначення жанру шкільного твору, робота над різними за джерелами 

матеріалу творами. 

На початку XXI століття постає питання про організацію такої школи, яка плекатиме творчу 
особистість, створюватиме належні умови для повноцінного розвитку дитини. Найефективнішим 
засобом розвитку творчого потенціалу школяра є рідна мова. Учні засвоюють мову не як суму понять 
та правил, а як засіб самовираження та спілкування. А тому весь процес навчання мови 
спрямовується на розвиток комунікативних умінь, формування творчого підходу до розв'язання 
мовленнєвих ситуацій. 

Розвиток зв'язного мовлення дітей – найголовніше завдання початкового курсу рідної мови, адже 
саме вільне володіння мовленням є основою опанування учнями навчальних предметів. Під терміном 
"зв'язне мовлення" методисти розуміють "монологічне мовлення,… діяльність мовця, послідовний 
усний чи письмовий виклад думок, знань. Наслідком такої діяльності стає текст, тобто сукупність 
взаємопов'язаних самостійних речень, об'єднаних спільним предметом (темою) й головною думкою за 
допомогою мовних (лексичних, граматичних й інтонаційних) засобів. У методиці мови ці два поняття 
– зв'язне мовлення і текст – стоять поряд" [1: 333]. На думку методиста М. Коченгіної, метою 
зв'язного мовлення є формування в учнів уміння свідомо й правильно складати письмові 
висловлювання, що передбачає формування вмінь сприймати текст, відтворювати його та створювати 
власний [2]. Робота з розвитку зв'язного мовлення в школі різноманітна та багатогранна. Один із її 
напрямів – написання творів різних видів. 

Мета статті – для здійснення методичної допомоги вчителям початкової школи та студентам-
практикантам розглянути систему роботи з формування вмінь молодших школярів створювати власні 
тексти як засіб розвитку їх творчого потенціалу, окреслити прийоми роботи з добору теми, складання 
плану, визначення жанру шкільного твору, добір матеріалу для творів із різних джерел. 

Навчати дітей складати твори – одна з найактуальніших проблем сучасної лінгводидактики. Через 
твір учителю легше зрозуміти внутрішній світ дитини, пізнати його. Шкільний твір змушує дитину 
систематизувати свої думки, вчить красиво і правильно їх висловлювати, збагачує мовлення. Система 
творчих робіт у початкових класах являє собою сукупність усних розповідей та письмових творів. 
Усні розповіді виокремлюються в особливий розділ, тому що вони проводяться в основному в зв'язку 
з читанням художніх текстів, що й визначає їх методику. Усі твори в початкових класах, усні та 
письмові, складаються за планом. Від готових планів у першому класі діти спрямовуються до 
колективного складання плану, а далі й до самостійної роботи над ним. Складання плану допоможе 
школярам систематизувати свої думки, виразити їх у певній логічній послідовності. 

У процесі підготовки до написання творів учитель формулює запитання підготовчої бесіди. Основні 
завдання такої бесіди – систематизувати спостереження і враження дітей, визначитися у своєму ставленні 
до фактів, що будуть покладені у сюжет твору. Якщо твір складатиметься за сюжетними малюнками або 
екранним посібникам, то добираються запитання для з'ясування їх змісту. 

Першим кроком є вибір теми твору, а у процесі планування на тривалий період – визначення 
тематики творів, оповідань [3]. Тема – це предмет твору, те, про що йдеться в тексті. Вона визначає 
добір матеріалу: фактів, явищ, ознак, які знаходять відображення у творі. Від того, як сформульована 
тема вчителем, як підведені школярі до її розуміння, залежить правильність і повнота твору. Теми для 
творів не можуть бути загального характеру: "Зима", "Осіння природа". Діти в таких випадках пишуть 
про все, що знають, і твір може бути безсистемним. Тема і заголовок твору не завжди збігаються. 
Наприклад, дітям запропоновано тему: "Перші ознаки весни". Але вчитель (а в 4 класі й самі діти) 
можуть по-іншому сформулювати заголовок: "Весна йде", "Перші звістки про весну", "Зустрічаймо 
весну". 

Діти люблять яскраві, емоційні, образні заголовки. Адже розуміння теми, зокрема, залежить від 
того, як вона пропонується: сухо чи образно, строго лаконічно чи художньо. Якщо учням 
пропонується занадто широка тема, то вони губляться, не можуть розкрити її глибоко, пишуть про 
окремі деталі, часто не пов'язуючи їх між собою. Поверхове розкриття теми – один із типових 
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недоліків дитячих розповідей. Але не єдиний. Не завжди діти вміють знайти межі теми. Іншими 
словами, тема виявляється неточно зрозумілою.  

Таким чином, перша умова гарного твору – це правильна робота над темою, її глибоке розуміння і 
доречне розкриття.  

Методика рекомендує також визначити й жанр майбутнього твору. Жанри творів, як і типи 
текстів, поділяються на три смислові види: 1) розповідь; 2) опис; 3) міркування. Перед написанням 
твору діти повинні навчитися розпізнавати типи текстів, щоб складати власний текст того чи іншого 
типу, тобто складати твір того чи іншого жанру [4: 202].  

Кожному з типів текстів притаманна певна комунікативна мета, власна структура. Типи текстів 
представлено в таблиці. 

 
Тип 
тексту 

Комунікативна 
мета 

Структура Приклад 

О
пи
с 

О
пи
су
ю
ть
ся

 о
зн
ак
и 

пр
ед
ме
ті
в,

 я
ви
щ

, т
ва
ри
н,

 
лю

де
й 

1. Загальне 
враження від 
предмета. 
2. Опис 
деталей. 

3. Почуття, 
викликані 

предметом, що 
описується. 

Білка – мешканка лісу. У тваринки м'яке хутро, 
чуткі вуха, зіркі очі й цупкі лапи, пухнастий 
хвіст. Яскравим прудким клубочком швидко 
пересувається з гілки на гілку, стрибає з 
вершечка дерева на землю. Живиться тварина 
деревними бруньками, горіхами, насінням 
ялинових та соснових шишок. Зуби в гризуна 
то стираются, то знову відростають. 
Білочки – справжня окраса лісів, скверів та 
парків. Діти й дорослі радіють зустрічі з 
веселими стрибунами. 

Ро
зп
ов
ід
ь 

О
пи
су
ю
ть
ся

 п
од
ії 
в 
пе
вн
ій

 
по
сл
ід
ов
но
ст
і 

1. Зав'язка. 
2. Розвиток дії та 
кульмінація.  
3. Розв'язка.  

 

  Одного разу пастухи зловили лисеня й 
посадили його в порожню комору. 
  Цієї ж ночі до комори прибігла лисиця. Зразу 
там почулося радісне скавучання. Вдосвіта біля 
дверей комори знайшли мертве зайченя. Це 
мати-лисиця принесли лисеняті їжу. Потрапити 
усередину не змогла, так і залишила зовні. 
Наступного ранку на порозі лежала задушена 
сусідська курка. Отака-то дбайлива матуся! 
  Довелося посадити лисенятко в мішок та 
віднести до лісу. З того часу лисиця до села 
більше не з'являлася.  

М
ір
ку
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я 

Ст
ве
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жу
єт
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бо
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фа
кт

, 
по
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тт
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1. Теза. 
2. Докази. 

3. Висновок. 

  З гілки на гілку перелітають синички. Ці 
спритні пташки приносять величезну користь. 
  Живляться жовтогруді бешкетниці жуками та 
їх личинками. А саме ці шкідники гризуть 
листя на деревах, знищують урожай. Побачить 
пташка зірким оком здобич, схопить її та з'їсть. 
Багато жуків з'їдає вона за день.  
  Недарма в народі синицю називають 
сторожем наших садів.  

 

За джерелом матеріалу виділяють такі види дитячих творів (За М. Р. Львовим): 
1. Твір за власними спостереженнями. Тут можливі два варіанти: твір на тему, спільну для усього 

класу (матеріалом для твору може слугувати екскурсія, святковий ранок), твір про індивідуальні 
спостереження (у цьому випадку вчитель обмежується загальними рекомендаціями). Теми таких творів 
стосуються випадків з особистого життя дітей, їх ігор та розваг, роботи, яку виконують у школі та вдома, і 
спираються на їх життєвий досвід.  

2. Твір за картиною (або на основі сюжетних малюнків, слайдів, діафільмів). Попередньо має 
проводитися аналіз картини, складатися план твору. 

3. Твір у зв'язку з прочитаним. Для того щоб ця робота не стала переказом, необхідно 
використовувати елементи міркування. Діти можуть цитувати текст. 

Розглянемо систему роботи з навчання творів за класами. 
У першому класі діти набувають первісний досвід зв'язного викладу власних думок, що може 

слугувати для роботи над твором. Перші твори невеличкі за обсягом; основним джерелом для них є 
особистий досвід дітей. Це розповіді про події, що розгортаються в часі, наприклад: "Як ми 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні  науки  
 

18 

прибирали шкільне подвір'я", "Як ми зустрічали птахів". У них описується початок тієї чи іншої події, 
її розвиток і кінець. Ці твори сюжетні, а тому вважаються найдоступнішими для учнів. 

Для проведення творів у перший рік навчання не потрібні спеціальні уроки. Твори є складовою 
частиною уроків української мови. Тематика творів підказується, а іноді визначається змістом 
художніх текстів, що читаються на уроках. У ході роботи над письмовим твором закріплюються й 
орфографічні вміння та навички, набуті на уроках. Усі твори виконуються під керівництвом учителя, 
вони мають навчальний характер.  

Письмовим творам у перший рік навчання передують різноманітні навчальні усні вправи: 
складання речень, об'єднаних темою, відбудовування деформованого тексту за серією сюжетних 
малюнків, усні відповіді на запитання, об'єднані темою, складання речень за сюжетними малюнками, 
усні розповіді за прочитаним, за аналогією з прочитаним. Виконуючи такі вправи, учні під 
керівництвом учителя вчаться викладати думки в певному порядку, послідовно [5: 33]. 

Робота над письмовим твором починається з кінця першого півріччя першого року навчання. 
Твори на перших етапах – це колективно складені розповіді про ігри, забави. Під час добору тематики 
творів слід виходити з інтересів учнів, продумувати не лише зміст і прийоми, але й послідовність 
роботи. Послідовність роботи над твором у перший рік навчання може бути такою. 

1. Усні розповіді учнів за темою твору. Учитель надає можливість учням поділитися враженнями. 
2. Читання плану, записаного вчителем на дошці до уроку, або колективна робота над планом. 
3. Складання відповідей на кожне питання плану, колективне обговорення, запис на дошці слів, 

необхідних для складання твору, попередження орфографічних помилок. 
4. Зв'язна розповідь за планом. 
5. Запис твору з дошки під керівництвом учителя. 
6. Перевірка записаного. 
З другого класу у твори можна включати елементи опису. Ці елементи являють собою дуже стислі 

описи окремих предметів, тварин, людей. Перш ніж приступити до роботи над творами з елементами 
опису, вчитель звертає увагу на ті фрагменти з вивчених ними художніх творів, які містять описи і можуть 
слугувати зразком [6: 21]. 

Щоб описи були точними, вчитель організовує спостереження. В описах широко застосовуються 
прикметники. Учням необхідно вказати на це та допомогти дібрати потрібні слова в кожному 
окремому випадку. Під час підготовки творів слід наводити прикметники у сполученні з 
найменуваннями предметів, які учні мають описувати, наприклад: берізка – молоденька, тоненька, 
біла, гарна; листя – зелене, смарагдове, кучеряве; травичка – яскраво-зелена, свіжа, оксамитова. Ці 
групи слів записуються на дошці, і, працюючи з ними, вчитель може показати, як з багатьох слів слід 
добирати одне, найточніше для вираження змісту [6: 23]. 

Під час другого року навчання розширюється як тематика, так і коло джерел для творів. До творів 
на основі життєвого досвіду додаються твори за спостереженнями за природою та працею людей, 
твори за сюжетними малюнками (в 1-ому класі за сюжетними малюнками складалися лише усні 
твори). Тематика усних оповідань визначається програмою з читання, але в основі їх – особисті 
враження та спостереження. Робота може проводитися за таким планом: 

1. Оголошення теми та мети роботи. 
2. Читання вголос плану оповідання, запропонованого вчителем, або колективне складання плану. 
3. Колективне складання розповіді за планом. 
4. Обдумування розповіді кожним учнем. 
5. Зв'язні розповіді за планом. 
Усна підготовка творів у другому класі скорочується. Самостійність учнів під час складання твору 

поступово зростає. Провідна роль відводиться підготовчій бесіді. Спочатку колективно складається план, 
потім – твір, а два-три учні його повторюють. Поступово кількість повторень скорочується до одного, і, 
нарешті, колективно складену розповідь учні записують без повторень. Щоб навчити дітей писати такі 
твори, слід попрацювати над готовими розповідями, деякі вчитель складає сам. 

У третьому класі учні працюють над творами-розповідями, але до них висуваються більші 
вимоги. Робота над усними та письмовими творами має відбуватися в певній системі. На початку 
навчання відновлюються навички роботи над творами, набуті учнями раніше. Робота починається з 
колективного складання оповідань на теми літніх вражень. Де це можливо, у сюжети вводяться 
елементи описів окремих предметів та нескладних дій: опис малюнка у творі "Що я люблю 
малювати", опис грибів у творі "За грибами". Методика роботи над творами з елементами опису та ж, 
що й у попередній рік навчання.  

У четвертому класі діти опановують новий вид роботи – твір з елементами міркування. 
Міркування – найскладніший спосіб викладу думок, тому що ґрунтується на розумінні причинно-
наслідкових зв'язків у явищах та подіях, на вмінні робити висновки зі спостережень, доводити 
висунуті положення. Такі уміння рекомендується виробляти поступово. 
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З необхідністю міркувати учні зустрічаються нерідко, наприклад, під час аналізу художніх творів 
на уроках читання. Питання аналізу спонукають дітей до з'ясування причинно-наслідкових 
залежностей у вчинках героїв та вимагають викладати думки у формі елементарних міркувань. 

Складати твори з елементами міркувань учні починають з другої чверті навчального року. На 
першому етапі міркування можуть виявлятися в оцінці того, про що розповідається в творі. Навчання 
елементарному міркуванню зручно пов'язати з колективною роботою над планом твору. Наведемо 
приклад підготовки твору на тему "Що я люблю малювати". З'ясувавши в ході підготовчої бесіди, чи 
люблять учні малювати і що саме, можна перейти до колективного складання плану твору, ставлячи 
відповідні запитання. План по мірі його складання записується на дошці. На завершальному етапі 
вчитель запитує учнів: "Про що б ви хотіли написати в кінці твору?" Відповіді можуть бути 
найрізноманітніші. "Зазвичай, – спрямовує вчитель дітей, − коли людина розповідає про свою роботу, 
вона зазначає, чи гарно виконана робота, цікава вона чи ні, тобто оцінює результати своїх дій та 
інших людей. Ви розповіли, як малюєте тварин, людей, предмети. Спробуємо одним реченням 
оцінити ваші малюнки, але без слів погано чи добре". Спроби дітей надати оцінки власній праці 
учитель коректує і допомагає включити в сюжет елемент міркування. У такому творі діти пишуть про 
різні предмети, отже, останній пункт плану буде загальним (вдалий малюнок) та заключні речення у 
кожного учня будуть різні за лексичним складом. Так під керівництвом учителя діти вперше вносять 
у твір елемент міркування [7: 80]. 

Письмові твори в четвертому класі можуть бути різноманітні за тематикою. Поряд з творами з 
власного досвіду та спостереженнями, розповідями за сюжетними малюнками можуть мати місце й 
твори за картиною, за екскурсією. У процесі добору тематики творів методика рекомендує прагнути 
до того, щоб діти писали за свіжими спостереженнями, щоб сюжети відображали життєву правду 
[8: 53]. 

Розглянемо для прикладу особливості роботи над деякими видами творів. 
Твори за спостереженнями. Спостережливість дуже важлива для розвитку мовлення. Усні 

розповіді та письмові твори узагальнюють, упорядковують результати спостережень. Це твори-описи. 
Працюючи над розгорнутим описом, учні виявляють ознаки предметів, виокремлюють з них суттєві. 
Описи привчають школярів до високої точності у доборі слів, до чіткої послідовності викладу [4]. 
Описи можуть бути "ділові" (наприклад, "Наш кабінет праці") та емоційно-образні (наприклад, "Наша 
Мурка", "У садочку восени"). У початкових класах проводяться такі види описів: опис окремого 
предмета за безпосереднім спостереженням ("Яблуко", "Годинник", "Лялька") або за минулими 
спостереженнями ("Липа весною та восени": тут є додаткове, ускладнююче завдання – елемент 
порівняння). Можна запропонувати також опис трудового процесу: "Як зробити шпаківню", "Як 
посадити дерево", опис картин природи та інших складних предметів, явищ: "Наша вулиця вранці", 
"У лісі", "У магазині іграшок". Розповіді за спостереженнями можуть бути великими за розмірами, 
тому що в дітей багато матеріалу. А послідовність опису забезпечуються підготовчою бесідою. 
Подібні описи можуть бути записані якщо не повністю, то хоча б частково. [9]. 

Складні описи, зазвичай описи картин природи, проводяться у всіх класах. Вони передбачають 
більшу свободу у відборі матеріалу та його розміщенні, ніж опис окремих предметів або процесів. 
Так, описуючи сад, учні можуть розповісти про дерева та кущі, назвати сорти яблук, пригадати про 
птахів, про свою працю у шкільному садку. Складні описи типу "Наше село", "Ліс восени", "Захід 
сонця" не новина у школі. Діти їх пишуть із задоволенням. Але у складних описах трапляються 
логічні недоліки. Щоб їх попередити, потрібна значна робота з організації самих спостережень, а 
також складання окремих фрагментів – замальовок. Роль таких підготовчих вправ можуть виконувати 
усні описи окремих предметів за спостереженнями. Молодшим школярам, на думку більшості 
вчителів, легше складати сюжетні твори, хоча методисти вважають, що описи цікавлять їх, 
виявляються цілком доступними.  

Твір за матеріалами екскурсій у зимовий парк (ліс). Урок підготовки та написання такого твору 
може бути проведений за таким приблизним планом. 

І. Підготовча бесіда (1. Які дерева, кущі ви бачили в парку? Чим милувалися там? 2. Які малюнки 
ви могли б намалювати про те, що бачили на екскурсії?) 

ІІ. Приблизний план твору: 1. Засніжений парк (сніг блищить, іскриться на сонці, він чистий, 
білий, пухнастий; повітря свіже, холодне; небо високе, голубе, осяяне блискучим сонцем). 2. Дерева 
взимку (дерева без листя, у снігу, їм тепло в зимових шубах). 3. Краса зимового парку. 

ІІІ. Приблизний твір: Учора був теплий сонячний день. Ми ходили на екскурсію в зимовий парк. 
Там усе вкрите білим пухнастим снігом. Ми з задоволенням дихали свіжим холодним повітрям, 
милувалися високим голубим небом, осяяним блискучим сонцем. Дерева і кущі в парку без листя, 
вкриті зимовими білими шубами. Іноді шапки снігу падають із гілок дерев на землю. Тоді гілки 
гойдаються, сніговий пил блищить у повітрі. Дуже гарно в зимовому парку! 
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Твори-мініатюри. Широкої популярності у школах набули твори малих форм, або мініатюри. До 
творів-мініатюр, які проводяться в усній або писемній формі, найчастіше на уроках граматики, 
висуваються такі ж вимоги, що й до творів великих розмірів. Однак підготовча робота тут займає 
менше часу; тривалі спостереження не потрібні, бесіда дуже коротка (усього 2-3 запитання) або 
зовсім відсутня, план не складається в письмовій формі, менше часу приділяється підготовці усного 
тексту. У той же час нерідко додається граматичне завдання. Діти використовують у творі-мініатюрі 
граматичні форми, що вивчаються, активізуючи їх. Наведемо приклад такого твору.  

Кошеня 
У мене є улюблена тваринка – маленьке кошеня Мурчик. У нього гостренькі вушка, він рудого 

кольору, пухнастий, очі чорненькі, схожі на намистинки. Мурчик веселий та цікавий (25 слів, 2 клас). 
Твір написаний під час вивчення теми "Прикметник", у тексті використано сім прикметників, які 

допомогли зобразити тваринку яскраво та життєво. 
Систематичне виконання подібних творів створює неперервність у розвитку зв'язного мовлення, 

підвищує самостійність учнів. 
Сучасна методична наука і практика свідчать, що від того, наскільки на уроках читання та рідної 

мови учні будуть охоплені різними видами мовленнєвої діяльності, якою мірою вона буде емоційною 
та естетично привабливою для них, залежить успіх та результативність роботи.  
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В статье рассматривается система работы над формированием умений младших школьников 
создавать собственные тексты как средством развития их творческого потенциала. Авторы 
анализируют методические проблемы: подбор темы, составление плана, определение жанра 

школьного сочинения, работа над разными по источнику материала сочинениями. 

 Hordienko E. A., Shevchuk T. O. A Set of Creative Writing Tasks at the Lessons of Ukrainian Language 
and Reading in Juniour Classes. 

 The article highlights methods of formulating juniour students' creative skills as a means of enhancing their 
creative potential. The item analyzes the choice of topics, outline drafts, genre discrimination, reference 

sources, as well as further intensification of the tasks given. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ХІМІЇ 
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ "ГОМОГЕННІ СИСТЕМИ" 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 

У статті викладено методику формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних 
спеціальностей при вивченні  теми "Гомогенні системи" у процесі викладання дисципліни "Хімія з 

основами біогеохімії". Розроблено компетентнісний зміст лекції, самостійної роботи студентів та 
лабораторного заняття. Визначено методичні підходи до контролю й оцінювання рівнів 

сформованості предметних компетенцій з хімії у студентів. 

Запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес згідно з проектом Білої книги 
національної освіти України визнано першочерговим завданням розбудови вищої школи [1]. Це 
передбачає розробку компетентнісних засад формування предметних компетенцій з навчальних 
дисциплін у студентів. З цією метою провідними вітчизняними та зарубіжними методистами 
розроблено загальні теоретичні й методичні засади формування компетенцій, а саме: умови 
(В. Бондар, А. Грабовий, Т. Григорчук, А. Митяєва, Ю. Пестерєва, І. Родигіна, О. Савченко, 
С. Трубачева та ін.), принципи, методи (С. Бєлова, А. Вербицький, Е. Зеєр, І. Єрмаков, Т. Кобильник, 
В. Лобода, А. Митяєва, М. Пироженко, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, В. Рибальський, 
І. Родигіна, А. Сидоренко, А. Соломатін, Ю. Сурмин та ін.), етапи (А. Грабовий, К. Платонов, 
С. Трубачева, П. Хоменко, Г. Циммерман, Г. Удовиченко та ін.) та критерії діагностики 
(Н. Байдацька, А. Давидов, Е. Клейман, О. Локшина, О. Петращук, В. Петрук, С. Раков та ін.). Однак 
методичні розробки компетентнісного вивчення навчальних дисциплін з метою формування на їх 
змісті предметних компетенцій, зокрема з хімії у студентів екологічних спеціальностей, нині відсутні. 
Вирішення цього завдання й визначило мету нашого дослідження.  

Тема "Гомогенні системи" входить до змістового модуля "Гомогенні та гетерогенні системи". На її 
вивчення відводиться 7 годин, з них: 2 години – лекція, 4 години – лабораторне заняття, 1 година – 
самостійна робота.  

Зміст предметних компетенцій з хімії, що формуються в темі "Гомогенні системи": 
1. Використання нормативних навчальних елементів теми (дійсні розчини, молярна концентрація, 

молярна концентрація еквівалента, титр, моляльна концентрація, мольна частка, осмос, 
осмотичний тиск, гіпотонічні, ізотонічні, гіпертонічні розчини, тиск насиченої пари, ебуліоскопія, 
кріоскопія; Закон Генрі, рівняння Вант-Гоффа, перший і другий закон Рауля) для розуміння сутності 
та закономірностей протікання процесів, що відбуваються у природному та техногенному 
навколишньому середовищі, зокрема: утворення гомогенних систем та осмотичних явищ. 

2. Володіння методологією хімічної науки як необхідної передумови проведення екологічних 
досліджень (визначення фонових концентрацій хімічних речовин у водних об’єктах, концентрації 
елементів у геохімічному ландшафті, показників якості об’єктів природного середовища за їх 
кількісним складом):  

− загальнонауковими методами: висування гіпотез, аналізу й синтезу, абстрагування, 
узагальнення, моделювання, спостереження, експерименту та ін. 

− спеціальними методами: зважування, вимірювання об’ємів рідин, розчинення речовин, 
визначення густини розчинів ареометром. 

3. Виявлення взаємозалежності між складом та властивостями гомогенних систем для 
пояснення їх значення й характеру впливу на довкілля: склад розчинів → їх колігативні властивості 
→ біологічне значення → застосування → характер впливу на довкілля. 

4. Володіння технікою хімічного експерименту та застосування сучасного хімічного обладнання 
(хімічного посуду, вагів, ареометра) з метою набуття досвіду, необхідного для вивчення об’єктів і 
явищ навколишнього середовища. 

5. Дослідження процесу розчинення та приготування розчинів як необхідної умови об’єктивної 
оцінки стану довкілля. 

6. Здійснення розрахунків на визначення: концентрації розчинів (молярної, моляльної, молярної 
концентрації еквівалента, титру, мольної частки); осмотичного тиску; тиску насиченої пари 
розчинника над розчином (за першим законом Рауля); пониження температури кристалізації та 
підвищення температури кипіння розчинів (за другим законом Рауля). 

7. Самостійне теоретичне і практичне здобуття знань про хімічні аспекти довкілля та їх 
систематизація у вигляді реферату як передумова вирішення професійно-практичних завдань. 
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Лекційне заняття на тему: "Гомогенні системи". 1. Загальна характеристика гомогенних 
систем. На початку лекції викладач актуалізує початковий предметний досвід студентів з теми, 
сформований у загальноосвітній школі. Розкриває значення теми для вивчення інших дисциплін та 
майбутньої професії в цілому. При цьому спирається на зміст загальнопредметних (професійних) 
компетенцій майбутніх фахівців у галузі екології. Дає коротку характеристику предметних 
компетенцій з хімії, які формуватимуться за змістом теми. 

На основі шкільних знань студентів, формулюється поняття гомогенна система, з’ясовується її 
відмінність від гетерогенної системи. Дається загальна характеристика розчинів як гомогенних 
систем. Встановлюється відмінність між розчиненою речовиною та розчинником. Вводиться поняття 
розчинності. Перераховуються чинники, що впливають на розчинність речовин.  

Залежність розчинності газів від їх парціального тиску пояснюється на основі закону Генрі. 
Наводиться класифікація речовин за їх розчинністю. При цьому викладач посилається на таблицю 
розчинності кислот, основ та солей у воді. Він також пояснює правило залежності розчинності від 
типу хімічного зв’язку речовин, що розчиняються, та розчинника. Встановлюється відмінність у 
розчинності твердих та газоподібних речовин при підвищенні температури. Пояснення цього 
матеріалу супроводжується демонстрацією слайдів із зображенням кривих розчинності.  

З’ясовується механізм та енергетика розчинення, природа сольватів і гідратів, причина зменшення 
розчинності газів при нагріванні. Вводиться поняття теплота розчинення речовин. 

Далі викладач дає класифікацію розчинів за вмістом в них розчиненої речовини. Він пропонує 
пояснити механізм утворення перенасичених розчинів. Це вимагає від студентів застосування 
отриманих знань та інтелектуальних умінь, зокрема: сприйняття і осмислення інформації, висування 
гіпотези, аналізу, доведення і спростування, порівняння, знаходження зв’язків, абстрагування та 
узагальнення. Далі перераховуються способи вираження складу розчинів. Визначення масової частки 
як одного з виду концентрацій розкривається студентами.  

Викладач акцентує увагу на використанні розчинів у практиці екологічних досліджень та пояснює 
сутність двох способів приготування розчинів. 

2. Колігативні властивості розчинів. Вивчення теми розпочинається з’ясуванням сутності поняття 
колігативні властивості. Викладач пояснює, що ці властивості розчинів визначаються їх 
концентрацією. До них належить осмос, тиск насиченої пари, ебуліоскопія та кріоскопія. Оскільки ці 
властивості розчинів не вивчаються в курсі хімії загальноосвітньої школи, пояснення їх змісту 
супроводжується актуалізацією міжпредметних знань студентів з фізики. 

2.1. Осмос та його роль в біологічних процесах. Викладення матеріалу розпочинається 
стимулюванням інтересу студентів до явища осмосу, шляхом розкриття його значення для живої 
природи та господарської діяльності людини, а саме у засвоєнні їжі, диханні, обміні речовин, 
плазмолізі та тургорі клітин, рості й пружності стебел рослин, консервації овочів і фруктів, процесах 
очистки води тощо. 

Далі пояснюється сутність осмосу. Вказується, що це явище припиняється при виникненні 
осмотичного тиску. Демонструється слайд, на якому зображено прилад для вимірювання осмотичного 
тиску, та розкривається принцип його роботи.  

Викладач пропонує пояснити явище пружності рослинних організмів. Пригадуючи з курсу біології 
будову клітинних мембран, студенти роблять висновок про осмотичні явища в клітинах.  Далі 
наводяться чинники, що впливають на осмотичний тиск, і формулюється закон Вант-Гоффа.  

Технічне застосування осмосу розглядається на прикладі технології опріснення морських і 
солонуватих вод, демінералізації й очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин та інших 
забруднювачів. З цією метою демонструється слайд із зображенням процесів прямого і зворотного 
осмосу. 

2.2. Тиск насиченої пари. До розкриття цього матеріалу залучаються міжпредметні зв’язки хімії з 
фізикою. Це стосується таких понять, як тиск, випаровування, конденсація, насичена пара, відносне 
пониження тиску тощо. Спираючись на них, викладач пояснює сутність понять: тиск насиченої пари, 
пониження та відносне пониження тиску пари розчинника над розчином. Далі формулюється перший 
закон Рауля для розчинів неелектролітів, наводиться його математичний вираз та пояснюється його 
використання для визначення молярної маси розчинених речовин. { "закон:Рауля, перший" } 

2.3. Ебуліоскопія. Кріоскопія. Перед з’ясуванням сутності цих процесів викладач зупиняється на їх 
значенні для живої й неживої природи. Студенти дають відповіді на запитання: що швидше закипить: 
вода чи розчин цукру у воді? Чому дерева взимку не замерзають, адже температура замерзання води, 
що утворює рідку фазу цитоплазми їх клітин, дорівнює 00 С? Робиться висновок про те, що 
температура кипіння розчинів у порівнянні з температурою кипіння розчинників вища, а температура 
їх замерзання, навпаки – нижча. На цій основі вводяться поняття про ебуліоскопію й кріоскопію та 
формулюється другий закон Рауля. На слайді демонструються приклади ебуліоскопічних і 
кріоскопічних констант для різних розчинників.  
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У кінці лекції викладач узагальнює питання, які розглядалися, та проводить когнітивне 
інструктування студентів щодо їх самостійної роботи.  

Самостійна робота студентів передбачає формування усіх структурних елементів предметних 
компетенцій, зокрема: ціннісних орієнтацій (інтересу, мотивів, установок), предметних знань (на 
основі опрацювання лекційного матеріалу та вивчення тем, які не розглядалися на лекції), 
інтелектуальних умінь по розв’язуванню розрахункових задач і вправ (за прикладами розв’язування 
задач та завданнями домашньої роботи), особистісних рис (самостійності, наполегливості, 
креативності й критичності мислення тощо), а також ознайомлення з інструкцією хімічного 
експерименту на лабораторному занятті.  

На самостійне опрацювання виноситься матеріал про: гіпотонічні, ізотонічні й гіпертонічні 
розчини, їх значення в живому організмі та неживій природі; склад природних джерел води; 
осмотичні явища в рослинних і тваринних організмах; чинники, що впливають на осмотичний тиск; 
біологічне та господарське значення осмосу; осмос та обмін речовин в рослинних і тваринних 
організмах. За цим матеріалом студенти виконують індивідуальні завдання у формі рефератів. 

У процесі самостійної роботи студенти використовують такі дидактичні засоби: навчальний 
посібник "Хімія з основами біогеохімія" [2], завдання для самоконтролю [3], робочий журнал (частина 
1) [4], щоденники власних досягнень.   

Підготовка студентів до усного контролю з теми відбувається за завданнями когнітивного 
інструктування. Складання письмового контролю вимагає від студентів знань та інтелектуальних 
умінь з розв’язування розрахункових задач і вправ. Ці вміння формуються у студентів шляхом: 
1) ознайомлення з відомими способами розв’язання типових задач; 2) самостійного розв’язування 
задач за зразком і нестандартних задач; 3) виконання завдань та вправ з теми з подальшою 
перевіркою правильності їх виконання [3]; 4) розв’язування домашньої контрольної роботи.  

Лабораторне заняття на тему: "Приготування розчинів методами розчинення наважки та 
розведення". На лабораторному занятті завершується вивчення теми "Гомогенні системи".  Його 
проведення має на меті: формування ціннісних орієнтацій, експериментальних умінь та особистісних 
рис студентів; закріплення предметних знань та інтелектуальних умінь; інтеграцію ціннісних 
орієнтацій, предметних знань, умінь та особистісних рис у предметні компетенції з хімії; контроль та 
оцінювання рівня сформованості у студентів предметних компетенцій. 

На початку лабораторного заняття викладач акцентує увагу студентів на змісті предметних 
компетенцій з хімії та їх значенні для майбутнього фаху. Далі закріплюються і контролюються 
предметні знання й інтелектуальні вміння студентів. Цей вид діяльності здійснюється у формі роботи 
студентів у складі малих гетерогенних груп. Їх керівники організують роботу в групах за планом: 
1) перевірка теоретичних знань з теми; 2) використання знань для розв’язування розрахункових задач 
екологічного змісту на визначення концентрації розчинів та виявлення взаємозалежності між складом 
і властивостями гомогенних систем для пояснення їх значення й характеру впливу на довкілля; 
3) оцінювання керівником групи знань та вкладу кожного із членів групи в загальну справу. 
Діяльність за другим пунктом плану відбувається за завданнями: 

Задача № 1. Зберігання добрива – амоній нітрату на відкритому місці, а не у складському 
приміщенні, призвело до згубних наслідків. Під час зливи 15 тонн добрива розчинилося в дощовій 
воді і було змито у найближчу водойму об’ємом 7000 м3. Чи виживе риба у цій водоймі, якщо 
гранично допустима масова частка амоній нітрату у воді становить 0,08 %?   

Задача № 2. Осмотичний тиск є однією з головних характеристик ґрунтового розчину. Він 
регулює процес використання вологи кореневою системою рослин і залежить не лише від структури 
ґрунту, а й від його температури. Рослини можуть використовувати воду з ґрунтового розчину, яка 
утримується ґрунтом із силою меншою за 15 атм. Обчисліть осмотичний тиск ґрунтового розчину 
(атм) при температурі 340 С, якщо температура його замерзання дорівнює –0,5850 С, а кріоскопічна 
стала води становить 1,860 С. Зробіть висновок про можливість використання води рослинами. 

Під час проведення групової навчальної діяльності викладач перевіряє й оцінює домашні завдання 
студентів. Після завершення роботи в групах розв’язки задач № 1 і 2 аналізуються та в разі потреби 
виносяться на дошку. Далі проводиться індивідуальний тестовий контроль [2].   

Потім викладач актуалізує шкільні знання студентів про правила техніки безпеки в хімічній 
лабораторії та проводить інструктаж щодо виконання лабораторного експерименту. Передусім він 
зосереджує увагу на важливості вмінь приготування розчинів різними способами для майбутніх 
фахівців у галузі екології. Зупиняється також і на необхідності формування в них відповідних 
особистісних рис. Студенти знайомляться з двома способами приготування розчинів – методом 
розчинення наважки та методом розведення. Викладач пояснює, що перший метод використовується 
для твердих, а другий – для рідких речовин або їх концентрованих розчинів. Студенти пригадують 
правила зважування, вимірювання об’єму рідин та розчинення речовин.  
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Викладач демонструє процес визначення густини розчинів за допомогою ареометра. Він організує 
роботу студентів у парах. Кожна пара отримує власне завдання, наприклад: приготувати 8 % розчин 
натрій хлориду та розвести його до 5% розчину; зробити необхідні розрахунки, узагальнення, 
висновки та оформити звіт роботи. Функції викладача під час проведення лабораторного 
експерименту зводяться до організаційних, консультативних та контролюючих.  

Інструкція виконання лабораторного експерименту студентами:  
Обладнання та реактиви: натрій хлорид, вода, набір ареометрів, ваги, склянки, мірні циліндри, 

скляні палички.  
Мета: оволодіти методами приготування розчинів та способами здійснення відповідних 

розрахунків.  
Дослід 1. Приготування розчину натрій хлориду об’ємом 100 мл заданої концентрації 

методом розчинення наважки. Отримайте у викладача завдання на приготування розчину з певною 
масовою часткою солі та здійсніть розрахунки: а) за таблицею знайдіть густину розчину з заданою 
концентрацією; б) обчисліть: масу даного розчину; масу натрій хлориду, що міститься в цій масі 
розчину; масу води та її об’єм. 

Експеримент: зважте на терезах розраховану масу солі, перенесіть її в колбу, долийте необхідний 
об’єм води, виміряний мірним циліндром. За допомогою ареометра виміряйте густину 
приготовленого розчину. Розчин збережіть для проведення досліду 2. 

Обчислення: Обчисліть масову частку солі в приготовленому розчині, відносну похибку, молярну 
концентрацію, молярну концентрацію еквівалента та титр солі в приготовленому розчині. 

Дослід 2. Приготування розчину натрій хлориду об’ємом 100 мл заданої концентрації 
методом розведення. Обчисліть об’єм вихідного розчину (див. дослід 1) і об’єм води, необхідні для 
приготування розчину за правилом діагоналей або законом еквівалентів для розчинів. 

Експеримент: відміряйте розрахований об’єм вихідного розчину та долийте до мітки 100 мл 
дистильованою водою. Виміряйте густину розчину за допомогою ареометра. 

Обчислення: Обчисліть масову частку солі в приготовленому розчині, відносну похибку, молярну 
концентрацію, молярну концентрацію еквівалента та титр солі в приготовленому розчині. 

У процесі лабораторного експерименту з метою приготування розчинів у студентів формуються не 
лише експериментальні вміння, а також ціннісні орієнтації й такі особистісні риси, як акуратність, 
економність та обережність у поводженні з хімічними реактивами, самостійність, організованість й 
ін. Проведення необхідних розрахунків вимагає від них інтелектуальних умінь, наполегливості, 
креативності мислення, здатності до предметного спілкування і колективної взаємодії. 

Після завершення експериментальної роботи студенти роблять необхідні розрахунки та 
узагальнення, формулюють висновки, складають звіт роботи й заповнюють карту самоаналізу 
володіння предметними компетенціями з хімії, що формуються в темі (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Карта самоаналізу володіння предметними компетенціями (ПК)  

з хімії, що формуються в темі "Гомогенні системи" 

№ ПК з хімії Не володію або володію 
на низькому рівні 

(1-59 балів) 

Володію 
посередньо 

(60-74 балів) 

Володію 
(75-89 балів) 

Добре 
володію 

(90-100 балів) 
1…     
Середній бал (суму всіх балів за кожну ПК з хімії поділити на 7)  
Середній бал за однобальною шкалою (середній бал поділити на 100)  

 
Захист звіту роботи проводиться студентами в індивідуальному порядку. Загальна оцінка рівня 

сформованості у студентів предметних компетенцій з хімії з цієї теми складається з балів, отриманих 
за всі види навчальної діяльності: 1) розв’язання домашнього завдання; 2) виконання контрольного 
тесту; 3) участь у складі малих гетерогенних груп; 4) виконання лабораторного досліду (на основі 
спостережень за практичною діяльністю студентів, виявлення ціннісних орієнтацій та особистісних 
рис, оформлення та захисту звіту роботи); 5) написання реферату; 6) самоаналізу (рефлексивної 
діяльності).  

Бали, що присвоюються студентам за кожний вид навчальної діяльності, вираховуються за трьома 
критеріями: ціннісно-орієнтаційним, когнітивним та практичним. Це відбувається з використанням 
вимірників рівнів сформованості предметних компетенцій з хімії. 

Результати оцінювання студентів з теми (табл. 2) переносяться в щоденник власних досягнень і 
дублюються в журналі успішності й обліку навчальних занять викладача. 
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Таблиця 2. 
Оцінювання рівня сформованості ПК з хімії за змістом теми "Гомогенні системи" 

 Домашнє 
завдання 
(1 бал) 

Контрольний 
тест 

(2 бали) 

Групова 
робота 
(1 бал) 

Лабораторний  
експеримент 

(2 бали) 

Реферат 
(1 бал) 

Самоаналіз 
(1 бал) 

Бали        
Сума балів (максимум 8)  

Оцінка (сума балів : 8; результат порівняти із шкалою оцінювання якості 
засвоєння навчальних вимог до підготовки студентів у вищій школі) 

 

 
Після завершення цієї роботи викладач підводить підсумки формування предметних компетенцій з 

хімії у студентів та націлює їх на виконання самостійної роботи по підготовці до наступного 
лабораторного заняття. 

Наведена у статті методика викладання теми "Гомогенні системи" сприятиме впровадженню 
компетентнісного підходу у вищу екологічну освіту. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у 
створенні методичних підходів до формування предметних компетенцій з хімії у студентів-екологів 
при вивченні всіх тем дисципліни "Хімія з основами біогеохімії".   
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Заблоцкая О. С. Методика формирования предметных компетенций по химии в процессе 
преподавания темы  "Гомогенные системы" у будущих специалистов в отрасли экологии. 

В статье изложено методику формирования предметных компетенций по химии у студентов-
экологов при изучении  темы "Гомогенные системы"  в процессе преподавания дисциплины "Химия с 
основами биогеохимии". Разработано компетентносное содержание лекции, самостоятельной 
работы и лабораторного занятия. Определены методические подходы к контролю и оцениванию 

уровней сформированости предметных компетенций по химии у студентов. 

Zablotska O. S. Methods of would-be Ecologists' Subject Competencies Development of in the Course of 
"The Homogenous Systems" Issues Teaching. 

In the article the author suggests methods of students-ecologists' subject competencies development while 
learning "The Homogenous Systems" issues as a unit of "Chemistry with basic biogeochemistry" subject. The 

competencies-oriented content of a lecture, an independent and laboratory work is worked out. Some 
methodical approaches towards a level development control and evaluation of students' subject competencies 

in chemistry are defined. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

У статті розглядається системний підхід як методологічна основа дослідження феномену музичної 
обдарованості, визначаються її структурні компоненти. Обговорюється співвідношення понять 

"система" та "структура", підходи вчених до їх визначення та класифікації. 

Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу в галузі науки, культури та освіти свідчать про 
необхідність радикальної перебудови системи навчання і виховання у напрямку створення умов для 
музично обдарованої молоді вільно проявляти свої особливості, розвиватися відповідно до своїх 
творчих здібностей як унікальна особистість. В Україні до останніх років виявлення та розвиток 
музично обдарованої молоді здійснювалися стихійно, спираючись лише на власну ініціативу окремих 
викладачів музичних дисциплін, митців, культурних діячів. 

Психологічним вивченням музичної обдарованості та розробкою психолого-педагогічних питань 
навчання та виховання обдарованих студентів довгий час у нашій країні займалися мало. Зміни, що 
відбулися в системі навчання  та в громадській думці: орієнтація на гуманізацію педагогічної 
системи, здійснення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини, підлітка, юнака дозволило 
по-новому поставити проблему музичної обдарованості. 

Феномен обдарованості потребує дослідження на рівні цілого комплексу наук. Сутність та 
природа обдарованості не може бути пояснена з позиції однієї наукової дисципліни: для цього явища 
характерним є існування значної кількості теоретичних підходів до його вивчення. 

Без теоретичного підґрунтя, яке б пояснювало природу обдарованості з позицій сучасного 
наукового знання, будь-яка робота з обдарованими дітьми являє собою лише сукупність розрізнених 
й суперечливих практичних рекомендацій та методичних порад.  

Тому метою даної статті є розгляд системного підходу як одного з головних у вивченні музичної 
обдарованості. Він є методологічною основою дослідження музичної обдарованості.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про увагу з боку науковців до проблеми 
обдарованості, зокрема проблемі індивідуальних відмінностей (Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, 
С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов та ін.); визначення підходів до розуміння психологічних основ 
обдарованості (Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, Н. С. Лейтес, О. М. Матюшкін, В. О. Моляко. К. К. Платонов, 
В. В. Рибалка, Т. І. Сущенко, В. Д. Шадріков та ін.). 

Сьогодні дослідження музичної обдарованості є традиційним у російській та українській 
психологічній науці (Б. Г. Ананьєв, Д. Б. Богоявленська, Н. А. Ветлугіна, Д. К. Кирнарська, 
Н. С. Лейтес, О. М. Матюшкін, О. Я. Ростовський, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, Ю. А. Цагареллі та 
інші), у зарубіжній психології (Г. Айзенк Ф. Гальтон, Х. Гарднер, Дж. Гілфорд, Р. Стернберг та ін.). 

Оскільки одним із головних принципів у підході Л. С. Виготського до дослідження психологічної 
дійсності, зокрема свідомості як специфічної людської форми є системність, то треба ґрунтовно  
розкрити цей принцип.  

Науковці Б. Г. Ананьєв, В. А. Барабанщиков, Л. С. Виготський, В. А. Ганзен, Б. Ф. Ломов 
розглядали основні принципи системного підходу до аналізу психологічних явищ, зокрема цілісність, 
багатоплановість, багатовимірність, багаторівневість, динамічність.  

Сутність системного підходу полягає в тому, що він є методологічною орієнтацією в діяльності, за 
якої об’єкт пізнання розвивається як система. Під системою при цьому розуміють комплекс 
взаємодіючих компонентів, комплекс елементів у взаємозв’язку, які складають цілісне утворення, що 
має, крім властивостей окремих елементів, свої особливі системні властивості: ціле більше від суми 
своїх частин [1: 25]. 

На думку В. Ф. Паламарчука, основними змістовими ознаками системи є:  
1)      ознаки, що характеризують внутрішній стан системи: множина, елемент, відношення, 

властивості, зв'язок, канали зв’язку, провідна частина системи, ієрархічна побудова системи та ін.; 
2) ознаки, що характеризують специфічні системні властивості: ізоляція, взаємодія, інтеграція, 

диференціація, централізація, децентралізація, стан системи, цілісність, стабільність, зворотний 
зв'язок, рухлива рівновага, регуляція, управління, конкуренція та ін.; 

3) ознаки, що характеризують поведінку системи: середовище, діяльність, функціонування, 
зміни, адаптація, розвиток (простий і структурний), еволюція, генезис, цілеспрямованість, поведінка 
системи та ін. 

Визначені групи ознак розташовуються послідовно, враховуючи зростання їх складності, мають 
ієрархічну підпорядкованість.  
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Особливість педагогічних систем у тому, що основним їх компонентом є людина, котра виступає 
як об’єкт управління. Принципова відмінність педагогічних систем від інформаційних і 
управлінських у тому, що останні розглядають навчання (самовдосконалення системи) лише як 
процес руху інформації [1]. 

Системний підхід до об’єкта будь-якої складності дає можливість виявити взаємозв’язок і 
взаємозалежність його компонентів, конкретизувати його зв’язки і на цій основі розробити практичні 
рекомендації щодо оптимізації функціонування цього об’єкта [2]. 

У сучасних дослідженнях системний підхід застосовується досить часто. М. С. Каган, 
характеризуючи системний підхід, підкреслює, що це не просто конкретна методологічна процедура 
часткового значення, а особливий спосіб мислення, який проявляється в науковому пізнанні. 
Дослідники мають справу з цілісними, складними системами, які є доступними пізнанню, 
перетворенню, управлінню, проектуванню саме у своїй цілісності і тому не допускають аналітичного 
розмежування та оперування кожної частини окремо, бо система є більшою ніж сума складових 
частин [3]. 

На думку Б. Ф. Ломова, системні якості є досить складними серед усіх якісних характеристик; 
будучи інтегральними, вони можуть бути виявлені тільки шляхом наукового аналізу тих систем, до 
яких належить людина і закономірностям, яким підпорядкована її поведінка та життєдіяльність у 
цілому [4]. 

При цьому постає дуже важливе питання: "Чи можна застосовувати системний структурний аналіз 
до вивчення духовних об’єктів?". Багато науковців заперечують такий аналіз духовних явищ, 
виходячи з того, що духовна субстанція не може бути розподілена, що вона є потоком емоційно-
інтелектуальної енергії особистості. Тим самим  заперечується можливість застосування у сфері 
гуманітарного знання методів точних наук. Як стверджують англо-американські культурологи, 
будується свого роду "залізна завіса" між наукою, яка базується на математиці природознавства та 
гуманітарній сфері. 

Безумовно, застосування таких понять як "структура", "будова" та інші до явищ духовного життя 
має метафоричний характер. Але неможливо зрозуміти реальне життя духовності людини без 
пізнання анатомічних прийомів, які розподіляють цілісність цієї сфери. Відносно правомірності 
перенесення просторових відносин на зовнішні духовні реалії можна стверджувати, що без такого 
перенесення, організація духовного життя людини неможлива без наукового пізнання і повсякденної 
свідомості. 

На початку 80-х рр. Л. І. Божович підкреслювала можливість експериментального вивчення 
вищих, особистісних форм психічного життя, але це твердження було дискусійним тоді та 
залишається таким і зараз.  

Л. І. Божович зазначала, що сучасні дослідження спростовують сумніви, які прозвучали в дискусії 
1972 року про можливість вивчення вищих, "особистісних" форм психічного життя за допомогою 
експерименту. Ці утворення піддаються експериментальному дослідженню, яке встановлює 
об’єктивні закономірності. 

На думку Б. Ф. Ломова, "природа психічного може бути зрозумілою тільки на основі системного 
підходу, тобто розгляду психічного у тій множині внутрішніх і зовнішніх відносин, у яких воно існує 
як цілісна система" [4]. 

Науковець В. П. Кузьмін зауважує, що системний підхід у характерному для нього відображенні 
дійсності насамперед витікає з якісного аналізу цілісних об’єктів і розкриття механізмів їх інтеграції. 
Саме ці риси психіки (цілісність і інтегральний характер) були протягом усієї історії її розвитку 
предметом дуже гострих дискусій. 

Незважаючи на те, що системний підхід до вивчення особистості визнано, єдиного погляду на 
співвідношення понять "система" та "структура" ще немає. У словниках слова "система" та 
"структура" визначено як "будова". Розуміння структури як будови робить ці поняття синонімами, 
позбавляючи його самостійного значення. 

Сучасне визначення структури, на думку К. К. Платонова [5], не тільки повинно долати помилки 
односторонніх трактувань структури як конструкції елементів (у психології – функцій) або як 
відношень між ними (у психології – міжфункціональні зв’язки), але й як цілого, яке впливає на свої 
компоненти. 

Поняття системи та структури не є синонімами. На думку К. К. Платонова, співвідношення 
системи та структури буде глибше сприйнято, якщо використовувати категорії "явище" та "сутність". 
Структура – це сутність пізнавального явища (системи) [5]. 

В. Д. Шадриков виділяє наступні загальні моменти, які характеризують іншу систему:  
1) "система" є цілісною, вона відрізняється від оточуючого середовища;  
2) ця цілісніть має функціональний характер, функція (елементи, структури, системи) – продукт 

певного результату; результатом обдарованості як системи може бути утворення нового продукту, 
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скоєння вчинку, яке приводить до збагачення культури. Критерії цього продукту визначаються 
культурою, суспільно-історичними умовами;  

3) система націлена на кінцеву множину взаємопов’язаних елементів, які мають певні якості;  
4) окремі елементи взаємодіють у плані загального визначення системи;  
5) властивості системи не зводяться до властивостей, які утворюють її компоненти;  
6) система знаходиться в інформаційній та енергетичній взаємодії з навколишнім середовищем;  
7) система змінює характер функціонування залежно від інформації про наявні результати. 
На думку В. Д. Шадрикова, система носить функціональний характер, тому поняття "система", 

"функціональна система" повинна сприйматися як синоніми. Компоненти системи умовно не 
поділяються і є її частинами.  

Динамічна система – це система, яка розвивається в часі, змінює склад компонентів, які входять до 
неї, та зв’язки між ними при дотриманні функцій. 

Ми розглядаємо психологічну структуру обдарованості в рамках системного підходу як цілісне 
поєднання психічних компонентів і їх зв’язків, які "програмують", регулюють, реалізують 
обдарованість. 

Структура музичної обдарованості має динамічний характер, поступово формується у процесі її 
соціального розвитку і є предметом цього розвитку, результатом усього життєвого шляху 
особистості. 

Структура музичної обдарованості є цілісне утворення і певна організація якостей. 
Функціонування такого утворення може бути тільки під впливом різноманітних якостей, які є 
компонентами структури музичної обдарованості. Дослідження компонентів, які відносяться до 
різних рівнів музичної обдарованості, при структурному вивченні цього розвитку обов’язково 
повинно бути поєднано з дослідженням видів взаємозв’язків між самими компонентами. 

К. К. Платонов пише, що психологічна структура особистості розвивається під впливом свого 
змісту. Це, на наш погляд, є характерним і для музичної обдарованості. 

У запропонованій науковцем "функціональній динамічній психологічній структурі особистості" в 
першому, соціально-психолого-індивідуальному плані або вимірі були виділені чотири головні 
підструктури:  

1) соціально зумовлена підструктура спрямованості особистості;  
2) підструктура досвіду, в якій разом із соціальним впливом відчувається також біологічний 

вплив;  
3) підструктура психічних, пізнавальних процесів, у якій і соціальні, і біологічні впливи 

набувають значного смислу;  
4) підструктура біопсихічних властивостей особистості, де біологічні впливи переважають над 

соціальними. 
Поряд із соціально-психолого-індивідуальним К. К. Платонов уводить ще один план вивчення 

особистості, а в ньому – ряд підструктур (здібностей та характеру), який "накладається" (за 
термінологією автора) на всі перераховані раніше підструктури першого плану [2]. 

В. В. Рибалка розглядає схему психологічної структури особистості як вихідний момент для більш 
глибокого багатовимірного синтезу уявлення про особистість. Він обґрунтовує концепцію 
тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної структури особистості. Така модель може бути 
використана для побудови моделі обдарованості [6].  

Перший вимір – соціально-психолого-індивідуальний, "вертикальний", з притаманними йому 
підструктурами особистості. 

Другий вимір – діяльнісний, "горизонтальний", що диференціюється на відповідні компоненти 
діяльності та поведінки. 

Третій вимір – віковий, генетичний, що характеризує рівень розвитку якостей особистості, її 
задатків, здібностей, психічних властивостей. 

Необхідність точного визначення системи ставить питання про критерії, за якими цю систему 
можна виділити з оточуючого середовища. Основним критерієм для такого виділення є розгляд 
систем з боку цільового призначення. Той чи інший компонент може бути віднесено до системи в тій 
мірі, в якій він бере участь, досягаючи мети. 

Таким чином, на думку В. Д. Шадрикова, системний підхід припускає цільовий аналіз, віднесений 
до системи в цілому та до окремих її складових. 

Згідно цього положення, кожна підсистема розглядається як складова системи, з одного боку, вона 
підпорядкована їй у своїх проявах, з іншого – визначає властивості вищих систем на основі власних 
якостей. Динаміка взаємодії та взаємовпливу має складний характер. 

Компонентний і структурний аналізи системи тісно пов’язані з функціональним аналізом, який 
має два аспекти: він припускає розкриття механізмів внутрішнього та зовнішнього функціонування 
системи. 
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Внутрішнє функціонування системи досліджується в її зумовленості, з одного боку, 
компонентним складом і структурою, з іншого – її зовнішньою функцією. У процесі аналізу 
внутрішнього функціонування розкриваються відносини функціональної субординації та 
координування між окремими компонентами. Дослідження функціонування системи, її компонентно-
структурних характеристик нічого не говорять про походження, розвиток і перспективи існування 
системи. 

У процесі системного аналізу спочатку розкривається її загальна, функціональна або структурна 
якість, а потім – конкретно-історична системна модифікація. 

Тому, на думку науковців [4], методологія системного підходу повинна включати в себе 
генетичний (системно-історичний) аспект. При цьому конкретно-історичний аналіз системи повинен 
здійснюватися на фоні загального функціонального та структурного аналізів. 

Системний підхід припускає певну етапність у пізнанні об’єктивної дійсності. 
У дослідженні В. П. Кузьміна основні етапи руху пізнання полягають у виявленні певного явища, 

потім – у виявленні певної частини, елемента даної системи, далі – в аналізі його сукупності усіх 
відносин. 

Іншими словами, першим кроком пізнання об’єкта виступає простий емпіричний факт, другий 
крок – полягає у вираженні якостей окремого об’єкта через суть і закон певної системи, до якої 
належить, третім кроком пізнання є визначення об’єкта, явища з урахуванням усіх сукупностей 
діючих умов. 

Основні етапи системно-структурного аналізу музичної обдарованості почалися з того, що 
музична обдарованість розглядається як ціле утворення. Потім необхідно виокремити достатню 
кількість підструктур. Нами було виокремлено чотири підструктури: музичні здібності, інтелект, 
креативність, духовність. 

Виокремлення вищезазначених компонентів обумовлено участю компонентів у досягненні мети. 
Результатом обдарованості як системи  є розвиток особистості обдарованої людини, створення нового 
продукту, нових соціальних відношень, які направлені на розвиток цивілізації. Критерії продукту 
обдарованості визначаються культурою, суспільно-історичними умовами. 

Визначення критеріїв обдарованості як системи відбувалося на основі конкретно-історичного 
аналізу цього феномену. Одним із критеріїв є співвідношення біологічного та соціального. При 
цьому, в такий компонент як "духовність" входять соціально зумовлені змістові якості особистості. 

Підструктури "музичні здібності", "креативність" складаються з соціальних, біологічних якостей, 
на основі яких формується креативність і розвиваються  музичні здібності. 

Наступна підструктура – "інтелект", залежить від природжених, біологічних процесуальних 
властивостей. 

Наступним критерієм виокремлення чотирьох підструктур музичної обдарованості є внутрішня 
близькість психологічних характеристик, які входять до кожної з них. Критерієм є те, що кожен 
компонент має свій особливий вид формування та розвитку, "духовність" формується шляхом 
виховання; "креативність" і "музичні здібності" – виховання та навчання; "інтелект" формується і 
розвивається шляхом навчання. 

Взаємодія цих специфічних для кожної підструктури видів формування визначає індивідуальну 
особливість розвитку музичної обдарованості. 

Треба зазначити, що важливим критерієм є залежність підструктур. Різноманітні структурні 
зв’язки координації є між підструктурами й усередині кожної з них. 

Розглянуті підструктури – об’єктивна реальність, тому є основними компонентами музичної 
обдарованості. 

Поняття "структура" може і повинно бути розглянуто в контексті обдарованості як єдність зв’язків 
елементів і цілого. Оскільки мова йде про взаємозв’язок функціональних властивостей і якостей 
особистості, то необхідно підкреслити, що саме про функціональну структуру музичної 
обдарованості. 

Сучасні дослідження дозволяють стверджувати, що психічні явища по суті є багатомірними, тому 
до них треба підходи як до багатомірних. 

Системний підхід потребує специфічного розуміння детермінації психічних явищ. У психології 
досить широке розповсюдження отримало лінійне уявлення про детермінізм, тобто уявлення причини 
та зв’язку у вигляді одномірного ланцюжка. Згідно з системним підходом, явище виникає та існує в 
межах певної системи явищ. 

Отже, детермінація реально виступає як багатопланова, багаторівнева, багатомірна, яка включає 
явища різних порядків, тобто як система. 

Системний підхід потребує розглядати явища в розвитку. Він заснований на принципі розвитку. З 
ним пов’язані вищезазначені принципи. Багатоплановість дослідження психічних явищ, їх 
багатомірність і багаторівневий характер, сполучення властивостей, складна будова детермінації 
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можуть бути розкриті тільки тоді, коли система розглядається у розвитку. Існування системи 
розглядається тільки в її розвитку. 

Процес розвитку людини та її психіки детермінується багатьма наслідками, факторами, умовами. 
Їх комбінація складає досить складну систему. 

При цьому з’ясовується, що наслідки (фактори та умови) діють в одному напрямі, інші – в 
другому, прямо протилежному першому. При певних обставинах все може призвести до руйнування 
системи та процесу її розвитку. 

Науковці вказують на те, що дані, які накопичуються у процесі вивчення якогось феномену, не є 
ще реалізацією системного підходу. При застосуванні системного підходу завдання дослідників 
полягає в тому, щоб зрозуміти закономірні зв’язки між цими даними.  

При цьому важливим є те, що зв’язки між явищами, які відносяться до даної системи, виступають 
не як випадкові, а є необхідними умовами виникнення, існування, розвитку кожного з них та всієї 
системи в цілому. Системний підхід припускає цілісне вивчення психічних процесів і явищ. 

Рівень загальнонаукової методології вивчення феномена музичної обдарованості передбачає 
звернення до системного підходу, який зумовлює необхідність комплексного дослідження проблеми 
на різних наукових рівнях, зокрема, на психофізіологічному, психологічному, соціально-
психологічному, педагогічному. 
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Полубоярина И. И.  Системный подход к изучению музыкальной одарённости. 

В статье рассматривается системный подход как методологическая основа исследования феномена 
музыкальной одарённости, определяются её структурные компоненты. Обсуждаются некоторые 
аспекты соотношения понятий "система" и "структура", подходы ученых к их определению и 

классификации. 

Poluboyarina I. I. The Systematic Approach to the Musical Gift Study. 

The system approach as methodological basis of the musical gift phenomenon research is examined in the 
article, its structural components are determined. Some aspects of correlation of concepts "system" and 

"structure", approaches of scientists to their determination and classification are discussed. 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 

НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У даній статті розглядаються сучасні підходи до побудови інноваційної інформаційно-
комунікаційної методики навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах. 
Інноваційна методика навчання графічних знань, умінь і навичок має визначатись у загальному 
контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової 

культури. 

Новий етап науково-технічної революції, повсякденне впровадження автоматизації, комп’ютерної 
техніки і нових систем зв’язку на фоні поширення ринкових відносин в нашій країні здійснює 
різнобічний вплив на сферу праці, на роль і значення людини в суспільному виробництві. Науково-
технічні проблеми, що назріли сьогодні, – водночас проблеми професійної підготовки у вищих 
технічних навчальних закладах. Адже майбутнє нас хвилює все більше й більше з позиції вирішення 
наших сьогоднішніх завдань. Найкращим показником якості підготовки спеціалістів є попит на 
випускників того чи іншого навчального закладу. І як наслідок, сьогодні наголос усе більше робиться 
на якості освіти, універсальності підготовки майбутніх фахівців та їх адаптованості до ринку праці, на 
особистісну орієнтованість навчального процесу, його інформатизацію, визначальну важливість 
освіти в забезпеченні сталого людського розвитку суспільства.  

Формування професійних знань, умінь і навичок тісно пов’язане із широким застосуванням в 
навчальній діяльності графічних зображень, як засобу передачі інформації і набуття вмінь з 
професійної діяльності. 

Розв’язанню психолого-педагогічних проблем ефективного використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі присвячені праці А. А. Каленського, 
В. І. Клочко, О. С. Мартинюк, І. М. Пустинникової, О. В. Співаковського [1; 2; 3; 4; 5] та ін. 
Удосконаленням змісту і методики викладання графічної підготовки займалися О. Д. Ботвінніков, 
В. М. Буринський, А. П. Верхола, В. М. Виноградов, О. М. Джеджула, Б. Ф. Ломов, В. К. Сидоренко 
[6; 7; 8; 9; 10; 11] та інші науковці. 

Проте, не дивлячись на значний інтерес до проблеми інформатизації навчального середовища в 
професійній підготовці майбутніх технічних спеціалістів, залишається ще недостатньо досліджена 
методика комплексного запровадження інформаційно-комунікаційних засобів з навчання графічних 
дисциплін.  

Процес оновлення навчальної діяльності, зокрема, графічної підготовки здійснюється на основі 
аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища (визначення тенденцій зміни попиту на фахівців 
інженерно-технічних спеціальностей; їх конкурентоспроможності на ринку праці тощо). Таким 
чином, механізм мобілізації інновацій та оновлення навчального процесу передбачає систематичну і 
постійну роботу, спрямовану на моніторинг ринку праці, дослідження джерел інноваційних 
можливостей, виявлення перспективних напрямків професійної діяльності майбутніх фахівців, 
прийняття рішень щодо їх реалізації шляхом внесення оновлювальних змін (рис. 1). 

Успіх чи невдача оновлення навчального процесу залежить від того, наскільки точно враховані 
особливості сучасного ринку праці та вимоги до фахової підготовки. Отже, приймаючи рішення щодо 
оновлення графічної підготовки майбутніх спеціалістів слід враховувати: по-перше, інноваційний 
процес повинен бути перспективним, спрямованим на майбутнє; по-друге, придатним для 
практичного використання; по-третє, організація упровадження інновацій повинна здійснюватись 
шляхом внесення оновлювальних змін до існуючого традиційного навчально-виховного процесу. 

Необхідно зазначити, що потреби в оновленні графічної підготовки, перш за все, обумовлені 
кризовими явищами функціонування підприємств. А саме, процес систематичного і цілеспрямованого 
удосконалення виробничих технологій та технологічного устаткування характеризує технічний 
розвиток підприємства, обумовлює стан його техніко-технологічної бази. При цьому, високих 
результатів можна досягти тільки завдяки забезпеченню робочих місць висококваліфікованими 
фахівцями. 

mailto:G_A_Raykovskaya@ukr.net
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Рис. 1. Структура процесу оновлення графічної підготовки у ВНЗ. 

Як бачимо, інновації на базі нових знань надзвичайно важливі для кожного підприємства і вони 
можуть принести суттєві вигоди. У той же час, вони потребують ретельного аналізу досягнень 
суміжних галузей, а також чинників, що можуть вплинути на оновлення будь-якої діяльності і 
насамперед освітньої галузі. Це можуть бути не лише технічні знання, а й соціальні, економічні і 
навіть політичні умови. 

Проведений психолого-педагогічний аналіз дозволив нам виділити три основні постулати, на які 
спирається процес оновлення графічної підготовки, а саме: 

1) формування соціальних якостей фахівця: науковий світогляд; переконання в необхідності 
навчатися упродовж життя; морально-духовні якості тощо;  

2) відповідність графічної підготовки потребам соціально-економічного розвитку суспільства: 
оволодіння знаннями, уміннями і навичками; професійні вміння, навички, компетентність тощо; 

3) забезпечення інтелектуального розвитку особистості – майбутнього фахівця, оволодіння нею 
ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності.  

Сьогодні ще не просто уявити, використання комп’ютера в процесі концептуалізації графічної 
підготовки, так як комп’ютер поки що не став потужним засобом для інтелектуальної творчості. На 
цьому етапі комп’ютер може зробити свій вклад, забезпечуючи ефективність графічної підготовки, її 
концептуалізацію.  

Утім, розвиток і удосконалення змісту графічної підготовки студентів, направленої на 
впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій є однією з ключових задач, що стоїть 
перед вищою школою.  

Слід визнати, що не лише зовнішнє середовище впливає на перебудову процесу навчання 
графічних дисциплін у галузі нових інформаційно-комунікаційних технологій навчання. З 
побоюванням сприймають нові ідеї викладачі. Важко ламати звичайні традиції, які склалися у формах 
і методах навчання, переборювати психологічний бар’єр, який виникає через відсутність особистого 
досвіду роботи з комп’ютером. 



Г. О. Райковська. Загальні підходи до побудови інноваційної методичної системи навчання графічних дисциплін 
засобами інформаційних технологій 
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Отже, оновлення навчального процесу – досить складне питання. Воно далеко виходить за межі 
суто педагогічних проблем, але об’єктивні чинники соціально-економічного розвитку диктують 
необхідність інтенсифікації навчально-виховного процесу. І вже сьогодні, технології в системі освіти 
конкретизуються в нових інформаційних та модульних формах навчання. Перша – забезпечує 
комп’ютерну підтримку навчання, друга – спрямована на його індивідуалізацію. Між тим, процеси 
створення, освоєння і застосування інформаційно-комунікаційних технологій все більше 
поширюються в системі освіти і педагогічній науці. Конкретно-історична ситуація оновлення світу і 
суспільства, перебудови освіти зумовлює перманентність (франц. permanent – постійний, 
неперервний) і націленість цих процесів на постійне сутнісне й цілісне оновлення педагогічної теорії і 
практики. 

При цьому процес оновлення графічної підготовки у вищих технічних навчальних закладах 
потребує розв’язання ряду завдань: 

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні орієнтири процесу оновлення – запровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Виявити ведучі тенденції і принципи оновлення графічної підготовки майбутніх інженерно-
технічних фахівців. 

3. Визначити зміст та структуру процесу оновлення. 
4. Розробити шляхи реалізації застосування інформаційно-комунікаційних технологій поряд з 

традиційними. 
5. Визначити перспективи подальшого процесу оновлення графічної підготовки майбутніх 

інженерно-технічних фахівців. 
З огляду на вище сказане можна визнати, що методологічну основу оновлення графічної 

підготовки становлять загальні підходи: емпіричний, системно-структурний, ситуативно-
процесуальний та аналітико-прогностичний. 

Емпіричний підхід передбачає оновлення процесу графічної підготовки фахівців на базі набутого 
власного досвіду і методів спостережень та удосконалених проб, з урахуванням знань з педагогіки, 
психології, соціології, філософії, методики викладання графічних дисциплін, інформатики тощо. 

Ситуативно-процесуальний підхід полягає в тому, що на підставі вивчення різних ситуацій у 
процесі оновлення, можна визначити загальні і закономірні особливості, пояснити на їх основі 
суперечності, що виникають, передбачити його розвиток. Процес оновлення, в такому разі, 
розглядається як послідовність педагогічних ситуацій. При цьому використовуються методи 
спостереження, аналізу і синтезу, аналогії і перенесення, узагальнення і конкретизації, систематизації 
даних, щоб дати найповніший опис ситуації та закономірностей оновлення графічної підготовки. 

Системно-структурний підхід передбачає створення процесу оновлення в цілому шляхом 
побудови його теорії та технології з метою виділення основних компонентів, зв’язків та 
взаємозв’язків між ними. Для виявлення закономірностей процесу нами вивчені незмінні 
взаємозв’язки між інваріантними компонентами. Основними методами вивчення були аналітико-
синтетичний, систематизації та структуризації, узагальнення та конкретизації, індукції та дедукції 
тощо. 

Аналітико-прогностичний підхід полягає в тому, щоб побудувати теорію процесу оновлення, яка б 
включала опис, пояснення суперечностей, що виникли, виділення закономірностей та аналітичне 
прогнозування його розвитку на основі цих закономірностей з метою управління ним. Окрім вище 
перерахованих методів використовувались і спеціальні методи прогнозування: експертної оцінки, 
моделювання, екстраполяції та логічні. 

На основі запропонованої методологічної основи оновлення виникає сукупність взаємопов’язаних 
положень, які і покладено в основу концепцій оновлення графічної підготовки. 

Проте, необхідно відмітити тенденції, які негативно впливають на процес оновлення графічної 
підготовка, а саме: 

− нестабільність соціально-політичного життя країни та матеріально-економічні 
труднощі; 

− розрив між системою освіти і реальними умовами життя; 
− погіршення якості підготовки інженерно-технічних фахівців; 
− прийняття способу життя, неадекватного цілям і завданням професійної підготовки; 
− переважна орієнтація на репродуктивний рівень діяльності і формальний результат; 
− зниження активності студентів щодо розвитку професійно значущих якостей; 
− недостатній розвиток мотиваційного ядра, спрямованого на опанування професією; 
− недостатня розробленість впроваджуваних у навчання інформаційних технологій. 

Особливого значення у процесі оновлення графічної підготовки майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей надається її технологізації, а саме – інформатизації за допомогою комп’ютерних 
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засобів. У зв’язку з цим осмислення інформаційних процесів у графічній підготовці вимагає знання 
основних концепцій їх перебігу, принципів управління, структури та динаміки їх розвитку, а саме: 

− принцип організованих інформаційних змін стану навчальної діяльності. Цей принцип орієнтує 
на необхідність свідомої діяльності під час переходу до інформаційно-комунікаційних технологій, і 
охоплює етап підготовки до зміни стану системи графічного навчання студентів.  

Підготовка до змін у системі графічної підготовки передбачає висунення, обґрунтування головної 
мети запланованих змін, визначення засобів і умов, за допомогою яких цю мету буде реалізовано. 
Наприклад, для засвоєння теоретичного лекційного матеріалу використовуються не тільки аудиторні 
заняття, а й система педагогічної підтримки на електронних носіях – консультування (спілкування в 
режимі on-line чи по електронній пошті), здійснення поточного контролю, проведення тестування, 
робота з навчально-методичним матеріалом; 

− принцип переходу від стихійних механізмів перебігу інформаційних процесів до свідомого 
керування – реалізація цього принципу передбачає визначення і відпрацювання ефективного 
механізму свідомого управління зміною станів навчального процесу; розроблення методології 
використання інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними методами. Зокрема, 
викладання нарисної геометрії і інженерної графіки в більшості вузах ведеться на основі традиційних 
методів і програм, заснованих на використанні олівця і лінійки, тоді як практика проектування на 
підприємствах і фірмах повністю орієнтована на комп’ютерних методах побудови креслеників, 
використання САПР. Створення дієвого механізму повинно відбуватися у різних напрямах. І це не 
тільки використання в навчальному процесі графічних програм, таких як AutoCAD чи КОМПАС, а й 
електронного дидактичного забезпечення (інтерактивного комплексу); 

− принцип матеріально-технічної, кадрової забезпеченості з реалізації основних етапів 
інформаційних процесів – передбачає обов’язкове програмне, матеріальне, кадрове забезпечення 
інформаційних процесів на кожному з основних етапів. Наприклад, створення необхідного 
програмного забезпечення, а саме електронного підручника чи посібника, практикуму, тестів з 
контролю знань тощо; кадрове забезпечення – наявність у педагогічному колективі достатнього 
потенціалу творчих людей, здатних виступити їх авторами; 

− принцип прогнозування зворотних або незворотних структурних змін в інформаційно-
комунікаційному середовищі. Цей принцип враховує закон незворотності дестабілізації педагогічного 
інформаційного середовища, а також його цілісність та адаптаційні можливості. Інформаційне 
середовище без таких можливостей не зможе існувати і під натиском педагогічних інновацій буде 
зруйноване; 

− принцип посилення стійкості інформаційних освітніх процесів – при переході від стихійних 
процесів до керованих повинна посилюватися і стійкість інформаційних процесів, їх здатність до 
своєрідного оновлення, самоадаптації. Сучасна динаміка суспільного життя спричинила збільшення 
потоків інформації, що охоплюють усі ланки системи освіти; 

− принцип прискорення розвитку інформаційних процесів у системі освіти. Дія цього принципу 
розкриває ефективність організації та механізми реалізації інформаційно-комунікаційних процесів, а 
також їх раціональне запровадження у практику освітніх закладів.  

Принципи тісно пов’язані з закономірностями навчання й відображають дидактичні закони. 
Зокрема, вимоги принципів навчання мають враховуватися при укладанні підручників, навчальних 
посібників та при створенні електронного забезпечення з дисципліни. 

У зв’язку з цим нами виділені основні закономірності, що притаманні графічній діяльності:  
− закономірність навчання графічним знанням і навичкам – цілі навчання залежать від 

рівня і темпів розвитку суспільства, науково-технічного прогресу; рівня розвитку і можливостей 
педагогічної науки та практики; 

− закономірність мотивації графічної підготовки – результативність навчання 
зумовлюється внутрішніми мотивами навчання та зовнішніми (особливостями професійної 
діяльності, застосуванням інформаційно-комунікаційних засобів у графічній підготовці і 
подальшій професійній), педагогічними умовами і стимуляторами; 

− закономірність змісту графічної підготовки – зміст навчання залежить від суспільних 
потреб, мети освіти, цілей завдань навчання; матеріально-технічних можливостей навчального 
закладу; 

− закономірність методів навчання – ефективність дидактичних методів залежить від 
знань і навичок використання методів, завдань змісту навчання, а також від матеріально-
технічного забезпечення навчального закладу; 

− закономірність управління навчанням – продуктивність навчання залежить від 
інтенсивності зворотних зв’язків у процесі навчання; 

− закономірність результату навчання – кінцевий результат процесу навчання залежить 
від результатів попередніх етапів навчання.  
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Таким чином, проведений аналіз дає підстави констатувати, що технологія навчання об’єднує 
напрями досліджень, що охоплюють теоретичні і практичні інноваційні пошуки. Зміст пошуку 
зводиться до модернізації методичної системи на основі елементів, що її утворюють і її 
експериментальної перевірки.  

Методика навчання графічних дисциплін – це конкретне прикладне застосування теорії навчання. 
Її мета полягає в упорядкованому застосуванні положень дидактики конкретних явищ з урахуванням 
особливостей графічної діяльності в процесі навчання як навчальної дисципліни.  

На сучасному етапі методика навчання графічних дисциплін сформувалася в самостійну наукову 
галузь, відбувається процес створення й апробації власних теоретичних концепцій, з наукових 
позицій обґрунтовуються різні феномени, вивчаються нові можливості їх застосування [6; 7; 8; 9; 
10; 11]. 

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене ми можемо з впевненістю констатувати, що 
інформаційно-комунікаційна технологія з одного боку, виступає, як інноваційна технологія, а з 
іншого це – шлях до вдосконалення професійної підготовки майбутніх технічних фахівців. 

Передбачувані результати в процесі оновлення графічної підготовки: 
− відходження від застарілої концепції підготовки з її наголосом на вузький прагматизм, 

засвоєння як найширших вузькофахових знань і впровадження концепції різнобічної підготовки 
майбутніх фахівців; 

− створення навчального процесу, який би відображав у своєму змісті сутність 
глобальних, сучасних проблем; 

− орієнтація на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 
постійного оновлення знань, високої професійної компетентності та мобільності; 

− запровадження культурологічного аспекту підготовки майбутніх фахівців. Акцент у 
графічній підготовці переноситься на розвиток творчого мислення, поведінки особистості, що 
утворює центр, який об’єднує знання, уміння і навички; 

− формування нової генерації фахівців технічного спрямування, які поряд з глибокими 
фундаментальними і спеціальними знаннями здатні до саморозвитку, інноваційної діяльності, 
професійної майстерності тощо.  

Зрозуміло, що оновлення графічної підготовки, використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій вимагає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і вона повинна 
забезпечуватися шляхом інтеграції з традиційними технологіями навчання, що потребує 
переосмислення не лише змісту, а й методик навчання, включати розроблення спеціального 
комп’ютерного оснащення та відповідного інструментального забезпечення.  
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Матеріал надійшов до редакції 19.11. 2009 р. 

Райковская Г. А. Общие подходы к построению инновационной методической системы обучения 
графических дисциплин средствами информационных технологий. 

В данной статье рассматриваются современные подходы к построению инновационной 
информационно-коммуникационной методики обучения графических дисциплин в высших 

технических учебных заведениях. Инновационная методика обучения графических знаний, умений и 
навыков должна быть определена общей концепцией европейской интеграции с ориентацией на 

фундаментальные ценности общемировой культуры. 

Raykovska H. A. General Approaches to the Construction of Innovational Methodical Educational System 
of Subjects via Informational Technologies. 

The given article reviews the up-to-date approaches to constructing the innovational information and 
communicative studying methods of graphic disciplines in Higher Technical Educational Institutions. The 

innovational studying methods of European integration with the orientation to the basic values of the world 
culture. 
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ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ НАРОДНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 19-ГО СТОЛІТТЯ 

У статті розглянуто деякі питання підготовки педагогічних кадрів та  їх добору для народної школи 
України у другій половині ХІХ століття. Проаналізовано документи, що розкривають процес 
цілеспрямованої підготовки вчителів для народної школи у спеціально заснованих у той час 

педагогічних навчальних закладах. 

Початок ХХІ століття означений складним пошуком нової філософії освіти. На сучасному етапі 
створення незалежної, правової, демократичної держави дедалі більшої гостроти набуває питання 
підготовки педагога з високим рівнем творчого потенціалу, тобто вчителя, здатного виховати учня 
сучасної школи. Таке високе призначення вимагає від педагогічної спільноти детального вивчання 
історичного досвіду розвитку вітчизняної системи освіти, ідей видатних педагогів, пошуку 
варіативних систем і моделей підготовки майбутніх учителів. 

Зазначимо, що питання підготовки вчителів розглядалися у творчій спадщині вітчизняних та 
зарубіжних просвітителів та педагогів. Серед них О. Духнович, Б. Грінченко, М. Корф, С. Русова, 
К. Ушинський, В. Сухомлинський.  

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що в сучасних дослідженнях учених 
приділяється значна увага проблемам підготовки педагогічних кадрів (Ю. Бабанський, С. Гановський, 
Г. Щукіна, А. Капська, І. Зазюн, Т. Минчев). 

Метою статті є здійснення ретроспективного аналізу деяких особливостей підготовки 
педагогічних кадрів та правил їх добору для народної школи України у другій половині ХІХ століття. 

Значну увагу питанню підготовки педагогічних кадрів для народної школи України у другій 
половині ХІХ століття приділяли громадські організації (земства, товариства) та, на відміну від 
попереднього часу, Міністерство народної освіти.  

Так, 1865 року в кожному учбовому окрузі (крім Київського) "при одному із повітових училищ…, 
на розсуд попечителя, …до створення в майбутньому …особливих учительських семінарій" були 
засновані педагогічні курси. Через рік їх чисельність зросла вдвічі (зазначимо, що в Київському 
учбовому окрузі з 1862 року при університеті св. Володимира існувала "педагогічна школа для 
підготовки вчителів народних училищ південно-західних губерній") [1: 7]. 

Земства, у свою чергу, спочатку вели підготовку педагогічних кадрів у духовних семінаріях за 
допомогою призначення спеціальних стипендій; вони ж виявилися й ініціаторами заснування 
учительських семінарій. Наприклад, Чернігівське земство відкрило учительську школу 1870 року, а 
перші державні учительські семінарії з’явилися лише 1871 року (взагалі-то перша учительська 
семінарія в Російській імперії була заснована в Санкт-Петербурзі ще 1783 року, але через два 
десятиріччя вона припинила підготовку фахівців для народної школи) [2]. При цьому зауважимо, що і 
в державних учительських семінаріях значна частина вихованців була земськими стипендіатами. Так, 
архівні матеріали про роботу Вовчанської учительської семінарії (Харківська губернія) свідчать, що 
їх чисельність досягала третини від загального контингенту [3: л. 22-23, 42]. 

Важливим засобом підвищення освітнього рівня і методичної кваліфікації вчителів слугували 
тимчасові літні курси та педагогічні з’їзди, регулярна робота яких була започаткована в 70-х роках. 
Наприклад, із звіту про літні вчительські курси в Ніжині можна виявити коло проблем, які там 
обговорювалися: поняття про педагогіку та її розділи; основні закони діалектики; методи і прийоми 
викладання; про характер впливу вчителів на дітей; про діяльність розуму, пам’яті, уваги, уяви, волі, 
почуттів тощо [4: л. 302]. 

Однак, ужиті заходи не могли одразу докорінно поліпшити контингент викладачів народної 
школи, про що засвідчують історико-педагогічна література та архівні матеріали періоду 70-х-
початку 90-х років. 

За приклад візьмемо тогочасний склад учителів Ізюмського повіту Харківської губернії. Так, з 
одного боку, до нього вже належали і окремі фахівці – "є один, що закінчив курс в університеті, один 
з учителів семінарії, один педагог", з другого – це ще були переважно відставні офіцери, 
священнослужителі різного рангу, міщани та селяни, причому біля 40 відсотків учителів навіть не 
мали свідоцтва на право викладання [5: 31-32]. 

Тому зовсім не випадково у звітах про роботу літніх педагогічних курсів, зокрема Харківської та 
Полтавської губерній, констатувалося: "Більша частина вчителів недосвідчена у справі викладання і 
незнайома з кращими способами навчання", оскільки їм були притаманні "невміння говорити просто, 
ясно, складно і правильно, недостатність і поверховість тих елементарних відомостей, передача яких 
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є прямим обов’язком учителя народної школи, непідготовленість користуватися книгою як джерелом 
знань", а відомий діяч народної школи М. Корф застерігав, що таких непідготовлених учителів "у нас 
ще довгий час буде багато" [6: 12]. 

Цілеспрямована робота Міністерства народної освіти, земств, а згодом і духовного відомства, 
спрямована на поліпшення як складу викладачів, так і умов їх роботи, призвела до позитивних 
наслідків лише з часом. 

Такий висновок випливає, зокрема, із звіту про стан початкових народних училищ Зміївського 
повіту Харківської губернії середини 90-х років. У ньому зазначалося, що серед учителів, які 
викладали в навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству народної освіти, вже більше 
половини мали, як повідомлялося у звіті, "спеціальну" освіту, тобто завершили навчання в 
учительських семінаріях, гімназіях, прогімназіях або жіночих єпархіальних училищах. Усі ж інші без 
винятку мали свідоцтво вчителя або вчительки початкових училищ [7: 29-30]. 

При цьому зазначимо, що добору педагогічних кадрів сприяв і такий фактор, як запровадження 
подекуди попереднього ознайомлення з кандидатами на вакантну посаду, про що, наприклад, 
свідчить запит канцелярії попечителя Київського учбового округу, надісланий на місце попередньої 
роботи претендента з проханням повідомити "про моральні якості і педагогічну діяльність викладача 
Волинського жіночого єпархіального училища Івана Радецького, який бажає перейти на службу до 
Київського учбового округу" [8: л. 1-2]. 

Окрім того, з метою подальшого поліпшення викладацького складу в середині 90-х років ХІХ 
століття Міністерством народної освіти вперше були затверджені "Правила для спеціальних 
випробувань на звання вчителя і вчительки початкових училищ", надання якого до того часу не 
регламентувалося ніякими урядовими документами і здійснювалося у відповідності із "Положенням 
про початкові народні училища" 1864 року повітовими училищними радами за їх власним розсудом. 

У цих "Правилах…" зазначалося, що відтепер звання вчителя (вчительки) народних училищ 
надається:  

− особам, які успішно завершили курс "у такому навчальному закладі, якому по закону 
надано таке право" (наприклад, в учительських семінаріях) – без будь-якого додаткового іспиту; 

− особам жіночої статі, які мають свідоцтво "про успішне завершення жіночих 
прогімназій відомства Міністерства народної освіти, а також прогімназій або чотирьох нижчих 
класів семикласних інститутів… відомства імператриці Марії" – також без іспитів, але за умови, 
що вони не менше ніж півроку відпрацювали "на посаді помічниці вчительки початкового 
училища або церковнопарафіяльної школи і по досягненні віку в 16 років"; 

− вихованцям вищих і середніх навчальних закладів, а також тим, хто завершив курс 
чотирьох молодших класів духовних семінарій – без іспитів, "на підставі атестатів про 
завершення курсу, …але для засвідчення у педагогічних здібностях таких осіб від них 
вимагається… пробний урок"; 

− усім іншим особам – за умови успішного завершення іспиту на звання "на основі даних 
правил" (але складати такий іспит мали право чоловіки віком не молодше 17 років, а жінки – 16) 
[9: 99, 101].  

Зазначене випробування здійснювалося:  
− в університетських містах – "особливим іспитовим комітетом", до складу якого входили 

призначені попечителем учбового округу викладачі гімназії, а очолював його "окружний 
інспектор або один із професорів університету"; 

− в інших містах – педагогічними радами гімназій, прогімназій, реальних училищ або 
"урядових учительських семінарій"; 

− у повітових містах, в яких не було таких навчальних закладів, – педагогічними радами 
повітових і міських училищ за "Положенням…" 1872 року (при цьому стосовно останніх 
зазначалося : "крім однокласних") [9: 99].  

До предметів випробування належали: закон Божий; церковнослов’янська мова; російська мова; 
арифметика і геометрія; краснопис; географія; історія; церковні співи. Відбувалися іспити в період з 
вересня по травень (але "не пізніше, як шість тижнів від дня подання прохання") у відповідності "з 
програмою, складеною Міністерством народної освіти", і поділялися на "повні і скорочені" [9: 99, 
103]. 

"Повному" випробуванню підлягали ті, хто бажав одержати звання вчителя початкових училищ, 
які не мали свідоцтв про завершення повітового училища або жіночої прогімназії, підпорядкованих 
Міністерству народної освіти, а також інших, "рівних з ними по курсу навчальних закладів інших 
відомств". 

Іспити поділялися на усні й письмові, і першим відбувався усний екзамен з закону Божого "в 
обсязі, затвердженої Міністерством народної освіти програми". Особи, які склали його задовільно, 
далі приступали до письмового випробування, під час якого вони повинні були "написати відповіді в 
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обсязі тієї ж програми на запропоновані питання по одному з наступних предметів: російської мови, 
арифметики, географії та історії Росії". 

Якщо і письмова відповідь визнавалася задовільною, наставала черга усного іспиту, який полягав 
"у розв’язанні двох питань по кожному з наведених в означеній програмі предметів". 

До цього в "Правилах…" також додавалося, що "іспит з геометрії обов’язковий лише тих, хто 
бажає викладати в двокласних сільських училищах Міністерства народної освіти", але в їх тексті не 
містилося ніяких указівок на те, який екзамен мався на увазі – письмовий чи усний. 

Особи, які витримали і письмові, і усні випробування, крім того, були зобов’язані "провести по 
одному пробному уроку з російської мови і арифметики з тем, попереднього за добу їм повідомлених, 
і притім таким, які відповідають обсягу і змісту курсу" початкових училищ, а також "віку і поняттям 
учнів" [9: 101-102]. 

Вихованки жіночих прогімназій та випускники повітових училищ, які мали свідоцтва про 
завершення курсу цих навчальних закладів, для одержання звання вчительки або вчителя початкових 
училищ складали "скорочені" іспити. Умови їх проведення стосовно письмового випробування і 
пробного уроку були такими ж як і при "повних" екзаменах, а відмінності полягали в тому, що замість 
усного іспиту відбувалася "бесіда (колоквіум)", у процесі якої претенденти надавали "додаткові 
пояснення" по темі виконаної письмової роботи; крім того, був відсутній екзамен із закону Божого. 

Про кожний іспит "особливий комітет" або відповідна педагогічна рада навчального закладу 
складали протокол, у якому містилися "як теми письмових і усних запитань, так і частини предметів, 
викладені іспитованим на пробних уроках, з доданням оцінки ступеню задовільності відповіді та 
пробного уроку і загального висновку про достойність кандидата"; до цього протоколу додавалися 
також і самі письмові роботи. 

Особам, які виявили "відмінні, добрі або задовільні знання", видавалося свідоцтво про надання 
звання вчителя початкових училищ, підписане, залежно від того, де відбувалися іспити, попечителем 
учбового округу, керівником відповідного середнього навчального закладу або семінарії, директором 
або інспектором народних училищ. 

Що ж до претендентів, які не витримали іспитів, то вони мали право "на повторне випробування, 
але не раніше, ніж через півроку" [9: 100-103]. 

Поряд із земствами певний внесок у розвиток народної освіти було зроблено також "Товариствами 
(громадами, комітетами) розповсюдження грамотності", які, починаючи з 1861 року, за ініціативи 
громадськості почали створюватися в різних містах [9: 19]. 

Ці товариства, обговорюючи різноманітні аспекти народної школи, одночасно вели і практичну 
роботу в цьому напрямку, про що, наприклад, свідчить діяльність харківської "Громади", яка, 
"бажаючи допомогти грамотному сільському населенню… набути за допомогою читання відомостей, 
корисних в сільському побуті", створювала бібліотеки при земських школах (зокрема в селищах 
Мерефа та Липці), заснувала й утримувала на власні кошти декілька початкових навчальних закладів, 
постійно піклуючись про їх стан і приділяючи особливу увагу роботі вчителів. 

Про останнє наочне уявлення надають звіти ревізійної комісії товариства, яка виявила, що у 
підпорядкованих йому школах не всі вчителі відповідають своєму призначенню: "На уроці 
пояснювального читання учителька А. Олдоровська не володіла увагою всіх учнів, була розгнівана, 
робила постійні дорікання і жовчні зауваження". У зв’язку з чим, як свідчать архівні матеріали, 
товариством було вирішено надалі призначати вчителів лише у відповідності з результатами 
спеціальних конкурсних іспитів серед претендентів [10: л. 49]. 

Такий захід, спрямований на підбір справжніх фахівців своєї справи, дав позитивні наслідки: 
"Порядок і дисципліна у школі, які послабилися при попередніх учителях, значно були покращені 
останньою вчителькою… При всій її вимогливості стосунки між нею і учнями найкращі: учні 
поважають учительку і люблять, і в неділю охоче заходять до вчительки для читання і бесід" [11: 
л. 19]. 

Певний внесок у підготовку вчителів для власних початкових навчальних закладів було зроблено і 
духовним відомством шляхом заснування у другій половині 80-х років спеціальних другокласних та 
церковно-учительських шкіл, право вступу до яких мали випускники однокласних та двокласних 
церковнопарафіяльних шкіл. Слід підкреслити, що за своїм рівнем ці учительські школи наближалися 
до учительських семінарій Міністерства народної освіти. Так, з розкладу іспитів у Велико-
Писарівській другокласній школі (Богодухівський повіт Харківської губернії) випливає, що в ній 
викладалися не тільки предмети, передбачені програмами церковнопарафіяльних шкіл та шкіл 
грамоти, тобто навчальних закладів, у яких у майбутньому належало працювати випускникам, а й 
фізика, геометрія, природознавство, географія, вітчизняна історія, дидактика, гігієна [9: 2487-2488]. 

Висновки. Отже, саме у другій половині ХІХ століття розпочалася цілеспрямована підготовка 
вчителів для народної школи у спеціально заснованих у той час педагогічних навчальних закладах. 
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Важливу роль у розширенні мережі народних шкіл та підготовці педагогічних кадрів для них 
відіграли, поряд із Міністерством народної освіти та церковним відомством, і громадські організації, 
особливо земські установи. 
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Репко И. П. Вопросы подготовки учителей для народных школ Украины 
во второй половине ХІХ века. 

В статье рассмотрены некоторые вопросы подготовки педагогических кадров и их подбора для 
народной школы Украины во второй половине ХІХ века. Проанализированы документы, 

раскрывающие процесс целенаправленной подготовки учителей для народной школы в специально 
созданных в тот период педагогических учебных заведениях. 

Repko I. P. Questions of the Teachers’ Preparation for Ukrainian Schools 
of the 2nd part of the 19th century. 

Some questions of the teachers’ preparation and their selection for Ukrainian people school in the 2nd part of 
the 19th century are described in this article. Documents which show the process of the teachers’ single-

minded preparation for the people school in the educational establishments which were founded that time are 
analysed in the article. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ 

У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У статті представлено теоретичні засади побудови системи професійно-педагогічної підготовки 
студентів університетів на основі математичного моделювання. Розкрито можливості 

застосування поняття "багатошарової моделі" в контексті досліджуваної проблеми. Результатом 
написання статті є формулювання робочого означення "моделі системи професійно-педагогічної 

підготовки студентів університетів" та визначення перспектив її впровадження у практику роботи 
вищої школи. 

Початок ХХІ століття позначився глобалізаційними процесами, що в галузі освіти насамперед 
пов’язують із модернізацією освітніх систем, у тому числі професійно-педагогічних систем 
підготовки студентів університетів. Зазначена проблема потребує вибору доцільних шляхів її 
розв’язання. Потужним засобом дослідження систем у багатьох науках є використання моделювання 
явищ, завдяки якому описуються фундаментальні закони конкретної науки, проводять експерименти 
для визначення їх глибинної суті. Кінцевою метою моделювання є одержання нових якісних знань у 
певній галузі, які можна застосовувати для потреб практики, зокрема – для прогнозування динаміки 
явищ [1: 3-4]. 

Різні аспекти зазначеної проблеми знайшли своє відображення в таких напрямах: загальні основи 
теорії моделювання (О. П. Михайлов, К. Є. Морозов, О. О. Самарський, В. М. Томашевський); 
моделювання економічних, екологічних, соціальних процесів (М. В. Коробова, І. М. Ляшенко, 
А. М. Столяр, С. В. Шутюк). 

Метою даної статті є визначення теоретичних основ побудови системи професійно-педагогічної 
підготовки студентів університетів на засадах математичного моделювання. 

Моделювання як метод дослідження відоме ще з часів Леонардо да Вінчі та Галілея. У широкому 
розумінні моделювання є однією з основних категорій теорії пізнання і практично єдиним науково-
обґрунтованим методом наукових досліджень систем і процесів будь-якої природи в багатьох сферах 
людської діяльності [2: 3]. Моделювання – це спосіб дослідження будь яких явищ, процесів або 
об’єктів шляхом побудови та аналізу їх моделей [3: 15].  

Термін "модель" походить від латинських слів modus, modulus, які означають міра, спосіб, образ, 
зразок, еталон. У багатьох мовах світу вслід за латинською з’явились відповідіні слова: modello – в 
італійській, modelo – в іспанській, modellе – у французькій, model – в англійській, model – у німецькій, 
модель – у російській та українській [2: 3]. У широкому значенні – це будь-який аналог (уявний, 
умовний: зображення, опис, схема, креслення тощо) певного об’єкта, процесу, явища ("оригіналу" 
даної моделі), що використовується як його "замінник" [4: 419]. 

Початковий розвиток моделі отримали в будівельному мистецтві. Моделями стали називати речі, 
виготовлені на основі вимірів, які відтворювали існуючі об'єкти або були зразками для нових – ще не 
існуючих. Надалі термін модель поступово набуває іншого змісту. Так, моделлю почали називати 
уявну або матеріальну структуру, що зображує у зручній формі стан деякої системи, процеси в якій 
мають бути вивчені. Разом з тим, на певних етапах розвитку суспільства моделями стали вважати 
зображення систем, явищ або процесів, які вивчаються за допомогою систем, явищ або процесів іншої 
природи, іноді навіть уявних [2: 3]. 

Найпростішими прикладами є добре відома модель ефіру, яка використовувалася для пояснення 
поширення електромагнітних коливань у просторі, та модель електричного струму, який моделювався 
рідиною, що тече провідником. Поняття моделі тут значною мірою збігається з поняттям аналогії, 
причому навіть з’явилась тенденція вважати аналогію загальним випадком моделі, що не зовсім 
вірно, оскільки аналогія відображає умовні, часто поверхові співвідношення [2: 4]. 

Інтуїтивні уявлення про модель найчастіше асоціюються з технічними засобами, які 
застосовуються для створення відповідного "еквівалента" об’єкта дослідження, адекватного йому в 
тому чи іншому сенсі, але практично більш зручного для розв’язання поставлених задач [2: 5]. 
Наприклад, модель літака може бути натурною, тобто точною копією літака, яка від оригіналу 
відрізняється тільки розмірами. Така модель, як правило, не може літати. Натурні моделі 
використовуються як експонати на виставках, замість літака-оригіналу. Інший тип моделі літака – це 
його функціональна модель (так звана схематична). Вона не відображує зовнішності жодного літака. 
Такі моделі будують юні авіамоделісти у шкільних гуртках. Ці моделі використовуються для 
відтворення найважливішої функції літака – його здатності літати. 
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Проте поняття моделі принципово і суттєво ширше: функції моделі може виконувати не тільки 
спеціально створений експериментальний пристрій, але й явище, яке спостерігається, і символічне 
(знакове) описання оригіналу (текстове описання, математичне рівняння, креслення, схема тощо), і 
уявний образ. Тому в загальному випадку модель – це явище, технічний засіб, знакове утворення або 
інший умовний образ, що знаходиться в певній відповідності (схожості, подібності) до об’єкта-
оригіналу, який вивчається. Модель може замінити оригінал у процесі дослідження, надаючи про 
нього необхідну інформацію [2: 5]. 

Терміном "модель" у філософській літературі позначають "деяку реально існуючу систему або ту, 
що представляється в думках, яка, заміщаючи і відображаючи в пізнавальних процесах іншу систему-
оригінал, знаходиться з нею у відношенні схожості (подібності), завдяки чому вивчення моделі дає 
змогу отримати нову інформацію про оригінал" [5: 25], що й відтворює безпосередній зв’язок 
досліджуваної реально існуючої системи та її моделі.  

У цьому визначенні закладено й генетичний зв’язок моделювання з теорією подібності, яка є 
науковою основою моделювання як методу пізнання і дослідження різних об’єктів і процесів. 
Головним поняттям зазначеної теорії є "аналогія" – схожість об’єктів за деякими ознаками. Подібні 
об’єкти називаються аналогами. Аналогія між об’єктами може встановлюватися за якісними і (або) 
кількісними ознаками. Урахування цієї характеристики дає можливість на основі дослідження моделі 
робити висновки щодо протікання процесів у реально існуючих об’єктів (систем). 

Теорія подібності дає змогу встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між 
двома розглядуваними системами за деякими ознаками. Якщо система існує реально, то її можна 
вивчати, досліджуючи, яким чином пов’язані вхідні впливи з виходами системи. На основі 
результатів досліджень будується деяка абстрактна система, де відношення еквівалентності 
визначають тільки ті істотні властивості та аспекти поведінки, які у вихідній та абстрактній системах 
мають бути однаковими. Здебільшого на практиці абстрактна система простіша за вихідну, якщо не 
враховувати тих аспектів, що визначають відношення еквівалентності [3: 20]. 

Виходячи із зазначеного вище, метод моделювання є методом дослідження властивостей певного 
об’єкта (оригіналу) за допомогою вивчення властивостей іншого об’єкта (моделі), який є зручнішим 
для дослідження і знаходиться в певній відповідності до першого об’єкта (оригіналу). Моделювання – 
це побудова (або вибір) і вивчення такого об’єкта будь-якої природи (моделі), що здатний замінити 
собою досліджуваний об’єкт (оригінал) і вивчення якого дає нову інформацію про досліджуваний 
об’єкт [2: 4]. 

Таким чином, модель і система знаходяться в деяких відношеннях, від яких залежить ступінь 
відповідності між ними. Міру відповідності між системою і моделлю визначають поняття 
ізоморфізму та гомоморфізму. Система та модель є ізоморфними, якщо існує взаємооднозначна 
відповідність між ними, завдяки якій можна перетворити одне подання на інше. Строго доведений 
ізоморфізм для систем різної природи дає можливість переносити знання з однієї галузі в іншу. За 
допомогою теорії ізоморфізму можна не тільки створювати моделі систем і процесів, але й 
організовувати процес моделювання. 

Однак існують і менш тісні зв’язки між системою та моделлю. Це так звані гомоморфні зв’язки, 
які визначають однозначну відповідність лише в один бік – від моделі до системи. Система та модель 
є ізоморфними тільки в разі спрощення системи, тобто скорочення множини її властивостей 
(атрибутів) і характеристик поведінки, які впливають на простір станів системи. Зазвичай модель 
простіша за систему [3: 21-22]. Шукану модель системи професійно-педагогічної підготовки 
студентів університетів будемо вважати ізоморфною, оскільки її побудова передбачала ряд спрощень 
(проведення дослідження лише в певній кількості навчальних закладів; будь-яка вибірка 
досліджуваних не може охопити їх абсолютну кількість; умовність абсолютного виконання вимог 
Болонського процесу; спрощений підхід до характеристики елементів досліджуваної систем тощо) та 
визначення відношень між системою та її моделлю. 

Побудова моделі системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів потребує 
виділення ряду характеристик подібності. При встановленні абстрактної подібності можуть 
порівнюватися процеси в різних системах. Такі процеси є абсолютно подібними, якщо подібними є і 
процеси, і системи, в яких вони відбуваються. Якщо й оригінал, і модель є матеріальними об’єктами, 
то вони за абсолютної подібності мають бути структурно і фізично ідентичними; різними в них 
можуть бути лише значення параметрів, які характеризують елементи структури оригіналу й моделі. 
Абсолютна подібність на практиці значною мірою є абстрактним поняттям. Повною мірою вона 
реалізується тільки при математичному моделюванні процесів. У цьому разі оригінал і модель 
описуються однаковими функціональними залежностями чи рівняннями, відповідні зміні в яких є 
пропорційними. 

При застосуванні теорії подібності в технічних задачах виникає необхідність введення практичної 
подібності. Розглядають повну, неповну й наближену практичну подібності. 
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Повна практична подібність (або повна подібність) – це подібність протікання в часі й у просторі 
тільки тих процесів, які є суттєвими для даного дослідження і з достатньою повнотою 
характеризують явище, що вивчається, згідно з конкретною постановкою задачі дослідження. 
Відповідно, якщо при моделюванні забезпечена повна практична подібність, то має місце повне 
моделювання. 

Неповна практична подібність (або неповна подібність) – це подібність протікання процесів або 
тільки в часі, або тільки у просторі. Цій подібності відповідає неповне моделювання. 

Наближена практична подібність (або наближена подібність) характеризується існуванням 
спрощених припущень, які приводять до певної відмінності процесів, що розглядаються як подібні. 
Ця відмінність вважається допустимою на основі попередніх оцінок, які отримують при додаткових 
дослідженнях. Цій подібності відповідає наближене моделювання [2: 9-10]. 

Враховуючи мету та завдання нашого дослідження, побудову моделі системи професійно-
педагогічної підготовки студентів університетів будемо здійснювати за ознакою наближеної 
практичної подібності. 

У сучасній теорії управління використовуються моделі двох основних типів. Для технологічних 
об’єктів, одним з яких є система освіти, цей поділ відповідає "феноменологічним" і "дедуктивним" 
моделям [6: 34]. Під феноменологічними моделями розуміють переважно емпірично поновлені 
залежності вихідних даних від вхідних, як правило, з невеликою кількістю входів і виходів. 
Дедуктивне моделювання передбачає з’ясування та опис основних фізичних закономірностей 
функціонування всіх компонентів досліджуваного процесу і механізмів їх взаємодії. За допомогою 
дедуктивних моделей описується процес у цілому, а не окремі його режими. 

Перший тип моделей – моделі даних, які не потребують, не використовують і не відображають 
будь-яких гіпотез про фізичні процеси або системи, з яких ці дані отримано. До моделей даних 
належать усі моделі математичної статистики. Останнім часом ця сфера моделювання пов’язується з 
експериментально-статистичними методами і системами, що істотно розширює методологічну базу 
для прийняття рішень під час розв’язання завдань аналізу даних і керування. 

Другий тип моделей – системні моделі, які будуються в основному на базі фізичних законів і 
гіпотез про те, як система структурована і, можливо, як вона функціонує. Використання системних 
моделей передбачає можливість працювати в технологіях віртуального моделювання – на 
різноманітних тренажерах і в системах реального часу (операторські, інженерні, біомедичні 
інтерфейси, різноманітні системи діагностики і тестування тощо). Саме системні моделі будуть 
ядром моделювання нашого дослідження. 

Розробка шуканої моделі потребує визначення й способу її подання. На основі зазначеної ознаки 
моделі поділяються на реальні (матеріальні) та абстрактні (уявні) (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Основні типи моделей 

Моделі 
Абстрактні Реальні 
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Модель називають реальною, якщо вона відтворює основні фізичні, динамічні, геометричні й 

функціональні параметри об'єкта, що досліджується [2: 11]. Реальні моделі існують у природі, й з 
ними можна експериментувати. Реальні моделі – це такі, в яких хоча б один компонент є фізичною 
копією реального об’єкта. Залежно від того, в якому співвідношенні знаходяться властивості системи 
та моделі, реальні моделі можна поділити на натуральні та макетні [3: 25-28]. 

Частинними випадками матеріального моделювання є макетне та натурне моделювання. Макетні 
моделі – це реально існуючі моделі, які відтворюють модельовану систему в певному масштабі [3: 25-
28]. При натурному моделюванні, залежно від його мети, модель у найпростішому випадку може 
тільки зовнішньо копіювати об’єкт, тобто бути лише його репрезентативною моделлю. Однак натурна 
модель може бути настільки складною й максимально наближеною до оригіналу, що за спеціально 
підібраних умов можна отримати корисну для дослідника інформацію як результат натурного 
експерименту з моделлю. Надалі виникають принаймні дві проблеми: як обробити отриману 
інформацію найбільш раціонально, щоб одержати максимальну кількість достовірних даних, і як 
потім відповідно інтерпретувати отримані результати про матеріальну модель у термінах об’єкта, що 
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вивчається [2: 11]. Одним із видів натурного моделювання є фізичне моделювання. У цьому випадку 
об’єкт, що моделюється, і модель мають одну й ту саму фізичну природу, між ними досягається 
фізична подібність. 

У цілому, натурні моделі – це існуючі системи або їх частини, на яких проводяться дослідження. 
Натуральні моделі повністю адекватні реальній системі, що дає змогу отримувати високу точність і 
достовірність результатів моделювання. Суттєві недоліки натуральних моделей – це неможливість 
моделювання критичних режимів їх роботи та висока вартість [3: 25-28]. 

Клас так званих абстрактних (уявних) моделей створюється як результат побудови ідеальних 
(уявних) аналогій. 

Розрізняються два підкласи таких моделей: віртуальні (інтуїтивні) й наочні (знакові). Віртуальні 
моделі часто виникають у тих сферах знань, які знаходяться ще на попередньому, описовому етапі 
розвитку дослідження. При такому моделюванні, як правило, не використовують чітко фіксовані 
знакові системи. Деякі поняття свідомо подаються дещо розмитими, багатозначними. Така модель 
може описуватися словесно з використанням гіпотез. 

Знакова модель є формалізованим описанням об’єкта з використанням більш-менш економічних 
форм (мова, схема, креслення, формула тощо). До знакових моделей належать, наприклад, 
географічні карти, хімічні моделі, зображені у вигляді умовних знаків, а також різні топологічні й 
графові побудови. Знакову модель з використанням математики можна описати різними способами: 
аналітично (у вигляді заданих функціональних співвідношень, диференціальних, інтегральних, 
різницевих рівнянь тощо), алгоритмічно, графічно і т.п. математичними уявними моделями можна 
вважати алгоритми й програми, розроблені для обчислювальних машин, які в умовних знаках 
відбивають (моделюють) певні процеси, що описані диференціальними рівняннями, покладеними в 
основу алгоритмів, а також різні структурні схеми, які відображають функціональні зв’язки між 
підсистемами складних систем [2: 11-12]. 

Надалі нас буде цікавити важливий частковий випадок знакового моделювання – математичне 
моделювання явищ, завдяки якому описуються фундаментальні закони конкретної науки, проводять 
експерименти для з’ясування глибини явищ [1: 3-4]. 

Елементи математичного моделювання використовувались із самого початку виникнення точних 
наук. Не випадково, що деякі методи обчислень названі іменами таких корифеїв науки, як Ньютон і 
Ейлер, а слово алгоритм походить від імені середньовічного арабського вченого Аль-Хорезмі. 

Друге народження цієї методології припало на кінець 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст. і було 
зумовлено принаймні двома причинами. Перша з них – поява ЕОМ. Друга – безпрецедентне соціальне 
замовлення – виконання національних програм США і СРСР зі створення ракетно-ядерного щита, які 
не могли бути реалізованими традиційними методами. Математичне моделювання справилося з цією 
задачею: ядерні вибухи та польоти ракет і супутників були спочатку здійснені у надрах ЕОМ за 
допомогою математичних моделей, і лише потім – на практиці. 

Зараз математичне моделювання вступає у третій принципово важливий етап розвитку – воно 
вбудовується у структури так званого інформаційного суспільства. Без володіння інформаційними 
ресурсами не можна навіть уявити розв’язання масштабних проблем, які стоять перед світовою 
спільнотою. Однак інформація як така мало що дає для аналізу і прогнозу, для прийняття рішень і 
контролю за їх виконанням. Потрібні надійні способи переробки інформації сировини на готовий 
продукт, тобто на точне знання. Історія методології математичного моделювання переконує: вона 
може й має бути інтелектуальним ядром інформаційних технологій, усього процесу інформатизації 
суспільства [2: 13]. 

Математичне моделювання є найвищою формою моделювання. Воно сприяло розвитку науки й 
техніки індустріального суспільства, а з появою електронно-обчислювальних засобів обробки 
інформації привело до бурхливого розвитку сучасного – постіндустріального – суспільства [2: 3]. 

Нагадаємо, що під математичним моделюванням розуміють вивчення властивостей об’єкта на 
його математичній моделі. Метою математичного моделювання є виявлення оптимальних умов 
протікання процесу, керування ним на основі математичної моделі та перенесення результатів на 
об’єкт. Сутність цієї методології полягає в заміні об’єкта, що досліджується, його образом – 
математичною моделлю – і подальшим вивченням моделі як методами математичного аналізу 
(аналітично), так і за допомогою обчислювально-логічних алгоритмів, які реалізуються на 
електронних обчислювальних машинах. 

Цей метод пізнання, конструювання, проектування поєднує в собі переваги як теорії, так і 
експерименту. Робота не з самим об’єктом (явищем, процесом), а з його моделлю дає можливість 
безболісно, відносно швидко в без суттєвих витрат вивчати його властивості й поведінку в будь-яких 
можливих ситуаціях (переваги теорії). У той же час, обчислювальні експерименти (комп’ютерні, 
симуляційні, імітаційні) з моделями об’єктів дозволяють, опираючись на можливості сучасних 
обчислювальних методів і технічних засобів інформатики, детально й глибоко вивчати об’єкти з 
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достатньою повнотою, недоступною чисто теоретичним (аналітичним) підходам (переваги 
експерименту). Не дивно, що методологія математичного моделювання бурхливо розвивається, 
охоплюючи все нові сфери – від розробки технічних систем і керування ними до аналізу 
найскладніших економічних і соціальних процесів [2: 12-13]. 

Суттєвим доповненням у контексті побудови моделі системи професійно-педагогічної підготовки 
студентів університетів є введення поняття імітаційного моделювання як одного з типів моделей, що 
не характеризується представленою вище ознакою класифікації моделей. Його характеристика 
доповнить теоретичне обґрунтування досліджуваної проблеми. Головна цінність імітаційного 
моделювання полягає в тому, що в основу його покладена методологія системного аналізу. Вона 
дозволяє досліджувати аналізовану систему методами операційного аналізу [3: 12]. 

Імітаційне моделювання – це метод конструювання моделі системи та проведення експериментів. 
Однак під таке визначення підпадають майже всі види моделювання. Тому виділимо його суттєві 
ознаки: 

− чітке представлення в моделі структури системи, тобто загального опису елементів і 
зв’язків між ними; 

− визначення засобів відтворення в моделі поведінки системи, яку описують за 
допомогою станів і моментів переходів між ними; 

− відображення в моделі властивостей середовища, в якому функціонує досліджувана 
система. 

Імітаційна модель загалом має логіко-математичний характер і подається у вигляді сукупності 
алгоритмів, які описують процес функціонування системи. Отже, здебільшого імітаційною моделлю є 
її програмна реалізація на комп’ютері, а імітаційне моделювання зводиться до проведення 
експериментів з моделлю шляхом багаторазового прогону програми з деякою множиною даних – 
середовищем системи. Однак, під час імітаційного моделювання можуть бути задіяні не тільки 
програмні засоби, алей й технічні засоби, люди та реальні системи [3: 25-28]. Тому для побудови 
моделі системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів будемо використовувати 
ознаки імітаційної моделі. 

Викладене вище дає підстави в основу моделювання системи професійно-педагогічної підготовки 
студентів університетів покласти нове математичне поняття "багатошарової моделі", тобто моделі, що 
складається з цілого ряду багатофункціональних площин [7: 111]. Такі багатошарові моделі в 
подальшому будемо називати сендвіч-моделями (СМ) [8]. Дамо деякі пояснення щодо її застосування. 

Шари сендвіч-моделі являють собою площини, які відповідають функціональним складовим 
досліджуваного явища та складаються з елементів та зв’язків між ними. За таких умов враховуються 
як зв’язки, що існують у межах кожної площини, так і ті, що існують між самостійними одиницями 
(площинами, шарами) сендвіч-моделі. 

Кожна площина СМ розглядається як самостійна модель ряду складових. Крім того, площини СМ 
можуть включати структури різних організаційних та функціональних складових. Зв’язки між 
різними площинами СМ відбивають та формалізують процеси взаємодії окремих площин. 

Застосування саме сендвіч-моделей обумовлено необхідністю відображати в досліджуваних 
моделях наявність, накладення та взаємодію в системі освіти окремих структурних одиниць, 
підрозділів, суб’єктів зі своїми розвиненими організаційними структурами. Викладене вище дає 
можливість представити сендвіч-модель системи професійно-педагогічної підготовки студентів 
університету на основі виділення чотирьох функціональних площин (підсистем): зовнішньої або 
соціальної; загальної або горизонтальної; внутрішньої або структурно-змістової; локальної або 
прикладної. 

Таким чином, моделлю системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів 
будемо називати її подібний (еквівалентний), ізоморфний аналог (умовний образ) об’єкта-оригіналу, 
що характеризується наближеною практичною подібністю до нього та являє собою сендвіч-модель, 
що складається із чотирьох функціональних площин (соціальної, загальної, структурно-змістової, 
локальної). 

Наступним завданням нашого подальшого пошуку є визначення рівня абстрактного опису 
системи, тобто рівня детальності її подання через сукупність властивостей модельованої системи. 
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Сидорчук Н. Г. Математическое моделирование как основа построения системы 
профессионально-педагогической подготовки студентов университетов в контексте 

евроинтеграционных процессов. 

В статье представлены теоретические основы построения системы профессионально-
педагогической подготовки студентов университетов на основе математического моделирования. 
Раскрыто возможности применения понятия "многослойной модели" в контексте исследуемой 
проблемы. Результатом написания статьи является формулировка рабочего определения "модели 
системы профессионально-педагогической подготовки студентов университетов" и построение 

перспектив ее внедрения в практику работы высшей школы. 

Sydorchuk N. G. Mathematical Modeling as a Basis for Constructing a System of Vocational and 
Educational Training of University Students in the Context of Euro-Integration Processes. 

The paper presents the theoretical foundations for construction of vocational and educational training of 
university students on the basis of mathematical modeling. The possibilities of the concept "multi-layer 

model" application in the context of the research are disclosed. The result of this research is to formulate a 
working definition of "model of vocational and educational training of university students" and building 

prospects for its implementation in the practice of high school. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

СИСТЕМИ УРСР У ПЕРІОД 1975-1991 РР. 

Розглядаються проблеми розвитку галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи в період 
1975-1991 рр. Зазначається, що переважний вплив на трансформацію суспільствознавчої освітньої 
системи здійснювали політико-ідеологічні та соціально-економічні чинники. З середини 80-х рр. 

значний вплив на розвиток шкільного суспільствознавства здійснював самоорганізаційний чинник у 
формі ініціативи та творчості вчителів. 

Вивчення теорії і практики творення суспільствознавчих шкільних підручників у другій половині 
ХХ ст. передбачає всебічний аналіз галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої системи цієї 
доби. Якщо проблематика розвитку шкільної історичної освіти та історичних навчальних книг 
знайшла своє відображення у фундаментальних дослідженнях Л. П. Бущика, Ф. П. Коровкіна, 
О. І. Пометун та в ряді дисертаційних робіт останніх років, то проблеми розвитку інших 
суспільствознавчих навчальних предметів поки залишилися поза увагою вчених. 

Тому метою нашої статті є аналіз розвитку галузевої суспільствознавчої шкільної освітньої 
системи УРСР у період 1975-1991 рр. 

Реформування школи протягом 1975-1988 рр. у сфері суспільних навчальних предметів 
пов’язувалося з підвищенням якості освіти і виховання в процесі навчання суспільно-політичних 
предметів; переглядом змісту навчальних планів і програм, підручників і посібників, удосконаленням 
методів навчання і виховання, відмовою від надмірної ускладненості навчального матеріалу [1: 26]. 

У другій половині 70-х рр. у середовищі педагогів й учених обговорювалася ідея створення 
об’єднаного курсу, який би інтегрував елементи філософських, економічних, політичних, правових, 
етичних та психологічних знань [2: 30]. 

З другої половини 70-х рр. почалися нові спроби розробки теорії змісту загальної середньої освіти. 
Необхідність цієї роботи диктувалася потребами практики, зокрема перевантаженням програм і 
підручників ускладненим і другорядним матеріалом, недостатньою політехнічною і виховною 
спрямованістю шкільних предметів. Про це говорилося в Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
про школу, прийнятій у грудні 1977 р. [3: 74]. 

Концепція структури змісту освіти І. Я. Лернера лягла в основу розробки теорії змісту освіти, яку 
здійснила група співробітників АПН СРСР на чолі з В. В. Краєвським та І. Я. Лернером [3: 75]. 
Дослідники зробили висновок про те, що зміст освіти не може реально існувати поза процесом 
навчання. Це означало, що проектуючи зміст навчального предмета чи навчального матеріалу, було 
необхідно враховувати методи, закономірності, принципи і можливості навчання в цілому, а також 
визначити в явному вигляді (в програмах і підручниках) не тільки предметний зміст, але й способи 
передавання учням і засвоєння ними змісту, рівні проектованого засвоєння і пов’язані з ними дії. Ці 
висновки стали важливим теоретичним підґрунттям для процесу удосконалення підручника та інших 
елементів навчально-методичного комплексу з суспільствознавства в зазначений період. 

Розвиток шкільного суспільствознавства в 70-х–80-х рр. супроводжувався пошуками ефективних 
методів навчання. В практику кращих учителів у той час увійшло проблемне навчання. 
Продовжувалося дослідження проблеми застосування знань, отриманих на уроках 
суспільствознавства, на наступних у часі уроках історії (міжпредметний зв’язок "від 
суспільствознавства до історії") [2: 31]. 

На сторінках журналу "Преподавание истории в школе" в середині 70-х рр. розгорнулася дискусія 
про поєднання традиційних методів навчання суспільствознавства з новаторськими (організація 
самостійної роботи учнів, застосування технічних засобів навчання, проблемне навчання).  

У 70-х рр. була розроблена методична система "лекція-семінар-колоквіум-залік". Її дослідна 
перевірка показала, що порівняно з епізодичним і несистемним використанням цих навчальних форм, 
поєднання їх в зазначену систему значно підвищує рівень знань учнів. 

Підготовка вчительських кадрів до викладання суспільствознавства здійснювалася на історичних 
факультетах педагогічних інститутів, а розвиток професійної майстерності відбувався на курсах 
підвищення кваліфікації в обласних інститутах удосконалення вчителів. 

Вчителі суспільствознавства, під час проходження обов’язкового підвищення кваліфікації, за 
затвердженим Міністерством освіти УРСР планом підвищували свій науково-теоретично рівень з 
питань марксистської філософії, політичної економії, наукового комунізму та атеїзму. Заняття 
переважно проходили у формі лекцій та семінарів. Методичну складову професіоналізму педагоги 
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удосконалювали під час проведення на курсах показових занять, відвідування уроків передових 
учителів, у роботі творчих груп та науково-практичних семінарів. У міжкурсовий період методисти 
обласних інститутів удосконалення вчителів вивчали досвід роботи передових учителів, 
узагальнювали його і поширювали шляхом публікацій та проведення на базі дослідних шкіл 
показових занять для вчителів міста, району чи області. 

Головною змістовою проблемою суспільствознавства в цей час була невідповідність декларованих 
принципів і цінностей з реаліями життя епохи "застою". Основною методичною проблемою, що 
виникла в галузевій системі шкільної суспільствознавчої освіти, стала проблема поєднання в межах 
незначної кількості навчальних годин значного за обсягом і важкого за змістом суспільствознавчого 
навчального матеріалу. 

Проголошення партійними органами необхідності підсилення шкільної суспільствознавчої освіти 
у частині політико-ідеологічної, соціально-економічної, морально-естетичної та правової складових 
вимагали адекватних змін у змісті і структурі цієї освіти. У межах одного інтегрованого курсу 
"Суспільствознавство" ефективно здійснити цю роботу було неможливо. Саме тому з 1975 р. 
почалася деінтеграція монопредмета і з виокремлених та доповнюючих його складових були 
сформовані як самостійні навчальні предмети, так і факультативні курси за вибором: 
"Суспільствознавство", "Основи Радянської держави і права", "Основи економічних знань", "Етика і 
психологія сімейного життя", "Психологія", "Основи марксистсько-ленінської естетики", "Основи 
комуністичної моралі", "Сучасна ідеологічна боротьба і молодь".  

Деінтеграція предмета як спроба відповіді на виклики часу в правовій, моральній, сімейній та 
економічній сферах радянського життя не стала ефективним освітнім інструментом. Серед нових 
курсів тільки "Основи Радянської держави і права" з 1975 р. отримали статус повноцінного шкільного 
предмета. Інші курси вивчалися факультативно.  

Результатом неефективного розпорошення навчальних дисциплін стала розробка в другій 
половині 80-х рр. інтегрованого суспільствознавчого курсу, який мав поєднати в собі всі необхідні 
знання із зазначених вище суспільствознавчих предметів. 

На розвиток галузевої та предметних шкільних суспільствознавчих систем у цей час крім 
політико-ідеологічних значно впливали соціально-економічні чинники. Цей вплив відбивався не 
тільки на  рівні світогляду і свідомості учнів фактами реального життя. Наприклад, виготовлення 
навчальних книг вимагало значних витрат на їхнє написання, видання та тиражування. Проблеми 
кількості й якості друкарського паперу № 1 та 2, оновлення застарілого друкарського обладнання, 
перехід до офсетного друку, використання багатокольорового друку – все це значно впливало на 
кількість і якість навчальних книг, які були ядром навчально-методичного комплексу з предмета. 

Так само, як економічні чинники впливали на форму і поліграфічну якість суспільствознавчих 
навчальних книг, на їх зміст і структуру впливали політико-ідеологічні чинники. Щороку підручник 
"Суспільствознавство" мав перевидаватися через необхідність урахування в тексті матеріалів і 
показників чергового партійного з’їзду, пленуму чи наради. У змісті повинні були адекватно 
"поточному моменту" розглядатися питання зовнішньої політики та міжнародних відносин. 
Зрозуміло, що відступів від "генеральної лінії" ні в змісті предмета, ні в його вчительській 
інтерпретації не допускалося. 

Так само формувався курс шкільного правознавства, який поєднував у собі політологічні та 
правові знання. 

Зміст шкільних суспільствознавчих предметів та якість навчання, крім органів управління 
освітою, були на постійному контролі в шкільних, міських, районних, обласних партійних 
організаціях, в ЦК КПУ та в ЦК КПРС. Представники шкільних відділів відповідних партійних 
органів були постійними учасниками всіх суспільствознавчих семінарів, конференцій нарад і 
засідань. 

Політико-ідеологічну, науково-теоретичну та методичну підтримку вчителям історії, 
суспільствознавства і радянського права, крім освітніх закладів, надавали спеціалізовані засоби 
масової інформації, а саме: журнали "Преподавание истории в школе", "Советская педагогика", 
"Народное образование", "Радянська школа"; газети: "Учительская газета", "Радянська освіта". 

Демократичні процеси, що проходили в радянському суспільстві кінця 80-х рр. не обійшли й 
шкільну суспільствознавчу освіту. У 1989 р. в інтерв’ю журналу "Преподавание истории в школе" 
головний методист Головного навчально-методичного управління загальної середньої освіти 
Держосвіти СРСР  В. К. Бацин зауважив про необхідність відступу з позицій, що "навчальна програма 
– нормативний документ, подібний до інструкції з техніки безпеки, а підручник – посудина знань, яку 
повністю треба випорожнити в голову учня" [4: 4]. Такий відступ від прийнятих правил у сфері 
навчальних програм і підручників полягав у переході шкільної суспільствознавчої освіти на навчання 
за варіативними програмами і підручниками. 
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Передбачалася навіть можливість появи так званих програм і підручників "напівфабрикатів", які 
вчитель повинен доробляти "під себе", "під свій клас". Передбачалося, що єдиним критерієм оцінки 
будь-якої програми, підручника чи методики навчання буде забезпечення суспільно необхідного 
результату навчально-виховного процесу [4: 3]. 

Головна відмінність нових параметрів освітньої системи кінця 80-х рр. у сфері 
підручникотворення полягала в тому, що перед авторами нових конкурсних програм і підручників 
суспільствознавчого спрямування не ставилася умова розробляти зміст в умовах апріорної схеми. 
Навпаки, пропонувалося розробити і реалізувати власну концепцію програми і підручника, яка 
найбільше відповідає точці зору авторів на мету, зміст і методику навчання [4: 5]. 

Передбачалося, що навчальний матеріал повинен викладатися в логічній послідовності і 
створювати цілісну дидактичну систему з урахуванням внутрішніх і міжпредметних зв’язків. 

Щодо змін у підходах до підручникотворення з суспільствознавчих предметів, то передбачалися 
нові вимоги до підручника, до мови, якою він написаний та до ілюстрацій: підручник повинен не 
тільки мати навчально-методичну і дидактичну завершеність, – він повинен сформувати у свідомості 
учня певний емоційно-художній образ. Автори повинні постійно бачити перед собою школяра, чітко 
уявляти собі, якого учня і чому вони бажають навчити, які ідеї довести до його свідомості, які 
особистісні якості розвинути в ньому, які громадянські чесноти сформувати [4: 6]. 

Нові підручники повинні були вчити учня думати, а не запам’ятовувати, не бездумно вірити 
написаному, а сумніватися і шукати. Підручник повинен був виховувати громадянина і борця за 
перебудову. 

На початку 1989 р. у відділі науки і навчальних закладів ЦК КПРС під головуванням В. В. Рябова 
пройшло обговорення концепції перебудови викладання суспільних наук, розробленої Державним 
комітетом СРСР з народної освіти [5: 6]. Під час обговорення було зазначено, якщо часткове 
оновлення структури і змісту інших навчальних предметів відбувалося регулярно, раз у 5–10 років, то 
система вивчення суспільних дисциплін, якщо не враховувати доповнень за підсумками чергових 
з’їздів партії, практично не переглядалася з 1963 р. [5: 6].  

Концепція передбачала, що основні зміни в навчанні шкільних суспільствознавчих предметів 
полягають в усунені надлишкового академізму та структурного копіювання вузівських предметів з 
суспільствознавства, основ Радянської держави і права, етики і психології сімейного життя. Був 
запропонований новий порядок вивчення суспільних дисциплін у вузах: історія КПРС, політекономія, 
соціально-політична теорія (науковий комунізм чи науковий соціалізм), філософія (єдиний курс 
замість діалектичного та історичного матеріалізму), актуальні проблеми суспільних наук. 

Концепція передбачала розробку для школи чотирьохрічного курсу "Людина і суспільство" в 
центрі якого потрібно було поставити людину, особистість з її ціннісними орієнтаціями, пошуками та 
сумнівами [5: 7]. Цей предмет повинен був дати з позицій самих різних наук синтетичні знання про 
людину й суспільство, необхідні для практичного життя й важливі для формування світогляду учня 
[6: 14]. 

У першій частині курсу передбачалося розповісти про походження людини, єдність її біологічних 
і соціальних характеристик, про її фізичні, психічні й інтелектуальні можливості. Вважалося також 
необхідним розкриття генетичної основи здібностей людини й можливості їхнього розвитку, 
розкриття необхідності протягом  всього життя поглиблювати як свою професійну підготовку, так і 
загальну освіченість, культуру. Планувалося дати уявлення про систему моральних цінностей, 
обов’язків і прав людини, про їхні гарантії, закріплені Конституцією СРСР і радянським 
законодавством. У цьому курсі повинні були також відобразитися проблеми взаємин юнаків і дівчат, 
проблеми статевого виховання, сімейного життя, взаємозв’язок особистості й колективу, особистості 
й суспільства. Особлива увагу планувалося  приділити аналізу негативних наслідків для людини й 
суспільства шкідливих звичок – паління, наркоманії, алкоголізму. 

У другій частині предмета планувалося розкрити структуру соціальних відносин, дати знання про 
діяльність організацій, що функціонують у суспільстві, про різні типи суспільства й ті можливості, які 
вони дають для розвитку продуктивних сил, науки, культури, для забезпечення прав людини і її 
всебічного розвитку. Серйозну увагу передбачалося приділити розкриттю особливостей 
соціалістичного суспільства, вирішенню проблем його вдосконалювання. Також планувалося дати 
уявлення про виникнення суспільства, про основні етапи й закономірності розвитку світової 
цивілізації, розкрити історичну необхідність посилення взаємозв’язку різних країн, підкреслити 
різноманіття форм боротьби за соціальний прогрес, за волю й незалежність народів, за всебічний 
розвиток національних культур. Особливу увагу пропонувалося приділити аналізу глобальних 
проблем сучасності. 

Крім того, було необхідно показати роль СРСР, країн соціалізму в світовому розвитку, в боротьбі 
за соціальний прогрес. 
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Новий предмет повинен був інтегрувати отримані учнями в середній школі знання з історії, 
географії та інших предметів. 

Наскільки чинна програма і підручник із суспільствознавства не відповідали вимогам часу 
говорить той факт, що у 1988 р. випускні шкільні іспити з історії та суспільствознавства були замінені 
співбесідами [7: 101]. За висновками фахівців, 1988 р. належав до найскладніших для вчителів 
суспільствознавства, оскільки процеси змін у соціально-економічній, політичній, духовній сферах 
радянського суспільства на той час ще не знайшли адекватного відображення в навчальній і 
методичній літературі. Недостатньо в ній було репрезентовано те нове, що стало здобутком 
суспільно-політичної думки, залишилися застарілі підходи та догматичні оцінки суспільних подій [7: 
102]. 

На Всесоюзному з’їзді працівників народної освіти 21 грудня 1988 р. пройшло засідання секції 
"Викладання історії та суспільних наук". На ньому обговорювалися проблеми оновлення змісту 
суспільствознавчих курсів на принципах системності, цілісності та інтегративності; відхід від 
традиційного ототожнення навчальних предметів із складовими частинами марксистсько-ленінського 
вчення; розширення самостійності навчальних закладів, кафедр, викладачів і вчителів у викладанні 
суспільствознавчих предметів [8: 6-7]. 

У виступах делегатів з’їзду висловлювалося побажання інтеграції шкільних суспільствознавчих 
предметів за типом: людина – суспільство, людина – природа, та підсилення уваги до духовної сфери 
людини [8: 11]. 

Висловлювалися також думки про необхідність відмови від підручника. Так, В. С. Іловський, 
учитель історії з м. Іванова, заявив, що за умови плюралізму думок у суспільствознавстві вчителю 
потрібен тільки історіографічний огляд думок на проблему. "Краще я учня поставлю в безпорадний 
стан, висловлю власну точку зору, якщо вона є, і нехай він обирає, ніж ми повернемося до 
авторитарної системи викладання, а школяр буде повторювати чужі слова, не завжди розуміючи їх 
зміст" [8: 15]. Учитель висловив думку, що в підручнику повинні бути наведені всі точки зору на 
проблему. Це програма-мінімум. А ідеальний варіант, на його думку, це взагалі обійтися без 
підручника. На кожне учнівське робоче місце потрібно дати лише: словник-довідник, збірник задач, 
хронологічну таблицю, художню літературу, статистичний збірник, хрестоматію та першоджерела. 
Школяр повинен працювати з названими видами матеріалів, а вчитель повинен тільки допомагати 
йому [8: 16]. 

Ректор Історико-архівного інституту Ю. М. Афанасьєв наголосив на необхідності перебороти 
сакральне ставлення до викладання суспільних наук. Ставлення повинно бути раціональним, щоб 
перетворити суспільні дисципліни із засобів ідеологічного тиску на суспільство на засіб пізнання 
людини і суспільства в часі. 

Піднімалося питання відсутності особистостей в шкільних суспільствознавчих підручниках, які 
перетворилися на статистичні збірки з пропагандистськими закликами. Як сказав учитель з 
Житомирської області С. Д. Бондаренко: "Ті, від кого залежить створення підручників повинні перш 
за все бачити перед собою дитину і пам’ятати про призначення шкільного підручника" [8: 26]. 

Отже, стосовно 70-х–80-х рр. поняття "суспільствознавство" можна вживати і в широкому, й у 
вузькому значенні. В широкому значенні суспільствознавство – це галузева шкільна освітня система, 
до складу якої крім історії входили предметні освітні системи "Суспільствознавства", "Основ 
Радянської держави і права", "Основ економічних знань", "Етики і психології сімейного життя", 
"Психології", "Основ марксистсько-ленінської естетики", "Основ комуністичної моралі". 

У вузькому значенні суспільствознавство – це однойменна предметна суспільствознавча освітня 
система, яка охоплювала учнів випускних класів загальноосвітніх середніх шкіл, учнів професійно-
технічних училищ та студентів середніх спеціальних навчальних закладів. 

Протягом 1975-1985 рр. відбувалася деінтеграція монопредмету "Суспільствознавство". З 1985 р. 
почалася робота із створення нового інтегрованого предмета, який на кінець 80-х рр. з’явився в 
курсах "Людина і суспільство" та "Людина і світ". 

Переважний вплив на трансформацію предметних освітніх систем у період 1975-1985 рр. 
здійснювали політико-ідеологічні та соціально-економічні чинники. З середини 80-х рр. до перших 
двох приєднався самоорганізаційний чинник у формі ініціативи та творчості вчителів 
суспільствознавства, науковців, представників громадськості. 

Якщо на першому підетапі основний вплив на галузеву і предметні освітні системи здійснювали 
організаційні чинники, то на другому – самоорганізаційні. Точками біфуркації на цьому шляху стали 
квітневий 1986 р. пленум ЦК КПРС та розпад СРСР.  
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Смагин И. И. Трансформация отраслевой обществоведческой школьной образовательной 
системы УССР в период 1975-1991 гг. 

Рассматриваются проблемы развития отраслевой обществоведческой школьной образовательной 
системы в период 1975-1991 гг. Отмечается, что преобладающее влияние на трансформацию 

обществоведческой образовательной системы осуществляли политико-идеологические и социально-
экономические факторы. С середины 80-х годов значительное влияние на развитие школьного 

обществоведения осуществлял самоорганизационный фактор в форме инициативы и творчества 
учителей. 

Smagin I. I. The Transformation of Social Science Branch of the USSR School Educational System in the 
Period of 1975-1991. 

The problem of social science branch of the school educational system in the period of 1975-1991 is 
considered. It is noted that the predominant influence on the transformation of social science educational 

system was carried out through political and ideological and socio-economic factors. Since the mid 80-ies a 
self-organizing factor had a significant impact on the development of school social studies in the form of 

initiative and creativity of teachers. 
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ЗМІСТ ГРОМАДЯНОЗНАВЧОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ 

У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається проблема громадянознавчої підготовки працівників сфери освіти у системі 
післядипломної педагогічної освіти. Обґрунтована необхідність впровадження громадянознавчої 

підготовки для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти та визначено її зміст. Зроблено 
висновок про необхідність оновлення громадянознавчої підготовки для всіх категорій слухачів. 

Розвиток громадянської освіти в Україні викликаний необхідністю створення сприятливих умов 
для самореалізації та вільного розвитку особистості, подолання відчуження індивіда від держави, 
формування активної життєвої позиції особи в громаді, суспільстві, державі, долання упередженості, 
нетерпимості та інших проявів тоталітарного минулого. Саме тому стала актуальною проблема 
громадянознавчої підготовки керівників та працівників закладів освіти. Якщо раніше акцент робився 
на підготовку вчителів-суспільствознавців, то час довів необхідність такої підготовки для всіх 
категорій освітян, оскільки різноманіття моделей громадянської освіти, що впроваджуються в 
Україні, та значний вплив на процеси її впровадження суб’єктивного управлінського чинника можуть 
або сприяти, або протидіяти цій суспільно корисній діяльності. 

Вагомий внесок у висвітлення сутності громадянськості, психолого-педагогічних та 
народознавчих основ її формування вносять науково-теоретичні дослідження В. Андрущенка, 
Р. Арцишевського, М. Боришевського, П. Вербицької, М. Задерихіної, І. Зязюна, П. Ігнатенка, 
О. Киричука, Н. Косарєвої, Л. Крицької, Т. Ладиченко, В. Оржеховської, О. Пометун, В. Поплужного, 
А. Сиротенка, О. Сухомлинської, Г. Філіпчука, К. Чорної. Питання європейської стратегії 
громадянської освіти та виховання учнів ґрунтовно висвітлено в публікаціях Г. Єгорова, М. Рагозіна, 
І. Тараненко. Ці науковці у своїх працях досліджували питання громадянської освіти, висвітлювали 
специфічні аспекти її становлення та розвитку. 

Метою нашої статті є обґрунтування необхідності впровадження громадянознавчої підготовки для 
слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти та визначення її змісту. 

За словами П. Вербицької, у світовій педагогічній практиці існують три домінуючі моделі 
організації громадянської освіти в структурі навчального плану школи: громадянська освіта – 
окремий навчальний предмет у старших класах; інтеграція основ громадянської освіти в курси інших 
дисциплін; громадянська освіта у формі міжпредметного модуля, сконцентрованого на дослідженні 
суспільно-політичних проблем [1]. У сучасній українській освітній практиці ми можемо знайти 
фрагменти всіх цих трьох моделей. Саме тому, на нашу думку, в процес курсової перепідготовки 
освітян, а педагогів-суспільствознавців зокрема, необхідно ввести ознайомлення з принциповими 
положеннями даних моделей та дати необхідні знання для концептуалізації власних педагогічних 
напрацювань у межах існуючих сталих моделей. 

Ефективна діяльність з поширення громадянської освіти в наш час неможлива (чи певним чином 
обмежена) за відсутності відповідних регіональних громадянознавчо-освітніх програм (моделей). 
Управлінська підтримка процесу впровадження громадянської освіти є вкрай необхідною. Саме за 
відсутності подібної підтримки в регіонах України ентузіастами впроваджуються різноманітні 
гібридні моделі, що відповідають місцевим освітянським можливостям і охоплюють ті часові та 
фінансові "ніші", які залишають на цей вид діяльності місцеві освітянські управлінці. 

Тому наступним завданням для післядипломних освітніх закладів ми визначаємо популяризацію 
знань про громадянську освіту серед директорів навчальних закладів і їх заступників та серед 
управлінсько-методичного персоналу відділів (управлінь освіти). 

Дослідження громадянознавчих проблем та поширення відповідних знань у контексті 
громадянської освіти потребує відповідної підготовки та участі методистів і науковців ОІППО, що 
спеціалізуються на психолого-педагогічних проблемах та проблемах виховання, оскільки, 
громадянська соціалізація особистості є складовою сформованої регіональної та загальнодержавної 
соціально-педагогічної системи. За твердженням О. Склярова, людину як індивіда з її особливим 
ставленням до світу, потребами, вміннями діяти, уявленнями, цілями формує складна система 
чинників, причин, умов [2]. У цю систему входять усі елементи культурного середовища: 
прийняті в певному суспільстві норми співжиття, моральні цінності, настанови поведінки, форми 
мислення, мова, правила загальнолюдської логіки. До неї належать всі елементи економічного 
середовища: існуючі в певному конкретному суспільстві способи виробництва, виробничі 
відносини між людьми, знаряддя праці, які визначають бачення людиною світу, сприйняття його 
зв’язків, успадковування форм діяльності. У неї входять елементи етнічного середовища: місцеві 
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традиції, навички, обряди, звичаї, діалекти, побут, наріччя, фольклор, а також релігійні традиції 
та звичаї. Формують людину всі елементи існуючої політичної системи, а також місцеві 
географічні, природно-ландшафтні, кліматичні чинники рідних місць. Від них залежить бачення 
людиною світу, розуміння закономірностей, логіки речей протягом усього життя. Людину 
формує родина й найближчий соціум, які передають їй життєві настанови безпосередньо "з рук в 
руки". Складні, але стійкі й необхідні взаємозв’язки всіх чинників, що формують людину, 
складають соціально-педагогічну систему. Розвиток цієї системи в історії суспільства виглядає як 
закономірний і послідовний соціально-педагогічний процес; діяльність включених в нього людей 
створює "мережу" соціально-педагогічних відносин. 

Одним із важливих завдань громадянської освіти є забезпечення молоді практичними вміннями та 
навичками, а саме: формування критичної свідомості, прийняття свідомого рішення, здійснення 
вільного вибору, розуміння норм і правил поведінки в суспільстві та поваги до них, знання законів, 
основних прав людини, спільної праці на благо суспільства, формування особистої відповідальності 
та громадянського обов'язку, взаєморозуміння та взаємоповага до кожного індивіда, етнічної групи, 
народу та їхніх культур. Але спочатку відповідні громадянські компетенції повинні бути сформовані 
у педагогів, які своїми професійними діями, своєю активною життєвою позицією покликані 
формувати адекватні вчинки і дії в дітей. 

Участь кожного громадянина в суспільному житті, його громадянська культура є необхідною 
умовою демократичного способу життя. Громадянська освіта покликана поширювати знання та 
вміння (суспільні, інтелектуальні, технологічні); виховувати ставлення до демократичних цінностей 
(повагу до культурної та політичної різноманітності, відмінностей, до раціонального аргументу, 
зацікавленість у громадських справах) та стимулювати активну участь молодої людини в суспільному 
житті. Громадянська освіта структурована як комплекс політичних, культурних, соціальних та 
економічних знань, способів мислення, що ґрунтуються на використанні цих знань і як система 
демократичних цінностей та громадянська активність особистості. 

Важливим аспектом громадянської освіти дорослих є комплекс знань щодо політичної соціалізації 
школярів у межах демократичного плюралістичного суспільства. Політична соціалізація школярів є 
складним процесом, який органічно поєднує політологічні, психологічні, культурологічні й 
ідеологічні компоненти. 

Політична соціалізація школярів розглядається М. Катаєвою в контексті політології дитинства, що 
включає такі аспекти, як: політичну культуру школярів, механізми її формування, політичну 
ідентифікацію, зміст політичної свідомості школярів, політичні умови для впровадження прав 
дитини, політичну соціалізацію, ставлення до політичних інститутів, політичний статус школярів [3]. 

Мета політичної соціалізації – це формування політичної культури громадянина. Важливим її 
параметром є ставлення особи до політичного режиму держави. Політична свідомість дітей є 
повсякденною. Розуміння політики існує у формі допонятійних конструктів, воно несформоване 
повною мірою на вербальному рівні. Тому політичні уявлення виглядають випадковими, 
ситуативними, розрізненими [3]. 

Механізмами політичної соціалізації школярів є наслідування політичної поведінки і настанов 
референтних груп та особистостей, ідентифікація з політичними суб’єктами, задовільнення 
комунікативних потреб, вплив агентів політичної соціалізації (зокрема, родини, школи, друзів, 
церкви, засобів масової комунікації), особистий досвід (гра, участь у дитячій політичній організації 
тощо). 

У процесі політичної соціалізації формується увесь набір ставлень, що виступають для 
особистості джерелом наступної політичної поведінки. У результаті успішної політичної соціалізації 
задовольняється глибинна потреба особистості бути громадянином. 

Важливою метою соціалізації є політична ідентифікація дітей, яка означає формування почуттів 
приналежності до держави та нації. Пізнання закономірностей формування політичної свідомості та 
політичної культури школярів має не тільки теоретичне значення, а й важливе для організації 
політичного виховання, розуміння динаміки громадської думки, збереження політичної стабільності в 
умовах трансформації сучасного українського суспільства. 

Актуальною у контексті громадянської освіти є проблема теоретичного визначення та методології 
формування патріотизму. На думку О. Малінкіна, патріотизм – споконвічно соціальне почуття – 
почуття спільності, єдності, солідарності з рідними й близькими, почуття причетності до їхньої долі, 
оскільки "батьківщина" як рідні люди (мати, батько, близькі родичі або ті, хто їх фактично заміняє) і 
"батьківщина" як історично певне місце й час народження спочатку утворюють єдиний і нероздільний 
феноменологічно первинний мир сучасників і життєвий світ [4]. 

У нормальних життєвих й історичних ситуаціях патріотизм являє собою єдиний емоційно-
вольовий комплекс. Саме любов до батьківщини будить волю до гуртування, єднання всіх, хто 
любить батьківщину, заради активного, діяльного, а в певних ситуаціях жертовного їй служіння, у 
результаті чого між патріотами встановлюється органічна солідарність на основі взаємної довіри, 
несвідомого або усвідомленого. Зворотний процес – коли соціально-групова або загальнонаціональна 
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солідаризація викликає "хвилю патріотизму", однак було б помилкою ототожнювати його з 
патріотизмом як таким [4]. Емоційно-вольовий імпульс, який індивіди одержують у процесі 
солідаризації через соціально-психологічне зараження, не породжує їхню любов до батьківщини, а 
лише актуалізує їхнє відношення (любов, ненависть і т.д.) до неї, змушує його усвідомити, стимулює 
його або придушує. 

Крім того, патріотизм знаходить інтелектуальне вираження в певному понятійному ряді, з 
визначеннями якого повинні бути ознайомленні учасники навчально-виховного процесу. У 
патріотичних поглядах під певним кутом зору осмислюються ті або інші соціальні відносини, 
вивчаються шляхи й способи їхньої зміни в інтересах батьківщини. Соціальні ідеї й теорії, що 
відкрито проголошують свою патріотичну спрямованість (тобто залежність від інтересів 
батьківщини), можна охарактеризувати як "патріотично-ідеологічні". 

Педагог повинен бути обізнаним з проблемами формування патріотизму в процесі соціалізації, з 
такими виявами патріотизму як афективний, етологічний, патріотичний індиферентизм, 
космополітизм, планетаризм, інтернаціоналізм і націоналізм, утопізм і контрпатріотизм, 
антипатріотизм, патріотичний нігілізм, гуманітаризм як абстрактна любов до всього (гуманітаризм, на 
думку О. Малінкіна, індиферентний стосовно расової, національної, етнічної, культурної й іншої 
приналежності людини до конкретних груп, тому що в його основі лежить обмежена й історично 
спростована ідея рівності природи всіх людей (розумна сутність людини), а також більш ніж 
двозначна ідея "загальнолюдських" цінностей). 

Одним з аспектів громадянської освіти є правова соціалізація. Але проблема правової соціалізації 
актуальна в першу чергу для самих педагогів. Існують дві концепції правової соціалізації особистості 
в межах яких дослідники цього феномена підходять до даної проблеми [5: 15]. У першій концепції 
увага концентрується на пріоритеті закону. Юристи і соціологи права шукають шляхи і засоби 
формування поваги до закону, вивчають механізми впливу правових норм на індивідів і способи 
засвоєння соціальними групами цих норм. Головна ідея полягає в тому, що вимоги права повинні 
відображатися у правовій свідомості, проходити через поведінку і впливати на розвиток соціальних 
відносин. 

Згідно другої концепції людина опановує право та його елементи таким чином, щоб вони мали 
сенс для неї самої. Всі повинні увійти у її власну систему норм, цінностей, уявлень про світ. 

Розрізняють два види цього освоєння: 
− суб’єкт набуває загальне знання про правову культуру, яка домінує в його суспільстві; 
− паралельно суб’єкт інтерпретує об’єкти права, спираючись на систему норм і значень, 

засвоєних ним первинно, це дозволяє йому зрозуміти й інтегрувати свій власний досвід [5: 16]. 
Правова освіта як складова громадянської освіти і елемент соціалізації особистості повинна бути 

присутньою в процесі навчання педагогів у контексті обох зазначених концепцій. Переважна 
більшість учителів під час навчання у ВНЗ не опановувала такі курси, як наприклад, "Основи права", 
що запроваджені в останні роки на старших курсах у педагогічних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Невміння педагога використовувати правовий інструментарій у вирішенні нагальних життєвих 
проблем негативно впливає, в тому числі, на авторитет педагога в процесі політико-громадянської 
соціалізації учнів. Правова інфантильність та безпорадність учня має однією з причин відповідну 
безпорадність учителя. 

Вирішенню зазначеної проблеми допомагає впровадження в курс перепідготовки вчителів 
правових модулів, і не тільки з трудового права та охорони дитинства, які вже вивчаються. Сучасний 
педагог потребує ґрунтовного знання основ конституційного, адміністративного, цивільного, 
сімейного, фінансового, господарського права. Але деталізація даної проблеми та пошук шляхів її 
вирішення є темою окремої публікації. 

Громадянознавчі дисципліни на зразок "Практичного права", "Громадянської освіти" ефективно 
впроваджуються шляхом застосування інтерактивних педагогічних технологій. Тому ще одне 
завдання для закладів післядипломної педагогічної освіти – навчання основам даних технологій 
слухачів курсів. Популяризація знань зі сфери громадянської освіти передбачає саме інтеракцію, в 
процесі якої педагог отримує не тільки знання, а й методики і технології їх впровадження. Саме тут 
доцільно спиратися на наукові доробки О. Пометун, які дають змогу засвоїти основний інтерактивний 
інструментарій громадянознавчих дисциплін. 

Безперервність громадянської освіти, яка відображена у включенні в програми загальноосвітніх 
шкіл на рівні початкових та старших класів громадянознавчих дисциплін, кореспондує проблемі 
організації гуманітарного профільного навчання та відповідної допрофільної підготовки у 
загальноосвітніх школах. На теоретичному рівні, часткове вирішення даної проблеми запропоновано 
у дослідженні В. Арешонкова та І. Смагіна [6]. Пошук тем, засобів, технологій громадянознавчої 
підготовки учнів на уроках природничо-математичного і суспільно-гуманітарного циклів потребує 
організації експериментальних досліджень. 

Громадянознавство передбачає вміння учня працювати з інформацією, оскільки в наш час засоби 
масової інформації, літературні джерела, мистецтво здійснюють непересічний вплив на формування 
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свідомості дитини в цілому – а її правових та політичних сегментів зокрема. Ось чому знання в галузі 
Publik Relations, політології, соціології є неодмінною умовою підготовки та перепідготовки вчителя з 
метою формування вміння працювати з джерелами інформації та аналізувати їх. На жаль, у цій сфері 
основна увага в закладах післядипломної освіти приділяється формуванню навичок роботи з 
електронними засобами комунікації та Інтернетом, а цілеспрямована аналітична складова роботи з 
інформаційними потоками досі відсутня. 

Громадянські компетентності передбачають не тільки відповідні знання, а також їхнє активне 
застосування у процесі реалізації суспільно-корисних акцій. Саме через практичну складову 
громадянськість опредметнюється та отримує свій "матеріальний" вимір. Фахівці післядипломної 
освіти повинні стати носіями не тільки громадянознавчих знань, а й тренерами педагогів з питань 
організації та активації громадського учнівського руху. Ми можемо навести приклади подібної 
позитивної співпраці з активізації громадянської активності старшокласників Житомирського ОІППО 
з Коростишівською гуманітарною гімназією № 5 (проект учнівського самоврядування) та 
Житомирською гуманітарною гімназією № 23 (проект молодіжної організації старшокласників у 
сфері поширення правових знань та формування правосвідомості учнів). 

Таким чином, система післядипломної педагогічної освіти потребує оновлення у частині 
організації громадянознавчої підготовки для всіх категорій слухачів і, на наше переконання, 
основними блоками цієї підготовки повинні стати: 

− ознайомлення з принциповими положеннями існуючих моделей громадянської освіти; 
− інтерактивні тренінги з проблем впровадження громадянознавства; 
− аналіз компонентів можливих регіональних освітніх програм з громадянської освіти; 
− аналіз соціально-педагогічної системи регіону; 
− ознайомлення слухачів з предметним полем політичної соціалізації особистості та 

понятійним полем феномену патріотизму; 
− правова освіта педагогів; 
− тренінги з проблем організації та проведення суспільно-корисних акцій та активізації 

учнівського самоврядування у закладах освіти. 
У залежності від профілю, фаху, посади педагогічних й управлінських кадрів необхідно 

здійснювати відповідну диференціацію та акцентування на ті чи інші позиції з запропонованого 
переліку. 
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Смагина Т. Н. Содержание граждановедческой подготовки педагогов в заведениях 
последипломного педагогического образования. 

В статье рассматривается проблема граждановедческой подготовки работников сферы 
образования в системе последипломного педагогического образования. Обоснована необходимость 
внедрения граждановедческой подготовки для слушателей учебных заведений последипломного 
педагогического образования и определено ее содержание. Сделан вывод о необходимости 

обновления граждановедческой подготовки для всех категорий слушателей. 

Smagina T. N. Contents of Teachers' Civics Training in Institutions of Postgraduate Teacher Education. 

The paper addresses the problem of educators' civics training in the system of postgraduate teacher 
education. The necessity of introducing civics preparation of students for postgraduate teacher education 

establishments is grounded and its content is defined. The conclusion is made about the necessity of updating 
civics training for all categories of students. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні  науки  

 

© Устинова Н. В., 2010 
56 

УДК 371.14 
Н. В. Устинова, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ 
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті визначено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в 
післядипломний період, розкрито особливості їх утворення на трьох рівнях післядипломної 

педагогічної освіти: шкільному, районному та регіональному, доведено, що кожний з означених рівнів 
має свою специфіку розвитку творчих можливостей вчителя, але повною мірою даний процес може 
бути реалізований достатньо успішно за умови комплексного підходу до організації та здійснення 
розкриття й розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Творчий потенціал вчителя не є суто природним даром, який отримує або не отримує людина з 
народження. Для вчителя здатність до творчого вирішення педагогічних проблем є неодмінною 
умовою його професійної діяльності. А отже, розвиток творчих здібностей, творчого потенціалу 
професійних педагогів завжди знаходився й знаходиться в центрі уваги системи вищої та 
післядипломної педагогічної освіти. 

На необхідності розвитку творчих здібностей учителя не одноразово наголошували у своїх працях 
видатні педагоги минулого П. П. Блонський, А. Дистервег, Я. А. Коменський, А. С. Макаренко, 
І. Г. Песталоцці, С. Т. Шацький, К. Д. Ушинський. Як професійно важливий чинник професіоналізму, 
творчість педагога досліджувалася вітчизняними та зарубіжними науковцями сучасної доби 
(М. Е. Бурно, Ю. З. Гільбух, Л. І. Даниленко, В. І. Загвязинський, І. А. Зязюн, В. А. Кан-Калик, 
О. М. Моісеєв, М. Д. Нікандров, М. М. Поташнік, Л. Ф. Спірін, С. А. Сисоєва та ін.). Разом з тим 
проблеми розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти 
висвітлені не повною мірою. Тому метою даної статті є визначення організаційно-педагогічних умов 
розвитку творчого потенціалу вчителя у післядипломний період, тобто у процесі методичної роботи з 
вчителями в школі, районі, під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти. 

Система післядипломної педагогічної освіти за своїм змістом, формами та особливостями, без 
сумніву, має надзвичайне значення для становлення і вдосконалення педагога як професіонала. Тому 
правомірно говорити про те, що в системі післядипломної педагогічної освіти здійснюється 
подальший розвиток закладених природою та сформованих у процесі вищої педагогічної освіти 
творчих здібностей педагогічних працівників. Цей процес є достатньо тривалим, оскільки 
розпочинається він з перших днів роботи молодого вчителя в школі й триває упродовж усієї його 
професійної кар’єри. Особливістю творчого розвитку педагогічних працівників у системі 
післядипломної освіти є той факт, що означений розвиток відбувається на тлі набуття педагогами 
професійного досвіду, що суттєво впливає на творчий потенціал вчителя, сприяє активізації свідомої, 
вмотивованої, сумлінної роботи вчителя над собою [1]. 

Процес розкриття й розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної 
освіти є багатоаспектним. По суті можна виокремити три рівні процесу розкриття й розвитку 
творчого потенціалу педагогів у післядипломній освіті, які вказують на субординаційний характер 
системи роботи з даної проблеми – на шкільному, районному та регіональному рівнях: 

1) методичне об’єднання вчителів-предметників, яке працює безпосередньо в школі; 
2) районне методичне об’єднання вчителів-предметників, що працює при районному методичному 

кабінеті, з його періодичною роботою з підвищення кваліфікації вчителів (один раз на місяць); 
3) обласний інститут післядипломної освіти, де вчителі проходять підвищення кваліфікації один 

раз на 3-5 років. 
Кожний з означених рівнів має свою специфіку розвитку творчих можливостей учителя, але 

повною мірою даний процес може бути реалізований достатньо успішно за умови комплексного 
підходу до організації та здійснення розкриття й розвитку творчого потенціалу педагога. 

Так на шкільному рівні з’являється більше можливостей індивідуалізувати роботу з учителем. 
Значна роль у цьому належить керівникові шкільного методичного об’єднання вчителів, заступнику 
директора школи з навчально-виховної роботи, директору школи, вчителям-наставникам. На 
районному рівні є можливість більше уваги приділяти вивченню та поширенню кращого 
педагогічного досвіду, шкільних інновацій, які мають позитивний результат і застосовуються 
вчителями шкіл району. На районному рівні також є можливість організувати й забезпечувати 
систематичну роботу з молодими вчителями з метою їх адаптації до професійної діяльності. На рівні 
інституту післядипломної педагогічної освіти (регіональному рівні), навчальний процес від 
епізодичного (характерного для шкільного і районного рівнів) відрізняється відносною академічністю 
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та систематичністю. У його організації та здійсненні беруть участь фахівці з навчання дорослих, 
досвідчені вчителі та методисти. А це відкриває широкі можливості доступу педагогічних 
працівників до нових джерел інформації, спілкування з авторами інновацій, активному обміну 
досвідом роботи з колегами та спільного продукування нових ідей і підходів до вирішення існуючих 
проблем власної професійної діяльності. Окрім того, на регіональному рівні є можливість у співпраці 
з досвідченими методистами та викладачами розробити план самоосвітньої діяльності, отримати 
необхідні консультації фахівців, ознайомитися з новими інформаційними джерелами та засобами 
обробки інформації. Очевидно, що три рівні, на яких відбувається післядипломна педагогічна освіта 
не можуть функціонувати ізольовано, і якщо мова йде про процес розкриття й розвитку творчого 
потенціалу вчителя, то системність і послідовність мають стати необхідними атрибутами 
післядипломної освіти вчителя. 

Враховуючи специфіку діяльності на кожному з рівнів післядипломної педагогічної освіти, не 
можна не наголосити на важливості саме шкільного рівня, на якому розкриття й розвиток творчого 
потенціалу вчителя відбувається у процесі його практичної діяльності. У забезпеченні ефективності 
цього процесу значна роль належить керівництву школи як під час роботи з досвідченими вчителями, 
так і в роботі з молодими педагогами.  

У масовій практиці існує хибна думка, що до педагогічної творчості здібні переважно досвідчені 
вчителі. Тому молоді вчителі, не знаходячи підтримки своїх творчих спроб, подекуди занадто 
сміливих, інколи таких, що здаються парадоксальними, надалі можуть взагалі відмовитися від них. 

Творча, продуктивна установка управлінців полягає в прагненні допомогти кожному вчителю, 
разом із ним розібратися в його творчих пошуках і проблемах, шукати шляхи їх вирішення. 

Спонуканням до творчості для вчителя є прагнення до найкращих результатів у конкретних 
умовах навчання й виховання дітей [6]. 

Вибір такого оптимального варіанту педагогічної діяльності залежить від урахування комплексу 
умов, які можна об'єднати в три блоки: 

− творчі соціально-психологічні особливості учнів та класу; 
− індивідуальна обдарованість учнів; 
− творчі можливості навчально-виховної ситуації, що склалася в школі, класі, в житті 

окремого учня. 
Управління розвитком творчості вчителя передбачає забезпечення в школі наступних 

організаційно-педагогічних умов. 
По-перше, забезпечення вчителів вільним часом; не варто відволікати їх на завдання, не пов’язані 

з навчально-виховним процесом, якими вони на той час важливими чи привабливими керівникам не 
уявлялися. Виняток становлять екстремальні події в державі, регіоні, школі, житті самих учителів. 
Керівник повинен пам’ятати думку В. О. Сухомлинського: "Вільний час вчителя – це корінь, що 
живить гілки педагогічної творчості" [1: 113]. Керівникові також слід враховувати позитивну роль 
творчості вчителя у стимулюванні пізнавальних інтересів, допитливості, розвитку мислення, 
дослідницької активності, здатності до знаходження оригінальних рішень, до прогнозування. 
Творчість учителя є поштовхом для розвитку оцінно-вимірювальних функцій психіки дитини, які, у 
свою чергу, допомагають кожному учневі успішно виробляти в собі моральні, естетичні, 
інтелектуальні еталони для побудови образів, планів, стратегій своєї поведінки і діяльності, а в 
кінцевому підсумку – свого світогляду і життєвої філософії, що зрештою визначає характер 
прийнятих рішень в ігровій, навчальній чи трудовій діяльності. Слід зазначити, що сформованість 
творчих стратегій учителя може бути мірою інтелектуальної вихованості особистості й безпосередньо 
спрацьовувати на формування творчого потенціалу окремого вчителя та педагогічного колективу 
школи в цілому [8]. 

По-друге, створення сучасної матеріальної бази для творчої педагогічної діяльності (бібліотеки, 
комп’ютери, спеціалізовані кабінети, мультимедійні дошки тощо). 

Інформатизація освіти як соціокультурного феномену спричинила необхідність визначення 
ширших освітніх завдань, ніж підготовка "користувачів" персонального комп’ютера та розробників 
його програмного забезпечення. Новітнім пріоритетом освітньої підготовки стає мета – сформувати у 
вчителя навички їх ефективного використання, які, безумовно, підвищують рівень сукупної 
професійної культури вчителя і сприяють формуванню його медіа культури, без якої нині не 
уявляється по-справжньому творчий учитель. Впровадження нових інформаційних технологій у 
навчальний процес відкриває перспективи щодо гуманізації освіти, розширення і поглиблення 
теоретичної бази знань, надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних 
предметів, інтенсифікації та активізації навчально-пізнавальної і пошуково-дослідницької діяльності, 
розкриття творчого потенціалу вчителя [5]. Сучасна педагогічна наука поступово інтегрується в 
систему інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Широке залучення 
комп’ютерних засобів та створення нових програмних комплексів, які б активізували основні 
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властивості сприйняття та засвоєння загальних і професійних знань, висунуло проблеми вивчення цих 
процесів з погляду  психолого-педагогічних аспектів комунікації комп’ютерних навчально-
методичних систем та суб’єктів навчального процесу. 

По-третє, створення морально-психологічних умов у школі: доброзичливих ділових стосунків між 
педагогами, підтримки творчості вчителя з боку керівництва, попередження конфліктів. Сприятливий 
соціально-психологічний клімат обумовлює творчу атмосферу в педагогічному колективі, яка 
попереджує виникнення негативних стосунків. 

Розглядаючи проблему розвитку творчої особистості вихователя, ми багато в чому дотримуємося 
положень В. О. Сухомлинського. Проте поняття "вихователь" трактуємо дещо ширше, включивши в 
нього не лише вчителів, а й батьків та найближче оточення. Отже, йдеться саме про творчо 
виховуюче середовище. При цьому максимальний позитивний ефект виховання може бути 
досягнутий, природно, коли "вектори" вчительського, батьківського і громадського (усі види 
середовища, масові засоби комунікації тощо) виховання збігаються за спрямованістю і є творчими, по 
суті, за формами і характером поставлених цілей [2]. 

По-четверте, планування керівництвом школи творчості вчителів. Джерелами такого планування  
є аналіз навчально-виховного процесу, виявлення його основних проблем, вивчення особистості 
кожного вчителя з метою виявлення його творчого потенціалу. На наш погляд, введення до 
обов’язкових параметрів визначення якості освітньої діяльності школи рівня розвитку творчих 
здібностей учителів та педагогічного колективу є на сьогоднішній день достатньо перспективним, 
враховуючи роль та значення педагогічних інновацій у сучасній педагогічній практиці. Але 
визначення такого рівня передбачає серйозну глибоку та систематичну методичну роботу з вчителями 
школи. На зміну формалізму в оцінці діяльності вчителя і педагогічного колективу школи мають 
прийти сучасні об’єктивні методи вимірювань, які ґрунтуються на кваліметричній основі, і, головне, 
спрямовані не на цькування чи залякування вчителів, а на стимулювання їх свідомого саморозвитку, 
самовдосконалення. Наявність об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних 
працівників надасть можливість не тільки планувати творче зростання кожного вчителя, а й 
забезпечить планомірне зростання якості їх професійної діяльності, що видається нам надзвичайно 
важливим у сучасних умовах [3]. 

По-п’яте, розробка творчих планів учителями. Вони не є самоціллю і не слід зобов’язувати до цієї 
роботи всіх учителів, оскільки творчість не виникає за наказом чи примусом. Основну роль тут 
відіграють методи стимулювання творчих проявів і пошуків. Особистий творчий план учителя має 
спонукати його до роздумів про свою роботу, до самоаналізу, а в результаті до розкриття творчого 
потенціалу [3]. 

Як зазначає відомий український дослідник проблем творчості В. О. Моляко, в розкритті творчого 
потенціалу вчителя досить важливі соціально-психологічні фактори. Це офіційний і неофіційний 
статус учителя в педагогічному колективі, його моральне самопочуття.  Тим більше, що до 
останнього часу багато питань функціонування системи "особистість – колектив" залишаються 
невирішеними. Це стосується особливо тих, які належать до сфери спільної творчості, психологічної 
сумісності, виконання колективної суспільно корисної діяльності, що сприяє моральному та творчому 
зростанню педагога [4]. 

По-шосте, спільне обговорення педагогічних проблем, особливо деталей творчого акту в дітей і 
вчителів. 

Необхідно, щоб у школах правилом став психолого-педагогічний аналіз творчих уроків. Звичайно, 
його не вдається зробити за заданою схемою. Ефективність таких уроків визначається  не миттєво, а 
за віддаленими результатами, підсумковими навчальними досягненнями та сформованими якостями 
учнів. Аналіз має бути доброзичливим, обґрунтованим, об'єктивним. Не можна робити категоричних 
висновків після відвідування одного чи кількох  творчих уроків. Творчі вчителі особливо потребують 
до себе індивідуального підходу. Їм шкодять як захвалювання, так і надмірна критика. 

По-сьоме, створення "банку педагогічних ідей", творчі педагогічні конференції, випуски газет, 
шкільних журналів та інших інформативних матеріалів про вдалі творчі знахідки вчителів. 
Забезпечити реалізацію даної умови в межах однієї конкретної школи складно, хоча сьогодні вже є 
педагогічні колективи, які намагаються йти в ногу з сучасними технологіями, відкриваються сайти 
окремих загальноосвітніх навчальних закладів, використовується мережа Інтернет для пошуку адрес 
сторінок, присвячених передовому педагогічному досвіду та шкільним інноваціям, забезпечується 
комунікація з педагогами інших шкіл, районів, міст і навіть країн. Але, на наш погляд, враховуючи 
реалії масової педагогічної практики, найбільш доцільним було б створення і популяризація таких 
"банків педагогічних ідей" в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, в районних 
методичних кабінетах та використання таких баз даних для організації навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів, під час проведення різноманітних методичних заходів у районі, 
постійне оновлення даних за результатами семінарів, конференцій, творчих зустрічей учителів тощо. 
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Напевно найважливіше, що треба пам’ятати при створенні таких інформаційних баз, що вони 
створюються для широкого використання кожним педагогом, а не є монополією закладу, чи закритою 
інформацією, яка зібрана для користування обмеженого кола довірених осіб.  

Підсумовуючи слід сказати, що запропоновані вище організаційно-педагогічні умови розвитку 
творчого потенціалу вчителя необхідні на усіх трьох рівнях післядипломної педагогічної освіти: 
інституціональній, районній та безпосередньої шкільній. Тільки в комплексі вони можуть відчутно 
впливати на розвиток такої особистої сфери людини як його творчість й тільки за умови спрямування 
зусиль викладачів, методистів, керівників шкіл, колег та самого педагога можливо забезпечити 
реальне творче зростання вчителя упродовж його професійної педагогічної діяльності. 
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Устинова Н. В. Организационно-педагогические условия развития творческого потенциала 
учителя в системе последипломного педагогического образования. 

В статье определены организационно-педагогические условия развития творческого потенциала 
учителя в последипломный период, раскрыто особенности их создания на трех уровнях 

последипломного педагогического образования: школьном, районном и региональном, доказано, что 
каждый из обозначенных уровней имеет свою специфику развития творческих возможностей 

учителя, однако в полной мере данный процесс может быть реализован достаточно успешно при 
условии комплексного подхода к организации и осуществлению раскрытия и развития творческого 

потенциала учителя в системе последипломного педагогического образования. 

Ustinova N. V. Organizational Pedagogical Terms of Teacher Creative Potential Development 
During the Postgraduate Education. 

Article is devoted to definition of organizational pedagogical terms of teacher creative potential development 
during the postgraduate period. The features of their formation are exposed at three levels of postgraduate 
pedagogical education: school, district and regional. In the article it is proved that each of the noted levels 
has own specific of creative possibilities of teacher, but the hole  process can be implemented successfully 
only in case of complex approach to organization and  development of  teacher's creative potential in the 

system of postgraduate pedagogical education. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

У статті подано та охарактеризовано групові складові операційного компоненту фундаментальної 
підготовки майбутніх учителів математики. Проаналізовано сформовані вміння в учителів 
математики та пояснено необхідність введення інноваційної технології навчання. Наведено 

динаміку розвитку груп професійних умінь у процесі застосування експериментальної технології 
навчання студентів фізико-математичного факультету та доведено її ефективність. 

Важливою умовою модернізації освіти в Україні, орієнтованої на входження в європейський 
освітній простір, є підвищення якості фундаментальної підготовки педагогічних працівників, як 
основи формування фахівця та оптимізації суспільного розвитку. Акцент у професійній підготовці 
переноситься з традиційного навчання на формування ключових компетенцій. 

Становлення нової системи освіти супроводжується суттєвими змінами в методиці навчання 
математики. Йде пошук шляхів забезпечення якості фундаментальної освіти, яку академік 
В. А. Садовнічий розглядає як таку, що дає можливість людині в подальшому самостійно працювати, 
навчатися та переучуватися. Саме людина знає закони природи, закони розвитку суспільства, вміє 
логічно міркувати, аналізувати та пов'язувати факти, приймати рішення, вивчати явища з наукової 
точки зору [1: 7]. 

У цілому вивчення дисциплін, що є складовими фундаментальної підготовки майбутніх учителів 
математики [2], спрямоване на формування загальної математичної культури, необхідної 
майбутньому вчителеві математики, оволодіння комплексом математичних методів та розвиток 
навичок застосування їх на практиці, розгортання теоретичних основ для прикладних наукових 
досліджень, забезпечення зв'язку з методичною підготовкою. 

Системний підхід до вивчення основ фундаментальної підготовки в професійній діяльності 
вчителя математики передбачає цілісний розгляд її основних властивостей у найрізноманітніших 
виявах та взаємодіях. Виходячи з розробленої моделі технології забезпечення якості фундаментальної 
підготовки майбутніх учителів математики [3], метою статті є аналіз операційного компонента, який 
безпосередньо пов'язаний з розвитком у вчителів математики цілісної системи вмінь, отриманих у 
ході фундаментальної підготовки при навчанні у вищому освітньому закладі й необхідних для 
здійснення професійної діяльності на високому рівні. 

Зазначені вміння, з одного боку, будемо розглядати як здатність учителя математики на основі 
здобутих психолого-педагогічних знань до впровадження в професійну діяльність основ 
фундаментальної підготовки, з іншого, як цілеспрямовану динамічну систему осмислених дій, що 
ґрунтується на знаннях основ фундаментальної підготовки, її принципах, особливостях. 

У багатьох науковців [4; 5] виділено як стрижневі гностичні, проектувальні, конструктивні, 
комунікативні та організаторські вміння. Стисло проаналізуємо сутність кожної групи вмінь відносно 
об'єкта та предмета дослідження. 

Зміст гностичних умінь визначає дії, спрямовані на дослідження об'єкта, процесу та результатів 
використання основ фундаментальної підготовки в професійній діяльності вчителя математики. 
Такий підхід потребує від нього аналізу накопиченої інформації щодо актуальних тенденцій розвитку 
математичної галузі знань у цілому. До даної групи віднесемо: 

− уміння переробляти, зберігати та узагальнювати математичну інформацію; 
− уміння виділяти головне та другорядне при виконанні математичних завдань; 
− уміння логічно мислити та проводити доведення своїх міркувань; 
− уміння пояснювати малюнок; 
− уміння уявляти абстрактні математичні відношення й залежності; 
− уміння працювати з навчальною літературою; 
− уміння аналізувати й виробляти власні погляди щодо інтерпретації математичних 

знань; 
− уміння давати оцінку власній професійній діяльності. 

Головна функція проектувальних умінь полягає в моделюванні стратегічної програми розв'язання 
актуальних цілей та завдань фундаментальної підготовки. Зокрема, проектування провідних цілей і 
програм становлення математичного розвитку учнів; моделювання ефективних форм та методів 
досягнення поставлених завдань; моделювання цілей, засобів удосконалення власної викладацької 
діяльності на засадах забезпечення якості професійної діяльності. У колі дослідження визначеної 
проблеми виділимо наступні показники проектувальних умінь: 
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− уміння виділяти перспективи підвищення рівня розвитку професіоналізму на засадах 
фундаментальної підготовки; 

− уміння планувати процес вивчення математичних дисциплін учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

− уміння передбачати загальні труднощі при вивченні математичних дисциплін; 
− цілісне бачення загального змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального 

плану загальноосвітнього закладу; 
− уміння передбачати кінцеві результати вивчення математичної дисципліни. 

Конструктивні вміння розглядаються як трансформація, переведення стратегічних цілей програми 
використання знань, отриманих у ході фундаментальної підготовки в тактичні та оперативні 
завдання. Останнє реалізується шляхом складання спеціально розроблених програм, добирання 
ефективних засобів їх реалізації. Разом з тим, учитель конструює раціональний зміст, методи та 
прийоми активізації навчальної діяльності учнів на засадах особистісної орієнтації та передбачає 
можливі утруднення в процесі їх оволодіння, стимулює учнів до активного включення у навчальний 
процес. Зокрема, до конструктивних умінь належать: 

− уміння складати алгоритм реалізації різних типів завдань; 
− уміння навчати учнів працювати за алгоритмом; 
− уміння складати опорний конспект занять; 
− уміння передбачати труднощі при вивченні конкретних тем з математичних дисциплін; 
− уміння наочно представляти абстрактні математичні відношення й залежності; 
− уміння креслити малюнок для пояснення теореми, задачі тощо. 

Організаторські вміння відповідають реалізації програми розв'язання навчальних завдань на 
основі розвитку особистих природних даних (задатків); передбачають використання різноманітних 
форм, методів застосування науково-математичних знань у шкільному курсі математики; озброюють 
учнів способами орієнтування у можливих ситуаціях тощо. Виділимо наступні організаторські 
вміння: 

− уміння організовувати власну професійну діяльність; 
− уміння самому організовувати робоче місце та навчати цьому учнів; 
− уміння самому організовувати необхідні засоби діяльності та навчати цьому учнів; 
− уміння користуватися геометричними інструментами та навчати цьому учнів; 
− уміння контролювати свої дії, стежити за своєю поведінкою. 

Комунікативні вміння виконують важливу регулятивну функцію. Передбачається моделювання та 
реалізація атмосфери психологічної підтримки в навчальному процесі, встановлення педагогічно 
доцільних стосунків з учнями та колегами, роз'яснення учням значущості науково-математичних 
знань у навчальній діяльності; стимулювання в учнів інтересу до навчальної діяльності на засадах 
фундаменталізму; спонукання до свідомого використання набутих умінь у майбутній професійній 
діяльності. До даної групи вмінь віднесемо: 

− уміння подавати навчальний матеріал; 
− уміння висловлювати особисте ставлення до представленого на занятті матеріалу, 

формулювати свої судження, аргументувати їх; 
− уміння чітко будувати хід своїх міркувань; 
− уміння зрозуміло формулювати питання до учнів; 
− уміння описати малюнок; 
− уміння емоційно доповнити свою розповідь. 

Виділений комплекс параметрів характеризує діяльнісний простір у самооцінці вчителів 
математики на рівні структурного аналізу. На його основі вчителям було запропоновано дати 
відповідь на питання: "Оцініть за 5-бальною шкалою ступінь володіння Вами вміннями, що 
характеризують рівень Вашої фундаментальної підготовки в професійній діяльності" (див. анкета).  

 
Анкета 

Просимо Вас дати відповіді на таке запитання: 

Оцініть, якою мірою Ви володієте вміннями, що забезпечують реалізацію Вашої 
фундаментальної підготовки в професійній діяльності? 

(Оцініть ступінь володіння кожного показника за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний прояв 
показника, ... , 1 – його мінімальний прояв). 

І. Гностичні вміння: 
• уміння переробляти, зберігати та узагальнювати математичну інформацію; 
• уміння виділяти головне та другорядне при виконанні математичних завдань; 
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• уміння логічно мислити та проводити доведення своїх міркувань; 
• уміння пояснювати малюнок; 
• уміння уявляти абстрактні математичні відношення й залежності; 
• уміння працювати з навчальною літературою; 
• уміння аналізувати й виробляти власні погляди щодо інтерпретації математичних знань; 
• уміння давати оцінку власній професійній діяльності. 
ІІ. Проектувальні вміння: 
• уміння виділяти перспективи підвищення рівня розвитку професіоналізму на засадах 

фундаментальної підготовки; 
• уміння планувати процес вивчення математичних дисциплін учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів; 
• уміння передбачати загальні труднощі при вивченні математичних дисциплін; 
• цілісне бачення загального змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального плану 

загальноосвітнього закладу; 
• уміння передбачати кінцеві результати вивчення математичної дисципліни. 
ІІІ. Констуктивні вміння: 
• уміння складати алгоритм реалізації різних типів завдань; 
• уміння навчати учнів працювати за алгоритмом; 
• уміння складати опорний конспект занять; 
• уміння передбачати труднощі при вивченні конкретних тем з математичних дисциплін; 
• уміння наочно представляти абстрактні математичні відношення й залежності; 
• уміння креслити малюнок для пояснення теореми, задачі тощо. 
ІV. Oрганізаторські вміння: 
• уміння організовувати власну професійну діяльність; 
• уміння самому організовувати робоче місце та навчати цього учнів; 
• уміння самому організовувати необхідні засоби діяльності та навчати цього учнів; 
• уміння користуватися геометричними інструментами та навчати цього учнів; 
• уміння контролювати свої дії, стежити за своєю поведінкою. 
V. Комунікативні вміння: 
• уміння подавати навчальний матеріал; 
• уміння висловлювати особисте ставлення до представленого на занятті матеріалу, 

формулювати свої судження, аргументувати їх; 
• уміння чітко будувати хід своїх міркувань; 
• уміння зрозуміло формулювати питання до учнів; 
• уміння описати малюнок; 
• уміння емоційно доповнити свою розповідь. 
Для отримання об'єктивних даних поряд із самооцінкою була використана оцінка компетентних 

суддів. 
Кількісні результати стосовно кожного з функціональних компонентів умінь професійної 

діяльності оброблені за методикою О. В. Смирнова [6: 117-121] та представлені у табл. 1 та на рис. 1. 
Результати порівняння показників свідчать про підтверджену тенденцію щодо співвідношень у 

дослідженнях рейтингової оцінки та самооцінки відносно рівня сформованості кожної групи вмінь, 
яка підтверджена в дисертаційних дослідженнях О. В. Адаменко [7], О. А. Дубасенюк [8], А. О. Реана 
[9] та ін.: самооцінка вчителів математики високого рівня характеризується заниженням, а вчителів 
достатнього рівня – завищенням показників порівняно з рейтинговою оцінкою експертів. 

Таблиця 1. 
Середні значення відносних частот умінь учителів математики, отриманих у ході 

фундаментальної підготовки у вищому освітньому закладі 

Відносні частоти 
Високий Середній Достатній Групи вмінь 

О СО О СО О СО 

Середній 
показник оцінки 

(О) 

Проектувальні 0,72 0,70 0,66 0,62 0,54 0,62 0,65 
Гностичні 0,75 0,68 0,68 0,64 0,54 0,61 0,66 

Комунікативні 0,78 0,73 0,74 0,70 0,64 0,73 0,72 
Організаторські 0,79 0,75 0,76 0,72 0,66 0,72 0,74 
Конструктивні 0,82 0,76 0,78 0,74 0,67 0,76 0,76 
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Рис. 1. Гістограма середніх значень відносних частот умінь учителів математики, 
отриманих у ході фундаментальної підготовки у вищому освітньому закладі. 

 
Рівневий аналіз дозволив у середньому виявити нерівномірність формування у вчителів 

математики названих груп умінь (див. рис. 1 та табл. 1). 
Найменш сформованими для представників усіх трьох груп виявилися проектувальні, гностичні та 

комунікативні вміння (див. рис. 1). Визначені тенденції найбільш виражені у вчителів математики 
достатнього рівня. Для представників високого та середнього рівня відзначені компоненти 
нарощують свої кількісні та якісні характеристики, досягаючи найвищих показників у діяльності 
вчителів математики високого рівня. 

Недостатньо сформованими за отриманими даними є проектувальні уміння (0,72; 0,66; 0,54). Це 
означає, що вчителі математики всіх трьох груп значно більше уваги приділяють практичному 
аспекту реалізації основ фундаментальної підготовки на практиці. Вони загалом не надають належної 
уваги побудові перспектив розвитку власної фундаментальної підготовки, живуть в означеній 
проблемі сьогоднішнім днем. Такий стан речей можна пояснити тим, що у своїй професійній 
діяльності вчителі керуються завданнями сьогоднішнього дня (брак коштів на виписування фахових 
періодичних видань, методичної літератури), браком часу в учителів на роботу в бібліотеках, 
високими цінами на навчально-методичну літературу тощо. 

Гностичні вміння займають четверте рангове місце. Вони, так чи інакше, проявляються в 
опитуваних усіх трьох груп, оскільки особистість (учитель) у реалізації математичних завдань завжди 
стоїть перед вибором (тобто аналізує). Разом із тим, низький показник сформованості гностичних 
умінь у вчителів математики всіх трьох груп не є випадковим (див. табл. 1): гностичні уміння 
формуються, насамперед, під час вирішення теоретичних завдань і їх значення недостатньо 
усвідомлюється частиною педагогів-практиків. Більшість з них у своїй професійній діяльності 
спирається на конструктивний компонент умінь: розв'язання конкретних завдань, що потребує 
витрати менших зусиль учителя (вони самі точно не знають перспектив розвитку фундаментальних 
наук). У цілому, спираючись на усереднені показники даної групи вмінь (0,75 – оцінка, 0,68 – 
самооцінка), можемо визначити наступне: для опитуваних високого рівня результати вищі (вчителі 
вміють здійснювати певний вибір усвідомлено та професійно) на відміну від наявних, але більш 
простих аналітичних дій представників середнього та достатнього рівня 0,75 проти 0,68 та 0,54). 
Постійно аналізуючи свою діяльність, учителі високого рівня виробляють упорядковану 
цілеспрямовану систему дій, яка забезпечує подальший успіх їх професійної діяльності. Одержані 
результати вказують на необхідність удосконалення зазначеного компонента діяльності, як наявного 
резерву підвищення його рівня. 

Комунікативні вміння займають третє (середнє) рангове місце (0,78; 0,74; 0,64), що підтверджує 
об'єктивну картину професійної діяльності. Сформованість даного блоку вмінь для вчителя 
математики є проблемою, оскільки йому легше розв'язати приклад, ніж його прокоментувати. Крім 
того, як показало спілкування з учителями математики, специфіка професійної математичної 
діяльності формує в людини такі якості: небагатослівність, занурення в себе, мовну стриманість. 
Математику-науковцю це не заважає здійснювати професійну діяльність, однак відсутність або 
низький рівень комунікативних умінь у вчителя математики обмежує ефективність засвоєння основ 
фундаментальних знань учнями. Цікаво, що для вчителів достатнього рівня формування даного 
компоненту є пріоритетним (0,64), адже головну увагу вони зосереджують на розв’язанні 
оперативних завдань і встановленні взаємостосунків з колегами, прагнучи тим самим певною мірою 
компенсувати недостатню сформованість своїх гностичних і проектувальних умінь. 

За одержаними даними організаторський та конструктивний компоненти набувають найвищого 
статусу в ієрархії рангової шкали і мають найвищі кількісні значення відповідних показників 
(організаторський: 0,79 – оцінка, 0,75 – самооцінка; конструктивний: 0,82 – оцінка, 0,76 – 
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самооцінка). За таких умов становлення вчителів високого рівня супроводжується зростанням рівня 
якості і кількості обраних ними засобів, форм, методів впливу, вдосконаленням системи і 
послідовності професійних дій. За рейтинговою оцінкою краще сформовані організаторські вміння у 
вчителів середнього рівня (0,76 – оцінка, 0,72 – самооцінка). Вони дбають не лише про сутність 
визначеної проблеми, але й про форму її вияву. Саме такий підхід і дає їм підстави реалізувати власну 
професійну діяльність з орієнтацією на кожного учня. Педагоги, що працюють на достатньому рівні, 
прагнуть розв’язувати професійні завдання в контексті досліджуваної проблеми, але відсутність 
наполегливості у роботі призводить до того, що вони вирішують їх на емпіричному рівні (0,66 – 
оцінка, 0,72 – самооцінка). 

Резюмуючи, зазначимо, що сформовані вміння визначають практичний аспект фундаментальної 
підготовки вчителя математики, що підтверджується статистично результатами порівняльного аналізу 
(див. табл. 1). Для вчителів математики, які працюють на достатньому рівні, характерним є випадання 
цілого ряду компонентів, у першу чергу гностичного, проектувального. З підвищенням рівня 
професіоналізму самого вчителя відбувається певна стабілізація ступеня розвиненості представлених 
компонентів структури вмінь. Розбіжності між показниками, що характеризують досліджуваних 
високого рівня, є несуттєвими, тобто вчителям математики цієї групи притаманний високий рівень 
володіння практично всіма компонентами представленої структури вмінь, який відображається у 
загальній спрямованості й доцільній логіці їх дій. Високопрофесійна діяльність потребує гармонійної 
розвиненості не лише окремих груп умінь, але й комплексу спеціальних дій, тому в процесі 
порівняльного аналізу простежувалися особливості вияву кожного з зазначених компонентів. 

За результатами досліджень ряду науковців, а також наслідками констатувального етапу експерименту, 
проведеного нами, відомо, що суттєвим чинником підвищення показника якості фундаментальної 
підготовки майбутніх учителів математики є оволодіння спеціальною системою вмінь. 

Лонгітюдне дослідження дало можливість простежити динаміку розвитку професійних умінь у 
процесі застосування експериментальної технології навчання. На основі розробленої моделі вмінь 
визначимо критерій ефективності застосування впровадженої технології, який має бути адекватним 
явищу, що досліджується, виражатися однозначним числом, вимірюватися найпростішим способом. 
У нашому випадку критерієм сформованості вмінь є ступінь співпадання показників, які відповідають 
меті навчання (модель умінь (див. анкета)).  

У табл. 2-3 представлені (в узагальненому вигляді) показники рівнів сформованості системи умінь 
студентів-математиків експериментальних та контрольних груп до і після формувального етапу 
експерименту за результатами самооцінки й оцінки експертів, які оброблялися за методикою 
О. В. Смірнова [6: 117-121]. 

Для початкового рівня характерною була нерівномірність сформованості усіх груп умінь та 
завищені домагання студентів – їх самооцінка значно перевищувала оцінку експертів (див. табл. 2). 

Уже на даному етапі спостерігаємо низький рівень проектувальної (0,74 – ЕГ; 0,73 – КГ) та 
аналітичної (0,76 – ЕГ; 0,75 – КГ) сфери вмінь. Це пояснюється тим, що при вивченні курсу 
математики в школі більше часу відводиться на розв'язування задач ("чим більше, тим краще"). Тому 
зрозуміло, що конструктивні вміння домінують по відношенню до інших видів умінь (0,87 – ЕГ; 0,78 
– КГ). Ходу міркувань, їх поясненню, аналізу приділяється незначна увага. Учителі помилково 
вважають, що учні, за умови їх правильного розв'язання, розуміють і хід міркувань. Однак, часто учні 
інтуїтивно доходять до розв'язку, чітко не усвідомлюючи причинно-наслідкові зв'язки, що є його 
основою. 

Розвиток комунікативних умінь (0,77 – ЕГ; 0,76 – КГ) цілком залежить від вимог викладача до 
відповіді студентів, від особистого прикладу. У більшості випадків комунікативні вміння формуються 
на інтуїтивному рівні, оскільки на коментування розв'язку задач виділяється мало часу. 

Організаторські вміння займають друге рангове місце (0,78 – ЕГ; 0,76 – КГ). Студенти вміють 
організовувати своє робоче місце, користуватися геометричними інструментами, стежать за своєю 
поведінкою. 

Завершальний етап вивчення проективної геометрії за розробленою технологією свідчить, що 
більшість студентів експериментальної групи піднялася на більш високий рівень сформованості усіх 
груп умінь (див. табл. 3). Характерним є значне підвищення усіх параметрів, що вимірювалися, та 
відсутність різких перепадів самооцінки та оцінки різних груп умінь. Це підтверджується і середньою 
оцінкою рівня сформованості усіх груп умінь. 

У розвитку комунікативних умінь є зрушення (0,81 – оцінка; 0,80 – самооцінка проти 0,74 – 
оцінка; 0,76 – самооцінка), хоча вони займають п'яте рангове місце. Студенти навчились 
формулювати свої питання до викладача й студентів, описувати малюнок, коментувати розв'язок 
задачі. 

Оскільки специфіка проблеми якості фундаментальної підготовки майбутнього вчителя 
математики спрямована на конкретну професійно-практичну діяльність, на застосування різних форм 
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та методів, то зрозумілим є зростання показника організаторських умінь (0,81 – оцінка; 0,81 – 
самооцінка проти 0,76 – оцінка; 0,77 – самооцінка). 

Таблиця 2. 
Середні показники сформованості вмінь студентів-математиків (діагностувальний етап) 

ЕГ КГ 
Види вмінь О СО О СО Ĥ 

Проектувальні 0,74 0,72 0,73 0,76 8,73 
Гностичні 0,76 0,74 0,75 0,77 13,01 

Комунікативні 0,77 0,76 0,76 0,78 9,52 
Організаторські  0,78 0,76 0,78 0,79 10,07 
Конструктивні  0,80 0,78 0,80 0,80 9,43 

 
Таблиця 3. 

Середні показники сформованості вмінь студентів-математиків 
(підсумковий етап) 

ЕГ КГ 
Види вмінь О СО О СО Ĥ 

Комунікативні 0,81 0,80 0,74 0,76 6,76 
Організаторські 0,81 0,81 0,76 0,77 6,89 
Проектувальні 0,82 0,84 0,78 0,79 8,33 
Гностичні 0,84 0,84 0,76 0,78 7,09 

Конструктивні  0,87 0,85 0,78 0,79 10,65 
 

Проектувальні вміння підвищили свої оцінки (0,82 – оцінка; 0,84 – самооцінка проти 0,78 – оцінка; 
0,79 – самооцінка) завдяки цілісній подачі курсу "Проективна геометрія" та окреслення перспектив 
підвищення рівня фундаментальної підготовки. 

Аналогічно можна сказати про гностичні вміння (0,84 – оцінка; 0,84 – самооцінка проти 0,76 – 
оцінка; 0,78 – самооцінка). Найвищі оцінки в цьому блоці отримали вміння пояснювати малюнок, 
працювати з навчальною літературою завдяки специфіці навчальної дисципліни. 

У проективній геометрії велике значення надається малюнку, а особливо алгоритму його 
побудови. Оскільки без зображення проективних форм не обходиться жодне практичне заняття, то 
зрозумілим є домінування після впровадження технології конструктивних умінь (0,87 – оцінка; 0,85 – 
самооцінка проти 0,78 – оцінка; 0,79 – самооцінка). 

Спостерігаємо також відому тенденцію: якщо початковий рівень в експериментальних групах 
характеризувався значним перевищенням показників самооцінки над оцінкою, то на завершальному 
етапі вже оцінка перевищує самооцінку (див. табл. 3).  

Варто зазначити, що в міру набуття певного рівня якості фундаментальної підготовки майбутніх 
учителів математики відбувається зниження рівня самооцінки студентів. Даний процес можна 
пояснити усвідомленням суті й значення проблеми. 
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Чемерис О. А. Исследование операционного компонента фундаментальной подготовки будущих 
учителей математики. 

В статье определена и представлена характеристика групповых составляемых операционного 
компонента фундаментальной подготовки будущих учителей математики. Проанализированы 
сформировавшиеся умения в учителей математики и объяснена необходимость внедрения 

инновационной технологии обучения. Показана динамика развития групп профессиональных умений в 
процессе использования экспериментальной технологии обучения студентов физико-

математического факультета и доказана её эффективность. 

Chemerys O. A. The Investigation of the Operational Component in the Future Mathematics Teachers' 
Fundamental Preparation. 

In the article the group constituents of the operational component of future Mathematics teachers' 
fundamental preparation are presented and characterized. The formed skills of Mathematics teachers' are 
analysed and the necessity of innovative study technology introduction is explained. The dynamics of the 
professional skills' groups' development in the process of experimental study technology application with 

Physics-Mathematics department students is given and its effectiveness is proved. 
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АФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПРИЙОМИ В ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

У статті розкрито сутність поняття "афективні стратегії та прийоми у вивченні іноземних мов", 
обґрунтовано доцільність підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів здатності 

користуватися цією групою стратегій та запропоновано деякі методи такої підготовки, наведено 
приклади афективних стратегій і прийомів навчання.  

Поняття "стратегії навчання" та "стратегії спілкування" впевнено входять сьогодні в науковий 
обіг у контексті мовних дисциплін. Підставою для цього є пошук шляхів підвищення навчально-
комунікативної самостійності суб'єктів учіння, що ведеться науковцями з метою реалізації одного з 
центральних завдань вітчизняної мовної освіти, а саме – підготовки підростаючого покоління до 
ефективного самовдосконалення у вивченні та використанні іноземних мов упродовж життя. Ця 
тенденція відображена у вітчизняних освітньо-нормативних документах. У них передбачено 
формування у школярів здатності до вироблення та використання стратегій навчально-
комунікативної діяльності як способів ефективного розв'язання навчальних і життєвих проблем. Такі 
вимоги акумулюються в межах стратегічної (діяльнісної) компетенції (див., наприклад, чинний 
Державний стандарт базової і повної середньої освіти: освітня галузь "Мови і літератури", Методичні 
рекомендації МОН України щодо викладання іноземних мов та ін.).  

Створення передумов для реалізації вказаного завдання в системі підготовки майбутнього вчителя 
іноземної мови вимагає, щоб студенти, з одного боку, самі володіли стратегічною (діяльнісною) 
компетенцією на належному рівні, а з іншого – могли б продемонструвати відповідну психолого-
педагогічну готовність до роботи в цьому напрямі. Здійснення такої підготовки в повному обсязі 
вимагає організації відповідного спецкурсу. Однак, систематична інтеграція її елементів до процесу 
викладання практики іноземної мови також певною мірою сприяє вирішенню цього питання. 
Предметом такого навчання є поповнення досвіду студентів у розв'язанні навчально-комунікативних 
проблем, застосовуючи для цього групи навчально-комунікативних стратегій і прийомів. 

Поняття "стратегія у вивченні іноземних мов" трактується у Загальноєвропейських рекомендаціях 
з мовної освіти як "певним чином організована, цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана 
індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам або з яким стикається" [1: 10]. Підставою 
для розробки й використання суб'єктом учіння стратегій вважається виникнення в нього 
індивідуальних навчальних чи комунікативних проблем у процесі вивчення мов, які сприймаються як 
труднощі в навчанні. Однак, стратегія визначає лише загальний напрям дій, спрямованих на 
вирішення проблеми, вона не передбачає конкретних процедур подолання труднощів. Тому на 
практиці засобом реалізації стратегій, є, як правило, поєднання певних прийомів, які, у свою чергу, 
відрізняються уточненістю поставленої мети, регламентують як дії суб'єкта учіння, так і необхідні для 
цього засоби. 

Афективні стратегії та прийоми досліджувались такими вченими як П. Д. Макінтайєр, 
А. В. Щепілова, Н. Нейман, М. Фрьоліх, Х. Штерн, А. Тодеско та іншими. Вони називаються ще й 
стратегіями та прийомами емоційного саморегулювання (handling emotional issues strategies). 
Науковці, серед яких, наприклад, Р. Оксфорд [2], відносять їх до непрямих стратегій вивчення 
іноземних мов, тобто до таких, що безпосередньо не стосуються використання мови, а скоріше 
організації процесу її вивчення.  

Як показав аналіз праць вищезгаданих науковців, функцією афективних стратегій та прийомів є 
подолання таких негативних емоційних станів, як невиправдані переконання щодо нездатності 
оволодіти тим чи іншим аспектом мови або мовленнєвої діяльності, марності своїх навчальних 
зусиль, неможливості досягти в навчанні рівня володіння мовою, що відповідає висунутим вимогам 
тощо. Наявність у майбутніх учителів подібних труднощів виявляється у звичних навчальних умовах 
нечасто, адже студентами вищих мовних педагогічних закладів стають переважно колишні успішні 
учні. Однак, це не означає, що в майбутній педагогічній практиці вони не зустрінуться з подібними 
проблемами учнів, котрі, на думку російського психолога А. Л. Венгера, є досить типовими для 
школярів [3: 9]. Як зазначає з цього приводу А. Турула [4: 31], учні, що не володіють стратегіями та 
прийомами емоційного саморегулювання, рідше використовують і інші стратегії у вивченні іноземної 
мови, а їх навчальний стиль зміщується в репродуктивний бік. Таким чином, доцільність підготовки 
майбутніх учителів до розвитку в учнів здатності застосовувати афективні стратегії видається 
очевидною.  
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Актуальність вказаних проблем підтверджується й результатами дослідження, проведеного 
автором цієї статті серед 85 вчителів іноземних мов середніх загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл 
м. Житомира та Житомирської області. Значимість використання афективних стратегій видається 
педагогам найнижчою як у самоосвітній, так і у викладацькій діяльності. Це свідчить про те, що 
полегшенню вказаних труднощів на рівні школяра приділяється недостатньо уваги.  

Розвиток у студентів здатності виробляти й використовувати афективні стратегії та прийоми як 
компонент практичних занять з іноземної мови має бути дидактично доречним, зумовленим 
навчальною ситуацією, тобто відбуватись як педагогічне реагування з боку викладача на виявлені 
проблеми описаного типу. У даному випадку йдеться про висловлені переконання щодо 
неспроможності виконати певне завдання чи досягти необхідного рівня у вивченні іноземної мови. Як 
показує практика, основними методами педагогічного впливу, що використовуються викладачами в 
подібних ситуаціях є або бесіда, в якій педагог обговорює зі студентами причини та шляхи вирішення 
подібних проблем, спираючись на власний досвід, або стимулювання відповідальності студентів 
нагадуванням їм про форми, методи і терміни передбаченого контролю. Збагаченню цих методів у 
контексті підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної 
(діяльнісної) компетенції може посприяти: 

1. Бесіда, метою якої є звертання до відповідного навчального досвіду студентської групи. 
Систематизація пригаданих прийомів може проводитись студентами самостійно і коротко 
оприлюднюватись на занятті за критерієм їх відношення до тієї чи іншої емоційної проблеми, що 
виникають у вивченні іноземної мови. Приклад подібного переліку наведено нижче: 

1) щоб зменшити негативне ставлення до виконання складного завдання, можна: 
• почати зі складнішої, неприємної роботи, а приємнішу й цікавішу виконувати в кінці або у 

перервах для відпочинку і самозаохочення;  
• штучно створити собі "ситуацію успіху" (якщо дозволяють умови роботи), тобто виконати 

іншу хоч і потрібну, але менш термінову роботу, що подобається та завжди легко вдається. 
Створений настрій допоможе поглянути на завдання позитивніше і т. ін;  

• обговорити свої почуття з людиною, що вже виконувала подібні завдання; 
2) щоб підвищити працездатність, можна: 
• уявити собі свої відчуття, користь, переваги, що виникнуть від досягнення успіху в роботі; 
• упорядкувати робоче місце таким чином, щоб все необхідне для роботи було б "під рукою" і 

робота викликала б задоволення; 
• скласти список необхідних завдань, розташовуючи їх за ступенем терміновості, складності 

тощо. Залишити місце для помітки про виконання кожного з них; 
3) щоб подолати стресову ситуацію, пов’язану з навчанням, можна: 
• обговорити свої почуття з доброзичливою людиною. Це допоможе об’єктивніше оцінити 

ситуацію, краще контролювати свій емоційний стан та виробити план подальших дій; 
• спробувати всебічно оцінити докладені зусилля та визначити ефективність використаних 

способів дій.  
2. Якщо результати звертання до навчального досвіду студентів оцінюються викладачем як 

незадовільні, то в нагоді може стати створення ситуацій пізнавальної новизни. У них студентам 
пропонується поліпшити свої навчальні досягнення, шляхом використання афективних прийомів, 
раніше невідомих їм (наприклад, з літератури з практичної психології). Детальний опис прийому 
може бути запропонований студентам, а ефективність його використання коротко обговорюватись на 
попередньо визначеному занятті. Приклади двох таких прийомів запропоновані нижче. 

1. Прийом "Тік-так" за методикою П. Леккі (адаптовано та перекладено за кн. [5]). 

Основні положення: а) людина може виконати свою частину роботи, долаючи негативні 
психологічні стани; б) в кожній людині є щось, що робить її не менш талановитою, ніж всі інші, а 
тому не можна принижувати чи зневажати себе. 

Інструкція. 

а) пригадайте невиконане завдання, яке викликає у вас найбільше негативних емоцій;  
б) розділіть аркуш паперу олівцем на 2 частини (частину "Тік" і частину "Так"). Запишіть усі 

негативні думки, які заваджують вам виконати це завдання в частину "Тік"; 
в) вивчіть записи та проаналізуйте, наскільки ви викривили існуючий стан справ, переоцінивши 

значення негативних думок і явищ; 
г) замініть кожну негативну думку на реалістичну, позитивну. Запишіть її в графу "Так". 

Приклад: 

(Проблема)  "ТІК". Я ніколи не зможу написати дипломну роботу. 
"ТАК". Слід діяти крок за кроком, потрібно тільки почати. 
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"ТІК". Я почну роботу, а потім не зможу довести її до кінця. 
"ТАК". Не я перший і не я останній пишу дипломну роботу. Студенти, які успішно писали 

дипломні роботи до мене, були звичайними людьми, такими як я. Дипломну роботу неможливо 
написати за місяць, але можна зробити за рік. У мене є знання, здібності, досвід, адже я писав курсові 
роботи.  

"ТІК". Це дуже важка робота, вона принесе мені лише негативні емоції. 
"ТАК". Я маю відновити самоконтроль, адже я здатен контролювати себе не гірше за інших. 

Уявляю, що я відчуватиму, коли напишу її. 
"ТІК". Який смисл писати дипломну, адже я не обов’язково стану науковцем. 
"ТАК". Я не можу знати цього напевно. Цей досвід точно знадобиться мені в подальшій 

професійній діяльності. Це відкриє мені нові перспективи. І т.д. 
2. Прийом "За і проти" (адаптовано й перекладено за кн.: [6]). 

Передмова 

Використання цього прийому є доцільним у випадках, коли людина стоїть перед необхідністю 
вироблення переконливої позиції, ставлення до чогось, і особливо, в ситуації здійснення важливого 
вибору. Цей прийом може використовуватися студентами, коли є необхідність переглянути дещо 
упереджене негативне ставлення до навчального процесу загалом чи певних його компонентів і 
виробити більш обґрунтоване, позитивне. 

Інструкція 

а) візьміть аркуш паперу і намалюйте таблицю як це показано нижче. Заповніть її як це 
запропоновано у наведеному прикладі: 

Приклад 

Переконання, 
що 
виявляють 
ставлення до 
певного 
компоненту 
навчання. 

1. Що станеться, 
якщо не змінити 
своє ставлення? 

2. Що 
станеться, 
якщо змінити 
своє 
ставлення? 

3. Чого не 
станеться, 
якщо не 
змінити 
своє 
ставлення? 

4. Чого не 
станеться, 
якщо змінити 
своє ставлення? 

Складати 
реферати 
складно і 
непотрібно, 
крім того, це 
займає 
багато часу. 
Я не вважаю, 
що повинен 
цим 
займатись. 

а) мені 
доведеться і 
надалі 
нервуватись 
через ці завдання; 

б) я буду 
змушений 
шукати реферат 
в Інтернеті; 

в) я можу 
потрапити в 
неприємну 
ситуацію з 
викладачем, якщо 
виявиться, що я 
не виконую ці 
завдання сам. 

а) мені 
доведеться 
навчитися 
складати 
реферати; 

б) я не буду 
нервуватися 
через те, що 
погано знаю 
зміст свого 
реферату; 

в) мені не буде 
так складно їх 
писати.  

а) мені не 
доведеться 
вчитись 
писати 
реферати; 

б) мені не 
доведеться 
шукати 
консуль-
танта для 
вирішення 
цієї 
проблеми. 

а) я не опинюся 
в ситуації, коли 
викладач не 
зарахує мій 
реферат, бо я 
погано знаю 
його зміст; 

б) я не буду так 
нервуватись 
через цю 
проблему; 

в) мені не 
доведеться 
шукати 
реферат в 
Інтернеті.  

б) яка лінія поведінки видається вам доцільною тепер: та, що передбачає зміну вашого ставлення 
до проблеми, чи та, якої ви дотримувались досі; 

в) проаналізуйте наслідки, що послідують за таким вибором (що були внесені у таблицю вище); 

г) подумайте, яка лінія поведінки (та відповідні наслідки) краще узгоджуються зі стратегічною 
метою вашого навчання: одержати освіту на рівні, достатньому для того, щоб ефективно 
виконувати майбутню роботу за фахом, бути освіченою людиною, розвинутись як особистості; 

д) зробіть остаточний висновок. 
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У цьому ж контексті можна пропонувати студентам переліки афективних стратегій, що 
вимагатиме від них більшої пізнавальної активності, ніж у випадку з прийомами, оскільки стратегії 
вказують лише загальний напрям дій.  

Приклади афективних стратегій 
1. Читання літератури з практичної психології для віднайдення шляхів вирішення своїх емоційних 

проблем у контексті вивчення іноземної мови.  
2. Логічний самоаналіз та перегляд негативних думок, пов'язаних з навчанням. 
3. Використання реальних чи уявних позитивно забарвлених картин, що зображують результати 

виконання певного навчального завдання. 
4. Використання фізичних навантажень як засобу відволікання від певних негативних переживань, 

пов'язаних з навчанням. 
5. Використання улюблених музичних творів як засобу налаштування на виконання завдання або 

для релаксації та відпочинку. 
6. Обговорення з іншими своїх переживань, тривог та т. ін. 
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що робота педагога над здатністю майбутніх учителів 

використовувати афективні стратегії та прийоми має низку позитивних наслідків. У першу чергу, це 
озброює студентів для самостійного полегшення негативних емоційних станів, що можуть виникнути 
у процесі вивчення іноземної мови, і, таким чином, покращити свої навчальні досягнення. По-друге, 
це сприяє вдосконаленню готовності майбутніх учителів до формування в учнів здатності 
використовувати цю групу стратегій і прийомів у вивченні іноземної мови.  

Нарешті, по-третє, виявлення інтересу викладача до труднощів студентів і шляхів їх подолання 
сприятиме налагодженню кращого взаєморозуміння, встановленню атмосфери взаємоповаги та 
довіри між ним і студентською групою. 
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Щерба Н. С. Аффективные стратегии и приемы в подготовке 
будущего учителя иностранного языка.  

В статье раскрыта сущность понятия "аффективные стратегии и приемы в изучении иностранных 
языков", обоснована целесообразность подготовки будущего учителя к формированию у учащихся 

способности использовать эту группу стратегий, предложены некоторые методы такой 
подготовки, приведены примеры аффективных стратегий и приемов обучения.  

Scherba N. S. Affective Strategies and Techniques in a Foreign Language Would-be Teacher Training. 

In the article the author reveals the essence of "affective strategies and techniques in a foreign language 
acquisition" concept, substantiates expediency of a would-be teacher's training to developing pupils' ability 
to use this strategy group and some methods of this training are suggested, several affective strategies and 

techniques samples are given.  
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ПОНЯТІЙНА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ "ПАТРІОТИЗМ" 

На основі аналізу патріотизму, який постає науковою категорією, що  має велике концептуальне 
навантаження, обґрунтовується понятійна структура категорії "патріотизм", яка  належить до 
найбільш абстрактних теоретичних об’єктів, які виробило людство протягом свого історичного 
розвитку. Ця понятійна структура включає такі аспекти, як патріотичне почуття, національна 

гідність, патріотична свідомість тощо. 

У Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Законах України "Про 
освіту", "Про загальну середню освіту", "Концепції виховання особистості в умовах розвитку 
української державності", "Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності" як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до 
Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і 
загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як 
світоглядного чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу. Відтак, на думку 
вітчизняних науковців, формування патріотичної свідомості й самосвідомості у громадян України має 
бути одним з головних завдань їх громадянського і національного виховання.  

Патріотизм є наріжною духовною цінністю, яка знаходить своє висвітлення у працях філософів, 
науковців, педагогів: Аристотеля, Платона, Протагора, Сократа, Цицерона, Т. Мора, Т. Кампанелли, 
Ф. Рабле, Я. Коменського, П. Гольбаха, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцці, Й. Гердера А. Дістервега, 
І. Канта, Гегеля, К. Д. Ушинського, С. Гессена, А. Грамші, К. Поппера.  

На терені СНД до проблеми патріотизму звертаються Є.П. Бєлозєрцев, А. Ф. Валєєв, І. А. Ільїн, 
М. Д. Нікандров та ін.  

Сучасні аспекти формування патріотизму дітей та молоді досліджуються І. Д. Бехом, 
В. О. Білоусовою, О. І. Вишневським, М. Д. Зубалієм, П. Р. Ігнатенком, В. Г. Кузем, 
М. В. Левківським, Г. П. Пустовітом, Ю. Д. Руденком, А. Й. Сиротенком, М. Г. Стельмаховичем, 
О. В. Сухомлинською К. І. Чорною, М. Д. Ярмаченком та ін.  

Відтак, суттєвим є концептуальне поглиблення аналізу патріотизму як важливого особистісного та 
суспільного феномену. Відповідно, метою статті є обґрунтовування понятійної структури категорії 
"патріотизм", яка належить до найбільш абстрактних та складних  теоретичних об’єктів, що 
дозволить зрозуміти головні механізми функціонування цього суспільного та одночасно 
особистісного феномену та намітити шляхи його формування в учнівській та студентській молоді.  

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє дійти висновку, що патріотизм постає найбільш 
важливим соціально-історичним феноменом, який у різні історичні епохи мав неоднаковий 
соціальний і класовий зміст. Патріотизм може розумітися як певний рівень інтеграції людини в 
космос суспільного життя, як готовність жертвувати собою задля своєї держави, як певний духовно-
етичний  стрижень особистості.   

Важливим є розуміння патріотизму українськими науковцями, які здебільшого по-різному 
розуміють це інтегральне особистісне новоутворення, коли П. В. Онищук вважає його почуттям [1], 
В. І. Каюков – провідною моральною якістю особистості [2], В. О. Коваль – почуттям людини, а на 
рівні соціуму – суспільним моральним принципом [3].  

Інтегральне розуміння патріотизму можна знайти у М. Й. Боришевського, який вважає патріотизм 
цінністю, що втілюється у самовідданій любові до рідної землі, її народу, Батьківщині, а особистість, 
що є патріотом, уболіває за долю Вітчизни, переживає дієву потребу віддавати всі свої сили служінню 
співвітчизникам, своїй нації [4: 202]. Т. О. Анікіна також розуміє патріотизм як інтегральну сутність і 
тлумачить цей феномен як складну інтегративну якість особистості, яка містить емоційно-чуттєвий, 
інтелектуальний та діяльнісний компоненти [5: 7], які дозволяють говорити про структуру 
патріотизму, що передбачає систему таких якостей та компонентів:  

1. Патріотичне почуття (любов до рідного, тривога, відповідальність за долю Вітчизни).  
2. Національна гідність людини.  
3. Потреба в задоволенні своїх національних інтересів, у національному самовпевненні.  
4. Патріотична свідомість на основі національної свідомості, осмислення своєї громадянської ролі 

в суспільстві.  
5. Національний такт і повага до національної гідності людей інших національностей.  
6. Потреба у збереженні і передачі іншим людям вітчизняних духовно-культурних цінностей.  
7. Потреба і готовність до діяльності патріотичного змісту [6]. 
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У психолого-особистісному плані патріотизм щільно пов'язаний із Я-концепцією людини (як 
психолого-когнітивним принципом відображення нею самої себе), її самосвідомістю. У цьому 
контексті патріотизм постає як свідоме ставлення людей до своєї Батьківщини, народу, рідної мови, 
праці, суспільно-політичної, навчальної діяльності.  

І якщо позитивна Я-концепція людини як вираження високого етапу розвитку її особистості 
постає певною метою розвитку людини (І. Д. Бех), то, як пише В. І. Лутовинов, патріотизм є однією з 
найбільш значущих цінностей, найважливішим духовним надбанням особистості, наріжним 
особистісним новоутворенням [7: 62], певною вершиною особистісного розвитку людини. 

Розгляд головних підходів до розуміння суті патріотизму дозволяє сформулювати таке визначення 
патріотизму, яке включає найважливіші ознаки цього суспільного явища та особистісного 
новоутворення [7].  

Суттєво, що патріотизм, особливо якщо виходити з причини його походження, виникає і 
розвивається як відчуття, що оформлюється за допомогою механізмів соціалізації і духовно-етичним 
чином збагачується. Важливим є також й те, що розуміння розвитку відчуття патріотизму нерозривно 
пов'язане з його дієвістю, що в конкретнішому плані виявляється в активній соціальній діяльності, 
діях і вчинках, здійснюваних суб'єктом на благо Вітчизни.  

Крім того, патріотизм як глибоко соціальний за своєю природою феномен, є не тільки певний 
аспект життя суспільства, але і джерело його існування і розвитку, виступає як атрибут 
життєздатності, а іноді і здатності соціуму до виживання. При цьому одним з характерних проявів 
патріотизму є принцип державності,  що виражається в тому, що важливим чинником історичного 
розвитку соціумів є держава, як відносно самостійна, самодостатня, автономна суспільна сила.   

А головним суб'єктом патріотизму виступає особистість, пріоритетним соціально-етичним 
завданням якої є усвідомлення своєю історичної, культурної, національної, духовної приналежності 
до Батьківщини як вищого принципу, що визначає сенс і стратегію її життя. 

Дійсний же патріотизм полягає в його духовності, коли патріотизм як піднесене відчуття, 
незамінна цінність і джерело, найважливіший мотив соціально значущої діяльності якнайповніше 
виявляється в особистості, соціальній групі, що досягла вищого рівня духовно-етичного і культурного 
розвитку. Автентичний, духовний у своїй основі патріотизм передбачає безкорисливе, беззавітне аж 
до самопожертвування служіння Вітчизні.  

Природно, що патріотизм має пройти певний шлях формування. Як засвідчує аналіз наукових 
джерел [1-10], патріотизм зароджується і формується як відчуття, пов'язане з світобаченням рідного 
краю, ближнього оточення, своєї мови в ранньому дитячому віці, що щільно пов’язане із чуттєвою 
сферою дитини, яка дозволяє інтегрувати патріотичний феномен на чуттєвому рівні. У зрілому віці це 
відчуття соціалізується, підноситься і все більш усвідомлюється, рефлексується, особливо в процесі 
здійснення конкретних видів суспільно-корисної діяльності.  

Відтак, патріотичне виховання має здійснюватись як двоєдиний процес на психологічному 
(морально-психологічний процес формування почуттів, уявлень, звичок, настроїв, прагнень, норм 
патріотизму, вольових якостей) та ідеологічному й світоглядному (формування патріотичної 
свідомості, ідей, поглядів, переконань) рівнях. 

Таким чином, формування патріотизму можна вважати вищим рівнем розвитку особистості, на 
якому особистість ідентифікує себе з Батьківщиною, Вітчизною, а її "Я" стає частинкою, нерозривно 
пов'язаною з безліччю інших "Я" соціуму, що в реальній дійсності і конкретній діяльності 
виявляється в єднанні їх відчуттів, цінностей, поглядів, норм, ідеалів, цілей, дій і вчинків, 
інтегральним моментом чого виступають вищі інтереси суспільства, активна реалізація ідеї служіння 
Вітчизні.  

Загалом, патріотизм – це любов до батьківщини, почуття відповідальності за її долю, готовність і 
здатність служити її інтересам та сприяння її успіхам у сферах внутрішнього життя й на міжнародній 
арені. Патріотизм – явище соціально-історичне. У різні епохи воно має різний соціальний і класовий 
зміст. У реальних соціально-історичних умовах кожний клас виражає своє ставлення до вітчизни 
через свої специфічні інтереси. В умовах розвитку капіталізму патріотизм є невід’ємною частиною 
суспільної свідомості, національної свідомості і самосвідомості людей. У період переходу від 
тоталітарних режимів до демократизму, формування правової суверенної держави і громадянського 
суспільства формується і утверджується загальнонародний патріотизм. У ньому поєднуються вірність 
Батьківщині, готовність служити їй і захищати її від ворогів з почуттям поваги до інших націй і 
народів, з відданістю інтересам творення вільного, демократичного суспільства, з демократичним 
рухом у всьому світі  [6].  

При цьому патріотизм слід розглядати як інтегральне утворення індивідуальної і суспільної 
свідомості, сутність якого визначається інтегруючо-культурологічною, активно перетворюючою, 
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регулятивною, ідентифікаційною та розвивальною функціями і зумовлюється взаємодією 
особистісно-психологічного та суспільно-політичного рівнів [6]. 

Зазначений вище аналіз наукових джерел у контексті з'ясування категоріально-понятійного 
апарату дослідження проблеми патріотизму дозволяє побудувати понятійну структуру категорії 
"патріотизм" (рис 1.). 

Категорія "патріотизму" належить до найбільш абстрактних категорій, які виробило людство 
протягом свого історичного розвитку, тому патріотизм як феномен та наукова категорія має велике 
концептуальне навантаження. Як засвідчує аналіз наукових джерел, патріотизм як певним чином 
граничне явище та інтегральне особистісне новоутворення кристалізується у процесі взаємодії двох 
паралельних сфер людського життя (що мають ієрархічну будову) – особистісно-психологічної та 
соціально-природної, в результаті чого патріотизм набуває певного змісту та виявляє певні функції 
(рис. 1.).  

При цьому як особистісно-психологічна, так і соціально-природна сфери в аспекті їх онто- та 
філогенетичного розгортання виявляються градуйованими, постають в певному розвитку, виявляють 
етапне діалектичне сходження: особистісно-психологічна сфера – від сфери чуттів до сфери 
самоусвідомлення (представленою Я-концепцією, рефлексією, саморегуляцією індивіда), а соціально-
природна – від природно-екологічної до загально-цивілізаційної сфери, представленої  соцієтальною 
психікою, суспільної свідомість, космопланетарним оточенням.  

На рис. 1 ("Понятійна структура категорії "патріотизм", яку ми розробили) подана лінійна схема 
взаємодії цих сфер, що є певним теоретичним наближенням до реального стану речей, оскільки 
подані сфери в силу діалектичного характеру актуалізації будь-якого феномену Всесвіту, взаємодіють 
цілісним синергійним чином, коли, наприклад, сфера чуттів взаємодіє не тільки із природно-
екологічною сферою, але й із родинною, національно-ідеологічною та іншими генетично вищими 
сферами, що актуалізуються по мірі їх виникнення у процесі онто- та філогенетичного розвитку.  

Таким чином, аналізуючи зміст патріотизму та його функції, можна говорити про патріотичні 
чуття (пов’язані із роботою аналізаторів чуттів учнів, студентів, таких як візуального, аудіального та 
кінестетичного аналізаторів, до яких у контексті навчальної діяльності все частіше починають 
звертатися педагоги [8; 9]), активність яких пов’язана із сприйманням природних сигналів (так званих 
природних релізерів), що в сукупності виражають природно-екологічну сферу, яка оточує людину та 
виражає один із аспектів Батьківщини, що постає однією із загальнолюдських цінностей, на яку 
спрямовується патріотичне виховання дітей та молоді. З патріотичними чуттями пов’язана чуттєво-
ідентифікаційна функція патріотизму, за допомогою якої людини чуттєвим чином ідентифікує себе із 
своїм природним середовищем, відчуваючи певну чуттєву ностальгію поза його межами.  

Можна також говорити про патріотичні почуття (такі, як любов до свого рідного краю, 
Батьківського дому тощо), які виражають патріотизм на почуттєво-емоційному рівні та реалізують 
почуттєво-ідентифікаційну функцію патріотизму, за допомогою якої людина почуттєвим чином 
ідентифікує себе із своєю родинною сферою, до якої, говорячи мовою філософії, входить і природно-
екологічна сфера у знятому вигляді.  

Можна говорити про патріотичні переконання, ідеологічні погляди, які кристалізуються на рівні 
взаємодії внутрішньої інтелектуально-когнітивної сфери індивіда та національно-ідеологічної сфери 
його існування та виявляють ідеологічну функцію патріотизму.  

Можна також говорити про патріотичні цінності, ідеали, моральні установки, які кристалізуються 
на рівні ціннісно-мотиваційної сфери індивіда, що реалізується у сфері державних інституцій, таких, 
як школа, родина, державні ограни влади тощо та виявляє морально-регулятивну функцію 
патріотизму.  

Діяльнісно-праксеологічна сфера індивіда (що включає в себе стилі його діяльності, вміння та 
навички з окремних видів діяльності, в тому числі й діяльність із самовдосконалення), яка 
реалізується у сфері суспільного виробництва, виражає патріотичну діяльність – різні види діяльності 
патріотичного спрямування, тобто такі види діяльності, що патріотичним чином мотивуються. Так, 
наприклад, навчальна діяльність, чи діяльність екологічного спрямування можуть бути реалізовані 
саме через патріотичну мотивацію на основі певних патріотичних ідеалів та цінностей. Такий вид 
патріотичної діяльності виражає розвивально-перетворювальну функцію патріотизму.  

Нарешті, на рівні Я-концепції людини, її цілісної особистості, сфери її самоусвідомлення, яка 
реалізується через загально-цивілізаційну сферу людини, соцієтальну психіку (тобто психіку певного 
соціуму [10]), виявляється патріотична рефлексія, патріотична свідомість, що виражає інтегруючо-
світоглядну функцію патріотизму – вищий рівень його розвитку, де у знятому вигляді присутні всі 
попередні сфери людини та суспільства, всі особистісно-психологічні та соціально-природні 
феномени. 
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ОСОБИСТІСНО-
ПСИХОЛОГІЧНІ  
ФЕНОМЕНИ  

ЗМІСТ 
ПАТРІОТИЗМУ 

ТА ЙОГО 
ФУНКЦІЇ  

СОЦІАЛЬНО-
ПРИРОДНІ 
ФЕНОМЕНИ 

1. Сфера чуттів 
 
 
 
 

2. Емоційно-
почуттєва сфера 

 
 
 
 
 

3. Інтелекту-ально-
когнітивна сфера 

 
 
 

4. Ціннісно-
мотиваційна сфера 

 
 
 
 

5. Діяльнісно-
праксеологічна 

сфера 
 
 
 
 

6. Сфера самоусві-
домлення  

(Я-концепція, 
рефлексія, 

саморегуляція) 

 
 
 
 
 1. Патріотичні 

чуття, чуттєво-
ідентифікаційна 

функція 
патріотизму 

2. Патріотичні 
почуття, любов до 
рідного краю, 
почуттєво-

ідентифікаційна 
функція 

патріотизму 
 3. Патріотичні 
переконання, 

ідеологічна функція 
патріотизму 

 
4. Патріотичні 
цінності, ідеали, 
мораль, морально-

регулятивна 
функція 

патріотизму 
5. Патріотична 
діяльність, 

відповідальність, 
розвивально-

перетворювальна 
функція 

патріотизму 
6. Патріотична 
рефлексія, 
патріотична 
свідомість, 
інтегруючо-

культурологічна, 
світоглядна функція 

патріотизму 

 
 
 
 
 1. Природно-

екологічна сфера 
 
 
 

2. Родинна сфера 
 
 
 
 
 
 

3. Національно-
ідеологічна сфера 

 
 
 
 

4. Сфера 
державних  
інституцій 

 
 
 

5. Суспільне 
виробництво 

 
 
 
 
 

6. Загально- 
цивілізаційна сфера 

(соцієтальна 
психіка,  
суспільна 
свідомість, 

космопланетарне 
оточення) 

 
Рис. 1.  Понятійна структура категорії "патріотизм". 

  
Таким чином, патріотизм як одна з найбільш значущих цінностей, що властива всім сферам життя 

суспільства і держави, є, по-перше, найважливішим духовним надбанням особистості, характеризує 
вищий рівень її розвитку і виявляється в її активно-діяльнісній самореалізації на благо Вітчизни (тут 
патріотизм втілює любов до своєї Вітчизни, причетність до її історії, культури та складає духовно-
етичну основу особистості, яка формують її суспільну позицію і потребу в гідному, самовідданому 
служінні Батьківщині). По-друге, при цьому патріотизм постає певним фундаментом громадської і 
державної будівлі, ідеологічною опорою його життєздатності, однією з першоосновних умов 
ефективного функціонування системи соціальних і державних інститутів. По третє, в історичному 
плані патріотизм є джерелом духовних і етичних сил і здоров'я суспільства, його життєстійкості і 
сили, яка особливо могутньо і нестримно виявляється на переломних етапах розвитку, під час 
великих, історично значущих подій, у роки важких соціальних випробувань.  
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Колодий Е. С. Понятийная структура категории "патриотизм". 

На основе анализа патриотизма, являющегося научной категорией, которая  имеет большую кон-
цептуальную нагрузку, обосновывается понятийная структура категории "патриотизм",  принад-
лежащую к наиболее абстрактным теоретическим объектам, которые выработало  человечество 
на протяжении своего исторического развития. Эта понятийная структура включает такие 

аспекты, как патриотическое чувство, национальное достоинство, патриотическое сознание и др. 

Kolody H. S. Conceptual Structure of the Category "Patriotism". 

Due to the analysis of the patriotism, being the scientific category having great conceptual weight, the 
conceptual structure of the category "patriotism" is grounded belonging to the most generalized theoretical 

objects worked out by the mankind in its historical development. This conceptual structure includes such 
aspects as patriotic sense, national dignity, patriotic consciousness etc.    
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РОЛЬ ТАНЦЮ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

У статті обґрунтовуються сфери виховання творчої особистості засобами мистецтва. Виховання 
дітей в танцювальній діяльності є однією з соціальних проблем, яка наполегливо вимагає 

узагальненого наукового аналізу і осмислення цього питання. Автори, як теоретики та практики 
хореографічної педагогіки, обґрунтовують значення прилучення дитини до танцювального 

мистецтва як важливий фактор для духовного розвитку. 

Зміна освітньої парадигми зумовлює необхідність переосмислення сфери виховання творчої 
особистості засобами мистецтва. Слід сказати, що важливість та значущість занять хореографією 
пояснюється тим, що танок за своєю природою є синтетичним видом мистецтва, котрий поєднує в 
собі духовно-культурний та тілесно-культурний компоненти, гармонія яких впливає на різнобічний 
розвиток дітей. Теоретики хореографічної педагогіки вважають, що прилучення дитини до 
танцювального мистецтва важливе для її духовного розвитку, формування необхідних моральних 
якостей та розкриття творчого потенціалу. Танцювальна діяльність сприяє й покращенню фізичного 
розвитку, зміцненню здоров’я, формуванню інтересу до рухової діяльності [1-5]. 

Танець є основою хореографічної діяльності, специфічна особливість якої полягає в поєднанні 
духовно-культурного й фізичного компонентів. Історично складені соціальні функції танцю 
(гедоністична, пізнавальна, виховна, комунікативна, психологічна, оздоровча) дозволяють 
використовувати хореографію в роботі з різними віковими категоріями людей залежно від їх 
інтересів, фізичних можливостей, мети і завдань навчання. Програми навчання і виховання дітей 
дошкільного віку не визначають заняття хореографією, як обов’язкову форму роботи. Але останнім 
часом вони набувають значного поширення у практиці дошкільної освіти і вводяться до змісту 
навчально-виховного процесу як додаткові.  

Важливо, що на розвивальних та виховних можливості хореографічного мистецтва наголошували 
видатні українські митці К. Ю. Василенко, В. М. Верховинець, П. П. Вірський та ін. Деякі психолого-
педагогічні аспекти проблеми хореографічного виховання та розвитку дітей розкриваються в 
дисертаційних дослідженнях, наукових роботах, методичних рекомендаціях та посібниках 
хореографів (Ю. І. Громов, В. М. Захаров), педагогів (Т. К. Баришнікова, Н. О. Ветлугіна, 
О. В. Кенеман), мистецтвознавців (А. Л. Волинський, О. В. Конорова, В. М. Красовська), артистів 
балету (Т. Вечеслова, А. Мессерер, Г. Уланова). 

Відтак, мета статті полягає в обґрунтуванні ролі танцю в освітньому процесі. 
Розвиток і виховання дітей у танцювальній діяльності є однією з соціальних проблем, яка 

наполегливо вимагає узагальненого наукового аналізу і осмислення цього питання. Вивчення танцю 
стає особливо актуальним у наш час, коли до нього намітився активний інтерес, як до засобу 
багатофункціональної дії на людину, зокрема на дітей першого десятиліття життя [6]. Цей чинник 
зажадав розширення комплексних наукових розробок і їх методологічного обґрунтування. Розробки 
та інтерпретації танцю різними авторами сприяють формуванню знань, показують його 
багатофункціональну суть, допомагають його практичному впровадженню. 

Формування знання про природу танцю є одним з основних питань його вивчення. Природа танцю 
поміщена в особливих відносинах психічної і фізичної субстанцій людини в соціальному контексті, 
що відображає біосоціальну природу людини. Рівень розвитку і стану психічного світу людини, його 
свідомості і підсвідомості, одержує в танці тілесне втілення. Танець представляє структурно 
організований діалог психічних і тілесних субстанцій людини, направлений на вирішення особових і 
соціальних проблем. 

При сучасному дослідженні танцю виникає необхідність усе більш враховувати наукові й 
практичні результати таких суміжних областей знання як психологія, фізіологія, медицина, естетика, 
хореографія, фізична культура, етнологія, філософія та інших. Об'єктивно важливими при вивченні 
танцю залишаються статево-вікові, національні, професійні чинники соціального середовища. 

Осмислення танцю припускає висвітлення його загальних закономірностей розвитку в різних 
історичних, соціальних і етнічних співтовариствах на основі онтогенезу танцю і його теоретичних 
основ. Науково обґрунтовані теоретичні моделі танцю залишаються в сучасній науці слабо 
розробленими. Широке і вузьке розуміння танцю дозволило нам побачити обмеженість існуючого 
погляду на феномен танцю як на соціальне явище, окреслене лише естетичними категоріями 
мистецтва. 
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Недосконалість методів вивчення танцю, слабка розробленість теоретичних уявлень про нього, 
невизначеність структурних одиниць мови породжували багатоваріантність трактувань. У результаті 
багатовікового вивчення і аналізу феномена "танець" накопичилися факти, що відображають різні 
точки зору. Вирішувані в них задачі нерідко носять частковий характер, де розглядаються певні грані 
феномена танцю. Неминучість багатоваріантних трактувань такого складного явища як танець 
очевидна, хоча з наукових позицій навіть понятійні і термінологічні різночитання негативно 
позначаються на теорії і практиці танцю [8-9]. 

Системний аналіз дозволив виявити два основні значення поняття "танець", які при їх нечіткому 
розумінні приводять багато фахівців до плутанини [7]. 

У широкому розумінні – це вид творчої діяльності, призначений для ігрового впливу на самого 
виконавця або для видовищного ефекту, що досягається шляхом ритмічної зміни поз і па (жестів), їх 
імітації, які служать образною мовою, здатною виразити емоційний стан людини. Широке розуміння 
танцю охоплює, перш за все, культуру людину, область його творчої життєдіяльності. Аналіз 
системно-смислових зв’язків у класифікаційних фрагментах дозволяє виділити такі його 
функціональні особливості, які розкривають призначення і сенс танцювальної діяльності людини. 
Танець переважно ігровий, народний, він простий по техніці виконання поз і жестів, для нього 
характерні ігровий танець та ігровий хоровод, що історично відображають побутову і трудову 
тематику. 

У вузькому розумінні танець – це вид творчої діяльності, в якій обов'язково використовуються 
"па", тобто ритмічні поєднання поз, що володіють функціональною і естетичною єдністю. Танець – це 
переважно танець видовищний, зазвичай складається фахівцем, і, зокрема, хореографом. У довідково-
енциклопедичній літературі "хореографія" визначається, як мистецтво складати танці і ставити 
балети, або як танцювальне мистецтво в цілому [10: 564]. 

Виявлення структури танцю дозволяє оперувати його компонентами, особливостями їх з'єднання у 
функціональному і естетичному аспекті в культурі і мистецтві людини. Нами позначена бінарна 
природа танцю. Його простий елемент складається з двох форм: статичного, тобто "положення тіла" 
або "пози" і динамічного – жест, такого, що представляє безперервний процес руху тіла від однієї 
пози до іншої (па як крок по-французьки; кінема як механічна геометрія шляху; кінеза як 
найкоротший рух людини в семіотичній знаковій системі). У структуру танцю включаються: поза, 
ритм, па (як ритмічна зміна поз), жест, імітація. Імітація виступає як наслідування, розробка і 
збагачення пози, ритму, жесту, аж до форм, що симфонізують. За рівнем майстерності виконання і 
твору нами виділяються "примітивні" і "довершені" танці з наступними компонентами: техніка, 
музика і художнє оздоблення. 

Широке і вузьке розуміння методології танцю, одержане нами в результаті системного аналізу і 
чіткого визначення меж танцю як виду творчої діяльності людини, дозволило позначити зони їх 
перекриття. Зокрема, це незнання в результаті привело науку до виникнення понятійної і 
термінологічної плутанини. Наприклад, вона простежується в публікаціях останнього часу. 

Проведений аналіз феномена танцю дозволяє зробити два наступні висновки: 
1. Існуюча багатозначність і невизначеність термінології пояснюється перекриванням об'ємів 

понять і наявністю системних смислових зв'язків між ними, і незнання цих смислових зв'язків 
приводить до плутанини. 

2. Застосування методу системного аналізу дозволяє виявити класифікаційні групи і виявити 
системні зв'язки між ними. З їх допомогою розроблені визначення понять, що враховують системні 
зв'язки і межі багатовимірної теоретичної моделі танцю. 

Сформульована нами теоретична модель танцю дозволяє з одного боку виділити танець як вид 
мистецтва, а з іншою – як культуру. Ігровий танець, що часто виконує функціональну роль, і нерідко 
позбавлений естетичних орієнтирів, якраз і відноситься до культури. Якщо в ігровому танці людина 
відчуває емоційне збудження від свободи свідомих і підсвідомих рухів, то хореограф обґрунтовує 
лексику, композицію, склад виконавців, музичні і художні компоненти переважно розсудливим 
шляхом. Спроба зрозуміти світ тільки розсудливими способами в збиток почуттєвим способам, не 
завжди приводить хореографа до високих художніх результатів. 

Таким чином, визначення основних понять феномена "танець" у культурі і мистецтві людини 
вперше даються на основі єдиного методологічного підходу. 

У сучасній ситуації системно-класифікаційний аналіз танцю виступає як найбільш довершений 
метод пізнання танцю і програмування танцювально-практичної діяльності. 

Виявлення функцій, закладених у природі танцю, і використання їх можливостей у практиці 
установ освіти, культури, охорони здоров'я, виховання може бути оптимально реалізовано на такому 
науковому рівні, який достатньо повно відображає багатофункціональні можливості танцю. Подібні 
програми можуть стати важливим продуктивним чинником суспільного розвитку. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні  науки  
 

78 

Системне осмислення феномена "танець" дозволяє істотно розширити сферу методології танцю і 
дати обґрунтоване пояснення різноманітним технологіям організації танцю як виду творчої людської 
діяльності. Специфіка системного аналізу танцю дозволяє розробляти спеціальні методи, адекватно 
вирішальні поставлені завдання. При цьому єдині методологічні підстави танцю дозволяють 
вичленяти близькі за змістом/значенням методи, і на основі критичного їх аналізу, вибирати найбільш 
перспективний шлях для вирішення поставлених завдань. 

Єдині системні методологічні підстави танцю дозволяють обговорювати взаємозалежність 
результатів від використовуваної методології і з'ясовувати її слабкі ланки за наступними 
параметрами: внаслідок слабкої наукової розробленості, унаслідок її неадекватного застосування, або 
з соціальних причин, коли форми і засоби пізнання застаріли, або випереджають час. Таким чином, 
методологія танцю здатна активізувати соціальний статус танцю, де він, одержавши розширення 
своїх функцій, здатний стати значущим чинником у системі освіти, культури, охорони здоров'я, 
спорту і видовищного мистецтва. 

Віддзеркалення рефлексії дійсності по-різному здійснюється в ігровому і видовищному типах 
танцю і тому вимагає диференційованого методологічного осмислення. 

Методологічне осмислення функцій дитячого танцю є актуальним у зв'язку з тим, що перед 
світовою спільнотою XXI ст. виникли нові глобальні екологічні і демографічні проблеми, в рішенні 
яких танцю в широкому розумінні може бути відведене особливе місце. Важливою проблемою 
російського етносу стає здоров'я людини взагалі і, в першу чергу, проблеми здоров'я дітей. 
Урбанізація суспільства, що зажадала підготовки високоосвічених фахівців, пред'явила серйозні 
претензії до їх підготовки в системі освіти і виховання. Система освіти і виховання виявилася 
практично не готовою до вирішення поставлених життям завдань. Проте вихід з кризової ситуації був 
знайдений достатньо примітивний. Він полягав у тому, щоб інтенсифікувати освітній процес, 
починаючи з дошкільних освітніх установ і школи. 

У ряді різних соціальних проблем нерідко екстенсифікація навчання і ускладнені учбові програми 
стають причиною ослаблення здоров'я дітей. Введення в учбовий план третього уроку фізичної 
культури здатне дещо ослабити негативну освітню тенденцію, але не в змозі змінити її. З боку 
хореографів у Міністерство освіти і науки продовжують надходити численні пропозиції про введення 
уроку хореографії в освітніх установах. За наслідками наших досліджень введення театрального 
танцю для всіх дітей стане також компромісним рішенням внаслідок того, що заняття хореографією 
передбачають специфічні вимоги, якими багато дітей не володіють від народження. Введення ж в 
освітніх установах танцю як виду культури, де можуть займатися практично всі, хто вчиться, є 
державним завданням сьогодення. Через слабку методологічну розробленість цього питання, 
необхідне створення великомасштабної програми з танцю, реалізація якої зажадає взаємодії наук, що 
відповідають за психічне, фізичне, соціальне здоров'я, духовну освіту і виховання дітей. При цьому 
видовищному танцю як виду мистецтва в навчальному плані повинно бути відведено тільки часткове, 
обмежене місце, виходячи з сенситивних періодів розвитку дітей. 

Недостатність теоретичних досліджень феномену "танець" і їх фрагментарність слабо стимулюють 
розвиток процесів диференціації і інтеграції наукового танцезнавства. Вони гальмують перетворення 
в основних історичних типах танцю, включаючи і систему європейського класичного балету. З 
іншого боку, останнім часом відбувається формування безлічі нових дисциплін, направлених на 
вирішення проблем розвитку і корекції дітей. Наприклад, сюди входять "Лечебная физкультура и 
массаж" (Е. И. Рогачева), "Фонетическая ритмика" (Т. М. Власова, А. Н. Пфафенрод), "Логомузична 
пластика" (М. Дмитрієва), "Логопедична ритміка" (Т. М. Власова), "Пальчиковая гимнастика" 
(Л. П. Савина), "Музыкально-ритмические занятия" (Е. З. Яхнина), "Артикуляційний масаж" 
(Е. Е. Шевцова) та ін.  

Ці дисципліни створені ентузіастами системи освіти, культури, охорони здоров'я сприяють 
поліпшенню якості розвитку особистості. Переваги цих розробок полягають у тому, що їх автори 
шукають шляхи перетворення процесів і форм руху тіла (кінезіки) в безпосередню результативну 
силу, що надає позитивну дію на психічний, фізичний і соціальний світ дитини. З іншого боку, ці 
дисципліни сформувалися на емпіричному рівні як якась "швидка допомога" у вирішенні дитячих 
проблем, і вони представлені лише наборами детально описаних вправ. Методологічно в них не 
показані і не представлені діалектичні методи розвитку [6]. У цілому дані дисципліни відносяться до 
танку в широкому розумінні, проте обмеженість уявлень про танець їх авторів не дозволили їм 
розвернути закладені в розробках потенційні можливості, і, тим самим, були обмежені цілі. Тому 
виникає необхідність об'єднання знань на єдиній методологічній основі фахівців різних напрямів, що 
дозволить сформулювати науковий понятійний апарат і виробити інструментальні технологічні 
засоби. Ці завдання вимагають розробки таких шляхів, які здатні забезпечити синтез ефективної 
взаємодії танцю з методами різних наук. Наприклад, "Коректувальний танець у дефектології", 
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"Танець і англійська мова" і ін. Методологічно обґрунтовані нами шляхи розвитку дитячого танцю 
дозволяють розробляти програми, що реалізують багатофункціональність танцю для дітей. 

Системно-класифікаційний підхід в аналізі феномена "танець" дозволяє об'єднати зусилля 
фахівців різного профілю у вирішенні дитячих проблем. По відношенню до феномена "танець" багато 
фахівців знаходяться в ситуації традиційних уявлень (танець – це вид мистецтва) або розпливчастої 
інформації, що не дозволяє адекватно розуміти багатофункціональну природу танцю. Невизначеність 
існуючих формулювань поняття "танець", або їх обмеженість, ініціювали наші наукові розробки в 
цьому напрямі з метою вибрати таку методологічну базу, яка б дозволила об'єднати існуючі 
розрізнені уявлення про танець, позбавитися неточностей, що накопичилися в історичному процесі 
емпіричних знань про танець. Системно-класифікаційний метод і методологічне осмислення функцій 
дитячого танцю мають переваги, які полягають у тому, що вони дозволяють одержувати якісні 
результати в умовах неповної і навіть суперечливої інформації про танець. 

Прогнозування наукового знання танцю і його осмислення є світоглядом, який відображає 
специфічні форми розвитку соціальної свідомості в танці. Осмислення широкого розуміння танцю є 
фундаментом для розгляду його загальної теорії. Тому розробка цієї проблеми ставить питання про 
розширення логічних структур наукового знання танцю. У ході наукового осмислення танцю його 
розвиток здійснюватиметься інтенсивніше. Історичний досвід показує, що впродовж останніх століть 
відбувається інтеграція танцю з такими науками, як психологія, фізіологія, соціологія, медицина, 
внаслідок чого формуються такі нові наукові дисципліни як танцювальна терапія, коректувальний 
танець та інші. 

Танцю належить розвиватися у своєму наочному самовизначенні на основі його широкого 
розуміння, а формування вузьких багатофункціональних дисциплін відбуватиметься за рахунок 
внутрішньої диференціації феномена "танець", де найбільш значимими його розділами є такі загальні 
дисципліни, як ігровий танець і видовищний танець. 

Результати теоретичного осмислення танцю в результаті повинні бути включені в концепції 
освіти, виховання, культури, охорони здоров'я. Вони забезпечать надійніший і ефективніший 
розвиток суспільства. Особливі ресурси представляють наші теоретичні і методичні розробки в 
області професійного спорту і мистецтва на конкурсних виступах високого рівня. Вони здатні 
забезпечувати високоякісну підготовку спортсменів і артистів на індивідуальному і груповому рівні, і 
в цьому ж контексті забезпечити створення композицій на основі єдиного методологічного підходу. 
Ці ресурси системно осмислені нами, і знаходяться в теоретичній моделі танцю. Вони існують "у 
згорнутому" стані, і виявити їх знання на емпіричному рівні практично нездійсненно через їх 
системні зв'язки. Код розшифровки знаходиться тільки в розробника. 

На основі вищевикладеного ми прийшли до висновку, що феномен "танець" можна розглядати як 
натхненну тілесність, тобто явищем, суть якого осягається чуттєвим досвідом засобами тілесного 
виразу. Він є особливим психосоматичним видом творчої діяльності людини. Осмислення феномена 
"танець" здійснюється нами у сфері психології, педагогіки, дефектології, культури, мистецтва та 
інших видів людської діяльності з метою виявити наочний зміст танцю, резерви, і, можливо, 
охарактеризувати умови його застосування на основі визначальних якостей – природи танцю, 
структури і соціальних цінностей. 
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Гузун Т. И., Гузун М. С. Роль танца в образовательном процессе. 

В статье обосновывается сфера воспитания творческой личности способами искусства. 
Воспитание детей в танцевальной деятельности является одной из социальных проблем, требующей 

научного анализа и осмысления этого вопроса. Авторы, как теоретики и практики 
хореографической педагогики, обосновали значение приобщения ребенка к танцевальному искусству 

как важному фактору духовного развития. 

Husun Т. І. , Husun M. S. The Role of Dancing in the Educational Process. 

The article substantiates the sphere of education of a creative personality by means of art. Educating 
children in a dance activity is a social problem that requires a scientific analysis and understanding of this 

issue. The authors, both theorists and practitioners of choreographic pedagogy, substantiate the importance 
of familiarizing the child art of dance as an important factor in spiritual development. 
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ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 
У СИСТЕМІ КЛЮЧОВИХ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

Стаття присвячена висвітленню сутності професійної іншомовної компетентності майбутніх 
філологів з позицій компетентнісного підходу. Автор визначає структурно-змістові особливості 
цього поняття та його місце в системі ключових освітніх компетенцій. На основі аналізу ряду 
досліджень структури поняття професійної компетентності, автор визначає компоненти 

професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів. 

Пріоритетним завданням сучасної професійної освіти є виховання відповідальної особистості з 
різнобічним гуманістичним та гуманітарним світоглядом, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, 
вміє критично мислити та має чітко сформовану мовленнєву культуру та етику комунікативної 
поведінки. Відтак, особливої уваги заслуговує "концепція компетентності" як провідна ідея для 
сучасної національної системи освіти, сутність якої полягає в тому, що "…система освіти тільки тоді 
може вважатися ефективною, коли її результатом буде компетентна особистість, котра володіє не 
тільки знаннями, моральними якостями, але й уміє адекватно діяти у відповідних ситуаціях, 
застосовуючи здобуті знання і беручи на себе відповідальність за дану діяльність" [1].  

Проблемам пошуку шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його із сучасними потребами, 
інтеграцією до європейського та світового освітнього простору, створення ефективних механізмів 
набуття майбутніми фахівцями ключових компетентностей присвячені роботи багатьох вітчизняних 
та зарубіжних учених: О. І. Пометун, О. В. Овчарук, А. В. Хуторського, В. В. Краєвського, 
О. Онопрієнко, І. Г. Агапон, М. О. Голубєвої, І. В. П’янковської, Н. А. Насонової, Н. С. Щерби та 
інших. Проте компетентнісний підхід до навчання у вищих навчальних закладах є досить новим 
напрямком сучасної педагогічної освіти, а відтак, багато проблем, пов’язаних з його впровадженням, 
залишаються ще невирішеними. На наш погляд, особливого значення компетентнісно-орієнтована 
освіта набуває в ході підготовки майбутніх філологів, оскільки студентам потрібно опанувати низку 
ключових компетентностей, щоб реалізовувати власну професійну діяльність. 

Метою статті є характеристика сутності поняття професійна іншомовна компетентність 
майбутніх філологів та її місця в системі ключових освітніх компетенцій.  

Завдання статті: 
− дослідити особливості компетентнісного підходу та шляхи його впровадження в 

систему вищої освіти; 
− визначити предметний зміст поняття професійної іншомовної компетентності 

майбутніх філологів, його структурні особливості, та взаємозв’язок із системою ключових 
компетенцій та ключових освітніх компетенцій. 

У березні 2000 року на засіданні в Лісабоні Європейською Радою були окреслені основні 
напрямки економічного, наукового і соціального розвитку для країн Європейської Спільноти. 
Результатом чотирирічної роботи в цьому напрямку стало рішення планомірно підвищувати рівень 
освіченості громадян за рахунок формування в них фундаментальних умінь, які необхідні та є 
достатніми для ефективної життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві. У світлі цього, 
Європейська Комісія Генерального Директорату з питань освіти і культури "Освіта і навчання 2010" у 
листопаді 2004 року на засіданні групи Б, присвяченому проблемі: "Ключові компетенції: ключові 
компетенції у процесі неперервного самонавчання. Європейські рекомендації", визначила перелік 
провідних умінь, які є необхідними для сучасного європейця. Вони отримали назву ключових 
компетенцій (компетентностей) [2]: 

− спілкування рідною мовою; 
− спілкування іноземними мовами; 
− математична обізнаність і компетенція у природничих і технічних науках; 
− інформаційна компетенція; 
− міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадянська компетенції; 
− культурно-творчого самовираження; 
− вміння навчатися; 
− адаптивність і мобільність.   

Ключові компетентності – це змінний, багатофункціональний набір знань, умінь і ставлень, які 
потрібні усім індивідам для особистої реалізації й розвитку, соціальної інтеграції і працевлаштування. 
Ключові компетентності є важливими для таких сфер життя, як: 

− особистісна реалізація і розвиток протягом життя (культурний капітал); 
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− активне громадянство та інтеграція (соціальний капітал); 
− зайнятість (людський капітал) [3]. 

Ключові компетентності (компетенції) мають особливе місце в усій системі, оскільки пов’язані 
більше з особистісними якостями і здібностями людини, ніж із певними галузевими знаннями чи 
певними професійними навичками. Зазначимо, що ключові компетентності є здатністю людини діяти 
на основі отриманих знань, вирішувати поставлені проблеми і завдання, що вказує на практичну 
сутність названої педагогічної категорії. Сказане цілком правомірно стосується професійної 
іншомовної підготовки майбутнього філолога, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, 
постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, вміє досягти нових професійних цілей [4]. 
Зазначимо, що ключові компетентності розвиваються і вдосконалюються упродовж усього життя, 
тому формування їх повною мірою в процесі навчання неможливе. Отже, мова йде про формування 
освітніх компетентностей [5], які співвідносяться з системою ключових компетенцій, запропонованих 
Європейською Комісією. До них належать: 

− навчально-пізнавальні компетенції; 
− інформаційні компетенції; 
− загальнокультурні компетенції; 
− соціально-трудові компетенції; 
− ціннісно-смислові компетенції; 
− компетенції особистісного самовдосконалення; 
− комунікативні мовні освітні компетенції: 

• комунікативна компетенція в рідній мові; 
• комунікативна іншомовна компетенція: 

* професійна іншомовна компетентність; 
− соціально-трудові компетенції. 

Слід зазначити, що до складу комунікативних мовних компетенцій відносяться освітня 
комунікативна компетенція в рідній мові та освітня комунікативна іншомовна компетенція. На нашу 
думку, професійна іншомовна компетентність майбутніх філологів, з одного боку, співвідноситься з 
освітньою комунікативною іншомовною компетенцією, оскільки передбачає володіння іноземною 
мовою як інструментом своєї професійної діяльності, а з іншого боку, вона має тісний зв'язок з 
соціально-трудовими компетенціями, тому що майбутній фахівець має володіти цілим комплексом 
професійних знань, навичок і вмінь, які необхідні для успішного виконання професійної діяльності. 
Відтак, місце професійної іншомовної компетентності знаходиться між комунікативними освітніми та 
соціально-трудовими компетенціями. 

Компетентнісний підхід до навчання передбачає, що одиницями і результатами навчальної 
діяльності суб’єктів навчання є сформовані компетенції/або компетентності. Саме компетентність 
визначає рівень професіоналізму особистості, яка володіє знаннями, уміннями та навичками, 
отриманими особистим шляхом освіти та досвіду практичної діяльності, що дозволяють їй 
демонструвати професійно грамотне мислення, оцінку, думку та здатність розв’язувати проблеми 
професійного характеру. Для компетентного фахівця, який не володіє необхідними для його професії 
компетенціями, неможлива їх повна реалізація в соціально значущих аспектах. З огляду на це, 
поділяємо думку В. О. Калініна, який зазначає, що компетентність студента є основним якісним 
показником освітнього процесу у вищому навчальному закладі, а її досягнення відбувається через 
здобуття ним необхідних компетенцій, які складають освітню мету професійної підготовки 
спеціаліста [6: 8]. Поняття компетентності розглядається як завдання освіти, спрямоване на 
забезпечення майбутнього фахівця можливістю самореалізації в суспільстві.  

Компетентнісний підхід надає сучасній вищій школі широкі потенційні можливості для 
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Європейське співтовариство активно розглядає і 
впроваджує можливості компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців. Так, у програмі 
Загальні європейські принципи компетентностей і кваліфікацій учителів визначено коло загальних 
європейських принципів щодо підготовки майбутніх педагогів, які, на наш погляд, цілком прийнятні і 
для процесу підготовки філологів, майбутніх викладачів іноземної мови та перекладачів.  

Насамперед, це: 
− висококваліфікована професія; 
− професія, що відповідає контекстові навчання протягом життя; 
− мобільна професія; 
− професія, заснована на партнерстві [7].  

У доповіді Європейської комісії "Ключові компетентності – планування навчальних програм щодо 
програми "Освіта і практика 2010" серед компетентностей викладачів зазначено такі: 

− вміння самостійно навчатися; 
− вміння аналізувати свою роботу; 
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− вміння вести дослідницьку роботу, що є частиною професійного розвитку; 
− набуття культури навчання протягом життя; 
− вміння критично оцінювати свої методи; 
− вміння злагоджено працювати в колективі [8].  

З огляду на це, предметний зміст професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів 
трактується нами як комплекс взаємопов’язаних вроджених і надбаних суб’єктом навчання утворень 
(знання, вміння, навички, способи діяльності, досвід, спрямованість, здібності), володіння яким надає 
можливість вирішувати навчально-пізнавальні, комунікативні, професійні проблеми у процесі 
професійної іншомовної підготовки. На наш погляд, це і є структурно-змістове відображення 
оптимального результату формування професійної іншомовної компетентності у студентів-філологів 
у процесі навчання у вищій школі. Але до структури професійної іншомовної компетентності входить 
не тільки цей зміст, а також враховуються чинники, які мають безпосередній вплив на нього, тобто 
психологічні та когнітивні особливості суб’єктів навчання, які визначають індивідуальний 
навчальний стиль студента.  

Програма з англійської мови для професійного спілкування, враховуючи сучасні досягнення в 
галузі лінгвістики, педагогіки, психології, психолінгвістики та методики викладання іноземних мов, а 
також Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння мовою [10: 2], 
компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм і 
контролю результатів навчання, пропонує розглядати професійну іншомовну компетенцію як 
формування у студентів різних спеціальностей здатності навчатися, їх предметних знань та 
попереднього досвіду, яке здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і 
спеціалізацією для реальних академічних і професійних сфер і ситуацій [11: 7-8].  

Здійснений теоретичний аналіз досліджуваної категорії дозволяє нам виявити власне її розуміння. 
Отже, професійна іншомовна компетентність майбутнього філолога – це інтегративна здатність 
особистості студента-філолога, що характеризується глибокою обізнаністю в психолого-педагогічній 
і предметній галузях знань, колом професійних умінь і навичок, особистісному досвіді і освіченості 
спеціаліста, здатного використовувати іноземну мову як інструмент професійної діяльності й 
професійного пізнання. Враховуючи підходи багатьох дослідників (Є. М. Павлютенков, В. О. Калінін, 
М. І. Запрудський, О. Є. Ломакіна, А. К. Маркова, Н. В. Кузьміна, І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва, 
Н. С. Щерба та ін.) щодо структури поняття професійної компетентності, нами були визначені такі 
компоненти професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів: мотиваційний, іншомовний 
комунікативний, рефлексивний та особистісний. Охарактеризуємо коротко змістові особливості 
кожного з них.  

Першим компонентом виділяємо мотиваційний компонент. У структурі професійної іншомовної 
компетентності він визначає основну мету професійної підготовки майбутнього філолога, його 
потреби, інтереси, стійкі мотиви, окреслює спрямованість цього процесу. Наступним є ішомовний 
комунікативний компонент, до складу якого входять такі поняття, як обізнаність, володіння 
навичками, вміннями, досвідом – саме вони становлять систему знань, набутих під час навчання 
іноземної мови у вищій школі. Зміст іншомовного комунікативного компоненту складають такі 
компетенції: 1) мовна компетенція, яка означає удосконалення знань з лексики, граматики, семантики 
та фонології; 2) мовленнєва компетенція, яка передбачає вдосконалення умінь та навичок говоріння, 
аудіювання, письма та читання. Мовленнєва компетенція, на наш погляд, передбачає володіння 
мовцем багатством мовних засобів, нормами мовлення, стильовим і жанровим розмаїттям, формами 
мовлення (усною та письмовою); 3) соціокультурна компетенція є тією складовою частиною 
іншомовного комунікативного компоненту, без якої іншомовне спілкування не здійсниться або буде 
неефективним. До складу соціокультурної компетенції входять: країнознавча компетенція (знання 
історії, географії, економіки, державного устрою культури країни, мова якої вивчається) та 
лінгвокраїнознавча компетенція (знання особливостей мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв 
мови в конкретних ситуаціях спілкування). Третім компонентом професійної іншомовної 
компетентності майбутніх філологів виділяємо рефлексивний компонент, сутність якого полягає в 
умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміки 
особистого зростання: сформованість таких важливих професійних якостей, як креативність, 
ініціативність, комунікативна відкритість, готовність до співпраці, співтворчості, толерантність, 
схильність до самоаналізу, здатність до імпровізації, творчого уявлення, передбачення. Четвертий 
компонент – особистісний, який є особистісною характеристикою професійних, загальнолюдських 
якостей та здібностей майбутнього фахівця. До особистісних якостей належать: когнітивний стиль, 
здібності і навчальний стиль. Зазначимо, що когнітивний стиль – це індивідуальні розбіжності, 
завдяки яким людина пізнає навколишній світ, інтерпретує інформацію, що потрапляє до неї, вирішує 
проблеми та поводиться у різноманітних ситуаціях. Здібності – це індивідуально-психологічні якості 
особистості, які забезпечують легкість оволодіння певною діяльністю та є передумовою успішного її 
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виконання [11: 282], а навчальний стиль характеризується як підхід до того, як навчатися. Особистісні 
характеристики складають індивідуальний профіль студента, вони допомагають викладачу обрати 
ефективні форми і методи навчання у процесі формування професійної іншомовної компетентності 
студентів-філологів і реалізовувати індивідуальний підхід, діагностуючи динаміку індивідуального 
розвитку особистості майбутніх фахівців.  

Компетентнісний підхід є перспективним напрямком реформування системи вищої освіти. 
Результати вивчення проблеми формування професійної іншомовної компетентності майбутнього 
філолога у світлі так званої "концепції компетентності" як провідної ідеї для сучасної національної 
системи освіти в зарубіжній та вітчизняній педагогічній літературі дозволили охарактеризувати 
сутність професійної іншомовної компетентності майбутнього філолога, визначити її місце в системі 
ключових освітніх компетенцій і окреслити структурно-змістові особливості цього поняття.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Титаренко І. Компетентність – вимога сучасності // Світло: науково-методичний інформаційний 
пізнавально-освітній часопис. – 1996. – № 1. – С. 57. 
2. European Commission Directorate-General for Education and Culture. Implementation of "Education and Training 
2010". – Work programme. Working group B: Key Competences. Key competences for lifelong learning. [Електронний 
ресурс]: A European reference framework. November 2004. – Режим доступу : 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_en.pdf 
3. Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework. – Brussels: European Commission, 
2004. 
4. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр, 1997. – 150 с 
5. Хуторской А. В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика 
нового похода к конструированию образовательных стандартов [Електронний ресурс] / Ключевые компетенции 
и образовательные стандарты / А. В. Хуторской // Інтернет-журнал "Эйдос". – 23 апреля 2002. – Режим доступу 
до журн. : htpp:www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm. 
6. Калінін В. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами 
діалогу культур: Автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / 
В. О. Калінін. – Житомир. – 2005. – 22 с. 
7. Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. – European Commission, 2004. 
8. Education and Training 2010 Programme. Joint seminar Report. Cluster Key Competences. – Curriculum 
Development. – 2008. 
9. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор 
українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 
10. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, 
О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с. 
11. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи. Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – 
К.: ТОВ "Філ-студія", 2006. – 320 с. 

 
Матеріал надійшов до редакції 19.11. 2009 р. 

Сорокина Н. В. Профессиональная иноязычная компетентность будущих филологов 
в системе ключевых образовательных компетенций.  

Статья посвячена освещению понятия профессиональной иноязычной компетентности будущих 
филологов с позиций компетентностного похода. Автор определяет  структурно-содержательные 
особенности этого понятия и его место в системе ключевых образовательных компетенций. На 
основе анализа ряда исследований структуры понятия профессиональной компетентности, автор 
определяет компоненты профессиональной иноязычной компетентности будущих филологов. 

Sorokina N. М. The Professional Foreign Competence of the Future Philologists 
in the System of  Key Educational Competences.   

The article is devoted to the defining the meaning of the professional foreign competence of the future 
philologists. The author characterizes the structural and contextual features of this category and its position 

in the system of the key educational competences. Based on the analysis of a number of studies of 
professional competence concept, the author identifies the components of professional foreign language 

competence of future philologists. 
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ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У ФОРМУВАННІ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

У статті подано класичні моделі комунікації, які викладаються у процесі ознайомлення курсантів 
військових інститутів з поняттями міжособистісного спілкування та комунікативної культури. У 
тому числі лінійні, інтерактивні та трансакційні моделі комунікації. Стаття демонструє думку, що 

спілкування може вивчатися з метою з'ясування точної природи його функціонування. 

Деякі американські соціологи дійшли висновку, що основним рушієм розвитку цивілізації є 
прогрес у системі комунікацій. Вони стверджують, що в основу розвитку покладено постійне 
посилення потужності засобів комунікації: зі збільшенням цієї потужності міжособистісна 
комунікація переходить на соціальний рівень. 

Оскільки комунікативний процес є основою спілкування, організація його залежить від розуміння 
системи й структури процесу, а також природи комунікативного акту. 

Метою нашої статті є розгляд та аналіз різних моделей комунікації, знання яких є необхідною 
складовою процесу формування фахової комунікативної культури курсантів військових інститутів у 
процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу. 

В історії розвитку різних наук та теорії комунікації було створено значну кількість моделей 
комунікації, які можна також назвати моделями комунікативного акту, оскільки він охоплює всі 
складові комунікації. Враховуючи різні складові комунікативного акту, а саме типи зв’язків між 
учасниками і сам процес спілкування, ці моделі класифікують на три групи: лінійні, інтерактивні та 
трансакційні[1]. 

Лінійну модель комунікації запропонував у 1942 році американський вчений Г. Лассвел, а у 1949 
році її вдосконалили американський дослідник з проблем комунікації та штучного інтелекту 
К. Шеннон та американський дослідник В. Вівер. Вони розглядали комунікацію як лінійний, 
односкерований процесс, тобто від відправника (адресанта) до отримувача (адресата) [1]. 

Модель Г. Лассвела (модель лінійного розгортання мовлення від мотиву, який спонукає 
адресанта розпочати спілкування, до ефекту, отриманого адресантом у спілкуванні з адресатом або 
аудиторією ). Це можна зобразити у вигляді певної схеми (схема 1). 

Схема 1. 
 

комунікатор → звернення → носій звернення → одержувач → зворотній зв’язок 

 
Де комунікатор — людина, від якої виходить звернення. Стверджувалося, що головним для 

комунікатора є переконаність, ясність намірів, симпатичність та стиль комунікації. Отже, симпатичні 
люди, які відзначаються товариськістю, сердечністю в поводженні з іншими людьми, мають 
привабливу зовнішність, здатні сильніше впливати на інших людей і мати від цього певний зиск. 

Але недоліком цієї моделі є неврахування інтерактивності учасників комунікації (кожен з них у 
процесі комунікативного акту міняється місцями). 

Наступна лінійна модель, яку ми пропонуємо розглянути, це модель Шеннона-Вівера. Вона 
передбачає розгляд різних джерел шуму. Цю модель можна зобразити у вигляді схеми 2. 

Схема 2. 
                                                           отриманий 

           джерело                                                                         сигнал            місце 
інформації → передавач → сигнал → канал → одержувач → призначення 

               джерело 
               шуму 

К.-Е. Шеннон виокремив три рівня комунікації: технічний, семантичний та рівень ефективності. 
Технічні проблеми пов’язані з точністю передачі інформації від відправника до отримувача. 

Семантичні проблеми – з інтепритацією повідомлення отримувача порівняно з тим значенням, яке 
було відправлене відправником. Проблема ефективності відбиває успішність, з якою вдається змінити 
поведінку в зв’язку з повідомленням, що було передане [2]. 

Порівняно з іншими моделями, новим у моделі Шеннона-Вівера є складова "джерело шуму". 
Наприклад, різні мови мають різний ступінь передбачуваності, англійська – 50%, тобто при наявності 
сторонніх ефектів, що заважають, половини слів достатньо для розуміння змісту повідомлення. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Педагогічні  науки  
 

86 

Розглядаючи процеси комунікації, американський мовознавець Р. Якобсон орієнтувався 
насамперед на особи учасників спілкування і засоби мови, які використовуються ними в інтеракції. 
Водночас процес спілкування теж є односкерованим. 

Модель Р. Якобсона можна інтерпретувати так: адресант, використовуючи засоби мовного коду, 
формує повідомлення і з його допомогою встановлює контакт з адресатом у межах конкретного 
контексту [1]. 

Учений виділив такі 6 чинників комунікації. Розглянути їх можемо у схемі 3. 
Схема 3. 

Контекст 

Повідомлення 

Контакт 

 
 

Адресант 

Код 

 
 

Адресат 

 
Отже, лише в ідеальній ситуації можуть спрацювати всі чинники цієї моделі. Реальна ж 

комунікація може актуалізувати один з чинників, і, залежно від цього, існує 6 функцій комунікації. 
1. Емотивна (полягає в опорі на адресанта; особистість мовця виявляється найповніше). 
2. Референтна (позначувальна) (на передній план виступає об’єкт мовлення). 
3. Конативна (впливова) (передбачає опору на адресата; допомагає адресанту впливати на 

ментальну та емоційну сферу адресата, використовуючи кличну форму засобів мовного 
коду). 

4. Поетична (передбачає опору на повідомлення, коли на перший план виходить форма, а вже 
потім – зміст). 

5. Металінгвістична (полягає в опорі на код, наприклад, вихід за межі бесіди). 
6. Фатична (контактовстановлювальна) (при опорі на контакт, коли важливо не те, про що 

саме говориться, а те, щоб контакт не перервався; наприклад, це відбувається при проведенні 
будь-яких переговорів). 

У різноманітних її варіантах модель Якобсона застосовується в лінгвістиці як для аналізу функцій 
мови в цілому, так і для аналізу функціонування окремих її одиниць, вироблення мовлення та тексту. 
У дусі лінгвістики Празької школи, ця модель є телеологічною (від грецького слова, що означає 
"ціль"), тобто демонструє призначення, функції мови. Сучасна соціолінгвістика, теорія комунікації та 
соціологія комунікації також запозичили модель Якобсона для опису комунікативних процесів. На 
відміну від швейцарського мовознавця, засновника структурної лінгвістики, Ф. де Соссюра, що 
пропонував вивчати мовну систему "у собі і для себе", ця модель може враховувати не тільки саму 
мову, але й користувача мови, залученого спостерігача [3]. 

Вітчизняний філолог, культуролог Ю. Лотман вважав запропоновану Р. Якобсоном модель 
комунікації занадто абстрактною. Він підкреслював, що в дійсності в адресанта та адресата не може 
бути абсолютно однакових кодів, як не може бути й однакового об’єму пам’яті [2]. Учений 
стверджував, що код не має історії. Він писав: "Мова – це код плюс його історія" [4: 13]. 

Ю. М. Лотман був активним послідовником формальної школи 30-х років. Саме звідти він 
перейняв ідею "деавтоматизації", що є характерною, на його думку, для літературної мови на 
противагу повсякденному спілкуванню, що, у свою чергу, є автоматичним. 

Учений висунув низку тез: 
− культура породжує нові повідомлення за допомогою нових мов; 
− культура зорієнтована як мінімум на дві мови, наприклад, зображальну і словесну; 
− комунікація – це переклад мови мого "я" мовою твого "ти" (коди учасників не тотожні, 

а тільки перехрещуються); 
− жодна "монологічна" структура не може витворити принципово нове повідомлення, бо 

не є мислячою, якою може бути лише діалогічна (двомовна) структура як мінімум; 
− пам’ять культури є механізм активного моделювання нового, що звернене до минулого. 

Запропоновану Ю. Лотманом модель комунікації можемо розглянути у схемі 4. 
Схема 4. 

Мова 1 Мова 3 Адресант 

Мова 2 

Текст 

Мова 4 

Адресат 

 
Оскільки в лінійних моделях комунікації представлені не всі важливі для реальної комунікації 

чинники, вони лише частково охоплюють особливості процесу міжособистісного спілкування. 
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Інтерактивні моделі комунікації отримали таку назву у зв’язку з тим, що вони передбачають 
активність усіх учасників спілкування. Відповідно, зворотній звязок є обов’язковим елементом 
комунікації. 

До інтерактивних відносимо модель М. Бахтіна (культурологічна), що містить дві основні ідеї: 
діалогічність та карнавалізацію. Учений піддає критиці так званий "абстрактний об’єктивізм" 
Ф. Соссюра, який орієнтував лінгвістику на вивчення мови (абстрактного набору правил) на відміну 
від мовлення (реалізації цього набору в реальних контекстах). Він побачив недолік такого підходу 
саме у відриві від реальних контекстів [2]. 

Основні ідеї М. Бахтіна є досить вагомими для розуміння процесу комунікації: по-перше, 
необхідною ознакою будь-якого висловлювання є його зверненість, адресованість, тобто, без слухача 
немає і того, хто говорить, без адресата немає і адресанта, по-друге, будь-яке висловлювання набуває 
зміст тільки у контексті, у конкретний час та в конкретному місці (ідея хронотопа: грецького слова, 
що означають "час" і "місце") [3]. 

Інтерактивні моделі зображають комунікацію як низку дискретних (переривчастих) актів, що 
мають початок і кінець і в яких відправник детермінує дії отримувача повідомлення. 

Але в цих моделях недостатньо диференцюються канали комунікації, не враховуються 
психологічні, соціальні та інші чинники, які впливають на перебіг міжособистісного спілкування [1]. 

Є моделі, в яких комунікацію представлено як процес одночасного відправлення й отримування 
повідомлень комунікаторами. Вони залежать один від одного як творці комунікативного акту, 
залишаючись при цьому неповторними особистостями. Їх називають трансакційними. 

Серед моделей цього типу найпопулярнішою є модель німецького лінгвіста В. Шрамма (Шремма). 
У 1954 році у своїй книзі "Процес і результати масових комунікацій" він дав своє пояснення теорії 
комунікації. Він писав, що коли ми спілкуємося, ми намагаємося встановити "спільність" з ким-
небудь [5]. 

В. Шремм запропонував модель комунікації, згідно з якою особа А кодує повідомлення і передає 
його особі Б. Особа Б здійснює дію. Особа Б кодує відповідь, передає таке повідомлення особі А, яка 
також взаємодіє з повідомленням. А і Б функціонують всередині певної сфери обмежень відносин, 
яку Шремм визначив, назвавши "резервом практичного досвіду". Там, де вони спілкуються 
ефективно, такі сфери частково перекривають одна одну. Фінальний елемент в оновленій моделі 
визначено як "суспільна ситуація і відносини". Учений стверджує, що вся комунікація функціонує 
всередині більш широкого простору суспільних відносин, який він визначає чотирма елементами: 
фізичні/просторові взаємини між відправником і отримувачем; ситуаційний контекст; рольові 
очікування і суспільні норми [6]. 

Комунікацію на рівні особи відтворює трансактивна модель К. Барнлунда (1970). Її складовими 
є особа (комунікант), повідомлення, процеси кодування-декодування та чотири типи сигналів: 
сигнали суспільного рівня (вплив на особу різних чинників навколишнього середовища й техногенної 
цивілізації), особистого рівня (міжособистісна взаємодія між людьми, які входять у комунікативний 
простір) і два типи поведінкових сигналів (вербальні та невербальні). Сигнали поведінкового рівня — 
це реакція особи, зумовлена впливом на неї сигналів суспільного та особистого рівнів. Усі групи 
сигналів перебувають у постійній взаємодії [2]. 

Сучасна теорія комунікацій ускладнила колишні моделі та створила нові, переходячи від лінійних 
моделей до нелінійних, а від них — до об’ємних (спіральних, мозаїчних та ін.). 

До об'ємних моделей відносять моделі, що були запропоновані американськими психологами 
Т. Ньюкомом (1953) та С. Бейкером (1968). 

Модель Ньюкома в загальному вигляді створюють три взаємозв'язані точкові об’єкти. До них 
належать комунікатор, адресат та об'єкт, про який ідеться. Коли комунікатор та адресат ставляться 
один до одного позитивно, то так само вони ставитимуться і до об'єкта. Це збалансований трикутник. 
У разі, коли існує загальне негативне ставлення до об'єкта, тобто незбалансований варіант, потрібно 
знайти засоби для зміни такого ставлення. 

Модель комунікації Бейкера представлена у вигляді куба, що складається з невеличких кубиків 
(на зразок кубика Рубіка). Грані куба відповідають джерелу, одержувачу, самому зверненню та 
каналу комунікації. Усі кубики перебувають у безперервній взаємодії між собою, щоразу стикаючись 
усіма чотирма гранями. 

У 1963 році Ф. Денс запропонував спіральну модель комунікації, тому що, на його думку, лінійні 
та циркулярні моделі комунікації мають загальний недолік – вони використовують замкнений 
комунікативний цикл, тоді як спіральна модель розвитку дає геометричні докази того, що комунікація 
просувається вперед, повторюючи пройдені шляхи розвитку на новому рівні [2]. 

Отже, вчені різних часів за допомогою моделей комунікації намагалися проаналізувати 
особливості процесу комунікації, отримати інструмент для прогнозування мовних процесів. Однак 
процес комунікації виявився настільки різнобічним й багатогранним, що жодна з запропонованих 
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моделей не описує всіх його сторін та особливостей. Поява і швидке розповсюдження нових засобів 
та форм передачі інформації дозволяє очікувати нові моделі комунікації, які врахують нові 
властивості та особливості комунікації міжнародного суспільства. Це необхідно враховувати в 
процесі формування комунікативної культури, оскільки вона як компонент культури спілкування є 
важливим чинником суспільної інтеграції. 
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Тарасенко С. М. Теоретические модели межличностного общения 
в формировании коммуникативной культуры личности. 

В статье представлены классические модели коммуникации, которые преподаются в процессе 
ознакомления курсантов военных институтов с понятиями межличностного общения и 

коммуникативной культуры, в том числе линейные, интерактивные и трансакционные модели 
коммуникации. Статья демонстрирует идею того, что общение может изучаться с целью 

выяснения точной природы его функционирования. 

Tarasenko S. M. The Theoretical Models of Interpersonal Communication 
in Personality's Comunicative Culture Formation. 

This paper presents the classic communication models that are taught in introducing cadets of military 
institutes to interpersonal communication and communicative culture, including the linear communication 

model, the interactive communication model, and the transactive communication model. The article 
demonstrates an idea that communication can be studied with the purpose of finding out of exact nature of its 

functioning. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ 

У статті розглянуто та проаналізовано основні етапи становлення та розвитку етики. Визначено 
різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Описано структуру етики шляхом 
виокремлення її змістових блоків. Подана загальна характеристика деяких видів професійної етики 

та її представлення в різних аспектах людської діяльності. Окреслено подальші напрями 
вдосконалення професійної етики фахівця. 

Інтегрування України у світові економічні процеси зумовлює необхідність формування нового 
покоління спеціалістів, здатних дотримуватися вимог професійного етикету, що є загальноприйнятим 
у цивілізованому світі. Етикет – дуже вагома й важлива частина загальнолюдської культури і моралі, 
що створювалася протягом багатьох століть життя всіма народами відповідно до їх уявлень про 
добро, справедливість, людяність – у галузі моральної культури; про красу, порядок, благоустрій, 
побутову доцільність – у галузі матеріальної культури. 

Як зазначено в законі України "Про освіту", "Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті", значення професійної етики в регулюванні різних видів трудової діяльності пов’язано з 
прагненням постійно вдосконалювати норми поведінки відповідно до суспільних відносин, що 
постійно змінюються. Тому важливою складовою підготовки сучасного фахівця стає знання 
нормативної та професійної етики, адже розвинені вміння міжособистісного спілкування, ведення 
діалогу, переговорів, тактовність, етикет є складовими професійної компетентності та умовою 
формування інтелектуального та культурного потенціалу держави. Виокремлення історично 
зумовлених особливостей становлення професійної етики є метою даної статті. 

Найбільш відомими дослідниками проблем етики в історії людства були Платон, Аристотель, 
Сенека, Марк Аврелій, Августин Блаженний, Б. Спіноза, І. Кант, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, 
А. Швейцер. Етикою займалися всі великі вітчизняні мислителі: св. Тихон Задонський, св. Феофан 
Затворник, В. С. Соловйов, Н. А. Бердяєв. 

Значну увагу етиці особистості приділяли вітчизняні мислителі (Іларіон, Володимир Мономах, 
Святослав), відомі українські просвітники і педагоги X. Алчевська, Г. Ващенко, Б. Грінченко, 
М. Драгоманов, О. Духнович, М. Костомаров, А. Макаренко, І. Огієнко, М. Пирогов, С. Русова, 
Г. Сковорода, В. Сухомлинський та інші.  

Проблема формування професійної етики сучасного фахівця розглядалася науковцями у різних 
аспектах, а саме: філософському (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк та ін.); 
психологічному (Л. Виготський, І. Кон, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Моляко та ін.); аксіологічному 
(Г. Васянович, В. Писаренко, І. Писаренко, І. Синиця, В. Чернокозова, І. Чернокозов та ін.). 

Шляхи та способи формування професійної етики представлені у дослідженнях сучасних 
вітчизняних науковців (І. Бех, Л. Кондрашова, В. Семиченко, Л. Хоружа), які наголошують на 
необхідності здійснення особистісно-орієнтованого підходу, врахування ролі емоційних переживань, 
діалогічного спілкування. 

Етика як наука виникла і розвивалася в межах філософії і розглядалась як практична філософія, 
або моральна філософія. Але дослідження проблеми етики в історії соціально-педагогічної думки 
довело, що суспільна свідомість та етичні відносини формувалися на основі своєрідної ідеї 
справедливості ще в процесі обміну первісними людьми результатами своєї праці, що свідчить про 
зародження етичних відносин з появою людини мислячої. 

Родоначальник давньокитайської філософії Конфуцій зазначаючи, що люди будуть жити щасливо 
за умови дотримання принципів гуманності, взаємності, людинолюбства та людяності, знання золотої 
середини, побудував свою етику конфуціанства на перемозі добра над злом [1]. 

Важливе місце питання етики посідають у творах античного мислителя Гесіода, який закликає 
дотримуватись міри в усьому, висловлює думки про створення етичних взаємин між людьми. Мету 
формування морально-етичних якостей особистості древньогрецький філософ Демокріт вбачав у 
досягненні доброчинності, у здатності до сорому. Зауважував, що щастя не в багатстві, а в 
правдивості, оскільки щасливими людей роблять правдивість та мудрість [2]. 

Вищим проявом моральності давньогрецький філософ Сократ вважав доброчинність, сутність якої 
вбачав у знаннях. Він зауважував, що достатньо людині оволодіти поняттями про добро та благо і 
вона стане етичною особистістю, оскільки незнання і є проявом зла. Звичайно він переоцінив роль 
знань у формуванні морально-етичних якостей, оскільки людина може розрізняти добро і зло, але 
незважаючи на це припускатися аморальних вчинків [3]. 
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У розробленні етики та моралі значне місце посідає давньогрецький філософ Платон та його 
діалоги "Хармід" (про розсудливість), "Єфтифрон" (про благочестя), "Протагор" (про доброчинність). 
Основним ученням Платона виступає ідея блага, яке задовольняє всі вимоги високої доброчинності. 
Він стверджував, що всій живій природі властиві етика та мораль [4].  

Аналіз таких творів давньогрецького філософа Аристотеля, як "Нікомахова етика", "Євдомова 
етика", "Велика етика", "Про душу" показує, що автор вірив в особливі можливості людини під час її 
морально-етичного становлення. Він стверджував, якщо в досягненні високого етичного рівня 
особистості важливе місце відводити знанням, навчанню прекрасного, виробленню необхідних 
відповідних звичок, то результатом буде вираження морально-етичних якостей особистості як 
надбання душі [3]. 

Становлення етики античного періоду відбувалося також завдяки філософським творам 
Упанішади (Індія, ХІІІ-Х ст. до н. е.), які пропагують чесність, правдивість, співчуття та інші 
позитивні морально-етичні норми [4]. Огляд античних учень про етику та мораль свідчить про 
великий інтерес діячів того часу до суспільного буття, побудованого на засадах узгодження 
особистісних інтересів з інтересами суспільства. 

Значний внесок у процес формування етичної особистості здійснювали й діячі епохи Відродження 
різних країн. Відомий італійський філософ-гуманіст Вітторіо де Фельтре, французький письменник 
Франсуа Рабле, англійський педагог і мислитель Томас Мор розглядали та описували процеси 
формування етичних якостей особистості. Видатний французький мислитель Мішель Монтень вбачав 
вирішення цієї проблеми через кропітку профілактичну роботу, що ґрунтується на принципах 
заперечення насилля і примусу [5]. 

Важливе значення у формуванні етики мала філософсько-педагогічна думка в період переходу до 
капіталізму. Саме в цей час розгортається теоретична і практична діяльність чеського педагога Яна 
Коменського, англійського філософа Джона Локка, французьких мислителів Жан-Жака Руссо та Дені 
Дідро, швейцарського педагога Генріха Песталоцці, які наголошували на тому, що формування 
морально-етичних якостей особистості – явище неприродне, але воно об’єктивне та спирається на 
природу людини й історію її розвитку, виховання, освіченості [5]. 

Отже, в історії суспільної думки проблемі етики завжди відводилося провідне місце, нею 
пронизані всі сфери життя людини, оскільки її метою є раціональне обґрунтування моралі та 
виявлення її природи, сутності, місця та значення в розвитку людини і суспільства. На засадах етики 
ґрунтуються соціально-суспільні, дружні відносини, базується спілкування в різних групах чи 
об’єднаннях за інтересами. Вплив етики відчувається й при виборі поведінки працівника в його 
професійній діяльності. Відтак, завдання етики полягає в адаптації людини протягом її життя до 
швидких і кардинальних змін цивілізації, що виражається у трьох напрямах: звільнити свідомість від 
зайвих пережитків і непотрібних обмежень; виокремити, обґрунтувати й закріпити моральні цінності, 
які необхідні для нормального існування й розвитку людства; створити шляхи впровадження в життя 
вищезазначених цінностей. 

Слово "етика" виникло в Давній Греції і в різні часи мало різні значення. Спочатку воно означало 
місце перебування, спільне житло, потім – звичай, темперамент, характер, стиль мислення. Пізніше 
етику почали розглядати як науку, що вивчає мораль, досліджує закономірності та принципи її 
виникнення, розвитку та функціонування, роль і призначення у житті окремої особистості та 
суспільства. З сучасних позицій етику визначають як науку про мораль і використання моральних 
оцінок у поведінці людини; використання моральних оцінок та розвитку моральної свідомості; форму 
суспільної свідомості та вид суспільних відносин, спрямованих на ствердження самоцінності окремої 
особистості, рівності всіх людей [2: 268]. Предметом вивчення етики є мораль, яка регулює поведінку 
людини в усіх сферах її суспільного життя. Складовими моралі є моральна діяльність (вчинки, 
поведінка людини), моральні стосунки, моральна свідомість [2: 416]. 

Структура етики включає шість змістовних блоків. Емпірична етика (описова) описує, констатує 
та аналізує звичаї, моральні чесноти представників різних народів і народностей, соціальних груп і 
прошарків, різних спільнот, які складають моральні стосунки в суспільстві на різних етапах його 
розвитку. Загальна теорія моралі (або філософські проблеми етики), досліджує походження моралі, її 
сутність, структуру, специфіку, співвідношення моральної необхідності, свободи і відповідальності, 
моральні аспекти сенсу життя. Нормативна етика є зведенням вимог, приписів суспільства та 
стереотипів поведінки особистості, її моральних якостей, які відповідають суспільним моральним 
нормам. Теорія морального виховання, або педагогічна етика, забезпечує засвоєння індивідами 
встановлених моральних зразків поведінки. Історія етичної думки, демонструє, як утворюється коло 
етичних проблем, як змінювались способи постановки проблем, підходи до їх вирішення, як 
поглиблювалося розуміння природи моралі, її призначення і функції в житті суспільства, а також 
закономірностей її розвитку та функціонування. Професійна етика покликана описати й обґрунтувати 
особливості моралі різних професійних груп, виходячи зі специфіки їхньої діяльності.  
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З появою класифікації праці та утворенням певних професійних груп виникають відносини, 
зумовлені особливостями кожної із професій. Такі відносини регламентовані поєднанням суспільних 
й особистісних інтересів із професійними інтересами, а також професійною культурою. Працівники, 
об’єднані трудовими функціями чи обов’язками, підтримують професійну солідарність, зберігають 
установлені відносини в середині групи колег, дотримуються вироблених традицій. Кожна така 
діяльність, окрім застосування професійних знань, умінь і навичок, вимагає від працівника виявлення 
його особистісних якостей, знань, умінь, дотримання норм етики, які будуть характеризувати його 
компетентність.  

Вибір шляхів професійної самореалізації із дотриманням етичних та моральних принципів 
становлять одну із значущих складових професійної діяльності, що й зумовлює виникнення терміну 
"професійна етика", під якою в загальному розуміють кодекси поведінки, що забезпечують 
моральний характер тих взаємин між людьми, що випливають із їх професійної діяльності. 
Професійну етику трактують ще й як сукупність правил поведінки певної групи, яка забезпечує 
моральний характер взаємовідносин, що обумовлюються професійною діяльністю.  

Це також галузь науки, яка вивчає специфіку проявів моралі в різних видах діяльності. 
Професійна етика вивчає специфічні, професійно-етичні норми, стосунки, а також принципи і 
заповіді суспільної моралі, що адаптовані до особливостей професійної діяльності. Також вона 
регулює поведінку працівників при виконанні ними функціональних обов’язків. Її особливістю є 
тісний зв’язок із діяльністю членів конкретної групи й нерозривна єдність із загальною теорією 
моралі. Кожному роду людської діяльності (наукової, педагогічної, художньої) відповідають 
визначені види професійної етики [6].  

Отже, виникнення професійної етики пов’язано з поділом суспільної праці та виникненням 
різноманітних професій. Її метою є з’ясування рівня володіння етичними нормами, засадами, 
правилами працівником, які стають його особистісним утворенням, та ступінь їх використання у 
професійній діяльності. У таких професійно-етичних відносинах простежуються зв’язок суспільних 
інтересів з інтересами, спрямованістю та покликанням окремої особистості. 

Створення перших професійно-етичних кодексів відноситься до періоду ремісничого поділу праці 
в умовах становлення середньовічних цехів у ХІ-ХІІ ст. Саме тоді вперше констатують наявність у 
цехових статутах ряду моральних вимог стосовно професії, характеру праці, співучасникам по праці. 
Однак ряд професій, що мають життєво важливе значення для всіх членів суспільства, а разом із тим, 
такі професійно-етичні кодекси, як "Клятва Гіппократа", моральні встановлення жерців, що 
виконували судові функції, відомі набагато раніше.  

Професійна етика, що виникла як прояв повсякденної моральної свідомості, в подальшому 
розвивалася на основі узагальненої практики поведінки представників кожної професійної групи. 
Повсякденний досвід, необхідність у регулюванні взаємин людей тієї чи іншої професії приводили до 
усвідомлення та оформлення визначених вимог професійної етики. Ці узагальнення містилися як у 
писаних так і в неписаних кодексах поведінки, а також і у формі теоретичних висновків, що свідчить 
про перехід від повсякденної до теоретичної свідомості у сфері професійної моралі. Норми 
професійної моралі не відразу стають загальновизнаними, велику роль у становленні та засвоєнні 
норм професійної етики грала суспільна думка.  

Кожному роду людської діяльності (наукової, педагогічної, художньої тощо) відповідають 
визначені види професійної етики – це ті специфічні особливості професійної діяльності, що 
спрямовані безпосередньо на людину в тих чи інших умовах її життя та діяльності в суспільстві.  

Основними видами професійної етики є: лікарська етика, педагогічна етика, етика вченого, актора, 
художника, підприємця, інженера тощо. Кожен вид професійної етики визначається своєрідністю 
професійної діяльності, має свої специфічні вимоги в області моралі. Так, наприклад, етика вченого 
припускає в першу чергу такі моральні якості, як наукову сумлінність, особисту чесність, і звичайно 
ж патріотизм. Судова етика вимагає чесності, справедливості, відвертості, гуманізму, 
підпорядкованості закону. Професійна етика в умовах військової служби вимагає чіткого виконання 
службового обов’язку, мужності, дисциплінованості, відданості Батьківщини. 

Взаємозв’язок професійної етики і суспільної свідомості існує й у формі традицій. Різні види 
професійної етики мають свої традиції, що свідчить про наявність наступності основних етичних 
норм, які вироблені представниками тієї чи іншої професії протягом століть. Для кожної професії 
особливого значення набувають ті чи інші професійні моральні норми. Професійні моральні норми – 
це правила, зразки, порядок внутрішньої саморегуляції особистості на основі етичних ідеалів. Можна 
говорити про "етику вченого" або "медичну етику", маючи на увазі певні принципи поведінки 
вченого, лікаря або засуджувати ті або інші вчинки за "неетичність". 

Вивчення видів професійної етики вказує на багатогранність моральних відносин, оскільки для 
кожної професії особливого значення набувають ті чи інші специфічні моральні норми, під якими 
розуміють певні правила, зразки, порядок внутрішньої саморегуляції особистості на основі етичних 
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ідеалів. Етична характеристика працівника не може обмежуватися широкими соціальними позиціями, 
а за необхідності, має поширюватися на суто професійні властивості, розглядатися завжди під кутом 
зору стосунків, що формуються в рамках даної професії. Професійна етика суспільства не може 
представляти абсолютну істину в поведінці людей, тому нові розробки повинні спиратися на 
моральний запас, створений попередніми поколіннями.  

Практична діяльність людей не завжди відповідає нормам професійної етики, що викликано 
складністю й протиріччями у світі, тому одна з важливих задач визначеної науки полягає у вивченні 
стану моральної свідомості суспільства загалом, з’ясування ціннісних орієнтацій мотиваційної сфери 
особистості, ціннісних орієнтацій, моральної вихованості, характеру колективних взаємин. 
Формування професійної етики особистості – цілеспрямований процес вироблення професійно-
етичних якостей особистості, метою якого є всебічно розвинена особистість, яка володіє не лише 
професійними вміннями, знаннями та навичками, але й дотримується етичних норм обраної професії. 

У даний час зростає значення професійної етики в регулюванні різних видів трудової діяльності, 
що пов’язано з прагненням постійно вдосконалювати професійні норми відповідно до суспільних 
відносин, які постійно змінюються. Таким чином, важливим завданням етики є підняття рівня 
морально-професійної підготовки сучасного фахівця, озброєння його знаннями, користуючись якими, 
можуть бути більш ефективно вирішені протиріччя в його практичній діяльності, що є складовою 
його професійної компетентності.  
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Вербовский Д. С. Некоторые аспекты становления профессиональной этики. 

В статье рассмотрены и проанализированы основные этапы становления и развития этики. 
Определены разные подходы к трактовке указанной педагогической категории. Описана структура 
этики путём выделения ёё смысловых блоков. Дано определение некоторым видам профессиональной 

этики и их реализации в разных аспектах человеческой деятельности. Очерчены последующие 
направления усовершенствования профессиональной этики специалиста.  

Verbivsky D. S. Some Aspects of the Professional Ethics Formation.  

The main stages in the formation and development of professional ethics are examined and analyzed in this 
article. Different approaches to the interpretation of the determined pedagogical category have been defined. 

The structure of ethics is defined by extracting its content units. The general characteristics of some 
prospects of professional ethics and their presentation in different aspects of human activity are presented. 

The further tendencies of improving the professional ethics of specialists are traced. 
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті обґрунтовується модель впровадження проектної технології загальнопедагогічної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов: аналізуються її функціональні компоненти 

(цілемотиваційний, організаційно-змістовий та діагностико-результативний), відповідність 
методологічним вимогам до розробки педагогічної технології та організаційні особливості 

впровадження в навчальний процес та планування проектної діяльності. 

Процес професійно-педагогічної підготовки вчителя іноземних мов потребує оптимізації з метою 
подолання пріоритету інформативності курсу загальнопедагогічних дисциплін над його практичною 
складовою. 

І. Я. Зязюн визначає необхідність пошуку нових методів та технологій реалізації 
загальнопедагогічної підготовки вчителя [1: 13]. Вирішення цієї проблеми висвітлюється в 
дослідженнях вітчизняних вчених у наступних аспектах: технологічний підхід до 
загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (О. А. Дубасенюк), модернізація лабораторних 
робіт з дисциплін педагогічного циклу (Г. В. Гунда), реалізація діяльнісного підходу (М. І. Новіков), 
впровадження проблемного підходу до підготовки вчителя (О. В. Бондаревська) тощо. 

Проте, незважаючи на зростаючу роль проектної технології  у професійній підготовці фахівців 
різних спеціальностей, невирішеним залишається питання шляхів впровадження проектної технології 
та методу проектів у систему загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

Метою даної статті є розробка моделі впровадження проектної технології загальнопедагогічної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов (далі ПТЗПП). 

З метою дослідження оптимізації процесу ЗПП майбутніх учителів іноземних мов на засадах 
проектної технології нами було обрано модель структурно-функціонального типу, яка відображає 
системний склад елементів процесу, характер зв’язків між елементами системи, функції, які 
виконують елементи та система в цілому, умови функціонування педагогічної системи. До 
структурних компонентів даної моделі належать мета, зміст та результат педагогічного процесу. 
Функціональні компоненти моделі складаються з принципів, етапів, критеріїв, рівнів розвитку 
загальнопедагогічних ЗУН, педагогічні умови функціонування педагогічної системи. 

Виходячи з визначення моделі як штучно створеного об’єкту у вигляді схеми, формули тощо, 
подібного до досліджуваного явища або об’єкту, який відображає та відтворює в спрощеному вигляді 
структуру, властивості, взаємозв’язки та відношення між елементами цього об’єкту [2: 23], модель 
проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов повинна 
включати 3 компоненти: 1) ціле-мотиваційний, 2) організаційно-змістовий, 3) діагностико-
результативний та відображати наступні аспекти: 

−  вимоги до загальнопедагогічної підготовки вчителя іноземних мов; 
−  зміст загальнопедагогічної підготовки у вигляді теоретичних знань; 
−  проектна технологія реалізації загальнопедагогічної підготовки; 
−  критерії та рівні набуття загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов; 
−  шляхи врахування предметної специфіки професійної діяльності майбутніх учителів 

іноземних мов; 
Ціле-мотиваційний компонент: мета загальнопедагогічної підготовки визначається державним 

стандартом освіти, а саме освітньо-кваліфікаційною характеристикою майбутнього вчителя іноземної 
мови, а також внутрішніми та зовнішніми умовами її реалізації. До внутрішніх умов відносяться 
педагогічне покликання, педагогічні здібності, мотиви педагогічної діяльності, готовність до 
саморозвитку тощо. Зовнішні умови включають вимоги суспільства, державних установ та ВНЗ до 
особистості вчителя іноземних мов, а також сучасний стан ЗПП. Таким чином, метою 
загальнопедагогічної підготовки є загальнопедагогічна готовність учителя іноземних мов з 
урахуванням предметної специфіки професійної діяльності, задоволення потреби суспільства у 
висококваліфікованих учителях іноземних мов, формування знань, умінь та навичок проектної 
діяльності та готовності до використання методу проектів, набуття досвіду педагогічної творчої та 
проектної діяльності.  
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Окрім вищезазначених стратегічних цілей, модель проектної технології загальнопедагогічної 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов включає поетапні та оперативні цілі, які 
конкретизуються відповідно в процесі вивчення окремого предмету загальнопедагогічного циклу та в 
процесі розробки окремого проектного завдання. 

Організаційно-змістовий компонент моделі ПТЗПП обумовлює дидактичні особливості складових 
навчального процесу. Зміст визначається наступними елементами: комунікативний, організаційний, 
проективний, конструктивний, гностичний, аксіологічний та мотиваційний. Перші п’ять елементів 
уточнюються системою занальнопедагогічних знань, умінь та навичок з урахуванням проектних ЗУН 
та аналізу специфіки професійної діяльності вчителя іноземних мов. Організаційний компонент 
моделі ПТППЗ включає форми, методи та засоби організації проектної діяльності та етапи 
застосування проектної технології з метою оптимізації ЗПП. 

Діагностично-результативний компонент включає загальнопедагогічні ЗУН (проектні ЗУН 
включно); мотивацію до професійної діяльності та застосування методу проектів у навчанні та 
викладанні іноземних мов; цінності, які складають аксіологічний компонент особистості вчителя 
іноземних мов; досвід творчої та проектної діяльності. Діагностика стану загальнопедагогічної 
готовності майбутніх учителів іноземних мов визначається на наступних рівнях: інтуїтивний, 
репродуктивний, репродуктивно-творчий, творчо-репродуктивний, творчий. 

В. М. Єремеєва визначає термін "педагогічна технологія" як спеціально створений, адекватний до 
потреб та можливостей особистості та суспільства процес активного засвоєння теоретичних знань і 
практичних умінь у ході організаційно упорядкованої раціональної діяльності, яка спрямована на 
гарантоване досягнення запланованого результату [3: 112]. 

Таким чином, проектна технологія загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних 
мов – це спеціально створений, адекватний до потреб особистості та суспільства процес реалізації 
загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у ході проектної діяльності з 
урахуванням їх предметної спеціалізації, яка спрямована на гарантоване досягнення запланованого 
результату. 

ПТЗПП як педагогічна технологія повинна відповідати певним методологічним вимогам: 
концептуальність, системність, керованість, ефективність, повторюваність (за Г. К. Селевко) [4]. 

Концептуальність ПТЗПП полягає у філософському, психологічному та дидактичному підґрунті. 
В основі ПТЗПП лежить філософська течія гуманізму – сукупність поглядів, які визнають цінність 

людини як особистості, її права на вільний розвиток та виявлення власних здібностей незалежно від 
положення в суспільстві. Організація проектної діяльності та зміст загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов, які лежать в основі ПТЗПП, сприяють формуванню 
гуманістичного світогляду та реалізації провідних ідей гуманізму за рахунок наступних факторів: 
розподіл обов’язків між студентами під час виконання проектних завдань; формулювання проектних 
завдань з огляду на всебічний розвиток особистості; суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачем та 
студентами; самостійність студентів у виборі методів та форм виконання проектних завдань тощо; 
взаємне оцінювання студентами один одного та самооцінювання процесу та результатів власної 
діяльності і т.д.  

Проектна діяльність виникла на засадах прагматизму та прогресивізму, родоначальником яких у 
педагогіці був Джон Дьюї. Плюралістичність педагогічних знань обумовлює можливість вважати їх 
практичну значущість, доцільність критерієм їх цінності, що є постулатом філософської течії 
прагматизму. 

ПТЗПП ґрунтується на базових положеннях гуманістичної психології, а саме: визнанні 
особистості як унікальної цілісної системи, яка має можливості самоактуалізації; людина є відносно 
вільною від зовнішньої детермінації завдяки цінностям та спрямованості тощо. ПТЗПП спрямована на 
індивідуалізацію та диференціацію навчання з метою самоактуалізації та самореалізації кожного 
студента шляхом надання йому свободи вибору шляхів досягнення результатів у виконанні 
проектного завдання, формулюванні самого проектного завдання та оцінки власної діяльності; 
розвитку Я-концепції та віри в можливість досягнення ідеального Я.  

Системність ПТЗПП обумовлюється такими її рисами як цілісність, взаємозв’язок структурних 
елементів, логіка процесу. Процес та мета використання проектної технології в процесі 
загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов обумовлені необхідністю 
забезпечення діяльнісної моделі підготовки студентів. Отже, відтворення професійного середовища 
та залучення ЗУН гностичного, конструктивно-проективного, організаційного та комунікативного 
функціональних елементів у процесі ЗПП шляхом проектної діяльності є необхідною умовою 
цілісності ПТЗПП з метою досягнення цільових елементів: знання, вміння та навички, риси 
особистості та досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення. 
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Технологічний підхід до навчання передбачає, окрім загальних, розробку технологічних цілей, 
тобто таких, контроль, оцінка та діагностика яких піддаються чіткому визначенню та опису. Тому 
технологічна карта ПТЗПП включає систему структурних елементів змісту загальнопедагогічної 
підготовки майбутнього вчителя іноземних мов та готовності до реалізації проектної діяльності зі 
шкалою їх оцінювання з метою забезпечення методологічного аспекту керованості педагогічної 
технології. Таким чином, процес цілеутворення відбувається на трьох рівнях: стратегічному, 
поетапному та оперативному (класифікація В. М. Єремеєвої [3: 131]). Так, стратегічна мета являє 
собою взаємозв’язок освітніх, розвивальних та виховних цілей загальнопедагогічної підготовки 
майбутнього вчителя іноземних мов та формування його готовності до реалізації проектної 
діяльності. Поетапність ПТЗПП обумовлюється структурою ЗПП, яка виражена в циклі дисциплін 
загально педагогічного курсу, до яких відносяться "Вступ до спеціальності", "Основи педагогічної 
майстерності", "Педагогіка" (Загальні основи педагогіки, Дидактика, Теорія  виховання, 
Школознавство), "Історія педагогіки", педагогічні практики, спецкурси та спецсемінари з 
педагогічних технологій та різних проблем педагогічної науки.  

Поетапне цілеутворення в межах ПТЗПП характеризується циклічністю розвивальних та виховних 
завдань навчання, виражених в формуванні та розвитку системи особистісних рис майбутнього 
педагога та набутті досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до змісту навчання 
на всіх етапах ЗПП. Освітні цілі конкретизуються для кожного предмету загальнопедагогічного 
циклу. 

Оперативне цілеутворення має місце  в розробці проектного завдання для проходження окремого 
тематичного блоку. 

Чітке окреслення технологічних цілей оптимізує процес навчання, створюючи передумови для 
проектування процесу навчання та поетапної діагностики, яка в ПТППЗ реалізується викладачем  і 
самими студентами в процесі проектної діяльності, таким чином задовольняючи методологічний 
критерій керованості ПТППЗ.  

Загальнопедагогічна підготовка майбутніх учителів іноземних мов є структурним компонентом 
професійно-педагогічної підготовки, тому зміст ПТЗПП складають навчальні плани та програми ВНЗ, 
розроблені з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників педагогічних 
спеціальностей. У процесі реалізації ПТЗПП передбачається використання навчальних та методичних 
посібників з дисциплін загально педагогічного циклу з огляду на уточнену систему завдань ЗПП 
майбутнього вчителя іноземних мов і завдання та особливості реалізації проектної діяльності 
студентів. 

Система завдань ПТЗПП складається з двох компонентів: набуття знань, умінь та навичок, рис 
особистості, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення, які складають зміст ЗПП 
майбутнього вчителя іноземних мов та відповідно тих, які необхідні для реалізації проектної 
діяльності як такої.  

Характерними рисами ПТППЗ є наступні: 
−  навчальний матеріал засвоюється в процесі виконання студентами навчальних 

проектів. Навчальні завдання плануються таким чином, щоб у процесі проектної діяльності 
студенти поставали перед необхідністю опанувати заплановану кількість навчального матеріалу; 

−  робота над проектами проводиться індивідуально або в групах, склад яких залишається 
незмінним під час виконання проекту, але міняється з кожним наступним проектом; 

−  викладач виконує функцію консультанта, забезпечує зворотній зв'язок, контролює 
міжособистісні стосунки та результати навчальної діяльності; 

−  зміст навчального матеріалу попередньо запланований, але обсяг та характер засвоєних 
знань, джерела інформації, що використовуються студентами зазнають змін у процесі проектної 
діяльності; 

−  одиницею навчального процессу, на відміну від традиційного навчання, є не тема або 
модуль, а проект, який може обмежуватись одним семінаром, а може включати декілька 
семінарських занять, індивідуальні консультації та самостійну роботу студентів; 

−  академічна група під час проектної діяльності поділяється на декілька груп або виконує 
індивідуальні проекти, при чому зміст запланованого матеріалу для виконання проекту є 
відносно однаковим для усіх студентів групи, тоді як проектні завдання можуть відрізнятись; 

−  результатом проектної діяльності є презентація практичних результатів, оцінювання 
яких проводиться самими студентами та викладачем; 

−  джерела інформації, якими можуть користуватися студенти, необмежені, але є 
рекомендований список літератури та Інтернет-джерел, обов’язковий для опанування; 

−  проектна технологія ЗПП майбутніх учителів іноземних мов застосовується в умовах 
традиційної лекційно-семінарської системи навчання тощо. 
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Метою ПТЗПП є реалізація діяльнісного підходу до загальнопедагогічної підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов, яка досягається шляхом застосування проектної технології навчання. 
Завданнями ПТЗПП є розвиток знань, умінь, навичок та рис особистості необхідних майбутньому 
вчителю для ефективної професійної діяльності, а також для реалізації проектної діяльності, набуття 
відповідного досвіду та емоційно-ціннісного ставлення. 

Принципи відбору змісту ПТЗПП обумовлюються державними вимогами до підготовки вчителя, 
специфікою ЗПП майбутніх учителів іноземних мов та особливостями проектної діяльності: 

−  принцип відповідності змісту освіти державним вимогам підготовки майбутнього 
вчителя в умовах демократичного суспільства; 

−  принцип єдності змістової та процесуальної сторін навчання для забезпечення 
всебічної практичної професійної підготовки майбутнього вчителя; 

−  принцип структурної єдності змісту освіти на різних рівнях його формування з метою 
усестороннього розвитку особистості майбутнього вчителя (на основі класифікації принципів 
відбору змісту освіти за В. В. Краєвським); 

−  принцип проблемності: побудова змісту курс загально педагогічних дисциплін шляхом 
виділення проблем зростаючої складності, вирішення яких потребує творчого опрацювання 
навчального матеріалу; 

−  принцип професійної спрямованості. 
Програма ПТЗПП майбутніх учителів іноземних мов спирається на навчальний план ВНЗ з 

професійної підготовки. Зміст навчального матеріалу поділяється на тематичні блоки, об’єднані 
певною проблемою сучасної педагогічної науки, однак у рамках ПТЗПП певна тема може фігурувати 
в декілька разів в різних тематичних блоках з метою вивчення її різних аспектів, забезпечення 
системного підходу до викладання дисципліни, повторення, інтеграції ЗУН з різних тем, 
встановлення логічних зв’язків між різними явищами педагогічного процесу тощо.  

З метою опрацювання навчального матеріалу здійснюється розробка системи проектних завдань, 
виконання кожного з яких забезпечує мотивовану особистісно значущу діяльність студента, 
спрямована на вироблення практичного результату, що стимулює набуття студентам ЗУН, досвіду 
творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до змісту навчального матеріалу.  

Таблиця 1.  
Структура навчального плану 
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Для опанування певного тематичного блоку можливе планування декількох проектних завдань для 

одночасної роботи студентів у групах або індивідуальних проектів, що забезпечує кооперацію, обмін 
досвідом та знаннями в студентській академічній групі. 

У ПТППЗ доцільно використовувати різні форми роботи, а саме: індивідуальну (самостійна форма 
роботи над проектним завданням або його частиною); фронтальну (ефективну для введення нового 
тематичного блоку, оцінки результатів проектної діяльності тощо); бригадну (яка полягає у виконанні 
тимчасових проектних завдань спеціально сформованими тимчасовими групами учнів); 
кооперативно-групову (один проект виконується академічною групою студентів, кожна з яких 
виконує певну частину проектного завдання); диференційовано-групову (проектні завдання різного 
рівня складності розробляються для груп учнів з відповідними навчальними можливостями). Усі 
перераховані форми навчання, притаманні ПТППЗ знаходять втілення в межах традиційної лекційно-
семінарської форми навчання, притаманної сучасному ВНЗ. 
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Форми та методи контролю, до яких входять методи усного контролю, методи письмового 
контролю, метод практичного контролю, дидактичні тести та спостереження, мають свою специфіку в 
рамках ПТППЗ. Провідними формами та методами контролю  з боку викладача є спостереження 
проектної діяльності студентів та метод практичного контролю, тобто контроль результатів 
виконання проектних завдань. Особливістю також є вимоги до самоконтролю студентів, до якого 
входять попередній, проміжний та контроль результатів проектної діяльності. 

Оцінювання навчальних результатів проводиться як викладачем, так і у формі самооцінювання, а 
також оцінювання студентами роботи один одного. Критеріями оцінювання є засвоєні 
загальнопедагогічні та проектні ЗУН, особистісні риси та досвід творчої діяльності та емоційно-
ціннісного ставлення до навчального матеріалу. 

Розробка проектного завдання з метою опанування тематичного блоку включає наступні етапи: 
− розробка операційних цілей, підпорядкованих поетапним та стратегічним цілям 

ПТЗПП; 
− формулювання проектного завдання, для вирішення якого необхідно опанувати 

матеріал певного тематичного блоку; 
− уточнення особливостей використання методу проектів (ролі викладача); 
− уточнення допоміжних форм та методів навчання в проектній діяльності; 
− розробка засобів та форм діагностики, корекції та контролю навчальної діяльності. 

Проектна діяльність – це алгоритмізований процес навчання, тому більшість дослідників 
виділяють відносно стандартну систему структурних елементів, для узагальнення яких доцільно 
використовувати систему стадій роботи над проектами, запропоновану В. В. Гузєєвим [5: 84]: 

І – підготовка: виділення проблематики, теми, цілей та завдань проекту; 
ІІ – планування:  
а) попередній аналіз проблеми з метою висунення гіпотез вирішення завдань;  
б) планування методології дослідження, вибір способів, порівняння запропонованих стратегій; 
в) планування роботи з інформацією: визначення джерел інформації, способів збору та аналізу 

інформації; 
г) планування кінцевого результату: обговорення способу представлення результатів, встановлення 

процедур та критеріїв оцінки результатів та процесу проектної діяльності;  
д) планування ходу роботи, розподіл завдань; 
ІІІ – дослідження: самоосвіта та актуалізація знань; збір, систематизація та аналіз отриманих даних; 

вирішення проміжних завдань, проведення інтерв’ю, опитувань, спостережень, експериментів, 
IV – результати та висновки: аналіз інформації, узагальнення результатів, підведення підсумків, 

оформлення результатів  
V – презентація або звіт:  
VІ – оцінювання результатів та процесу: оцінка, аналіз успіхів та помилок, висунення нових проблем 

дослідження (І. Д. Чечель, Є. С. Полат, В. В. Гузєєв). 
Принципи розробки проекту: 

−   практична цінність; 
−   можливість проведення студентами самостійних досліджень; 
−   непередбачуваність процесу та результатів роботи; 
−   гнучкість у напрямках роботи та швидкості її виконання; 
−   актуальність проблематики; 
−   можливість вчитися згідно зі здібностями студента; 
−   стимулювання виявлення здібностей студентів; 
−  стимулювання взаємодії між студентами (Д. Жак) [6]; 
−  наявність завдання, вирішення якого потребує інтегрованих знань, творчого та 

дослідницького пошуку; 
−  практична значущість результатів; 
−  структурування змістової частини проекту, з поетапно вказаними результатами 

(Є. С. Полат) [5]. 
Подальше дослідження перспектив впровадження проектної технології загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов потребує  розробки програми формуючого експерименту на базі 
курсу "Дидактика". 
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Таблиця 2.  
Структура проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов. 
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Ø Загальнопедагогічні ЗУН 
Ø Проектні ЗУН 
Ø Цінності 
Ø Мотивація проектної діяльності 
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діяльності 



Ю. М. Жиляєва. Модель проектної технології загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов 

 
99 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / І. Я. Зязюн // Вісн. 
Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 25. – С. 13-18. – укp. 
2. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и … неопределенность. // Стандарты 
и мониторинг. – 2002. –  №  4. – С. 22-26. 
3. Єремеєва В. М. Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів: 
Автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – Житомир, 2002. – 245 с. 
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 
1998. – 256 с. 
5. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. – 112 с. (Метод 
проектов как развития блоков урока, С. 79-86). 
6.  http://charko.narod.ru/tekst/sb_ref_2001/07_Proekt.pdf. 
 

Матеріал надійшов до редакції 16.06. 2009 р. 

Жиляева Ю. Н. Модель проектной технологии общепедагогической подготовки будущего 
учителя иностранных языков. 

В статье дается обоснование модели внедрения проектной технологии общепедагогической 
подготовки будущего учителя иностранных языков: анализируются функциональные компоненты 
модели (целемотивационный, организационно-содержательный и диагностико-результативный), ее 

соответствие методологическим требованиям к разработке педагогической технологии,  
организационные особенности внедрения и планирования проектной деятельности. 

Zhylyayeva Y. M. The Project Technology Model of a Foreign Language Teacher Professional Training. 

The article provides the model of professional training of foreign language teachers based on the project 
technology, analyzes its functional components (purpose-motivational, organization-content and diagnostic-
resultative), its correspondence to the methodological demands to the pedagogic technology working-out and 

the organizational peculiarities of introducing it into the tertiary education. 
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ГОТОВНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЙ 
СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  

У статті розглянуто теоретичні основи формування у старшокласників загальноосвітньої школи 
готовності до вибору професій в умовах профільного навчання, проаналізовано різні підходи до 
проблеми готовності старшокласників до професійного самовизначення, визначено структуру 

готовності старшокласників до вибору професій сфери економіки і підприємництва як інтегральної 
якості особистості. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, входження української освіти в 
європейський простір забезпечення належного рівня економічної підготовки набуває особливої 
актуальності. Це зумовлено тим, що сьогодні дедалі більше аспектів життя потребують високого 
рівня застосування економічних знань і вмінь, а відтак розширюється коло школярів, для яких 
економічна підготовка стає професійно значущою, особливого значення набуває проблема активізації 
самовиховання учнів. Нагального вирішення потребують ряд суперечностей: запровадження 
профільного навчання в старшій школі та необхідність уточнення змісту, форм і методів 
профорієнтаційної роботи в профільних класах; зростання вимог сучасного професійного середовища 
до фахівців на ринку праці та гостра потреба в методах, методиках і технологіях активізації 
професійного самовизначення; необхідність реалізації професійного потенціалу людини в якості 
суб’єкта економічної діяльності та недостатня робота в напрямку економічного виховання 
старшокласників.  

Гуманізація освіти спрямована на створення необхідних умов для розвитку суб’єктивних якостей 
учня, здатності до самостійного визначення напрямку своєї майбутньої професійної діяльності, до 
побудови й реалізації життєвих планів, до життєтворчості. Актуальності набуває проблема підготовки 
молодої людини до вибору майбутньої професії, результатом якої є професійне самовизначення 
особистості – одна з сторін цілісного життєвого самовизначення людини. Загальні проблеми 
профорієнтації досліджували Л. Йовайша, Є. Клімов, В. Мадзігон, Є. Павлютенков, Б. Федоришин, 
С. Чистякова та інші дослідники. Професійному самовизначенню старшокласників, готовності до 
вибору професій певного виду присвячено роботи М. Беха, Д. Закатнова, Н. Ковтуненко, 
А. Колиханової, Г. Левченка, Д. Тхоржевського, В. Плахути, М. Тименка, Л. Чеботарьової, 
О. Ястремської та інших. Дослідники В. Васильєв, Д. Закатнов, Н. Захаров, В. Зінченко, 
Є. Павлютенков, Н. Пряжніков, М. Тименко, Б. Федоришин, М. Янцур вважають, що розуміння 
старшокласником себе, вміння зіставляти знання про себе та про майбутню професійну діяльність 
мають визначати форми та методи профорієнтаційної роботи з учнями старших класів [1]. 
Проаналізувавши роботи К. Альбуханової-Славської, С. Батишева, Б. Душкова, Д. Кікнадзе, 
Г. Костюка, Б. Ломова, Г. Лооса, В. Рубахіна, М. Пряжнікова, А. Журкіної, С. Чистякової та інших 
дослідників з проблеми професійного самовизначення старшокласників, можна зробити висновок про 
те, що одним із показників ефективності навчально-виховної роботи школи за цим напрямом є рівень 
сформованості готовності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів до свідомого 
вибору майбутньої професії. 

Проблемі формування готовності до вибору професій присвячені філософські, соціологічні та 
психолого-педагогічні дослідження. Серед філософів та соціологів, які досліджували дану проблему, 
можна назвати Є. Головаху, В. Матусевича, В. Оссовського та інших. Проблему вибору 
старшокласниками майбутньої професії з точки зору специфіки юнацького віку, особливостей 
соціалізації учнів старших класів аналізували психологи Р. Бернс, Л. Божович, І. Кон, В. Рибалка, 
П. Шавір та інші. Психолого-педагогічним аспектам проблеми професійного самовизначення 
особистості присвячені роботи О. Губенка, Є. Клімова, О. Капустіної, В. Мадзігона, Н. Мосол, 
Є. Павлютенкова, К. Платонова та інших дослідників. Особливості формування готовності до вибору 
певних професій в учнів загальноосвітніх навчальних закладів досліджували А. Бас, О. Губенко, 
Н. Ковальська, В. Мачуський, О. Мельник, О. Мерзлякова, А. Назарчук, Л. Пасечнікова, 
А. Пашинський, О. Пащенко, О. Сафронова, Н. Шевченко та інші. Ряд сучасних досліджень 
присвячені підготовці старшокласників до підприємницької діяльності (В. Дрижак, О. Павелків, 
Н. Побірченко), психологічним особливостям мотивації підприємницької діяльності (Н. Худякова), 
готовності старшокласників до вибору професій у сфері менеджменту (Н. Ковальська), проблемі 
підготовки старшокласників до професій сфери економіки (Д. Закатнов), та потребує детального 
вивчення проблема формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки 
та підприємництва в умовах профільного навчання. 
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Метою даної статті є з’ясування сутності та структури готовності учнів старших класів до вибору 
професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання. 

Поняття "готовність" у науковій літературі трактується по-різному. У тлумачному словнику 
української мови за редакцією В. Дубічинського готовність – це "бажання зробити що-небудь" [2: 
210]. Словник В. Даля трактує готовність як "стан або властивість готового" [3: 388]. У словнику 
С. Ожегова готовність визначається як "стан, при якому все зроблено, все підготовлено для будь-
чого" [4: 116]. Словник із психології окреслює готовність як "стан підготовленості, в якому організм 
налаштований на дію чи реакцію" [5: 2]. В. Копоруліна в Українсько-російському психологічному 
словнику трактує готовність, як "активно-дієвий стан особистості, установку на певну поведінку, 
змобілізованість сил на виконання завдання" [6: 57].  

Проблема формування готовності є не новою, але достатньо складною. Спочатку готовність 
досліджувалась науковцями на психологічному рівні. Різні автори неоднаково трактують 
"готовність". У психологічній літературі розглядаються конкретні форми готовності: установка 
(Є. Конюхова, Д. Узнадзе); передстартовий стан (В. Алаторцев, А. Ганюшкін М. Левітов, 
О. Чернікова та інші) [7]; готовність до виконання бойового завдання (М. Дьяченко, Л. Кандибович, 
А. Столяренко та інші); мобілізація готовності в спорті (Ф. Генов, А. Пуні та інші) [8]; стан пильності 
оператора (В. Бодров, Л. Нерсесян, В. Пушкін), адаптованість особистості в економічних ролях 
(А. Вяткін) тощо. У цілому в психолого-педагогічній науці можна виділити кілька підходів до 
розгляду поняття готовності: функціонально-психологічний (враховується стан психічних функцій 
людини), діяльнісний (наголошується готовність до тієї чи іншої діяльності: навчальної, спортивної, 
військової, трудової тощо), особистісний (поняття готовності визначене як певна характеристика або 
набір характеристик особистості). Різні трактування готовності обумовлені специфікою структури 
діяльності, що вивчалась у кожному конкретному випадку та відмінністю теоретичних підходів 
дослідників.  

Представники функціонального підходу вважають, що готовність – це функціональний стан, який 
сприяє успішній діяльності та забезпечує високий її рівень. Поняття "функціональна система" 
розробив П. Анохін, Є. Ільїн визначив поняття стану як реакцію функціональних систем; дослідники 
М. Дьяченко та Л. Кандибович вважають, що настанова та психологічна готовність є станами, які 
відрізняються один від одного за своєю психологічною природою (в одному випадку має місце 
актуалізація сформованих на основі попереднього досвіду психічних явищ, у другому випадку – 
психологічне утворення виникає під впливом задачі, вимог, обставин). На думку вчених, тільки в 
деяких випадках стани настанови та готовності збігаються, готовність є активнодіючим станом 
особистості, настановою на певну поведінку, змобілізованістю сил виконувати завдання [9].  

Дослідженням готовності в контексті теорії діяльності взагалі та професійної діяльності займалися 
такі науковці: М. Зязюн, Л. Кадченко, М. Дьяченко, П. Дітюк, Л. Кандибович, Н. Левітов, 
Л. Кондрашова, Е. Лукаш, С. Манукова, О. Міщенко, Л. Нерсесян, Р. Ню, С. Поплавська, А. Пуні, 
В. Пушкін, В. Різник, А. Семенова, О. Ухтомський та інші. Якщо розглядається готовність до 
діяльності на функціональному фоні, то враховують передусім стан психічних функцій. Готовність як 
психічне явище найчастіше відносять до класу психічних станів [7; 8], тому часто використовується 
поняття "психологічна готовність до діяльності". Основним аргументом введення поняття 
"психологічна готовність до діяльності" стала необхідність виділення психологічного компонента як 
чинника, що зумовлює продуктивність діяльності і, за певних умов, відіграє вирішальну роль в 
опануванні тим чи іншим видом діяльності. На думку вчених готовність, як передумова для 
виконання будь-якої діяльності, водночас є її результатом.  

Для розуміння суті психологічної готовності до діяльності важливе значення мають дослідження 
Д. Узнадзе, який розглядає будь-які психічні явища з точки зору установки. Установку, як готовність 
до діяльності, слід розуміти, за Д. Узнадзе, не як частковий психологічний феномен, а як 
універсальний стан цілісного суб’єкта. З таких позицій готовність формується під впливом 
різноманітних зовнішніх і внутрішніх умов, свідомого та неусвідомленого сприйняття інформації 
[10]. Готовність до діяльності розглядає, також, М. Левітов, який розрізняє довготривалу готовність і 
тимчасовий стан готовності – "передстартовий стан". М. Левітов виділяє три види передстартового 
стану: звичайна (перед діяльністю, яка в даний час не потребує підвищених вимог), підвищена (стан, 
викликаний новизною і творчим характером діяльності) та знижена готовність (викликана слабкою, 
неконтрольованою мотивацією особистості) [7]. Учений розрізняє психічні стани залежно від того, 
які психічні функції переважають: пізнавальні, вольові чи емоційні. Цікаве тлумачення стану 
готовності до діяльності пропонує О. Ухтомський, розуміючи його як "оперативний спокій". 
Механізм стану готовності, за О. Ухтомським, спирається на рухливість "нервових процесів", що й 
забезпечує перехід від "оперативного спокою" до термінових дій.  

Окрім готовності як психічного стану, розглядається готовність як стійка характеристика 
особистості. У дослідженнях А. Ковальова, М. Левітова, В. Мясищева, А. Пуні психічний стан 
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трактується як цілісний прояв особистості. У працях Д. Узнадзе установка, як готовність до дії, 
визначається як стан особистості в цілому, а не певний відокремлений психічний процес. Адже за 
своїм динамічним характером психічний стан займає проміжне місце між психічними процесами і 
психічними властивостями: психічні процеси (такі, як увага, емоції та ін.) за певних умов можуть 
розглядатися як стани, а такі стани, що мають тенденцію часто відтворюватися, сприяють розвитку 
відповідних властивостей особистості. Стан, на думку А. Пуні, можна представити як урівноважену, 
відносно сталу систему особистісних характеристик, на тлі яких розгортається динаміка психічних 
процесів [8].  

У дослідженнях, де готовність розглядається як інтегральне особистісне утворення, вона має різні 
назви: загальна (А. Деркач, А. Ісаєв, Є. Романова); довготривала готовність (М. Дьяченко, 
Л. Кандибович, М. Левітов); підготовленість (М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Киричук, Є. Козлов, 
В. Крутецький, М. Левченко, С. Максименко, О. Мороз, А. Пуні, С. Терещук, Т. Щербан та інші). 
Готовність визначається, також, як наявність у людини комплексу відповідних здібностей 
(Б. Ананьєв, С. Рубінштейн); як особистісне утворення, до якого входять мотиваційні, психічні і 
характерологічні особливості особистості (М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Ковальов); як синтез 
певних якостей особистості (С. Дибін, В. Крутецький, А. Фокшек); як інтегральна якість особистості 
(К. Платонов, В. Ширінський); як складне особистісне утворення (Ю. Гільбух). На думку 
І. Подласого, В. Сластьоніна особистісний підхід розглядає готовність як складне особистісне 
утворення, багатопланову, багаторівневу структуру якостей, властивостей і станів, які у своїй 
сукупності дозволяють конкретному суб’єктові успішно виконувати діяльність. Науковці 
С. Максименко та О. Пелех визначають готовність як цілеспрямоване вираження особистості, що 
включає її переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, 
вміння, установки. В. Крутецький розуміє готовність як "ансамбль", синтез властивостей особистості: 
активне позитивне ставлення до діяльності, схильність до занять нею, що переходить у пристрасну 
захопленість; низку характерологічних рис та стійких інтелектуальних почуттів; наявність у перебігу 
діяльності сприятливих для її виконання психологічних станів; певний фонд знань, умінь і навичок у 
відповідній галузі. Психологічна готовність, на думку Н. Ковальської, крім професійно значущих 
якостей повинна включати професійну самосвідомість особистості. 

Отже, готовність як стійку властивість особистості називають по різному: підготовленість, 
тривала чи стійка готовність. Тривала готовність являє собою структуру, до якої входять: необхідні 
для успішної діяльності знання, вміння, навички; позитивне емоційне ставлення до певного виду 
діяльності, мотивація; адекватні вимогам діяльності вольові якості, риси характеру, здібності, 
темперамент. Тимчасова і тривала готовність знаходяться в єдності. Дослідники розглядають 
готовність до вибору професій як такий психологічний стан суб’єкта, який характеризується 
розвинутими (відповідно до вікових особливостей учнів) компонентами інтелектуальної та 
операційної сфер (здібностями, відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом трудової 
діяльності), визначеними орієнтаціями на професійну діяльність (вираженими професійними 
інтересами, професійними намірами, професійними планами, сформованими мотивами вибору, 
настановами тощо), підкріпленими вольовими проявами (рішення про вибір професії, зусиллями, 
спрямованими на здійснення рішення, цілеспрямованими діями тощо).  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що більшість науковців 
розглядають готовність у безпосередньому зв’язку з формуванням, розвитком і вдосконаленням 
психічних процесів, станів, якостей особистості. На готовність старшокласників до вибору професій 
сфери економіки та підприємництва, на економічну готовність у цілому впливає психічний стан 
особистості, але наукових даних по такому виду впливу недостатньо. Одночасно з подальшим 
дослідженням готовності на особистісному рівні (наприклад, економічна спрямованість, економічні 
здібності, самооцінка економічних рис характеру) виправдано дослідження такого виду діяльності як 
самовизначення в економічних ролях. Тому ми прийшли до висновку, що готовність старшокласників 
до вибору професій сфери економіки і підприємництва необхідно розглядати як інтегральну якість 
особистості, і формування готовності повинно включати комплекс педагогічних впливів, 
спрямованих на різні сторони розвитку індивіда: пізнавальну діяльність; емоційно-вольові реакції, які 
регулюють міру активності людини, а також мотиви вибору професій економічного спрямування, 
усвідомлення котрих сприяє ефективності формування стану готовності. Методологічною основою 
нашого дослідження стали праці І. Беха з проблеми особистісно-зорієнтованого виховання, 
Н. Побірченко – вікової періодизації готовності учнів до підприємницької діяльності, В. Рибалки – 
особистісного підходу в профільному навчанні, Б. Федоришина – системи професійної орієнтації, 
Є. Павлютенкова – управління професійним самовизначенням школярів, В. Сидоренка – формування 
готовності учнів до майбутньої праці, В. Русової – самоактуалізації особистості як умови профільного 
навчання, Л. Пасєчнікової – формування в старшокласників орієнтації на досягнення життєвого 
успіху.  
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У сучасній науці при виділенні компонентів у структурі готовності чіткої узгодженості немає. На 
думку більшості науковців готовність – це полікомпонентне особистісне утворення, або стійка та 
динамічна характеристика особистості, яка складається з сукупності певних компонентів. М. Левітов 
розглядав готовність як комплекс об’єднаних у три групи змінних: мотиваційні компоненти, у яких 
відображена оцінка професії, її суспільне значення; компоненти підготовки до майбутньої трудової 
діяльності, які включають відповідні знання, вміння, навички; індивідуальні психологічні властивості 
особистості [7: 86]. У своїх дослідженнях М. Дьяченко і Л. Кандибович готовність розглядають як 
складне психологічне утворення з мотиваційним (позитивне ставлення до професії, інтерес до неї й 
інші стійкі професійні мотиви), орієнтаційним (знання й уявлення про особливості й умови 
професійної діяльності, її вимоги до особистості), операційним (володіння засобами і прийомами 
професійної діяльності, її вимогами до особистості); вольовим (самоконтроль, уміння керувати діями, 
з яких складається виконання трудових обов’язків); оцінним (самооцінка своєї професійної 
підготовленості, встановлення відповідності процесу розв’язання професійних завдань оптимальним 
трудовим зразкам) структурними компонентами [9: 20]. А. Пуні акцентує увагу на пізнавальному, 
емоційному та вольовому компонентах і підкреслює, що вони не є ізольованими характеристиками 
розглядуваної особистісної якості, а динамічною системою взаємопов’язаних елементів.  

Дослідники В. Рибалка, С. Максименко, О. Главник виділяють п’ять обов’язкових компонентів 
готовності: потребнісно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, цілеутворюючо-програмуючий, 
операційно-результативний, емоційно-чуттєвий компонент [2]; на думку В. Сєрікова структура та 
зміст готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії повинні відповідати 
вимогам соціального середовища до рівня загальної та спеціальної підготовки і визначатися тими 
функціями, які виконуватиме в майбутньому працівник. Д. Закатнов виділяє мотиваційний, 
когнітивний та практичний компоненти у структурі готовності старшокласників до професійного 
самовизначення [11]. У дослідженні В. Мачуського, який вивчав готовність старшокласників до 
професійного самовизначення у сфері технічної діяльності, виділені когнітивний, мотиваційний, 
практично-дійовий, психологічний, креативний та самооціночний компоненти; в структурі готовності 
старшокласників до вибору професій в умовах МНВК О. Мельник окреслив мотиваційний, 
когнітивний, практичний та "Я" (компонент самосвідомості) компоненти, а Н. Ковтуненко, що 
досліджував формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій, 
виділив мотиваційно-ціннісний, когнітивний та діяльнісно-практичний компоненти [1: 86]. У 
дисертаційній роботі О. Губенка готовність до вибору технічної професії визначається як 
психологічний стан суб’єкта, який характеризується компонентами інтелектуальної та операційно-
технічної сфер (здібностями, творчим технічним мисленням; відповідними знаннями, уміннями, 
навичками; досвідом трудової діяльності тощо), визначеними орієнтаціями на професійну діяльність 
(вираженими професійними інтересами, професійними намірами, сформованими мотивами вибору 
професії) і підкріпленими вольовими проявами (рішеннями про вибір професії, зусиллями та 
цілеспрямованими діями, спрямованими на реалізацію рішення). Дослідник С. Гриншпун визначає 
три складові готовності: моральну, психологічну, професійну; Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен 
зосередились на мотиваційному (відповідальність за виконання завдань, почуття обов’язку), 
орієнтаційному (знання й уявлення про особливості та умови діяльності, її вимоги до особистості), 
операційному (володіння способами та прийомами діяльності, необхідними ключовими 
компетенціями), вольовому (самоконтроль, самомобілізація, вміння управляти діями), оцінному 
(самооцінка своєї підготовленості і відповідність процесу розв’язання завдань оптимальним зразкам) 
компонентах. 

Таким чином, аналіз літературних джерел щодо структури готовності дає нам підстави 
стверджувати, що більшість науковців включає до структури цього складного інтегрального 
утворення три компоненти: 1) когнітивний (пізнавальний); 2) мотиваційно-ціннісний; 3) практично-
операційний. Формування феномену готовності здійснюється шляхом формування усіх її 
компонентів, при домінуючій ролі того, чи іншого компонента, в залежності від виду діяльності в 
умовах спеціально організованого навчання і виховання, що спрямоване на оволодіння теоретичними 
знаннями, практичними вміннями. Автори по-різному висвітлюють процес формування готовності в 
залежності від специфіки вибору майбутньої трудової діяльності, кожен із компонентів у різних 
моделях має своє навантаження.  

Визначення компонентів готовності учнівської молоді до професійного самовизначення 
актуалізовано необхідністю вдосконалення якості підготовки підростаючого покоління до 
майбутнього життя. Із поміж усіх існуючих педагогічних засобів підготовки старшокласників до 
вибору професії сфери економіки і підприємництва ми зосередили свою увагу на організаційних та 
методологічних аспектах конструювання змісту підготовки та засобів її реалізації в загальноосвітніх 
школах в умовах профільного навчання, де формування у старшокласників готовності до вибору 
професій відбувається в навчально-виховній діяльності. Готовність до вибору професій сфери 
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економіки та підприємництва у старшокласників – це інтегральна якість особистості, що формується 
у спілкуванні і діяльності, а з другого боку – це результат спілкування і діяльності (у сучасному 
тлумачному словнику української мови "якість" – та чи інша ознака, властивість кого-небудь [2: 
1004], "інтеграція" [лат. integratio – відновлення, поповнення, цілий] – об’єднування чого-небудь у 
єдине ціле [2: 365]). Проявами готовності є позитивне ставлення до праці, певний рівень оволодіння 
економічними знаннями, вміннями і навичками; самостійність у розв’язанні професійних завдань; 
моральні риси особистості тощо. 

Професії сфери економіки та підприємництва – це професії, які пов’язані з підприємницькою та 
управлінською діяльністю, а також фінансовою та фінансово-кредитною діяльністю. Визначення цих 
професій як професій сфери економіки та підприємництва є умовним. Сьогодні будь-яка професія 
пов’язана зі сферою економіки. Відповідно до класифікації професій за Є. Клімовим професії сфери 
економіки та підприємництва умовно належать до двох основних типів професій: "Людина – людина" 
(підприємець, менеджер, маркетолог, торговий представник та ін.) та "Людина – знакова система" 
(бухгалтер, економіст, фінансист тощо). Відповідно до певної професії, у трудовій діяльності 
переважає один із зазначених типів професій (підприємець може виконувати певні економічні 
розрахунки, а фінансовий працівник може працювати з клієнтами). За Д. Закатновим економічні 
професії типу "Людина – людина" можна умовно поділити на гностико-оперативний підтип 
(передбачає управління людьми та виконання завдань керівництва, організації тощо) та підтип 
обслуговування людей. Ми погоджуємось із Д. Закатновим, який вважає, що формування готовності 
старшокласників до усвідомленого вибору професій сфери економіки передбачає надання їм 
педагогічної допомоги, яка спрямована на одержання ними знань про себе (формування образу "Я"), 
про світ професійної праці (аналіз професійної діяльності), зіставлення знань про себе і про 
професійну діяльність (професійна проба). У процесі професійної проби в учнів активізуються 
отримані знання й уявлення про конкретну сферу професійної діяльності, формуються початкові 
професійні вміння і погляди на себе, як на суб`єкта цієї діяльності. Адже професійна проба включає 
технологічний аспект, характеризує операційну сторону професії, дає змогу виявити рівень 
оволодіння учнем певними професійними вміннями. Його реалізація передбачає виконання вправ на 
відпрацювання учнем прийомів роботи зі знаряддями праці, які використовуються у певній професії 
[11].  

Аналіз зазначених вище, а також інших досліджень за даною проблематикою дозволив нам 
виділити у структурі готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва як 
інтегральної якості особистості мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний та 
рефлексивний компоненти. Перший мотиваційно-ціннісний компонент виражає позитивне ставлення 
до професії, мотиви вибору професії та цінність орієнтацій щодо майбутньої професійної діяльності. 
При домінуванні структурного підходу до вивчення мотивації особистості, мотивація розглядається 
як складна структура, що включає в себе певні ієрархічні компоненти: мотиви, потреби, інтереси, 
намагання, цілі, потяги, установки, ідеали тощо. Л. Божович розуміє мотивацію як сукупність 
мотивів, що визначають певну діяльність; І. Зимня визначає мотивацію як складну, багаторівневу 
неоднорідну систему стимулів, що включає в себе потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, 
установки, емоції, норми, цінності тощо; на думку С. Занюка мотивація – це сукупність спонукальних 
факторів, які визначають активність особистості; це всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні 
чинники, які спонукають поведінку людини. На нашу думку мотивація – це ядро особистості до якого 
сходяться такі її якості, як спрямованість, ціннісні орієнтації, установки, соціальні очікування, 
домагання, емоції, вольові якості та інші соціальні та психолого-педагогічні характеристики. 
Показником усвідомленості вибору професії є мотиви. У психологічному словнику мотив 
визначається як "спонукальна причина дій і вчинків людини" [5], терміном "мотив" позначають 
досить різні психологічні утворення: мету діяльності, спонукання, стійкі властивості особистості 
тощо. Другий когнітивний компонент – включає наявність знань про індивідуальні особливості 
особистості, уявлення про професії сфери економіки та підприємництва, їх переваги та недоліки, про 
зміст професійної діяльності (об’єкт праці, мета, зміст, тощо), інформованість про вимоги професій 
до особистості, способи та шляхи оволодіння професіями, уявлення про сенс майбутньої професійної 
діяльності. Діяльнісно-практичний компонент – це наявність у старшокласників знань, вмінь та 
навичок, притаманних професіям сфери економіки та підприємництва, вміння розробляти 
індивідуальну програму їх набуття, здійснення практичних заходів з реалізації згаданої програми. 
Рефлексивний компонент – особистісна рефлексія своїх планів у проекції на майбутню професійну 
діяльність, порівняння її з вимогами, які вона ставить до особистості. Саморозвиток як рушійна сила 
професійного розвитку можливий лише при високому рівні рефлексії. Рефлексія – інструмент 
саморозвитку на думку І. Кона. Свідоме, активно-рефлексивне ставлення до життя, професії дозволяє 
людині перейти до фази зрілості; професійний шлях, усвідомлені, відрефлексовані етапи 
професіоналізації є основними чинниками самореалізації.  
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Калинская А. В. Теоретические основы формирования у старшеклассников готовности к выбору 
профессий сферы экономики и предпринимательства в условиях профильного обучения. 

В статье рассмотрены теоретические основы формирования у старшеклассников 
общеобразовательной школы готовности к выбору профессий в условиях профильного обучения, 

проанализированы разные подходы к проблеме готовности старшеклассников к профессиональному 
самоопределению, определена структура готовности старшеклассников к выбору профессий сферы 

экономики и предпринимательства как интегрального свойства личности. 

Kalinska A. V. Theoretical Foundations of Forming in Senior Pupils Willingness to Choosing a Career in 
Sphere of Economics and Entrepreneurship in Conditions of Profile Training. 

In the article theoretical foundations of forming in senior pupils of general education willingness to choosing 
a career in conditions of profile training are scrutinized, different approaches to the problem of willingness 
of senior pupils to professional self-determination were analyzed, structure of willingness of senior pupils to 
choosing a career in sphere of economy and entrepreneurship as integral quality of personality was defined. 
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ІСТОРИЧНІ НАРИСИ ФОРМ І МЕТОДІВ ОСВІТИ 
В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Різноманітність форм і методів навчальної та виховної діяльності в позашкільних установах на 
сьогоднішній день дає нам привід розглядати їх у розрізі історії. У даній статті нами було 

поставлене завдання: дослідити поетапний історичний розвиток педагогічного процесу позашкільної 
освіти й виховання в Україні, де хронологічні рамки дослідження охоплюють період з Великої 

жовтневої соціалістичної революції по сьогоднішній час. 

Позашкільна освіта на сьогоднішній день є основною показовою ланкою у вихованні й навчанні 
творчої особистості підростаючого покоління завдяки своїй багатофункціональності, гнучкості й 
різноманіттю виховної інфраструктури. Базуючись на принципах особистої зацікавленості дітей і 
добровільності позашкільні освітньо-виховні заклади мають безмежні можливості щодо створення 
найбільш сприятливих умов для розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення 
особливих потреб у процесі творчої діяльності. 

До проблеми виховання й розвитку підростаючого покоління в системі позашкільної діяльності 
зверталися видатні вчені, педагоги (П. П. Блонський, А. С. Макаренко, М. Г. Стельмахович, 
В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський, С. Т. Шацький), відомі психологи й філософи (І. Д. Бех, 
І. А. Катарський, Г. С. Костюк, В. І. Шинкарук), а також сучасні українські педагоги (Т. Сущенко, 
Г. Пустовіт, В. Вербицький і ін.). 

Діяльність позашкільних закладів останнім часом помітно змінило ставлення різних керівних 
структур. Помітно зросли вимоги до змісту й особливостей виховної діяльності позашкільних 
закладів, їхньої ролі в утворення й виховання дітей і підлітків як центрів прогнозування позашкільної 
виховної роботи в цілому. Позашкільна робота оцінюється специфічністю форм, розмаїтістю видів 
діяльності, глибиною змісту, різнобічністю програм творчих об'єднань за інтересами й усієї установи 
в цілому. Проте структура й суть позашкільних закладів ще мають потребу в досить глибокій і 
вдумливій увазі науковців і освітян-практиків. 

Позашкільна освіта має свій поетапний історичний розвиток, де педагогічний процес у навчальних 
закладах відповідав певним принципам, формам й методам організації навчання й виховання 
підростаючого покоління. У даній статті нами було поставлене завдання: досліджувати поетапний 
історичний розвиток педагогічного процесу позашкільної освіти й виховання в Україні, де, за 
аналізами архівних матеріалів, ми визначили основні етапи розвитку, які за хронологічними рамками 
охоплюють період з Великої жовтневої соціалістичної революції по сьогоднішній час. 

На першому етапі (1917–1920 рр.) система позашкільного виховання дітей вирішувала завдання 
організації життєдіяльності дітей. Педагогічні колективи позашкільних закладів вели боротьбу з 
дитячою бездоглядністю й безпритульністю. За даними на 1921 рік на Україні майже 95% дітей 
шкільного віку не мали можливості відвідувати школу, а кількість безпритульних дітей становило 
понад 1,5 млн. [1]. Найпоширенішими формами позашкільної роботи в цей період були: клуби, дитячі 
майданчики, бібліотеки, дитячі свята. У переліку форм роботи називалася гімнастика, екскурсії, 
прогулянки, співу, малювання, читання. Під час дитячих свят проводилися мітинги й демонстрації. 
На свята запрошувалися військові оркестри. Під їхню музику діти виконували фізичні вправи. 
Організовані в такий спосіб дитячі свята створювали своєрідну аналогію життя країни в умовах нової 
влади. У розвитку дітей нових умов сприяли: ідейно-політична спрямованість і зв'язок навчання й 
виховання дітей із громадським життям країни; значна масовість заходів; зв'язок із промисловими 
підприємствами-шефами позашкільних закладів.  

На другому етапі (1921–1930 рр.) цього періоду характерним є становлення соціалістичної 
держави, тому що ще більше підсилюється ідейно-політична спрямованість позашкільної роботи, 
одним із провідних завдань якої стає становлення дитячого комуністичного руху. До цього руху 
відноситься діяльність у комуні ім. Дзержинського педагога й мислителя А. Макаренко, який успішно 
здійснював розвиток "творчої праці" безпритульних і "важких" дітей. Особлива увага в комуні 
ім. Дзержинського зверталася на виховання таких якостей, як: оптимізм, діловитість, точність, 
дисципліна, здатність орієнтуватися в житті, вміння підкорятися товаришеві й уміння наказувати 
товаришеві.  
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Як провідний засіб виховання А. Макаренко виділяє колектив. Правильна організація, тон, стиль, 
режим і дисципліна колективу є "перспективою" особистості. "Так народжується в дитині твердість, 
непохитність загартованого характеру, так виховується почуття честі, обовя’зоку, усвідомлення 
обов'язку стосовно інших людей". Він підкреслював виховну важливість відповідальності старших 
вихованців за молодших: "У старших турбота про молодших й відповідальність за них виховують 
якості: увага до людини, великодушність і вимогливість, нарешті, якості майбутнього сім'янина й 
багато інших" [2: 23]. Також, до важливих методів виховання А. Макаренко прирівнює гру. Він 
стверджував, що гра обов'язково повинна бути присутньою в дитячому колективі. "Граючи вона 
(дитина) наближається до ступеня уяви, фантазії, вона щось із себе уявляє, вона чимось більш 
високим себе почуває, граючи", – писав А. Макаренко [2: 245]. 

Провідне значення для розвитку системи позашкільного виховання дітей у цей період мало 
створення піонерської організації, що ще більше підсилило ідейно-політичну спрямованість роботи 
позашкільних закладів. Розвиток творчих здібностей дітей відбувався в процесі навчально-виховної 
діяльності клубів, де поступово затверджується принцип самоврядування, поширюються такі форми 
виховної роботи з дітьми, як вечори, ранки, газети, екскурсії до музеїв, на фабрики й заводи, 
прогулянки на природу та інше.  

Саме в 30-ті роки на Україні починають створюватися нові типи позашкільних закладів, 
виникають нові форми виховання, які сприяють розвитку здібностей дітей і підлітків: дитячі театри, 
дитячі екскурсійні бюро й екскурсійні станції, агробіостанція, дитяча технічна й сільськогосподарська 
станція, республіканська екскурсійно-туристична станція, дитяча водна станція, агробаза. У цей же 
період починають друкуватися перші дитячі газети й журнали; з'являється перша радіопередача для 
дітей. Отже, незважаючи на надмірну політичну спрямованість виховної роботи з дітьми, ми можемо 
зробити висновок про значні досягнення в розв’язанні  проблеми в розвитку творчих здібностей дітей 
в умовах позашкільної установи. 

На третьому етапі (1931-1941 рр.), забезпечуючи реалізацію завдань політехнічного, трудового, 
естетичного й морального розвитку дітей і підлітків, поліпшується діяльність всіх ланок системи 
позашкільної освіти. 

Особливість цього періоду полягає у значній ролі загальноосвітніх шкіл у житті дітей, тому 
виховання в позашкільних закладах координувалося із планами роботи школи. У цей період розвитку 
творчих здібностей дітей і підлітків здійснюється на базі нових типів позашкільних закладів, які 
відкриваються: Палаци піонерів, Будинки колгоспних дітей, дитячі парки, дитячі залізниці, дитячі 
ігротеки, музичні школи, Будинки художнього виховання дітей. 

Основні тенденції розвитку системи позашкільної освіти в цей період здійснювали позитивний 
вплив на творчий процес учнів, а саме: 

а) залучення до позашкільної діяльності широких шарів суспільства (театри, фабрики, 
заводи); 

б) посилення масовості, що свідчить про залучення до позашкільного виховання все більшої 
кількості дітей; 

в) поширення функцій самоврядування, що сприяло розвитку в дітей звичок до активності, 
формуванню естетичних, моральних якостей особистості; 

г) збільшення ролі комсомольської й піонерської організацій у вихованні дітей і підлітків як у 
школі, так і в позашкільних установах, що сприяло включенню дітей до морально-естетичного 
життя країни. 

На четвертому етапі (1941-1970 рр.) розвиток позашкільної роботи з дітьми визначався 
конкретними умовами життя країни, соціалістичним будівництвом і процесами, які відбувалися в 
суспільстві, змінами в системі освіти й виховання.  

Напередодні Великої Вітчизняної війни зароджується рух червоних слідопитів, тимурівців, 
проводяться спеціальні дитячі воєнізовані походи, оборонно-спортивні ігри. У чисельних оборонно-
спортивних гуртках школярі починають вивчати військові спеціальності. 

У 50-ті роки поширюються сільськогосподарський і краєзнавчий напрямки дослідницької 
діяльності школярів, що базувалися на впровадженні в практику роботи позашкільних закладів 
різноманітних форм і методів, спрямованих на розвиток знань, самостійності й творчих здібностей 
дітей і підлітків. Також у позашкільних закладах з'являються політичні гуртки й лекторії, які давали 
можливість школярам брати участь у політичному житті країни [3]. 

Робота позашкільних закладів була спрямована на виховання дітей і молоді, розвиток їхніх 
пізнавальних інтересів, суспільної активності й залишається на цьому етапі важливим фактором 
трудового виховання, професійної орієнтації, естетичного й фізичного розвитку особистості. У 
практику позашкільної роботи ввійшли нові форми масових заходів: фестивалі, форуми, тижні й свята 
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дружби союзних республік, декади літератури й мистецтва, походи по історичних місцях, поїздки 
миру й дружби, міжреспубліканські трудові табори дружби старшокласників, всесоюзні й 
міжреспубліканські спартакіади й олімпіади. 

П'ятий етап – (1970-1991 рр.), протягом якого посилюється увага до розвитку позашкільної освіти 
в Україні. Особлива увага надається розвитку трудового виховання учнів. Робота з трудового 
виховання стала активно наповнюватися профорієнтаційним змістом. З цією метою проводяться 
численні екскурсії на виробництво, лекції й бесіди профорієнтаційного напрямку. На заняття гуртків 
запрошують батьків учнів або просто представників різноманітних професій, які розповідають про 
особливості своєї роботи. Таким чином, організовуючи бесіди й диспути, педагоги позашкільних 
установ намагаються сприяти свідомому вибору учнями майбутньої професії. 

Шостий етап розвитку позашкільної освіти в Україні – сучасний (1991-2008 рр.). Проголошення 
незалежності України надало актуальності ідеї розвитку творчих здібностей особистості, вільної від 
ідеологічних догм і стереотипів. З огляду на суспільний попит, а також сучасні вимоги до знань і 
вмінь дитини, позашкільні навчальні заклади, крім традиційних, надають нові освітні послуги (гуртки 
вивчення комп'ютерної грамоти, іноземних мов, економічних дисциплін, основ бізнесу й т.д.), а також 
створюються нові типи навчальних закладів: ліцеї, гімназії, коледжі. 

За перші роки незалежності була розроблена низка нормативно-правових документів, які 
регулюють діяльність у цій сфері ("Освіта", Концепція позашкільної освіти, Положення про 
позашкільний навчальний заклад, "Україна ХХ століття"). Одна з основних заслуг того часу –
позашкільну освіту визнали складовою безперервної освіти. Проривом став Закон "Про позашкільну 
освіту", що з'явився на світ через десять років після здобуття незалежності. Тепер це – гордість 
України, адже тільки в нас з усіх країн колишнього СРСР є такий закон. У 2002 році уряд ухвалив 
Програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, дію якої в жовтні 2006 року 
Кабміном було рекомендовано призупинити та включити в Державну програму освіти на 2007-2011 
роки. У Міністерстві освіти вважають, що це тільки на краще, адже фінансування в такий спосіб 
подовжено на три роки [4; 5]. 

Як стверджує Ю. Борисова, на сьогоднішній час наша система позашкільної освіти справді 
унікальна. Якщо Білорусь і Росія рухаються приблизно в одному напрямі з нами, то Польща, Чехія та 
інші західні країни колишнього радянського блоку цю систему майже втратили і працюють, як у 
країнах Центральної й Західної Європи, де секції та гуртки платні й доступні далеко не всім. У 
Прибалтиці діє принцип "гроші ходять за дитиною": секції та гуртки відкриваються на основі грантів. 
Є замовлення від батьків на такий гурток – проводиться конкурс, найкращий колектив відкриває 
гурток, а коли грант закінчується, гурток закривається [6]. 

Історико-педагогічний аналіз розвитку позашкільної освіти в Україні дає змогу визначити що, 
незважаючи на певні відмінності форм і методів навчально-виховної діяльності позашкільних 
закладів, відбувався й відбувається розвиток цієї ланки освіти відповідно до завдань, які ставить 
суспільство в той або інший період перед системою освіти, і визначається умовами соціокультурного 
розвитку суспільства. Проблемі становлення творчої особистості дитини, її творчому розвитку 
надавалась значна увага на всіх етапах розвитку позашкільної освіти, хоча кожний період мав свої 
особливості змісту й підходи до вибору форм і методів роботи. 

Отже, на сучасному етапі завдання розвитку творчих здібностей дітей і підлітків не втратило своєї 
актуальності, саме позашкільні навчальні заклади роблять свій незаперечно вагомий внесок у 
розв’язання цієї проблеми. 
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Перепелица О. В. Исторические очерки форм и методов образования во внешкольных учебных 
заведениях. 

Разнообразие форм и методов учебной и воспитательной деятельности во внешкольных 
учреждениях на сегодняшний день дает нам повод рассматривать их в разрезе истории. В данной 

статье нами была поставлена задача: исследовать поэтапное историческое развитие 
педагогического процесса внешкольного образования и воспитания в Украине, где хронологические 
рамки исследования охватывают период с Великой октябрьской социалистической революции по 

сегодняшнее время. 

Perepelitsa О. V. Historical Essays of Forms and Methods of Education in Out-of-School Educational 
Establishments. 

The variety of forms and methods of study and educational activity in out-of-school establishments nowadays 
gives us an occasion to examine them in the cut of history. In this article we set the problem: to probe stage-

by-stage historical development of pedagogical process of out-of-school education and upbringing in 
Ukraine, where the chronologic scopes of research engulf a period from Great October socialistic revolution 

till today's time. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 
ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ НИЗХІДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Визначено та проаналізовано основні поняття структурного програмування. Пропонуються шляхи 
ефективного застосування методу структурного програмування у професійній діяльності 

майбутнього вчителя інформатики, застосовано елементи структурно-логічного мислення до 
розв’язання задач засобами низхідного проектування. Наведено приклади застосування методу 

низхідного проектування до розв’язування задач з шкільної інформатики. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, етапі становлення та розбудови нової системи освіти і 
науки в Україні, входження української освіти в Болонський процес, все більшого значення набуває 
науковий пошук нових, досконаліших методів роботи в навчанні та вихованні майбутніх фахівців, які 
б поєднували сучасні інформаційно-комунікаційні засоби та технології навчання з особистісним 
розвитком суб’єктів навчання. Постала нагальна проблема реформування національної системи 
освіти, яка спрямована на інформатизацію, автоматизацію та використання нових педагогічних 
технологій навчання, що забезпечать доступ до актуальних знань, підтримки прагнень до неперервної 
освіти і можливостей найповнішої самореалізації, формування компетентної особистості, а також 
передумов професійного зростання і мобільності в умовах сучасного суспільства. 

Як зазначено в нормативних документах, одним із головних шляхів розв’язання даної проблеми є 
підвищення творчої активності майбутнього вчителя у процесі його професійно-педагогічної 
підготовки [1], зокрема вчителя інформатики, до розвитку структурно-логічного мислення 
старшокласників, оскільки це підвищить питому вагу готової інформації, змінить співвідношення між 
структурними елементами змісту освіти на користь засвоєння учнями способів пізнання, набуття 
особистого досвіду творчої діяльності.  

Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути виокремлення структурного 
програмування як методології, яку запропонував Е. Дейкстра [2; 3] та доповнив Н. Вірт [4]. 
Незалежно один від одного вони виступили за відмову від оператора goto у програмуванні та 
вдосконалення теорії мови програмування загального використання. У результаті цього була 
запропонована методика покрокової розробки програм – від глобального до локального, від 
загального до часткового, тобто занурення в алгоритм зверху донизу. Незважаючи на значну 
зацікавленість та різні підходи до вдосконалення структурного програмування [5; 6], ця проблема 
залишається в полі зору науковців та є недостатньо розробленою, що і спричинило ідею написання 
даної статті.  

Удосконалення методики розв’язання алгоритмічних задач на підставі ідей структурного 
програмування є головною метою нашої статті. 

При побудові алгоритму виникає необхідність пояснення деяких складних дій, елементарними 
прикладами яких можуть бути ситуації з життя. Ставлячи вперше перед дитиною завдання прибрати в 
кімнаті, необхідно пояснити, як витирати пил, тримати віник у руках, як набирати воду в миску (чи у 
відро), як полоскати ганчірку та мити підлогу. Надалі такі пояснення будуть зайві, оскільки алгоритм 
"прибирання в кімнаті" вже відомий для дитини.  

У результаті чого можна зробити висновок, що кожна задача є окремою командою для виконавця, 
якщо він знає алгоритм її виконання. В іншому випадку, виникає потреба розкласти задачу на так 
звані "підзадачі", які є "посильними" для виконання. Застосовуючи цей метод, отримують алгоритм, 
що складається з простих команд, які зрозумілі виконавцю, або розуміють, що дана задача є 
непосильною для вибраного виконавця. Прикладом цього може бути деталізація алгоритму побудови 
літака для дитини, в результаті якої виявляється, що задача є непосильною для виконання. 

Запропонований підхід до конструювання алгоритмів називається методом покрокової деталізації 
зверху донизу. При цьому кожна операція буде подана у вигляді лише одного з трьох типів базових 
структур алгоритмів – лінійної (слідування – операції виконуються послідовно одна за одною – 
рис. 1), розгалуження (виконується відповідна операція в залежності від умови – рис. 2) та 
повторення (цикл – багаторазове повторення певної дії – рис. 3). Степінь деталізації алгоритму в 
даному випадку залежить від можливостей обраного виконавця.  
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Розглянемо найпростіший алгоритм переходу людини через вулицю. Для кожної дитини ця 
команда вважається відомою з дитинства, оскільки батьки неодноразово роз’яснювали правила 
дорожнього руху, які стали для дитини певним алгоритмом: якщо необхідно перейти вулицю, 
потрібно відшукати світлофор і скористатися основними правилами переходу за допомогою 
світлофора; якщо за даних умов світлофору не виявиться – правилами переходу без світлофора. При 
цьому в обох випадках виникає потреба деталізувати даний алгоритм – роз’яснити основні правила 
переходу за допомогою світлофора та без нього.  

Проте існує ряд інших випадків, коли дана ситуація постійно доповнюється нескінченною 
послідовністю незрозумілих питань та вимагає застосування підзадач алгоритму, які називаються 
допоміжними. Вони створюються при поділі складної задачі на прості або при необхідності 
багаторазового використання одного й того ж набору дій в одному або різних алгоритмах. 

Описаний метод послідовної деталізації лежить в основі технології структурного програмування й 
широко застосовується при використанні таких мов програмування, як Паскаль, С, С++ та інших. 

У ході опису програми для комп'ютера мовами високого рівня допоміжні алгоритми 
реалізовуються у вигляді підпрограм. Правила описання, звернення до яких та повернення в точку 
виклику, визначаються конкретною мовою програмування. Для зручності часто використовувані 
підпрограми можна об'єднувати в бібліотечні модулі та при необхідності підключати їх у свої 
програми. 

Розглянемо приклад розв’язання задачі з математики за допомогою вищевказаного методу. 
 
Задача. Розв’язати біквадратне рівняння 024 =++ cbxax . 
Математичний розв’язок. 
Вводимо заміну змінної 2xy =  і отримуємо звичайне квадратне рівняння 02 =++ cbyay . 
У залежності від коефіцієнтів cba ,, рівняння може бути різного типу.  

i 
p 

L:=j 

gi= 

L:=k 

рис. 2 

+ 

– 

i h 
L:=j gi= 

Рис. 1 

Рис. 3 

i, 1, n, 1 

L:=L+i; 
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Зокрема, якщо 0=a , то рівняння буде лінійним 0=+ cby , причому: 
(початок першого блоку) 
при 0,0 == cb  розв’язком буде множина усіх дійсних чисел;  
при 0,0 ≠= cb  розв’язків не буде;  

при 0,0 ≠≠ cb  розв’язок буде один: bcy −= .   
У залежності від того, яким цей розв’язок буде (додатнім, від’ємним, чи рівним нулю), рівняння 

відповідно буде мати 2 розв’язки, один або жодного: 

якщо 0>y , то yxyx −== 21 , ;  
при 0=y  маємо 0=x ;  
якщо 0<y , то розв’язків немає. 
(кінець першого блоку) 
Якщо ж 0≠a  (початок другого блоку), то знаходимо дискримінант за відомою формулою 

acbD 42 −= . Тепер все залежить від дискримінанта. Якщо 0<D , то рівняння розв’язків немає, 
інакше при 0=D  (початок третього блоку), то рівняння має два рівних розв’язки, які можна 

обчислити за формулою 
a

by , 221 −= . При чому якщо 0>y , то yx =1 , yx −=2 , при 0=y , то 

0=x , інакше, тобто 0<y  – розв’язків немає (кінець третього блоку). Якщо ж не виконується жодна 
з попередніх умов для дискримінанта, тобто 0>D  (початок четвертого блоку), то рівняння має два 

різних розв’язки, і вони обчислюються за формулами 
a

Dby , 221
±−

= .  Тепер у залежності від 

отриманих розв’язків, рівняння буде мати 2, 3, 4 або жодного розв’язку. Розглянемо кожен випадок. 
1) 00 21 << y,y  – розв’язків немає, 2) 00 21 <> y,y  – будемо мати два розв’язки 1211 yx,yx −==  

3) 00 21 >< y,y  – буде також два розв’язки 2221 yx,yx −== , 4) 00 21 =< y,y  або 00 21 <= y,y  – 

буде один розв’язок 0=x , 5) 0,0 21 >= yy  – маємо три розв’язки 032221 =−== x,yx,yx , 6) 

00 21 => y,y , (початок п’ятого блоку) – буде також три розв’язки 031211 =−== x,yx,yx , і 7) 

00 21 >> y,y , то буде чотири розв’язки 14132221 yx,yx,yx,yx −==−==  (кінець п’ятого 
блоку) (кінець четвертого блоку) (кінець другого блоку). 

Покажемо тепер цей розв’язок за допомогою схеми алгоритму (рис. 4).  

 
 
Задача звелась до двох простіших. Дослідимо окремо кожну з них. Для цього розглянемо перший 

блок (рис. 5). 

початок 

a,b,c 

a=0 

2 блок 1 блок 

+ – 

Рис. 4 
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Розглянемо другий блок (рис. 6). 

 
 
Як бачимо, другий блок розділився ще на два. Розглянемо тепер кожен з них. 3 блок  буде мати 

вигляд (рис. 7): 

d 

d<0 

Немає 
розв. 
 

d=0 

3 блок 4 блок 

+ 

+ 

– 

– 

Рис. 6 

b=0 

c=0 

Всі дійсні 
числа 

+ 

+ 

– 

– 
y=-c/b 

y<0 

Немає 
розв. 

– + 

x=0 

– + 
y=0 

x1;x2 

Рис. 5 

Немає 
розв. 

Немає 
розв. 
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Четвертий блок прийме вигляд (рис. 8): 

 
 
Як бачимо, у четвертому блоці з’являється ще один п’ятий блок. Розглянемо його (рис. 9): 

5 блок 

y1, y2 

y1<0 

y2<0 

Немає 
розв. 

+ 

+ 

y2=0 
+ 

x=0 x1, x2 

x1, x2 

– 

– 

– 

y1=0 

y2<=0 

x=0 

+ 

+ 

– 

– 

x1, x2, x3 

x1, x2, x3 

Рис. 8 

y 

y<0 

Немає 
розв. y=0 

x x1, x2 

x1, x2 
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– + 

Рис. 7 
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Зібравши всі компоненти, отримаємо схему алгоритму розв’язування задачі. Реалізуємо 

розроблену схему алгоритму однією з мов програмування, наприклад Pascal. 
program bikvadr_rivn; 
var a,b,c,d,x,x1,x2,x3,x4,y,y1,y2 : real; 
begin 
    write('a= '); readln(a); 
    write('b= '); readln(b); 
    write('c= '); readln(c); 
    if a=0 then 
{початок першого блоку} 
       if b=0 then 
               if c=0 then writeln('Rozv e mnowuna vsih dijsnih 4usel') 
               else writeln('rozv newmae') 
       else begin 
                  y:=-c/b; 
                  if y<0 then writeln('rozv newmae') 
                  else if y=0 then writeln('x=0') 
                  else begin 
                         x1:=sqrt(y); x2:=-sqrt(y); 
                         writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2); 
                       end 
            end 
    else 
{кінець першого блоку} 
{початок другого блоку} 
    begin 
       d:=sqr(b)-4*a*c; 
       if d<0 then writeln('rozv nemae') 
       else if d=0 then 
{початок третього блоку} 
                     begin 
                         y:=-b/(2*a); 
                         if y<0 then writeln('rozv newmae') 
                  else if y=0 then writeln('x=0') 

y2<0 
+ 

x1, x2 

x1, x2 

– 

y2=0 
+ – 

x1, x2, x3 

x1, x2, x3 

x1, x2, x3, x4 

x1, x2, x3, x4 

Рис. 9 
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                  else begin 
                         x1:=sqrt(y);  x2:=-sqrt(y); 
                         writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2); 
                       end 
                     end 
       else 
{кінець третього блоку} 
{початок четвертого блоку} 
        begin 
            y1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);  y2:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 
            if y1<0 then 
                if y2<0 then writeln('rozv newmae') 
                else if y2=0 then writeln('x=0') 
                else begin 
                         x1:=sqrt(y2);  x2:=-sqrt(y2); 
                         writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2); 
                     end 
           else if y1=0 then 
                      if y2<=0 then writeln('x=0') 
                      else 
                      begin 
                          x1:=0;  x2:=sqrt(y2);  x3:=-sqrt(y2); 
                          writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2,' x3=',x3:6:2); 
                      end 
{початок п’ятого блоку} 
            else if y2<0 then 
                   begin 
                       x1:=sqrt(y1);  x2:=-sqrt(y1); 
                       writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2); 
                   end 
                 else if y2=0 then 
                         begin 
                              x1:=0;  x2:=sqrt(y1);  x3:=-sqrt(y1); 
                              writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2,' x3=',x3:6:2); 
                         end 
                 else 
                     begin 
                         x1:=sqrt(y1);  x2:=-sqrt(y1);  x3:=-sqrt(y2);  x4:=sqrt(y2); 
                         writeln('x1=',x1:6:2,' x2=',x2:6:2,' x3=',x3:6:2,' x4=',x4:6:2); 
                    end; 
            end; 
    end; 
end.  
{кінець п’ятого блоку} 
{кінець четвертого блоку} 
{кінець другого блоку} 
 
Ми навели приклад розв’язання шкільної задачі з математики за допомогою структурного 

програмування. Проте, незважаючи на подані матеріали, дана проблема залишається в полі зору 
педагогів-методистів, розробників методичних матеріалів для учнів загальноосвітніх шкіл та 
студентів вищих навчальних закладів, а тому потребує подальшого вивчення. 
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Присяжнюк Т. А. Использование элементов структурно-логического мышления при решении 
задач методами нисходящего проектирования. 

Определены и проанализированы основные понятия структурного программирования. Предлагаются 
способы эффективного применения метода структурного программирования в профессиональной 
деятельности будущего учителя информатики, применены элементы структурно-логического 
мышления к решению задач средствами нисходящего проектирования. Приведены примеры 

применения метода нисходящего проектирования к решению задач по школьной информатике. 

Prisyazhnyuk T. A. Application of Elements of Structural-Logical Thinking to Decision of Tasks by 
Facilities of Top-down Design. 

The basic concepts of the structured programming are defined and analysed. The ways of effective 
application of method of the structured programming are offered in professional activity of future teacher of 
informatics, the elements of structural-logical thought are applied to the decision of tasks by facilities of top-
down design. The examples of application of method of top-down design are resulted to the decision of tasks 

on a school informatics.
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УДК 373.51 
Б. М. Ренькас, 

здобувач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
В РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

У статті охарактеризовано сутність, особливості, цілі, зміст та форми профільного навчання. 
Розглянуто основні підходи у реалізації профільного навчання старшокласників у практиці 

вітчизняних загальноосвітніх шкіл. Визначено місце та роль профільного навчання в розвитку 
сучасної системи середньої освіти. 

Одним із пріоритетних завдань реформування сфери загальної середньої освіти в Україні є 
організація профільного навчання старшокласників. Актуальність такого навчання зумовлена 
потребами сьогодення – посиленням ключової місії школи у професійному визначенні 
старшокласників, створенням умов для розвитку творчої особистості, здатної ефективно працювати 
та навчатися упродовж усього життя. 

Основними нормативними документами, що регламентують реформування освіти в Україні, 
законодавчо закріплено нові підходи до організації освіти у старшій школі. У Державній національній 
програмі "Освіта. Україна ХХІ століття" (1993 р.); Законах України: "Про освіту" (1991 р.), "Про 
загальну середню освіту" (1999 р.); Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001 р.); 
Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.); Концепції профільного навчання у старшій школі 
(2003 р.), Галузевій Програмі впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки (2008 р.) 
визначено основні стратегічні завдання реформування ситеми освіти та сфери загальної середньої 
освіти, визнано організацію профільного навчання актуальним і своєчасним шляхом розбудови 
вітчизняної старшої школи.  

Як наслідок, за останнє десятиліття в освітньому просторі системи загальної середньої освіти 
активно почали функціонувати ліцеї, гімназії, колегіуми, де профільність старшої школи утілюється 
на практиці. Проте, відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, починаючи з 
2003 року, профільне навчання запроваджується в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, які 
надають повну загальну середню освіту.  

Поряд із практичним становленням та реалізацією профільного навчання вітчизняними та 
зарубіжними дидактами, психологами, педагогами активно розроблялися теоретичні основи 
організації та функціонування профільного навчання. Учені розглядають концептуальні положення 
профілізації в різних її аспектах: концептуальні засади особистісно орієнтованого профільного 
навчання в загальноосвітній школі (А. Алексюк, Н. Бібік, А. Бойко, С. Гончаренко, І. Лернер, 
Ю. Мальований, О. Савченко, Б. Федоришин та ін); сутність і особливості організації профільного 
навчання (С. Вольянська, Т. Захарова, П. Лернер, Л. Липова, І. Лікарчук, В. Огнев’юк, Ю. Пархомець, 
М. Піщалковська, Л. Покроєва, П. Сікорський, Н. Шиян та ін.); науково-методичний супровід 
(Н. Бібік, М. Бурда, Р. Вдовиченко, Т. Козлова та ін.); зміст навчання та організація навчально-
виховного процесу в умовах профільного навчання (А. Баранников, Г. Вороніна, C. Вольянська, 
М. Гузик, О. Лазарєв, Ж. Лістарова, А. Пентін, Г. Пічугіна, С. Рягін, А. Сологуб, С. Трубачева, 
Н. Чайченко та ін.); організація допрофільної підготовки в основній школі (Е. Аршанський, 
О. Алесьєва, А. Пінський, Г. Тахтамишева та ін.); психологічні аспекти профільного навчання 
(Г. Балл, І. Кон, П. Перепелиця, В. Рибалка, С. Максименко та ін.); організація профільного навчання 
в сільській школі (І. Осадчий, А. Самодрин, Н. Шиян, В. Люлька та ін.); організація профільного 
навчання в зарубіжній школі (М. Авраменко, А. Джуринський, Н. Кравець, К. Корсак, О. Локшина, 
О. Савченко та ін.); історія становлення профільно зорієнтованого навчання (С. Максименко, 
К. Корсак, І. Лікарчук, Н. Бібік та ін.), компаративний аналіз організації профільного навчання в 
різних країнах, (Н. Воскресенська, О. Лисова, О. Локшина, О. Овчарук, А. Сбруєва) тощо.  

Напрацьований досвід організації профільного навчання разом з роботами вітчизняних науковців 
дає змогу визначити позитивні надбання та проблеми у практичному застосуванні профільного 
особистісно зорієнтованого навчання. Тому актуальним є осмислення його сутності, місця та ролі на 
нинішньому етапі розвитку сучасних загальноосвітніх навчальних закладів. 

Метою даної статті є аналіз становлення профільного навчання у вітчизняній теорії та практиці. 
Кращому розумінню сутності та особливості профільного навчання сприяє аналіз його в 

порівнянні з загальноосвітньою підготовкою. З точки зору С. Максименко, профільна підготовка як 
система має істотні відмінності від загальноосвітньої підготовки [1: 27]. Насамперед, вона вимагає 
необхідності орієнтації у світі професій та знання про їх вимоги до особистості. Для цього, на думку 
психологів, мають бути активізовані та сформовані провідні особливості психологічного сприйняття 
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професійного вибору: усвідомлення, конкретизація професійно-орієнтованих характеристик, 
орієнтація у світі професій [2: 7]. 

Наступна відмінність профільного навчання від загальноосвітньої підготовки розглядається як 
сукупність вимог з боку профільного навчання до особистості. Узагальнюючи їх, С. Максименко 
зазначає, що можна виділити такі їх основні групи: активізація, інтенсифікація навчальної діяльності, 
збільшення інтелектуального напруження, інтенсивне нарощування профільного навчального і 
продуктивного досвіду, підвищення рівня самоорганізації, саморегуляції, самостійності; підвищення 
уваги до рис характеру, які сприяють/заважають успішній напруженій продуктивній діяльності; 
відповідності потреб, мотивів, інтересів, схильностей, потягів, мотивів-емоцій специфіці профілю і 
професії; викликана необхідністю спеціалізації вимога до спілкування учня. 

Указані вимоги утворюють закінчений загальний перелік і зумовлюють формування в учнів 
певних видів психологічної готовності особистості. Ці вимоги обов’язкові для кожного учня, хоча їх 
співвідношення між собою різне в залежності від домінуючого профілю навчання [2: 8-9]. 

Вищезазначене свідчить, що готовність до профільного навчання можна та необхідно розглядати 
як цілком самостійну психолого-педагогічну категорію, яка потребує активного застосування під час 
організації профільного навчання старшокласників. Психологічна готовність учня до профільного 
навчання може розглядатися як прояв готовності до усвідомленого вибору майбутньої професійної 
діяльності.  

Дослідження науковців, аналіз вказаних вимог дає підстави стверджувати, що профільне навчання 
є дуже складним, системним за своїм змістом, функціями, характеристиками, ознаками, суб’єктами 
діяльності педагогічним явищем. Саме тому воно потребує та нині перебуває в стадії активних 
теоретичних та емпіричних досліджень, направлених на дефінітивне опрацювання проблеми, 
досягнення розуміння його цілей і змісту, узагальнення основних форм реалізації.  

Насамперед, слід відмітити, що реалізація профільного навчання в старших класах 
загальноосвітньої школи не припинила наукову дискусію щодо самого терміну "профільне навчання". 
Аналіз наукових джерел дозволяє дійти висновку, що в основу поняття науковці закладають різні 
властиві профільному навчанню сутнісні ознаки. Автори терміном "профільне навчання" позначають 
широку сукупність педагогічних явищ та процесів, що відрізняються у своїх причинах, проявах і 
наслідках. Наведемо декілька визначень цього поняття, які відображають широту і неоднозначність 
авторських трактувань. 

Так, О. Бугайов зазначає, що профільне навчання – тип диференціації та індивідуалізації навчання, 
за якого максимально враховуються інтереси, нахили та здібності учнів до певного виду діяльності [3: 
9-10]. 

На думку Н. Побірченко, профільне навчання – це диференційоване за змістом навчання, у якому 
враховуються, в першу чергу, основні запити і професійні плани учнів [4]. 

Л. Покроєва визначає профільне навчання як засіб диференціації та індивідуалізації навчання, 
який дає можливість більш повно враховувати інтереси, нахили, здібності учнів, створює умови для 
їхнього навчання відповідно до професійних інтересів і намірів продовжувати освіту [5: 49]. 

З точки зору Р. Бєссонова, профільне навчання – освітній процес в профільних класах ліцеїв та 
гімназій, направлений на інтенсифікацію соціально-професійного самовизначення старшокласників 
шляхом диференціації навчання на підставі врахування здібностей і інтересів [6: 29]. 

Аналіз зазначених вище понять показує, що, незважаючи на розбіжності термінологічного плану, 
слід відзначити, проте, їхні спільні сутнісні особливості, до яких, на нашу думку, належать:  

− забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання;  
− врахування інтересів, нахилів, здібностей;  
− забезпечення умов для професійного самовизначення  старшокласників. 

Варто зазначити, що з прийняттям у 2003 р. Концепції профільного навчання в старшій школі 
найбільш уживаним стає трактування профільного навчання, яке подано у ній. 

Проте, на нашу думку, слід відмітити, що оскільки профільне навчання реалізується в системі 
загальноосвітньої підготовки, то дане твердження дає підстави сформулювати його як вид 
особистісно орієнтованого диференційованого навчання, який у системі загальноосвітньої підготовки 
направлений на інтенсифікацію процесів усвідомленого вибору майбутньої професійної діяльності на 
основі максимального врахування індивідуальних здібностей, інтересів, потреб молодої особистості. 

Існуюче розмаїття підходів до визначення поняття "профільне навчання" відтворює та, водночас, 
створює творче підгрунття для реалізації профільного навчання в практиці загальноосвітніх шкіл. 
Тому аналіз праць з проблем профільного навчання в галузі педагогіки та психології дозволяє 
відмітити різні підходи, які застосовують загальноосвітні навчальні заклади під час реалізації 
профільного навчання в старшій школі. 

Так авторська школа М. П. Гузика пропонує систему, в основі якої принцип – реалізація 
профільного навчання через розвиток природних здібностей дітей [7].  
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Аналогічної думки дотримується Г. Покиданов, який вважає, що дуже багато проблем у 
суспільстві (не тільки в освіті й науці) можна буде розв’язати тоді, коли вся справа навчання й 
виховання буде будуватися на основі природних здібностей кожної людини [8]. 

Схожі міркування висловлює О. Кабардін. Він пов’язує основні організаційні аспекти профільного 
навчання з переходом загальноосвітніх навчальних закладів до продуктивного типу навчання. 
Основний аргумент – школі потрібно відмовитися від передавання "суми знань", а взяти за мету 
розвиток творчих здібностей [9]. 

Ідею продуктивного навчання підтримує Л. Бєлова, яка вважає, що запровадження профільного 
навчання вимагає перегляду змісту навчально-виховного процесу в напрямку перетворення з 
репродуктивного у продуктивний, здатний підготувати учнів не лише до творчого застосування 
набутих знань і навичок, а й постійного самовдосконалення [10]. 

У педагогічній теорії і практиці відбувається активний обмін думками з приводу мети профільного 
навчання, основних результатів, які очікує суспільство та особистість внаслідок його реалізації. 

Так К. Корсак акцентує на тому, що стратегічною метою запровадження профільного навчання є 
підвищення людського капіталу [11: 26]. 

І. Ареф’єв метою профільного навчання старшокласників вважає необхідність покращити якість 
загальної освіти, забезпечити глибоку і спеціалізовану підготовку учнів з урахуванням їх 
індивідуальних здібностей і здібностей у декількох освітніх областях [12: 49]. 

С. Є. Вольянська зазначає, що мета профільного навчання сприяти поширенню індивідуалізації та 
диференціації, упровадженню інформаційних технологій, дистанційного навчання та інших 
педагогічних інновацій, здійсненню неперервної професійної освіти, що є гарантом успішної 
соціалізації особистості та основою соціально-економічного розвитку суспільства [13: 3]. 

На думку С. Бобрової, профільна школа покликана не стільки забезпечити базу вибору певного 
напряму професійної діяльності, скільки сприяти оформленню поглядів на подальше соціальне та 
трудове проектування свого життя. Правильний вибір майбутньої професії або роду занять – це 
визначення успішності всього життя особистості [14: 6]. 

Зазначене, на нашу думку, дозволяє сформулювати загальну мету профілізації старшої школи – 
надати якісний рівень загальноосвітньої та профільної підготовки через реалізацію узгоджених з 
особистісними та суспільними потребами навчальних планів задля формування життєво та соціально 
значущих універсальних компетенцій. 

Більш глибокому розумінню сутності, місця і ролі профільного навчання як педагогічного явища у 
розвитку сучасних загальноосвітніх навчальних закладів сприяє, на нашу думку, з’ясування його 
цілей та змісту. 

На думку С. Є. Вольянської, складники цілей профільного навчання мають комплексний характер 
і покликані реалізувати ідеї гуманістичної педагогіки. До них дослідник відносить: соціально-
педагогічні, організаційно-методичні, універсальні компетенції [13: 9]. 

Цілі профільного навчання узгоджуються зі змістом профільної освіти, який А. Самодрин 
пропонує розглядати як систему наукових знань, умінь і навичок, засвоєння яких забезпечує 
формування в учнів наукового світогляду; умови особистісно орієнтованої перетворюючої діяльності, 
спрямованої на відтворення і розвиток людини культури на засадах генетичної програми особистості; 
всебічний розвиток розумових, фізичних здібностей та системи емоційно-ціннісних уявлень про світ 
як багатокомпонентний об’єкт, а також розвиток профільно-диференційованих інтересів з метою 
максимальної соціалізації та творчої самореалізації особистості. 

До головних чинників реалізації змісту профільної освіти, з точки зору А. Самодрина, належать: 
− комплексний системний підхід до побудови освітньої траєкторії варіанту освіти; 
− виховання людини, здатної впливати на власну освітню траєкторію; 
− взаємообумовлюючий характер діяльнісного, ціннісно-смислового та компетентнісного 

підходів; 
− пріоритет національних та культурних цінностей; 
− можливість саморегуляції в умовах нелінійних змін у розвитку суспільства; 
− оволодіння саморефлексією; 
− проектування власних програм досягнення успіху; 
− формування уміння "вчитися"; 
− генерування ідей, пізнавальної активності [15: 12-13]. 

Проте, науковцями доведено, що зміст сучасної шкільної освіти недостатньо адаптований до 
майбутніх потреб учнів. Проблему змісту профільної освіти необхідно вирішувати на державному 
рівні із залученням широкого кола науковців і практиків, відповідно до Програми "Освіта", де 
зазначено, що оновлення змісту освіти... передбачає приведення його у відповідність до сучасних 
потреб особи й суспільства. 
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Аналіз літератури стосовно функціонування профільного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах свідчить, що за останнє десятиріччя склалися різноманітні форми його організації. Їх 
поділяють на внутрішньошкільні та зовнішні форми профілізації. До внутрішньошкільних форм 
відносять однопрофільні загальноосвітні навчальні заклади; багатопрофільні загальноосвітні 
навчальні заклади; профільні класи в загальноосвітніх навчальних закладах; профільні групи в 
багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах; профільне навчання за індивідуальними 
навчальними планами і програмами загальноосвітніх навчальних закладів; динамічні профільні групи 
(у тому числі, різновікові). Зовнішніми формами профілізації є: міжшкільні профільні групи району, 
міста, шкільного округу; профільна школа інтернатного типу; міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат; загальноосвітні навчальні заклади у кооперації з навчальними закладами вищої, середньої і 
початкової професійної освіти; загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних закладів; 
опорні профільні школи; профільне навчання на базі спеціалізованих художніх, спортивних, 
музичних шкіл. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що побудова моделей профільного навчання 
базується на освітніх запитах і потребах учнів, перспективах подальшої освіти випускників школи. 
Суттєвим недоліком та проблемою, проте, є необхідність значного урахування кадрових можливостей 
і матеріальної бази школи, що або звужує можливості щодо забезпечення освітніх потреб або 
розширює їх.  

Водночас, слід відмітити, що на сучасному етапі перевага практиками надається 
багатопрофільним моделям, тому що, як обґрунтовує Н. Побірченко, багатопрофільний заклад може 
максимально задовольняти освітні запити щодо профільного навчання [4]. 

Разом з тим, аналіз вітчизняного досвіду впровадження профільного навчання у старшу школу 
загальноосвітнього навчального закладу дозволяє виділити основні протиріччя та проблеми, які 
окреслюють фахівці.  

Так, Л. І. Даниленко та Ю.В. Шукевич наголошують, що сьогодні перед загальною середньою 
освітою стоїть завдання подальшого вдосконалення її якості. Особлива відповідальність за якість 
освіти, загалом, і фахову підготовку учнів, зокрема, лежить на профільних загальноосвітніх 
навчальних закладах. З одного боку, в таких закладах освіти неодмінно потрібно виконувати 
державний компонент, який є єдиним для всіх, з другого – відповідати профілю навчального закладу, 
що потребує збагачення освіти за рахунок нових або оновлених предметів, курсів і спецкурсів, а це 
інколи значно обтяжує навчально-виховний процес. Кожний такий заклад шукає власні шляхи 
подолання визначеного протиріччя і вирішення конкретних освітніх завдань [16: 16-17]. 

Узагальнюючи результати аналізу наукових, фахових, інформаційних джерел стосовно реалізації 
профільного навчання заначимо, що організація профільного навчання, коли враховується бажання 
учня, думка батьків і вчителів, надає можливість: 

− здійснити особистісно орієнтоване диференційоване навчання учнів; 
− більш глибоко розвинути здібності учнів, їхні нахили; 
− забезпечити якісні знання з профільних дисциплін на рівні сучасних вимог; 
− підготувати випускника ринково конкурентоздатного; 
− обумовити вибір випускником професійної діяльності. 

У цьому, з нашої точки зору, полягає особливість місця та ролі профільного навчання в сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладах.  
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старшеклассников в практике отечественных общеобразовательных учебных заведений. Определено 
место и роль профильного обучения в развитии современной  системы среднего образования. 

Renkas B. M. Place and Role of Specialized Training in Modern General Education Schools.  

In the article the nature, characteristics, objectives, content and forms of specialized training are 
characterised. The main approaches in the implementation of specialized training for students in the practice 
of national schools are considered. The place and role of education in the development of the modern system 

of secondary education is defined. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглянуто сьогоднішні проблеми збереження психічного здоров’я особистості. Подано 
основні причини й ознаки психічних розладів та засобів їх подолання. Причому йдеться не про 

психічно хворих людей, а про необхідність психічно здорової людини зберегти своє здоров’я в будь-
яких умовах життєдіяльності. Показано вплив негативних стресових реакцій на  стійкість 

організму до шкідливих хвороботворних факторів. 

У наш час, коли загострюються екологічні проблеми, обумовлені наслідками Чорнобильської 
катастрофи, виникають надзвичайні ситуації, посилюється вплив соціального і технічного прогресу 
на організм, спостерігається спад рівня індивідуального здоров’я людей, зокрема, дітей. Соціально-
технічний прогрес спричиняє зростання негативного впливу на особистість інформаційних потоків; 
збільшення повсякденних фізичних та психофізичних навантажень; загострення екзистенціального 
почуття страху, невпевненості, розгубленості та розчарування. Усе це негативно позначається як на 
фізичному, так і на психічному здоров’ї. Тому збереження здоров’я особистості, причому не тільки 
фізичного, а й психічного, є одним із найважливіших завдань нашого суспільства і, насамперед, 
системи освіти [1: 3]. 

Загальною метою нашого доробку є опрацювання рекомендацій для подолання психогенних 
(часто, конфліктогенних) нервово-психічних розладів, які виникають у результаті ускладнення 
особливо важливих для людини життєвих ситуацій і виявляються в специфічних клінічних 
феноменах за відсутності психотичних явищ. В основу рекомендацій покладено огляд літератури та 
спостереження авторів за психічною й особистою поведінкою суб’єктів у колективах, у т. ч. у 
середовищі учасників навчально-виховного процесу в університеті. 

Психічне здоров’я – це здатність людини адекватно відображати навколишню дійсність, тобто 
формувати у своїй свідомості об’єктивний образ усього оточуючого. В основі психічного здоров’я – 
сфера емоцій, відчуттів, мислення. Психічний рівень організації людини забезпечує те життя, де вона 
має потребу реалізувати себе як особистість. 

Психічне здоров’я – це, передусім, відсутність психічних розладів. Хоча кожній людині й 
притаманне це здоров’я, ним користуються, не помічаючи його існування. Проте саме від психічного 
здоров’я залежить стан фізичного та соціального комфорту кожного індивіда. Психічний стан 
дозволяє людині свідомо пристосовуватись до оточення, яке постійно змінюється, і водночас 
залишатись неповторною особистістю. Завдяки йому ми повною мірою відчуваємо й переживаємо 
наше буття та єдність із навколишнім світом. 

На жаль, ідеальне психічне здоров’я (як і фізичне) існує тільки в нашій уяві. Більшості людей хоча 
б раз у житті доводилося чи доводиться мати проблеми зі своїм психічним станом. На сьогодні 
медики відзначають зростання розповсюдженості нервово-психічних захворювань як у нашій країні, 
так і в усьому світі. Емоційне перевантаження поширюється не зовсім адекватною інформацією по 
телебаченню, радіо, у пресі. Недостатній сон, фізичне перевантаження на роботі чи в школі тощо 
призводять до розвитку таких хвороб, як неврози, вегето-судинні дистонії, синдром хронічної втоми, 
депресії та інших розладів у функціонуванні органів і систем усього організму. Понад 40 відсотків 
населення України мають досвід депресивних або невротичних розладів, не менше 5 відсотків мають 
проблеми, пов’язані з уживанням алкоголю та наркотиків. Доволі розповсюдженим захворюванням є 
депресія. Людина, що страждає на цю хворобу, схильна до самогубства. Багато з тих, хто переніс 
глибоку депресію, не застраховані від наступного нападу. Безперечно, патологічний психоемоційний 
стан людини відіграє негативну роль майже в усіх сферах життєдіяльності. У професійній сфері: 
зниження рівня працездатності, погіршення стосунків із колегами (різного роду конфлікти та ін.). У 
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побутовій та сімейній сфері: погіршення взаєморозуміння з членами родини, близькими та рідними 
людьми, порушення статевих відносин тощо [2: 3]. 

Складні життєві ситуації вдома, на роботі, у навчальному закладі можуть призвести до 
виникнення в будь-кого безсоння, дратівливості, порушення пам’яті, відсутності апетиту, стресу 
тощо. Під стресом розуміють загальну неспецифічну нейрогуморальну реакцію, яка виникає в 
організмі за умов, що загрожують порушенням гомеостазу. Стрес  (від англ. stress – напруга) – це 
психофізіологічний стан людини, що виникає у відповідь на різноманітні екстремальні дії.  
Г. Сельє відмічав, що стрес не завжди щось тільки негативне, що це обов’язковий компонент життя, 
який супроводжує емоції будь-якого знаку,  у тому числі любовного екстазу й творчого підйому. Ці 
емоції приносять задоволення й захищають від ударів життя. Стрес може не тільки знизити, але й 
підвищити стійкість організму до шкідливих хвороботворних факторів, і в цьому випадку він має 
назву еустреса. У протилежність йому той стрес, котрий може призвести до хвороб і загибелі, має 
назву дістреса. Можливий нервово-психічний, тепловий або холодовий, світловий, антропогенний та 
інші форми стресу. Яким би не був стрес, хорошим або поганим, емоційним або фізичним, дія його на 
організм має загальні риси. Важливим у розумінні стресу є той факт, що його причини по-різному 
сприймаються кожним із нас. Реакція на один і той же стресовий чинник в одній і тій же ситуації в 
різних людей може бути різною. Отже, оцінюючи стресову реакцію людини, важливо визначити 
чинник, ступінь (співвідношення "чинник-реакція") і тривалість (гострий або хронічний) стресу. Як 
гострий, так і довготривалий стрес істотно погіршує якість життя особистості. Тому стрес 
обов’язково необхідно контролювати, виконуючи декілька наступних порад [3: 4]:  

− займайтесь улюбленою справою, яка приносить вам радість; 
− утримуйтесь від уживання напоїв або знеболюючих засобів, що містять кофеїн і 

знижують вашу здатність протистояти стресу; 
− ставте перед собою мету, яку ви спроможні досягти (нереальні завдання посилюють 

стрес); 
− візьміть за правило виконувати вправи на розслаблення. Робіть глибокий вдих через ніс 

і видих через рот. Сконцентруйтесь на диханні протягом 10 хвилин. 
Дуже важливо вчасно звернути увагу на вказані відхилення, щоб запобігти їх поглибленню. Слід 

звернутись за консультацією та порадами до медичних фахівців. Проте кожна людина спроможна 
будь-коли перетворитися на власного лікаря-психіатра, провівши індивідуальне тестування за 
чотирма напрямками: самооцінка, настрій, працездатність, проблеми [4]. 

 Самооцінка: 
– я нікчемна, ні на що нездатна, не варта уваги людина. 
– я найрозумніша, найталановитіша і найкрасивіша людина, але інші цього, чомусь, не 

помічають. 
Настрій: 
– я прокидаюсь з незрозумілим почуттям тривоги, яке тримається весь ранок; 
– я втратив бажання займатися улюбленими справами через поганий настрій, який з’явився без 

зрозумілих поважних причин; 
– здається, що життя не має сенсу і не варте того, щоб його продовжувати; 
– досить часто виникає думка піти з життя; 
– з’явився піднесений настрій упродовж тривалого часу, щоденні проблеми не турбують. 
Працездатність: 
– останнім часом пам’ять і здатність сконцентровуватися настільки погіршилися, що 

неможливо виконувати звичайну роботу; 
– сплю лише 5 годин на добу; 
– останнім часом турбують постійні хаотичні, неприємні або жахливі сновидіння, від яких 

постійно доводиться прокидатися. 
Інші проблеми: 
– щоб заспокоїтися, усе частіше доводиться вживати алкогольні напої, палити; 
– виникає бажання вживати наркотичні речовини; 
– бачиться й чується щось таке, чого не бачать і не чують інші; 
– здається, що оточуючі постійно намагаються принизити, образити, заподіяти якусь шкоду; 
– те, що раніше подобалось, більше не цікавить і не радує; 
– все частіше виникає бажання бути на самоті. 
Якщо принаймні із трьома наведеними твердженнями доводиться погоджуватись, то варто 

дослухатися до трьох простих порад. 
Перша – не треба боятися і впадати в розпач. Більшість існуючих проблем зникнуть без будь-

якого особистого втручання, якщо продовжувати жити звичайним життям, спілкуватися із друзями, 
займатися улюбленими справами, добре відпочити. 
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Друга  – слід пам’ятати, що абсолютна більшість психічних розладів зникає при правильному 
лікуванні, а хронічні стани можна успішно контролювати сучасними методами терапії так, що вони 
не заважатимуть вести повноцінне життя. Не варто звертати увагу на чутки про психічні хвороби, 
краще покластись на глузд і думку фахівця. Якщо виникають проблеми із психічним здоров’ям, 
потрібно звернутись до психолога, лікаря-психіатра, психотерапевта чи до дільничного лікаря – саме 
цей крок виведе на правильний шлях. 

Третя – не потрібно думати, що проблеми, які виникли, унікальні й нічого подібного з  іншими не 
траплялося. Треба поспілкуватися з людиною (родичем, другом, сусідом), якій довіряєш, розказати 
про те, що непокоїть. Є люди, котрі вже пережили щось подібне самі, або це сталося з іншими 
родичами чи друзями. Вони обов’язково підтримують. 

За будь-яких обставин кожен повинен пам’ятати: що б не сталося зі здоров’ям, людина 
залишається рівноправним громадянином та особистістю, гідною поваги. 

Захист, який людина в змозі протиставити конфліктам, прикрощам, образам, – це культура 
міжлюдських стосунків. Добро сіє добро, зло відгукнеться злом, а любов викличе в думках 
оточуючих взаємну любов. Гуманне ставлення один до одного, повага до особистості, ввічливість, 
скромність, тактовність, благородність, терпіння, чуйність, відраза до брутальності – риси, які слід 
невтомно виховувати в собі, в тих, хто навколо. Адже винуватцями конфліктних ситуацій частіше за 
все є егоїстичні, надмірно честолюбні, зарозумілі, заздрісні, злопам’ятні, мстиві люди. 

Для попередження конфліктів необхідно кожній людині постійно прагнути до подолання 
негативних якостей свого характеру, виховуючи позитивні. Прагнучи доброзичливих стосунків, не 
заводьте дружби з "важкими", нестриманими людьми. 

Значення для здоров’я нормального психічного стану на роботі, в школі, вдома надзвичайне. І 
хоча, на превеликий жаль, життя без стресів неможливе, одним із найвірніших, випробуваних часом 
засобів подолати вибух емоцій, розрядити їх є інтенсивна м’язова діяльність, фізична праця, швидка 
хода, біг, позитивні емоції, що викликають радість, добре впливають на організм людини. Кращий 
шлях зменшити стресовість – відволіктись. 

Задоволення людині приносять почуття причетності до вирішення важливих справ, своєї користі. 
Для збереження високого життєвого тонусу потрібні улюблена робота, захоплення цікавою справою, 
стабільна гармонійна сім’я, щирі друзі, впевненість у завтрашньому дні. Життєрадісність – це не 
лише ознака здоров’я, а й один із найнадійніших профілактичних засобів від різних захворювань. 
Головне – не піддаватися впливу негативних емоцій, а настроюватися на оптимістичний лад [2; 3; 4]. 
Навіть після нищівної поразки боротися із гнітючими думками найкраще за допомогою спогадів про 
минулі успіхи. Це сприятиме встановленню віри в себе та створить максимум психічного комфорту. 
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В статье рассмотрено сегодняшние проблемы сохранения психического здоровья личности. 
Представлено основные принципы и признаки психических расстройств, а также способы и 

средства их преодоления. Причем речь идет не о психически больных людях, а о необходимости 
психически здоровых людей беречь своё психическое здоровье в любых условиях жизнедеятельности. 
Показано влияние негативных реакций на устойчивость организма к вредным болезненотворным 

факторам. 

Pavlovsky V. A., Brodetska N.V., Gnenna L.F. The Problem of Personal Mental Health. 

The article considers the present-day state of personal mental health. Main reasons and sings of mental 
disorders as well as methods and means of their overcoming are given. The article deals with mentally 

healthy people and shows the necessity to save their mental health in any life conditions. The influence of 
negative stress reactions on organism resistance to harmful disease factors is described. 
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УТІШАННЯ В ПАРЕНТАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ  

У статті йдеться про особливості вербалізації аспекту утішання в парентальному дискурсі, тобто 
в дискурсі спілкування батьків та дітей. Аналізується омовлення  дій з метою покращення 

негативного психоемоційного стану комунікантів, що пов'язані один з одним родинними зв'язками. 
Також  розглядаються вербальні одиниці аспекту утішання та їх функціонування. 

Потреба у спілкуванні ніколи ще не відчувалася настільки очевидно та не реалізовувалася 
повсюди в таких величезних масштабах, як у сучасний період часу, якщо мати на увазі реальності 
сучасного світу, соціальні наслідки науково-технічної революції, які помітно вплинули на всі сторони 
та аспекти сучасної вербальної комунікації, відзначає  Г. О. Орлов [1: 8]. Кожний період розвитку 
суспільства висуває свої завдання та настанови, викликає до буття такі аспекти різних галузей життя, 
що пов'язані з існуванням людини, які є найбільш характерологічними для неї, які найточніше 
віддзеркалюють її суть та потреби [2: 145].  

Вихідною метою реалізації мовленнєвого акту мовцем є перлокутивний ефект – вплив на адресата. 
Людина, перебуваючи в соціумі, неминуче прагне впливати на обставини. Мовленнєвий вплив 
відіграє у  комунікації провідну роль і як посередник, і як самоціль. За словами Петера фон Поленца, 
"хоча інтерпретація впливу значною мірою залежить від контексту, суб'єктивна та суперечлива, вона 
становить невід'ємну складову глибокого розуміння усіх дій мовленнєвої комунікації" [3: 212]. 

У сфері соціальних наук, включаючи лінгвістику, інтерес до дискурсу пов'язаний з інтересом до 
проблем особистості (у тому числі мовної особистості), що теоретично оформився в соціальному 
конструктивізмі, який розглядає комунікацію як соціальний процес побудови світу. У філософії 
постмодерна термін "дискурс" застосовується на позначення утворення, що має мисленнєво-
комунікативну природу та належить до типу об'єктів, що можуть бути адекватно інтерпретовані лише 
у світлі нелінійної парадигми. Користуючись мовою сучасної концепції нелінійних динамік, можна 
сказати, що дискурсивність може бути інтерпретована як іманентна здатність нерівновагового 
середовища до самоорганізації, процесуальність, що реалізується в якості нелінійної [4: 237].  

Слід зазначити, що сімейно-побутова сфера спілкування вивчається сучасними дослідниками. 
Варто згадати низку досліджень М. С. Рузіної, М. М. Кольцової, Т. Н. Ушакової та Н. В. Уфімцевої, 
присвячених проблемам дитячого мовлення та дитячому дискурсу [5; 6], а також аналізу деяких 
типових сімейних комунікативних ситуацій та комунікації між дружинами та чоловіками А. А. Бігарі, 
Л. В. Солощук, І. Г. Тейг [7; 8; 9]. 

Проте, незважаючи на дослідження дискурсу сімейного спілкування, увагу до ранньої мовленнєвої 
та до мовленнєвої функції дітей [6; 7], у лінгвістичних роботах не проводилося комплексного 
вивчення особливостей вербалізації утішання в парентальному дискурсі, тобто в дискурсі спілкування 
дітей та батьків. Великий інтерес викликає дослідження семантичних особливостей лексем, які 
позначають "утішання" в антропоцентричному напряму досліджень у сучасній лінгвістиці, оскільки 
вони позначають ситуації, пов’язані з міжособистісними відносинами людей. Вербальне вираження 
"утішання" вивчали українські та російські лінгвісти М. Ю. Федосюк, Ю. В. Казачкова, 
А. О. Ханский, Ф. С. Бацевич, Л. В. Козяревич та інші вчені. Тлумачний словник української мови дає 
визначення поняття "утішання" як "створення радісного, веселого стану адресата, виведення адресата 
із стану горя, печалі, смутку, допомога кому-небудь позбутися  неспокою, хвилювання" [10]. 

Дана стаття присвячена вербалізації комунікації батьків та дітей з елементами концепту утішання. 
Метою статті є окреслення мовленнєвих особливостей прояву утішання серед дітей та батьків. 

Предметом дослідження є мовлення утішання, а об'єктом статті виступає процес утішання в 
парентальному дискурсі. 

Утішання – цілеспрямована дія з метою покращити негативний психоемоційний стан об'єкта дії 
[11: 26].  
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Лексеми із загальним значенням утішання як один із вербальних засобів емпатизації діалогічного 
дискурсу [11: 27], є маркерами емоційно-оцінного ставлення людей один до одного. 

Утішання полягає у виведенні адресата з глибокої психоемоційної кризи (горе, печаль, 
страждання); послабленні або подоланні негативного психоемоційного стану, в якому він перебуває. 
Мовець за допомогою відповідних засобів здійснює сугестивний вплив на психоемоційний стан 
адресата. Втішаючи адресата, адресант розглядає його внутрішній світ, психоемоційний стан як 
такий, що відхилився від норми, а тому потребує втручання, певного коригування. Він вважає себе 
тією людиною, яка може здійснити коригування внутрішнього стану адресата. При цьому мовець не 
вважає себе винним у погіршенні психофізичного стану адресата [12: 150]. 

Для парентального дискурсу з елементами утішання характерне використання епітетів, а саме 
позитивно забарвлених епітетів, що мають вплинути на комуніканта. Мати втішає доньку та каже їй, 
що в неї гарний чоловік, якого вона має цінувати. Тому використання прикметників "fine",  "good" є 
імпліцитним вербальним проявом утішання. 

‘He has a fine mind,’ she told Miriam. 
Miriam, who I not care to discuss Arthur, or any of the things that mattered most in her life, would say: ‘I 

suppose so,’ and change the subject before Louise could go on to: I hope you appreciate what a good 
husband you have… ( Monica Dickens ). 

Одним із елементів утішання також можна назвати використання особових займенників у 
множині. Донька заспокоює матір,говорячи, що не треба падати духом через смерть чоловіка, бо в неї 
є діти. Донька акцентує увагу саме на займеннику "us". 

‘It doesn’t pay t’be different, Kate.’ 
‘Aye, it does,’ Kate said, emphatically. ‘Father knew that: he was never like the others, though he 

pretended t’be.’ 
‘Maybe we’re not pretendin’ hard enough.’ 
‘Don’t worry about them,’ said Kate, who could think of no other comfort to offer. ‘You’ve got us, an’ 

that should be enough.’ 
‘Aye.’ ( Jessica Stirling ) 
Досить часто використовуються негативні конструкції у спілкуванні дітей та батьків з метою 

втішити та заспокоїти один одного. Негативні конструкції в реченнях наказового типу мають 
надзвичайно емоційне забарвлення. Вербалізація втішання донькою матір після аварії на шахті, де 
працювала чоловіча половина родини, реалізується за допомогою наказового речення з запереченням. 

Her mother nodded. 
Mirrin said, ‘You’ll have heard: none of our folk came out of Number One.’ 
A little fretful crease appeared between Flora Stalker’s brows. ‘Funny! You’d have thought... ‘. Her 

words dribbled out and ceased.  
‘Don’t think about it, Mam!’, said Mirrin. ‘We’ll know nothin’ for sure ‘til the rescue crew comes up.’ 
‘What have you heard, Mirrin?’ Kate asked. 
‘A crew’s headed in through Number One,’ Mirrin answered. ‘Seems they were hardly on the level before 

they caught a whiff of foul. They sent up to the surface for instructions just ten minutes ago. Manager Wyld 
gave them the go-ahead, but told them to take precautions.’ 

‘Are they breakin’ into Two?’ 
They’re goin’ to try,’ said Mirrin. ‘They’re talkng' about puttin’ down a kettle if they can clear the shaft 

enough.’ (Monica Dickens ). 
Дискурс спілкування батьків та дітей, що характеризується утішанням, може знаходити 

відображення в неправдивих чи оманливих обіцянках з ціллю втішити та заспокоїти. Мати дає 
нереальну обіцянку доньці, що вона з татом не помруть, доки діти не виростуть, для того, щоб 
вивести адресата із психоемоційної кризи.  

"Mama," she said suddenly, "Mama – do you know, sometimes I get awfully scared. " 
"Of what, Franny?" 
"Of" – she drew a deep, strangled breath and got the word out – "of dying." 
Mrs. Davis looked into the pinched, anxious face. "Must you think about it?" she said at length, 

helplessly. "You’re so young. And healthy." 
"It isn’t me I’m afraid for," Franny said urgently. "Or, anyway, not just for me. Not mostly for me." The 

truth was she almost never thought about herself and dying. "It’s – it’s you and Papa," she said in a rush. "I 
get so scared that maybe you or Papa will – "But she couldn’t say it again. "Mama, could you promise me 
you won’t? Couldn’t you promise me?" 

Again Mrs. Davis took a while before speaking. "Franny, don’t you see that promises are for – promise is 
a meaningless word. People getting married promise each other to be happy forever. People promise to 
respect a certain idea forever. They must know these aren’t things they can guarantee, no matter how much 
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they want to. Sometimes I think the word is just useless. You can’t promise anything that matters, and if it 
doesn’t matter, why use such an important word?" 

"But Mama!" Franny cried out desperately. Mama, you have to!" 
Suddenly Mrs. Davis opened her arms and Franny fled into them. 
"All right, my love. Insofar as a human being can make a promise, I promise that your father and I will 

live to see you children grown up." ( Mary Stolz ) 
 Для того, щоб втішити батьків, діти беруть на себе владнання проблеми чи вирішення конфлікту. 

Характерним для цього є використання  дієслів "give", "leave", "be". Прикладом є ситуація, коли 
донька, для того, щоб заспокоїти матір, вербально виявляє ініціативу вирішити все сама. 

Kate said, ‘I’ll find work at the colliery. You have your job, Mirrin. Betsy’ll go up t’Hamilton, or maybe into 
service ...’ 

‘I suppose,’ said Flora Stalker, glancing at her hands, ‘I suppose my fingers still have their skill with a 
needle. If I could find sewing work t’do at home...’ 

‘Find out just what it will require, Kate,’ Mirrin said. ‘If colliery wages aren’t enough, we’ll discover a 
means of earnin’ more. Daddy left his instructions, plain as plain. We’re not goin’ to ignore them, are we? I 
mean, we’re Stalkers: we’re not goin’ down without a fight.’ 

‘Is it agreed then?’ Kate asked. 
‘Of course, it’s agreed,’ said Mirrin. 
‘Mother?’ 
‘I’d like t’think it possible, but...’ 
‘Don’t be afraid, Mother,’ Mirrin said. 
‘I’m thinking of Mr. Lamont,’ Flora said. ‘He’ll want us out of this house now that your father’s gone.’ 
‘Know what Daddy used t’talk about – he talked about putting a face towards the future,’ said Mirrin. ‘I 

see now just what he meant.’ 
‘But Mother’s right,’ said Kate, anxiously. ‘What will we do about a house?’ 
Mirrin stared down into the dying embers in the grate for a moment, then glanced first at her mother and 

then at Kate. She grinned, reflectively, mischievously. ‘Leave that to me,’- she said. ‘I’ll handle Houston 
Lamont. By God, I will.’ ( Jessica Stirling ) 

З метою втішання в парентальному дискурсі використовується звертання на кшталт "dear", "love". 
When Louise got back to the house, Anne’s tears had dried to gasping sniffs. She had poured herself out a 

glass of gin. 
‘Oh, Anne, you know Frank doesn’t like you to drink now,’ Louise said. ‘I’ll make you a cup of tea 

instead.’ 
‘I need a drink.’ Anne swallowed half the gin neat, and shuddered. ‘Better. Have one, Mother?’ 
‘I think I will. I must say I feel a bit shaky, too. What a dreadful thing to happen. I’ll never forget seeing 

Frank come in at that door –‘ 
‘Don’t talk about it,’ Anne said tersely. ‘I can’t bear it.’ 
Louise was surprised that Anne was so upset. She never showed Frank any affection when he was there; 

but she must really care about him more than anyone guessed. 
‘You shall go to bed early, dear,’ Louise said tenderly  ‘and I’ll give you some aspirin, so that you can get 

a good  sleep and not worry about Frank.’ (Monica Dickens) 
Поряд із звертаннями може знаходитися присвійні займенники, на приклад "my", що вказує на 

близькі, інтимні зв’язки між учасниками комунікації. 
‘My dear, we have some very good friends at St Malo, but of course they still look upon us as foreigners, 

even after all these years, and we don’t like to do anything that seems at all eccentric. Naturally we don’t 
want you to tell a lie, but unless you are forced to mention it, your Aunt Carrie thinks it would be better if you 
did not tell anyone that you are an actress.’ 

Julia was taken aback, but, her sense of humour prevailing, she felt inclined to laugh. 
‘If one of the friends we are expecting this afternoon happens to ask you what your husband is, it wouldn’t 

be untrue, would it? To say that he was in business.’ 
‘Not at all,’ said Julia, permitting herself to smile. 
‘Of course, we know that English actresses are not like French ones,’ Aunt Carrie added kindly. ‘It’s 

almost an understood thing for a French actress to have a lover.’ 
‘My dear, my dear,’ said Julia. (W. S. Maugham) 
З ціллю втішання під час спілкування батьків та дітей можна використовувати спочатку лагідні 

звертання, на кшталт "dear", "love", для того, щоб заспокоїти перед не дуже приємною ремаркою. 
Наприклад, мама перед тим як сказати синові, що він не піди гуляти пізно ввечері разом з 

батьками та молодшим братом, бо день народження сьогодні не в нього, а в брата, використовує 
лагідне звертання "dear", а потім вже повідомляє саму новину. 

"You mean we're going to stay up all night?" Jimmy asked. 
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"Not you, dear," said his mother. Jim's jaw dropped. "It isn't your birthday," she explained (Mary Stolz). 
Отже, мовленнєвий жанр втішання  найчастіше реалізується в парентальному дискурсі не як 

цілісна одиниця, а як окремі її комунікативні складові. Здебільшого вони пов’язані із різними 
тактиками втілення загальної дискурсивної стратегії адресанта. 

Перспективи дослідження, на наш погляд, полягають у визначенні особливостей вербалізації 
аспекту утішання в залежності від вікової та соціальної групи учасників парентального дискурсу. 
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Баранова С. В., Проценко О. В. Утешение в парентальном дискурсе. 

В статье речь идет об особенностях вербализации аспекта утешения в дискурсе общения родителей 
и детей. Анализируются вербальные проявления действий с целью улучшения негативного 

психоэмоционального состояния коммуникантов, которые связаны родственными узами. Также 
анализируются вербальные компоненты аспекта утешения и их функционирование. 

Baranova S. V., Protsenko O. V. Consolation in the Parental Discourse. 

The article deals with the peculiarities of the verbalization of consolation in the discourse of parents and 
children communication. Special attention is paid to the verbalization of things for the improvement of the 
negative psycho-emotional condition of the interlocutors that are connected by family relationship. Verbal 

units of consolation and their functioning are analyzed. 
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ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ДУШЕВНОГО АПОКАЛІПСИСУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ПЕРШИХ ДЕКАД ХХ СТ. 

Стаття присвячена персоніфікації душевного апокаліпсису в українській прозі перших декад ХХ ст., 
кінцевий результат якого в житті людини – суїцид. Матеріалом для дослідження є психологічні 

моделі поведінки персонажів у творах М. Коцюбинського, О. Турянського, О. Довженка, Л. Яновської, 
М. Могилянського, А. Хомика та ін. Методологічний інструментарій охоплює здобутки 

психоаналітичного й богословського підходів у сфері суїцидології. 

Персоніфікація душевного апокаліпсису в українській прозі перших декад ХХ ст. несе 
багатовимірний характер: у творчості одних письменників (А. Тесленко, О. Плющ, Н. Кибальчич, 
Г. Михайличенко, Микола Хвильовий, Борис Тенета, І. Микитенко, А. Головко та ін.) вона займає 
безпосереднє місце в їхньому житті й творчості, і може виступати як катарсис суїцидальним 
помислам чи своєрідним терапевтичним альянсом, – в інших (Г. Хоткевич, Л. Яновська, 
М. Могилянський, А. Хомик, М. Коцюбинський, В. Винниченко, Гео Шкурупій, Віктор Домонтович, 
В. Підмогильний та ін.) залишається лише художньою рефлексією уяви автора, вчинків персонажів 
або втілення певних символів, ідей чи розвитку подій. 

Один із кінцевих результатів душевного апокаліпсису в житті і творчості людини – самогубство. 
Відомий психоаналітик К. Меннінґер у праці "Війна з самим собою" навів цікавий фрагмент із 
журналу американських коміксів, що ілюстративно пояснював підсвідомі механізми суїциду. На 
одному малюнку був зображений убитий горем мужчина, що сидів навпроти жіночого портрета, 
міцно стискаючи у руці пістолет. На іншому – він із неймовірним зусиллям прикладає до своєї скроні 
зброю, при цьому кидає благальний погляд на картинний образ. Розв’язка настає, коли чоловік у 
портрет коханої випускає із пістолета всі кулі. Як видно з перегляду коміксів, мотив самовбивства 
значною мірою є однією із неусвідомлених форм убивства.  

Відтак А. Адлер тлумачив суїцид відповідно до ключових ідей своєї "функціональної телеології", 
вихідна ідея якої полягає у фізичній, соціальній та психічній недосконалостях індивіда: звідси 
виникає комплекс неповноцінності, власне безсилля, яке може призвести до самознищення. К. Хорні 
осмислювала самогубство в ракурсі екзистенційного страху людини, який виникає в певному 
соціокультурному середовищі, трансформуючись у базисну тривогу. А В. Франкл вважав, що 
самогубство скоюють ті, хто більше боїться життя, ніж смерті. 

За самогубством виступає відповідна гра сюжетних форм, мотивів, характерів. Письменник згідно 
із сюжетним розвитком подій воліє позбутися персонажа, виявити своє ставлення до нього, утвердити 
певну ідею у творі, або констатувати простий факт самогубства без жодного моралізаторського 
пояснення. Утім, на горизонті сучасності вага проблематики, що стосується феномену суїциду, хоча й 
закорінена у свою історичність, проте її наукова археологія дослідження лежить передусім у глибині 
застиглого трепету психоаналітичної думки мистецтва. Бо задовго до формування психоаналізу та 
суїцидології як науки, а також психобіографічного методу аналізу художніх текстів, письменницька 
практика на своїх літературних обріях випереджала медичне обґрунтування самогубства як 
соціально-психологічного феномену. Діалоги персонажів, сюжети, авторські міркування 
вмандровувалися у так звану "поетику невимовленої науковості". Хоча сюжетність, як слушно 
зауважував Л. Сеник, – "не універсальний лік від усіх хвороб жанру" [1: 17].  

Схоплені у своїй суті твердження посідають досить-таки поодиноке місце, бо загалом 
персоніфікація душевного апокаліпсису в психоаналітичній парадигмі української прози перших 
декад ХХ ст. завжди узмістовує якісь потаємні порухи серця людини, коронуючи дивовижну 
життєстверджуючу силу її духу. А це дає можливість у песимістичному бездоріжжі героїв позбутися 
суїцидальних помислів і дій. Так у ліричному романі "Поза межами болю" (1921) О. Турянського 
прототип автора Оглядівський у присмерках безнадії, відчаю і нестерпного голоду уже хотів 
застрелитися, проте десь із космічної глибини потойбічного світу почув голос свого товариша, що там 
далеко є сонце: "Кріс випадає мені з рук. Я гляджу на очі Штранцінґера. Хочу разом із ним шукати 
сонця. Ох, його очі сліпі! Боже, верни йому очі!" [2: 167].  

Символіка архетипу сонця у психоаналітичній парадигмі "літературоциду" української прози 
перших декад ХХ ст. задана промовистими біблійними апокаліпсичними образами, зокрема в таких 
творах як "Intermezzo" (1909) М. Коцюбинського, "Апокаліпсична картина в Києві" (1910) Івана 
Нечуя-Левицького, "Добрий Бог" (1920) В. Підмогильного, "Вертеп" (1929) А. Любченка, "Земля" 
(1930) О. Довженка та ін.  

Наприклад, у новелі "Intermezzo" (1909) М. Коцюбинського внутрішнє молитовне звернення 
ліричного героя до Бога допомагає йому розсіяти меланхолійно-суїцидальні настрої, завдяки 
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апокаліпсичним вимірам образів-символів: "Як нам світить ще сонце і не погасне? Як можемо жити? 
Говори, говори. Розпечи гнівом небесну баню. Покрий її хмарами Твойого горя, щоб були блискавка 
й грім. Освіжи небо і землю. Погаси сонце й засвіти друге на небі" [3: 51]. 

Масштабніше, але у тій же мускулатурі високого пафосу апокаліпсичної катини завершив свою 
кіноповість "Земля" (1930) О. Довженко. Правда, символічна архітектоніка архетипів письменника 
набуває неймовірно зцілювальної пророчої сили, що розкривається божественним сонячним 
феєрверком і гімном життя: "А поперед небесного воїнства, розпростерши крила, осяяний промінням 
сонця, летів велетенський птах. Потім пророки, воїнство... Було щось невимовно радісне, життєдайне 
в цьому сонячному дощі, і всі це відчули. Він ніби змив всі рештки смутку і скорботи з людей" [4: 
134]. 

Відповідна проблематика літературоциду у художньому мікросвіті української белетристики може 
формуватися авторовим мисленням і за образом сліпучого вибуху соціальної несправедливості. 
Наприклад, самогубство Сузанни в науково-фантастичному романі "Сонячна машина" 
В. Винниченка, де дівчина, тримаючись на відстані від соціалізованих людей, накладає на себе руки 
із-за викривленої крижаними контурами охолодженої любові Макса і несправедливого 
комуністичного режиму. У своїй передсмертній записці вона писала: "Сонячна машина звела людину 
на трупу брудну тварину, на дикого звіра. Ви обіцяли вічне свято краси, любові... Я ж хочу померти 
людиною. Зганьбленою, замученою, але все ж таки людиною" [5: 447-448].  

За К.-Ґ. Юнгом терапевтичне завдання психоаналітика передусім полягає не в тому, щоб 
відкинути чи заперечити архетипи, які є несвідомими, спадковими "психічними аспектами структури 
мозку", а – зруйнувати їхні спотворені проекції і повернути людині мимоволі загублений істинний 
смисл. На цих психотерапевтичних щаблях зростає поліфонічна ідея роману "Золоті лисенята" (1929) 
Юліана Шпола, де ліричний герой, розчарувавшись у своєму особистому житті, хотів скочити зі скелі 
– покінчити самогубством, але в останню вмить йому майнула думка, що сонячні витвори золотих 
лисенят це і є він сам зі своєю мукою і тривогою. І тоді, міцно вп’явшись ногами, вигукнув у 
безодню: "Земле! Будь проклята. Ти дала мені життя, але я невіддам тобі своєї смерті!" [6: 326]. 

Архетипи сонця, землі, води, крові у творах "Поза межами болю" О. Турянського, "Добрий Бог" 
В. Підмогильного, "Камінна душа" Г. Хоткевича, "Золоті лисинята" Ю. Шпол віддзеркалюють 
безіменне діяння святих Отців Церкви, що становить собою тріумф людського духу, уможливлений 
лише в Божому благоговінню. Вони є вільні від смертного блуду і ситуації відчаю, бо їхній дух 
непідвладний часові Земного тяжіння. Прикметно, саме поняття "архетип" (від грец. arche – початок і 
typos – образ) зустрічалося ще в давні часи Філона Іудея, і означало відношення до образу Бога у 
внутрішньому серці людини. 

Нерідко проблема суїциду – персоніфікація душевного апокаліпсису – розглядалася в українській 
прозі перших декад ХХ ст., як особливий різновид божевілля з різною мотивацією й формами 
проявів. Це оповідання "Лісовий дзвін" (1906) М. Яцківа, "Безсмертність" (1908) А. Хомика, "Горе" 
(1909) Л. Яновської, "З темних джерел життя" (1912) М. Могилянського, "Тіні нетлінні" (1919) 
М. Івченка, "Зійшов з розуму" (1923) О. Кобилянської, "З життя будинку" (1933) В. Підмогильного та 
ін. В їх основі замешкувала думка, що феномен самогубства є психічним захворюванням, котре по-
своєму розвивається й має власну специфіку.  

З винятковим художнім чуттям глибини речей обумовлена амбівалентними ідеями З.Фройда 
("ваблення до смерті", "деструктивне ваблення"), А. Адлера ("дифіцит визнання",  "смерть як 
боротьба із зовнішніми обставинами"), К.-Г. Юнга ("інстинкт і архетип", "архаїчне ваблення"), 
К. Хорні, Г. Саллівен ("втрата особистісних живих зв’язків із середовищем"), а також В. Франкла 
("позбавлення смислу життя людини") психопатична диспозиція героїв у рамках психоаналітичної 
парадигми літературоциду.   

Дзеркальний симптоматичний відрух суміжно репрезентованих ідей спостерігаємо і в оповіданні 
"З темних джерел життя" (1912) М. Могилянського, де фрагментарно розігрується внутрішній 
апокаліпсис душі доволі успішного тридцятирічного адвоката Аргулина. А почалося усе з того, що 
він, будучи людиною із яскраво вираженим почуттям порядку і закона, згубив на своєму життєвому 
шляху відчуття простосердечної теплоти любові.  

Так концентрація капіталу, блискучий ріст кар’єри і слава непомітно протікали поруч із духовно 
убогим відчуженим світом. Дві паралельні лінії його життя несподівано перетнулися. Мазохістський 
конформізм вийшов із полону ілюзій. І безпорадний адвокат опиняється у задзеркаллі своєї збіднілої 
сутності посеред сірої буденності: від сьогодні пів на третю, наступного дня і після завтра "він буде 
знов на цій самій станції", відбудеться той самий судовий процес, а в пресі знову опублікують його 
блискучу промову й тисячі читачів ознайомляться із сенсаційним виступом. "Замість животворящого 
духу вільної активності серце сповнилося якоюсь холодною механічністю годинникової стрілки, що 
робить свою путь без думки, без почуття..." [7: 510]. Адвокатові здалося, що він уподібнюється до 
мертвого механізму, а якась таємна сила невблаганно керує ним.  

Коментуючи симптоматичну ситуацію героя, можна сказати: спала людина сном дитини, а 
прокинулась невротиком. І в цій ситуації автор застосовує класичну фройдівську техніку вільних 
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асоціацій, завдяки якій патогенні уявлення адвоката, витіснені в темряву несвідомого, стали 
доступними його свідомості, що спричинило виникнення внутрішнього конфлікту. 

Аргулин згадав як "болюче пережив подібний настрій" коли занедужала його наречена й лікарі 
спрогнозували їй жити не більше місяця. У душі героя завмерла боротьба віри, надії і любові перед 
непривітними суворими контурами часу. "І раптом тяжке горе стратило над ним силу, і смерть, і 
життя здалися чимсь таким малим, про що не варто турбуватися. Він скинув завісу з таємності того; 
що ховає життя одного місяця, він хотів рахуватися тільки з його кінцевим результатом... " [7: 510]. 

Суперечливий психологічний намір є вислідом іще глибшої суперечності: герой відчув себе 
викинутим із життєвої ситуації визначеності, яка існує лише в минулому; а що тосується 
майбутнього, то єдина визначеність у ньому – смерть.  

Загублений у просторі і часі несвідоме адвоката має більш глибоку мотивацію: бажання пізнати 
сокровенну таємницю людини, проникнути в її святая святих і самовладно розпорядитись небуттям. 
Точка дефуркації героя перебувала в часовому розриві, тому коли наречена чудом одужала в його 
серці від колишньої любові уже не залишилось і сліду, й вони розійшлися.  

Аргулин із розпачу намагається зберегти рівновагу між індивідуальною свободою і суспільним 
обов’язком. Таке клінічне бачення цілком відповідало адлерівському духу, і складає основу 
людського існування та профілактики неврозів. Але безсумнівна суміжність спонтаного спогаду і 
патогенних уявлень адвоката стали фатальним вироком над його Самістю. Так могутній віковічний 
сторож свідомості капітулював перед безоднею несвідомого, де усе дивилося понурим мертвим оком. 
У вільній динаміці біофільних та некрофільних процесів Аргулин слухав пророцтва своєї долі, що 
яскраво вимальовувались уявою: ось він уже мертвий, його кладуть у труну, засипають землею... У 
кінцевому результаті герой невитримує і скоює самогубство. Проте, як слушно зауважував 
Дж. Хіллман: "Ваблення до смерті не обов’язково слід розглядати як рух проти життя; воно може 
бути якоюсь потребою зустрічі з абсолютною реальністю, потребою жити більш повним життям, 
пройшовши через смертне переживання" [8: 126]. 

Смерть, у якій багато мовиться про життя! Мабуть, так можна охарактеризувати головну ідею 
оповідання "З темних джерел життя" М. Могилянського, де любов набуває не лише екзистенційного 
виміру, але й містичного, – в безгомінні якої лежить ключ до таїнства Духа Святого. Пригадаймо 
слова апостола Павла: "Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують,– та припиняться, хоч 
мови існують,– замовкнуть, хоч існує знання,– та скасуються" [9: І Кор.: 13; 8]. Його апостольська 
ревність у вірі дає збагнути людству, що любов – це життя, будучи особливим даром Господа Бога, а 
ненависть – смерть, як наслідок "первородного гріха" людини.  

Невипадково знаменитий фізик А. Єйнштейн, для пояснення своєї "теорії відносності", з гумором 
навів приклад молодої закоханої пари, якій годину знаходитися поруч здаватиметься лише короткою 
миттю. А відомий психоаналітик Е. Фромм, підкреслюючи особистісну мотивацію життєвих 
цінностей і наукової творчості, із захопленням вимовив: "Без любові людство не проіснувало б 
жодного дня!" [10: 88]. Її божественне існування є поза простором і часом, тому навряд чи можна 
було б науково дослідити, у чому любов проявляється безпосередньо, а де – метафорично. 

Психоаналітичну парадигму літературоциду обрамлює також і непомічене тогочасною критикою 
оповідання "Безсмертність... " (1908) А. Хомика, яке можна вважати своєрідною христологією, 
невеличким художньо-науковим відліком української спіралі нетлінного фаустівського шляху в 
прагненні людини до абсолютної досконалості, а саме, безсмертність, завойоване останнім словом науки. 

Марнославство, гординя, спотворене розуміння вчення про вічне життя людини, що призвели до 
божевілля, а відтак і самогубства головного героя – становить основну проблематику твору. Так 
доктор Жан-Жак де Ґлюар стверджував, що старість людини ніщо інше, як хвороба, спричинена 
різними мікробами і бактеріями, які в кінцевому результаті приводять розвиток живого організму до 
смерті. Відтак уся медицина є не наукою, а просто забавкою стосовно певної проблематики. І він 
Жан-Жак де Ґлюар, якого вигнали з інституту, створив власну лабораторію, присвятивши все життя 
цій ідеї фікс, врешті-решт дійшов своїм генієм до чудодійної сироватки, яку достатньо ввести людині, 
щоб вона стала молодою і безсмертною. Варто зауважити, що відповідна ідея замешкувала навіть у 
атеїстичних презумпціях З. Фройда, який писав: "Психоаналітична школа дозволила собі твердження, 
що за своєю суттю ніхто не вірить у власну смерть; або, інакше кажучи, у своєму несвідомому 
кожний із нас впевнений у своїй безсмертності" [11: 34].  

Трагічна свідомість головного героя А. Хомика доктора нагадує гетівського Фауста, наукові 
сумніви якого також породжували суїцидальні помисли і дії. Проте на відміну від Жан-Жака де 
Ґлюара Фауст не випивиє чашу з отрутою. Пагубні наміри героя відводить почута ним блага вістка, 
зцілююче релігійне почуття, яке дрімало в його свідомості ще за пам’ятних часів дитинства, коли він 
уперше в церкві відчував любов і єдність з християнською общиною і своїм народом. І як тут не 
згадати слова митрополита Ієрофея Влахоса, який зауважував "що християнство, за своєю суттю, є 
наукою, яка лікує, тобто якимсь психотерапевтичним методом і курсом" [12: 26]. 

Божевілля Жан-Жака де Ґлюара із оповідання "Безсмертність" А. Хомика є наслідком гордині і 
Боговідступництва. Тому Мр. Бамбертон у розмові з доктором доказує йому екзистенційну 



А. Я. Печарський. Персоніфікація душевного апокаліпсису в українській прозі перших декад ХХ ст. 

 
133 

непотрібність такого винаходу: "Чи годні ви уявити, якою мукою було б жити людині вічно, без надії 
колишньої смерті?! Яка нудьга запанувала б на світі?! Так-так, добродію, ваше ім’я прокляли б 
колись, а наймудріші голови присвячували б всю свою енергію, аби повернути давній, теперішній 
стан, стан періодичної зміни, реґенерації; бо дійсно, так як тепер річ стоїть зі старістю і з недугами, не 
добре, але найліпше... Ось чому жаль мені вас, жаль ваших зусиль, вашої енергії, вашого зламаного 
життя..." [13: 142]. 

Як позбутися нудьги, відчуття спустошеності, наслідків первородного гріха людини? І автор дає 
відповідь провідною думкою у творі: не настала ще "повнота часу" для людини, щоб вона стала 
безсмертною, і не їй це вирішувати. Сучасні богослови нерідко розмірковували, що смерть для 
людини є божественним благом і дарунком. Оскільки Господь не хоче, щоб людство було 
недосконалим у своєму безсмерті. Тому божевільні претензії доктора Жан-Жака де Ґлюара на 
функцію Бога обертається для нього фатально. У кінцевому результаті в героя загострюється почуття 
провини, втрата смислу життя, і нестерпна тривога внаслідок значного дистанцювання між його "Я-
ідеальним" та "Я-реальним", "Я-добрим" і "Я-поганим", що за Г.-С. Саллівеном приводить до 
суїцидальних намірів. 

Трагічним акордом особистісних факторів людини у психодинаміці Ероса-Танатоса озвучне 
оповіданням "Горе" (1909) Л. Яновської, де суїцидальні настрої головної героїні мотивовані 
передусім проблемою втрати близької людини й несвідомою ворожістю до всього світу. Засліплене 
материнське горе і невгамовне банування за своєю донькою, немов бистра ріка знищувала все на 
своєму шляху. "Помститися! Люто помститися! Тільки в такій помсті можна пригасити пекельний 
вогонь свого горя" [14: 401]. А кому помститися? Навіщо? Ївга не знала. Утім неймовірна злоба 
точила її серце, не даючи спокою. Кожна усмішка чи радість будь-якої людини здавалися матері як 
іронія, злорадство над її горем. Чоловік, внуки, свекруха, сусіди, родичі – усе було наче в тумані, а її 
душа у ту мить немов відходила від тіла і землі, блукаючи десь у безодні.  

К. Абрахам зазначав, що спочатку людина реагує на втрату об’єкта "хвилею ненависті", яка 
згодом скеровується проти власної персони. Так Ївга у своєму горі була одержима власницькою 
любов’ю до доньки, бо ніяк не могла уявити, що Катерина уже більше не належить їй. Питання за 
питанням роїлися в її голові думки, що хаотично вишукували справедливості, правди, винуватих у 
нещасному випадку.  

З втратою близької людини в гру вступає образ "мертвої матері", яка є не чим іншим, як 
"судженням", утвердженням "чогось" скінченного. Вона уже не виконує материнської функції в 
нарцисистичному задзеркаллі свого Я, а все глибше і глибше занурюється у непророблене горе. А це 
означає: сам суб’єкт страждає лише від незримої відсутності свого Ід і нездатності переживати власні 
афекти. За комплексом "мертвої матері" приховується нестерпна первинна сцена хворобливо 
інфантильної самоідентифікації. Як зауважував А. Грін: "Справді, в перенесенні можна виявити дві 
відмінні ознаки; перша – це неприрученість ваблень: суб’єкт не може ані відмовитися від інцесту, ані, 
відповідно, погодитися з материнським горем. Друга особливість – поза сумнівом, найприкметніша – 
полягає в тому, що аналіз індукує порожнечу" [15: 351].  

Суміжно виникає екзистенційно-психологічна проблематика. А як бути в подібних ситуаціях 
взагалі?! І чи можливо чимось зарадити?! Адже будь-який психотерапевтичний метод ґрунтується на 
корекції світоглядної установки людини, яка формувалася нею протягом усього життя. Ці моменти 
ясно вказують на те, що говорили Отці Церкви: коли людина тверезо мислить, що отримала життя, 
дітей, сім’ю, друзів, духовні і матеріальні блага від Бога, тоді вона буде вдячна Йому, і, втрачаючи 
усе це, не побиватиметься горем. Бо Господь не позбавляє нас власності, а бере своє: для того, щоб з 
плином часу дати людині значно більше, ніж вона здатна взагалі уявити своїм земним розумом.  

Люди здебільшого сліпі і нерозумні в пошуках свого щастя, то не логічніше було б покластися на 
Бога!? Святитель Й. Злотоустий у своїх повчаннях про молитву і духовну тверезість писав: "Мойсей 
не говорив нічого, але Бог мовив: Чого голосиш до мене? Вуста не говорили, але голосило серце. І ти, 
любий, завжди й усюди так прибігай до Бога. Він – не людина, щоб йти до Нього в певне місце. Він 
всюди й завжди поблизу... Поки не отримаєш, молися, щоб отримати, коли ж одержиш, молися, 
дякуючи, за те, що одержав... Бо немає жодної недуги, ні душевної, ані тілесної, яка поневолює 
природу людини, що для неї не знайшлося б тут ліку" [16: 83-84]. 

Але молитви матері в оповіданні "Горе" Л. Яновської були орієнтовані на те, щоб мати, а не бути. 
Це властиво невдячній людині, яка привласнює собі те, що їй не належить: сприймаючи дочку як 
свою власність, як невід’ємну частинку своєї душі, Ївга воліє повернути її через самогубство. 
"Вмерти! Зараз же вмерти! Швидко або до Катрі, або в пекло, або в пустелю. Тільки не безглузді муки 
землі... Почепитися на тій бантині, що майстер наче нарочито випустив з-під стріхи в повітці" [17: 
406-407]. Ївга іде на свіжу могилу доньки, а її душа гармонійно розпливається в гробових акордах 
царства смерті. 

Отож, відповідні марення засобом суїциду в химерній динаміці Ероса-Танатоса спричинюють до 
того, що в літературній площині руйнуються форми часу, де великі історичні постаті, герої, ідеали 
("Гуцул" Г. Хоткевича, "Студент" В. Винниченка, "Два" Б. Антоненка-Давидовича, "Квітка 
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справедливості" В. Єрошенка) – не більше, ніж звичайні усимволізовані проекції нікчемного і 
жалюгідного "Я" людини, що розростається до нечуваних гігантських розмірів нарцисизму, 
набуваючи соціального статусу сумління, честі, гідності. 

Добровільний вибір смерті в сюжетно-художніх сплетеннях української прози перших декад 
ХХ ст. постає і своєрідним містичним провідником між двома світами з метою зустрічі близьких 
людей ("Тіні забутих предків" М. Коцюбинського, "Горе" Л. Яновської, "В неділю рано зілля копала" 
О. Кобилянської та ін.). Адже цей рух приймає форму не спогаду про об’єкт, а повторення процесу 
втрати. "Повторення – символічно, несе символічний характер (адже через символ досягається 
присутність у відсутності), і цей символ є для людини конститутивним. Людина – продукт 
повторення знаку, результат подвоювання"   [18: 128].   

Можна вдаватися в літературну софістику, вправлятися в нескінченних лабіринтах 
інтелектуальних ігор, але істина стає зрозумілою: суїцид, як наслідок персоніфікації душевного 
апокаліпсису – це невротична реакція на нестерпний страх перед смертю, як наслідок безбожного 
відзеркалення людського егоцентризму.   
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Печарский А. Я. Персонификация душевного апокалипсиса в украинской прозе 
первых декад ХХ ст. 

Статья посвящена персонификации душевного апокалипсиса в украинской прозе первых декад 
ХХ ст., конечный результат которого в жизни человека – суицид. Материалом для 

исследования являются психологические модели поведения персонажей в произведениях 
М. Коцюбинского, О. Турянского, А. Довженко, Л. Яновской, М. Могилянского, А. Хомика и др. 

Методологический инструментарий охватывает достижения психоаналитического и 
богословского подходов в сфере суицидологи. 

Pecharskyy A. Ya. Personification of Spiritual Apocalypse in Ukrainian Prose beg. 20th cent. 

The article is devoted to personification of spiritual apocalypse in Ukrainian prose of the beg. оf the 20th 
cent., an eventual result of which in life of man is suicide. Material for research are psychological models of 

conduct of characters in works of M. Kotsjubynskyy, O. Turjanskyy, O. Dovzhenko, L. Yanovska, 
M. Mohyljanskyy, A. Khomyk and others. A methodological tool engulfs achieving psychoanalitical and 

theological approaches in the field of suicidologi. 
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ІНШОМОВНІ ВКРАПЛЕННЯ В МОВІ І. Я. ФРАНКА 

Стаття присвячена іншомовній лексиці у творах І. Я. Франка, а саме – іншомовним 
украпленням у публіцистичних текстах, написаних упродовж ХІХ ст. Іншомовні вкраплення 
розглядаються з різних боків: дається тематична класифікація (назви періодики, творів 

мистецтва, імена власні, лінгвістичні терміни, афоризми тощо);  залучені приклади багатьох 
мов (латинської, французької, старослов’янської та ін.); зазначені процеси переходу від 

іншомовних вкраплень до іншомовних запозичень. 

Іван Франко – не тільки геніальний письменник, але й великий мислитель. Досить нагадати, що в 
50-томному зібранні його творів майже половину обсягу займають публіцистичні праці: наукові 
дослідження, статті, замітки. У публіцистичних творах безпосередньо проявляється особистість 
автора – людини високоосвіченої, поліглота, котрий володів близько двадцятьма мовами, причому не 
лише вченою латиною, не лише актуальною тоді німецькою мовою, але й вельми обмеженою в 
Європі іспанською або старонімецькою чи такою екзотичною, як перська (фарсі). 

Публіцистичні роботи І. Франка містять надзвичайно великий обсяг іншомовних украплень. 
Стосовно сприйняття понять і термінів, котрі називають лексику, що не є питомою, слід зазначити: 
беручи до уваги тлумачення лінгвістичних довідників [1; 2; 3], – виходимо з класифікації 
Л. П. Крисіна, згідно якої слова (словосполучення), котрі не є питомими для даної мови і подаються в 
чужомовній графічній формі, називаються іншомовними вкрапленнями [4: 46-52]. Отже, для 
української мови іншомовними є вкраплення не тільки давньогрецькі чи французькі, але й російські 
та старослов’янські. 

Іншомовні вкраплення аналізуються на матеріалі текстів публіцистичних робіт І. Франка, 
написаних у ХІХ ст. [5]. Як відомо, Франко звертався до іншомовних украплень і в художніх творах – 
достатньо згадати назви його віршів чи повістей (напр., "De profundis"*,  "Semper idem!",  "Boa 
constrictor"). Але вповні ці особливості проявилися в публіцистиці. 

І. Франко, як знавець класичних, також сучасних мов, часто писав публіцистичні твори, окрім 
української, польською, німецькою, російською мовами, відповідно до його виступів у пресі різних 
країн. Цитування інших письменників, а також зразків народної творчості Франко наводить мовою 
оригіналу. Посилання на різних авторів, епіграфи до робіт подаються теж мовою оригіналу. Таким 
чином у текстах Франка зустрічаються, причому часто, не тільки слова, а цілі фрази, абзаци, мало не 
сторінки багатьма іноземними мовами. Такі тексти здаються вельми складними. Нічого навіть 
подібного немає в сучасній публіцистиці; і не тільки тому, що в наш час практично відсутні 
поліглоти, але й тому, що нинішній читач не в змозі природно сприймати, в контексті рідної, будь-яку 
іноземну мову. 

Іншомовні вкраплення в творах І. Франка є надзвичайно поширеними і дуже різноманітними. 
Найперше, вкраплення – заголовки багатьох друкованих видань, де співпрацював сам Франко, також 
заголовки періодики, на яку письменник посилався. Напр.: "Życie", "Kurjer Lwowski", "Prawda", 
"Praca", "Sioło", "Słowo", "Tugodnik ilustrowany", "Czas", "Киевская старина", "Москвитянин", 
"Русский вестник", "Česky Lid", "Български преглед", "Стража", "Archiv für slawische Philologie", 
"Arbeiter wochen chronik", "Der Kunstwart", "Die Zeit", "Neues Wiener Fagblatt", "Evenement", "Gazette 
de Lyon", "Le Figaro", "Edinburgh Review", " Rivista  Europea". 

Практично завжди найменування періодики Франко наводить мовою оригіналу. До речі, повний 
облік тих джерел, що згадує письменник, та ще разом із частотністю вживання, міг би дати цікаву 
картину відомих, впливових на той час видань. Деякі з них зберегли свою популярність дотепер 
(напр., французька газета "Фігаро"). 

Іншомовними вкрапленнями є також назви творів – художніх, публіцистичних, наукових. Це  
твори як сучасні Франкові, так і твори попередніх епох. Напр.: βιβλία απόκρυφα, "Σργα καì ήμέραι" 
Гесіода, зб. "Legenda Aurea", зб. "Gesta romanorum", "Divina Commedia" Данте, зб. "Kiseh-Khun", "Les 
Rougon Macguart" Золя, "Krieg und Frieden" Лілієнкрона, "Das Amulet" Мейєра, "Pan Tadeusz" 
Міцкевича, "Krakowiacy i gόrale"  Войцеха,  "Das Kapital" Маркса, "Slovanské starožitnosti" Шафарика, 
"Варлаам и Иоасаф, пролог к познаваньу упоредне литерарне <историjе> и  хришчьанске 
<средньевековне> белетристике у срба, бугара и руса" Новаковича. Вкрапленнями постають і назви 
творів Т. Г. Шевченка, переклад яких чеською мовою аналізує Франко ("Utopena", "Služka" та ін.). На 

                                                        
*  Переклади іншомовних украплень (окрім російських та старослов’янських), поданих за латинським 

алфавітом, наводяться в додатку. 
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відміну від періодики, заголовки літературних творів часто подаються не у формі оригіналу. Інколи 
сам Франко дає переклад: "мотив... стрічаємо в перськім збірнику перських казок під нап[исом] 
"Kiseh-Khun" ("Перський балагур")" [5: 26: 271]*, "Пчела" ("Μέλιττα")" [5: 30: 247]. Нерідко 
спостерігається дублетне використання найменування, напр. роману Золя: "Germinal" [5: 31: 297] – 
"Жерміналь" [5: 27: 123]. Цікавим є поєднання форм оригіналу та перекладу в одному реченні: 
"Konrad Wallenrod", "Онєгін" і "Герой нашего времени" [5: 29: 292]. Як правило, Франко вживав 
український варіант імені автора й оригінальну форму заголовка твору:  "Вергілій ... наслідував  
Гесіодову поему "Σργα καì ήμέραι" [5: 26: 261], " Divina  Commedia" Данте"  [5: 28: 77].       

Значна кількість іншомовних украплень – найменування творів мистецтва, жанрів мистецтва, 
закладів культури та науки, напрямів літератури, художніх угруповань, також лозунги, девізи, 
заклики, імена літературних персонажів, назви історичних подій, географічні назви тощо. Напр.: "Le 
soldat-magicien", Puppenspiel, Mirakelbücher, British Museum, "Salon", "Society for Psychical Research", 
"Sturm und Drang-Periode", die Modernen, "Junges Deutschland", "Vive le roi!", "Ich hab’s gewagt!", "In 
Tyrannos", "Richtung halten!", "Drang nach Osten", "Tugendbund", "Nie pozwalam", Till Ulenspiegel, 
Bauernkrieg, Befreiungskrieg, Ανιον, Aberdeen. 

Навіть побіжний погляд на ці іншомовні вкраплення дає цікаву неочікувану інформацію. Так, 
дізнаємося, що імпресіоністи "були змушені відкрити свій окремий "Salon des refusés" [5: 27: 101]. 
Показово і те, що за десятки років до фашистської політики ("похід на Схід") Франко дав їй оцінку: 
"Це й є ... причини отого горезвісного "Drang nach Osten" [5: 27: 90]. Завдячуючи всебічній 
освіченості Франка, можна прочитати оригінал звернення Кромвеля до гетьмана Б. Хмельницького 
(латинською мовою): "Dei gratia generalissimus eccelesiae  Graecorum, imperator omnium cosacorum 
Zaporoviensium…" [5: 26: 168]. При цьому в латинському контексті не латинське і навіть не 
індоєвропейське слово козак   (у формі Р. в. мн.) є, так би мовити, подвійним украпленням. 

Повне врахування назв творів мистецтва, культурних надбань, імен та ін. подало б не тільки 
величну картину цивілізаційних досягнень і особливостей, але прислужилося б формальним 
показником величності особистості  І. Франка. 

Окрім іншомовних украплень – лексем, І. Франко послуговувався вкрапленнями – 
фразеологізмами. Здебільшого вони – латинські. Як і слова, деякі фразеологізми застосовуються 
неодноразово (напр., deus ex machina) [5: 26: 19; 5: 28: 300; 5: 29: 461]. Певна кількість фразеологізмів 
і в наш час зберігає, нарівні з перекладом, питому форму: idée fixe, in vino veritas, mea culpa, memento 
vivere, o tempora! o mores! pro et contra, tabula rasa та ін. Більшість фразеологізмів – украплень, 
представлених у Франка, використовується сучасними мовцями в перекладах (кальках). Напр.: a 
contrario, de gustibus non est disputandum, en regard, ex ungue leonem, historia vitae magistra, malum 
necessarium, mania grandiosa, naturalia non sunt turpia, patres familias, pium desiderium, pia memoria, des 
Pudels Kern, qui pro quo, quod erat demonstrandum, res nullium, sub specie aeternitatis, terminus a quo, vox 
populi. Класична освіченість Франка проявляється і в широкому звертанні до фразеологічних 
украплень, котрі в наш час майже нікому не відомі. Напр.: dii minores, documents humains, ecclesiae 
militantis Romanae, einen Tritt mit dem Eselsfusse, faciant meliora potentes, laudatores temporis acti, 
mutatis mutandis, per pedes sancti Petri, se non e vero, e ben trovato, өεων εν Ψούνασι κεĩται. Серед 
іншомовних украплень – фразеологізмів виступають і цитати, і приказки. Напр.: "Wer den Dichter will 
versteben, Muss in Dichters Lande geben" (Гете), "Die Schönheit geht von der Form auf den Inhalt" (Кант), 
"Adversus regulam nihil scire – omne scire est" (Тертулліан), "Szlachcic na zagrodzie – równy wojewodzie" 
(поль.). 

Фразеологізми – іншомовні вкраплення, які застосовував Франко, належать як до епохи 
античності, так і новітньої доби. Обсяг їх настільки значний, що вони могли б утворити окремий 
досить багатий словничок. 

Вищезазначені іншомовні вкраплення ще можна вважати своєрідними цитатами. Проте 
переважний об’єм украплень у творах І. Франка – іншомовні фрагменти, котрими активно й вільно 
послуговувався сам автор. Перш за все, це окремі слова (словосполучення), часом скорочені, до яких 
традиційно вдаються освічені люди для позначення особливостей письмового викладу змісту, подачі 
тексту, опису книг: sic, etc., post scriptum, P.S., nota bene, ibidem, cit., op. cit., verso, sci., d.h., resp., 
vacat, vac., recto. Кожен із таких виразів використовується Франком багаторазово, навіть у межах 
однієї сторінки: напр., verso [5: 30: 260 – тричі]. Що стосується текстів сучасних, то, окрім лат. P.S., 
sic,  nota bene, названі слова давно не вживаються або вживаються їхні відповідники (напр., там же – 
замість ibidem). 

Велика кількість активних у Франка іншомовних украплень – книжні лексеми: alibi, analogia, a 
posteriori, brutto, de facto, epilogus, in folio, minimum, originalis, patronus, pluralis, pro forma, publicus, 
veto  та  ін. У багатьох випадках присутні власне іншомовні форми таких слів (у різних відмінках, 

                                                        
* У дужках зазначається том та сторінка творів І. Франка. 
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числах), напр.: in abstracto, ad absurdum, per analogiam, ex improviso, in originali, de publicis, in 
publicum. Подібні елементи впродовж ХХ ст. міцно ввійшли до лексичного складу української мови. 
Показово, що словник іншомовних слів, у додатку "Іншомовні слова і вирази, вживані в латинському 
написанні" [6: 757-775], не фіксує зазначені компоненти як украплення; фіксує тільки як запозичення 
– в реєстрі словника. Цікаво, що одна із подібних форм зазнала граматикалізації: термін живопису 
пленер (франц. plein air – вільне повітря). 

Особливу увагу в публіцистиці І. Франка  привертають філологічні терміни. Це лінгвістичні 
терміни accusativus, gen<etivus>, comparationis, lapsus linguae, котрі сучасним мовознавством 
використовуються як запозичені (з латинської мови), разом із їх похідними: акузатив, генетив, 
генетивний, компаратив, компаративістика, компаративізм, компаративний, ляпсус (лінгвістичний). 
Латинські dativi absoluti (давальний самостійний), nomen collectivum (збірний іменник), epitheta 
ornamentia (прикрашаючі епітети) – залишилися вкрапленнями. 

Дуже цікавими видаються лінгвістичні зауваження І. Франка, в яких представлені іншомовні 
вкраплення. Серед них – вказівка щодо назви галичан в Австро-Угорській імперії: "Офіційно 
називали цей народ то Rüssen, то gens ruthena, Rusniaken" [5: 27: 134]. Також – фіксація деяких 
діалектних лемківських слів –германізмів: "шуний = schün, фраїр = Freier", "цяту (accusativus  від  
ciata = крапля)", "кромплі – це германізм, перероблене з Grundbirn або ... Krumpirn", "корбач – 
німецький вислів Karbatsche", "ринок – Ring" [5: 27: 352]. Цінними є етимологічні дані: "Новіші 
досліди показують, ... що слово ποιητή – поет – не походить від грецького ποιεĩν – робити, чинити, але 
від того самого кореня пой, який заховався в старослов’янськім і теперішнім російськім пою, пой – 
співаю, співай" [5: 31: 57]. Вартим уваги фактом є показ співвідношення форм експліцитної та 
імпліцитної (котра і перемогла в подальшому мовному розвитку): "Старослов’янський перекладач 
описує грецьке "ασκητίκοτς" аж п’ятьма словами: "пощением и молитвами и бдением  и мнозъм 
трудом" (до поняття про аскетизм) [5: 30: 363]. Отже, побіжні мовознавчі зауваження  І. Франка 
можуть прислужитися декільком напрямкам лінгвістики. 

Переважна кількість іншомовних украплень у текстах І. Франка такими залишилися. Зміст їхній в 
українській мові передається питомими словами або давно засвоєними. Такі вкраплення вельми 
різноманітні. Це лексеми (і словосполучення), котрі мають філософсько-соціальне навантаження: в 
тексті вказують на послідовність, зв’язок, повноту, аналогію, суперечність, умову, межу, доказ, 
випадковість та чимало под. Напр.: nexus idearum, pendent, τóποι παράλληλοι,  à la, omne initium ab ovo, 
in status nascendi, positum, in extenso, celek a ne drobtove, disjecta membra, eventus, ad hoc, a quo, non 
plus ultra, conditio sine qua non, ipso facto, onus probandi, recte, faux pas, pir en général, circulus in 
definiendo, contradictio in adjecto, Das Unbewusste, in crudo, á la lettre, ad oculos, alias, quand même, eo 
ipso, en passant. 

Певний об’єм украплень – слова, що називають морально-етичні, в тому числі релігійні поняття: 
savoir vivre, beatus possidens, antiquae educationis, viveur, l’art de goûter, testimonium paupertatis  
animorum, inspiratio, crux interpretum, crux professorum, libera voluntas, salutaris, der Köhlerglaube, in 
partibus  та ін. Деяка частина іншомовних украплень номінує суспільно-політичні реалії. Напр.: Haupt-  
und Staatsaktionen, le corps legislatif, wolnośc zmyśloną, per nefas, Politisches Vorleben, in flagranti. 
Цікавими постають украплення – означення понять мистецтва, в різних його проявах. Напр.: die 
bildenden Künste, magister artium, μίμησις της πράξεως, Neuerungen, Gedankenmusik, loci communes, 
dans le grand style, Bardengebrüll, Miscellanea, feérie, chansons de gestes, starobyla  skladani, comédie 
larmoyante, Festspiele, Christschau, coup de théatre,  Nützlichkeit eines schlechten Skribenten, nom de 
guerre. 

Привертають увагу іншомовні вкраплення, котрі стосуються людини: форми звертання, титули, 
звання, професії, суспільне становище, назви племен. Напр.: sl.<ečna>, dominus, rex, eremita, 
velkostatkar, szlachta zagrodowa (zagonowa), honoris causa, Richter, journaliers, fermiers, metayers, Blinde 
Hessen, Blinde Schwaben. Вельми цікавою є вжита І. Франком негативна характеристика людини – 
homo insipiens (лат. людина нерозумна): "двоногий звір homo insipiens " [5: 29: 151]. Як не згадати, що 
за часів розпаду Радянського Союзу за такою ж моделлю утворено принизливу характеристику – гомо 
совєтікус. 

Поодинокими прикладами виступають іншомовні вкраплення, котрі називають навчальні заклади, 
свята, часові виміри, хворобливий стан, види тварин. Напр.: Haupt – und Normal-Schule, Kompagnie-
Schule, Calendae, anno, fin de siècle, terminum ad quem, delirium tremens, auditio colorata, Lupa, Luperca. 

Серед іншомовних украплень представлені, звичайно, старослов’янські та російські. Напр.: "Си 
всьм слышащим от Сифа предніи отца вси и пророци возвеселишася велиею радостью" [5: 30: 290], 
"Бг̃ъ о̃ць С̃нь д̃хь с̃тий Цр ̃ь и г̃дь" [5: 30: 631], "Він [О. Мончаловський] рад показати нам в Наумовичу 
"великана духа, характера и патриотизма" [5: 31: 461]. 
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У публіцистичних працях І. Франка найбільша кількість іншомовних украплень – елементи 
латинської, давньогрецької, німецької, французької, польської мови. Але присутні також украплення 
англійські, італійські, іспанські, російські, старослов’янські, чеські, сербські, румунські, перські та ін. 

Іншомовні вкраплення творів І. Франка мають різноманітну синтаксичну структуру. Якщо 
вкраплення становлять собою текст не українською мовою самого письменника або цитати, то 
вкраплення здебільшого є реченнями. Якщо ж украплення вплітаються в український контекст, то 
лише інколи вони – речення: "оригінальний варіант одвічного "Qui vive" [5: 29: 123]. Здебільшого ж 
украплення – словосполучення, прийменниково-відмінкові форми, окремі слова: "дісталося ... 
Заславському, правдивій bête noire  сього … походу" [5: 31: 236], "довго con amore  оповідає про всі 
фази тої боротьби" [5: 31: 461], "сцена, в котрій лежить головний pointe новели" [5: 26: 279]. 

Іншомовні вкраплення широко використовуються І. Франком, незалежно від того, якою мовою він 
писав: напр., в українському контексті зустрічаються латинські, німецькі, польські вкраплення, в 
російському – французькі чи латинські, в польському – латинські тощо. 

При всій величезній кількості іншомовних украплень, цікавими – навіть показовими є ті 
непоодинокі випадки, коли сам письменник надає вкрапленням граматичні форми української мови, 
тобто спостерігається ніби перший крок до освоєння іншомовних елементів. Це проявляється в 
поєднанні із вкрапленнями українських закінчень. Напр.: "любимо ... свого Flügelmann’a" [5: 31: 311], 
"дотепного забавника Till’a Ulenspiegel’a" [5: 27: 10], "на зразок німецького "Tugendbund’y" [5: 27: 
198], "поети доби "Sturm und Drang’y" [5: 27: 119], "при т[ак] зв[аних] "Befreiungskrieg"-ax" [5: 27: 
120]. Показовим для процесу мовного розвитку в цілому є факт швидкої зміни лінгвістичного статусу 
слова пленер: у публіцистичних роботах, надрукованих 1888-1889 рр., вживається, і неодноразово, 
вкраплення: plein  air  [5: 27: 228, 277] – а в поетичному циклі, вірші якого друкувались у 1899-1900 
рр., уже зустрічається запозичення: плен-ер ("В плен-ері") [5: 3: 33]. Ще присутня, так би мовити, 
"порушена" структура іншомовного фразеологізму – додаванням українського компонента: "volens  
чи nolens" [5: 29: 426] (лат. хоч-не-хоч). Відбувається заміна, що відповідає задумам автора, в 
оформленні вкраплень – фразеологізмів. Напр.: "moriturus nos salutat" [5: 28: 148] (смертник нас вітає), 
"morituri nos salutant" [5: 28: 153] (смертники нас вітають). У латинському оригіналі – займенник  te 
(тебе), іменник у формі множини (morituri). 

І. Франко надзвичайно широко звертався до іншомовних украплень. При цьому тільки іноді він 
подавав переклад. Напр.: "відгомін сього первісного значення заховався ще й досі в французькім 
слові charme (чари, принада), charmant (принадний, чарівний)" [5: 31: 56], "первісною мовою чоловіка 
були т[ак]  зв [ані] "звуки природні" (Naturlaute)" [5: 26: 123], "Два останні слова – се шпиль (pointe) 
цілої п’єси" [5: 31: 107]. Майже завжди І. Франко вживав іншомовні елементи без перекладу, 
настільки звичним, природним, традиційним було для нього звертання  до іноземних мов. 

Вражаючим є багатство іншомовних украплень у публіцистиці Франка. Стаття не може подати 
повний їх опис. Елементи іноземних мов, використані автором, виступають показником європейської 
освіти І. Я. Франка, великої ролі письменника в історії української літературної мови. 
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ДОДАТОК 
Переклади іншомовних украплень 

(згідно з примітками редакції) 
Назви періодики не перекладаються, відповідно до усталеної традиції 

Aberdeen (англ.)  – Ебердін. A contrario (лат.) – від супротивного. Ad absurdum (лат.) – до абсурду. 
Ad hoc (лат.) – для даного випадку. Ad oculos (лат.) – наочно. Adversus regulam nihil scire – omne scire 
est (лат.) – проти правила нічого не знати – це означає все знати. Á la (франц.) – ніби. Á la lettre 
(франц.) – буквально. Alias (лат.) – інакше. Alibi (лат.) – алібі. Analogia (лат.) – аналогія. Anno (лат.) – 
рік. Antiquae educationis (лат.) – старовинне виховання. Ανιον (грець.) – Афон. A posteriori (лат.) – 
апостеріорі.  A  quo (лат.) – нижня межа. Auditio colorata (лат.) – кольоровий слух. Bardengebrüll (нім.) 
– поетичне мимрення. Bauernkrieg (нім.) – Селянська війна. Beatus possidens (лат.) – щасливий той, 
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хто володіє. Befreiungskrieg (нім.) – Визвольна війна. Bête noire (франц.) – пугало. βιβλία απόκρυφα 
(грець.) – Апокрифічна Біблія.  Blinde Hessen (нім.) – сліпі  гесси. Blinde Schwaben (нім.) – сліпі 
шваби.  "Boa constrictor" (лат.) – "Змій-полоз". British Museum (англ.) – Британський музей. Brutto 
(лат.) – брутто. Calendae (лат.) – календи. Celek a ne drobtove (чесь.) – цілим, а не подрібненим. 
Chansons de gestes (франц.) – героїчні пісні. Christschau (нім.) – вертеп.  Circulus in definiendo (лат.) – 
коло у визначенні. Cit. (лат.) – у зазначеному місці. Comédie larmoyante (франц.) – сентиментальна 
комедія. Con amore (італ.) – з любов’ю. Conditio sine qua non (лат.) – необхідна умова. Contradictio in 
adjecto (лат.) – суперечливість у визначенні. Coup de théatre (франц.) – театральний ефект. Crux 
interpretum (лат.) – хрест для перекладачів. Crux professorum (лат.) – хрест професорів. Dans le grand 
style (франц.) – у високому стилі. "Das Amulet" (нім.) – "Амулет". "Das Kapital" (нім.) – "Капітал". Das 
Unbewusste (нім.) – несвідоме.  De facto (лат.) – де-факто.  De gustibus non est disputandum (лат.) – про 
смаки не сперечаються. Dei gratia generalissimus eccelesiae Graecorum, imperator omnium cosacorum 
Zaporoviensium (лат.) – з ласки божої глава грецької церкви, отаман усіх козаків запорозьких. Delirium 
tremens (лат.) – біла гарячка. "De profundis" (лат.) – "З низин". De publicis (лат.) – для суспільства. Der 
Köhlerglaube (нім.) – сліпа віра. Des Pudels Kern (нім.) – корінь зла. Deus ex machina (лат.) – бог із 
машини. D. h. (нім.) – тобто. Die biblenden Künste (нім.) – образотворчі мистецтва. Die Modernen (нім.) 
– модерністи. Die Schönheit gent von der Form auf den Inhalt (нім.) – краса йде від форми до змісту. Dii 
minores (лат.) – менші боги. Disjecta membra (лат.) – розкидані частини (цілого). "Divina Commedia" 
(італ.) – "Божественна комедія". Documents humains (франц.) – людські документи. Dominus (лат.) – 
пан. Ecclesiae militantis Romanae (лат.) – войовнича римська церква. Einen Tritt mit dem Eselsfusse 
(нім.) – удар ослячого копита.  En passant ( франц.) – між іншим.  En regard (франц.) – у зіставленні.  
Eo ipso (лат.) – цим самим.  Epilogus (лат.) – епілог.  Eremita (лат.) – пустельник. "Σργα καì ήμέραι " 
(грець.) – "Роботи і дні".  Etc. (лат.) – і т.д.  Eventus (лат.) – випадок.  Ex improviso (лат.) – експромтом.  
Ex ungue leonem (лат.) – по кігтях пізнати лева.  Faciant meliora potentes (лат.) – хай зроблять краще ті, 
що можуть.    Faux pas (лат.) – помилковий крок.   Féerie (франц.) – опера чародійська.   Fermiers 
(франц.) – орендарі.  Festspiele (нім.) – святкові вистави.  Fin de siècle (франц.) – кінець століття.   
Flügelmann (нім.) – фланговий.  Gedankenmusik (нім.) – музика думок.    Gens ruthena (лат.) – 
рутенський  народ.   "Gesta romanorum" (лат.) – "Римські діяння".   Haupt- und Normal-Schule (нім.) – 
головна і нормальна школа.    Haupt- und Staatsaktionen (нім.) – важливі і державні справи.    Historia 
vitae magistra (лат.) – історія – вчителька життя.   Honoris causa  (лат.) – почесний. өεων εν Ψούνασι 
κεĩται (грець) – лежить на колінах богів.  Ich hab’s gewagt (нім.) – я відважився.   Idée fixe (франц.) – 
нав’язлива ідея.    In abstracto (лат.) – абстрактно.   In crudo (лат.) – в первісному вигляді.    In extenso 
(лат.) – повністю.   In flagranti (лат.) – на місці злочину.    In folio (лат.) – ін-фоліо.   In originali (лат.) – 
в оригіналі.    In partibus (лат.) – серед невірних.  In publicum (лат.) – для громади.   Inspiratio (лат.) – 
натхнення.    In status  nascendi (лат.) – в стані зародження.   In Tyrannos (лат.) – проти тиранів.   In vino 
veritas (лат.) – правда у вині.   Ipso  facto (лат.) – в силу самого факту.  Journaliers (франц.) – 
заробітчани.   "Junges Deutschland" (нім.) – "Молода Німеччина".   Kompagnie-Schule (нім.) – військова 
школа.   "Konrad Wallenrod" (поль.) – "Конрад Валленрод".  "Krakowiacy i górale" (поль.) – 
"Краков’яки і верховинці". "Krieg und Frieden" (нім.) – "Війна і мир".  L’art de goûter (франц.) – 
мистецтво смакувати.   Laudatores temporis acti (лат.) – ті, що вихваляють минулий час.   Le corps 
legislatif (франц.) – законодавчі органи.   "Legenda Aurea" (лат.) – "Золота легенда".    "Le soldat-
magicien" (франц.) – "Солдат-чарівник".  "Les Rougon Macguart" (франц.) – "Ругон-Маккари".    Libera 
voluntas (лат.) – свобода волі.  Loci communes (лат.) – загальні місця.  Lupa (лат.) – вовчиця.   Luperca 
(лат.) – собака.  Magister artium (лат.) – магістр мистецтв.   Malum necessarium (лат.) – неминуче зло.   
Mania   grandiosa (лат.) – манія величності.   Mea culpa (лат.) – моя провина.   Memento vivere (лат.) – 
пам’ятай про життя.  Metayers (франц.) – орендарі. Minimum (лат.) – мінімум. Mirakelbücher (нім.) – 
книги чудес. μίμησις της πράξεως (грець.) – наслідування дії.    Miscellanea (лат.) – твір змішаного 
змісту.   Mutatis mutandis (лат.) – змінивши те, що треба змінити.  Naturalia non sunt turpia (лат.) – 
природного не треба соромитися.  Neuerungen (нім.) – новації.   Nexus idearum (лат.) – зв’язок ідей.   
Nie pozwalam  (поль.) – не дозволяю. Nom de guerre (франц.) – псевдонім.  Non plus ultra (лат.) – до 
крайньої межі.   Nota bene (лат.) – слід зауважити.  Nützlichkeit eines schlechten Skribenten (нім.) – 
користь поганого писаки. Omne initium ab ovo (лат.) – початок усього сущого.    Onus probandi (лат.) – 
тягар доказу.  Op. cit. (лат.) – зазначена праця.    Originalis (лат.) – оригінал.    O  tempora! o mores! 
(лат.) – о часи! о звичаї! "Pan Tadeusz" (поль.) – "Пан Тадеуш".    Patres familias (лат.) – батьки родини.  
Patronus (лат.) – патрон.   Pendent (франц.) – аналогічний.   Per  analogiam (лат.) – за аналогією.   Per 
nefas (лат.) – незаконно.   Per pedes sancti Petri (лат.) – ногами святого Петра.    Pia desideria (лат.) – 
добрі побажання.   Pia memoria (лат.) – добра пам’ять.  Pir en général (франц.) – у головних рисах.   
Pium desiderium (лат.) – побожне бажання.   Pluralis (лат.) – плюралізм.  Politisches Vorleben (нім.) – 
політичне минуле.   Positum (лат.) – встановлення.   Post scriptum, P.S. (лат.) – постскриптум.   Pro et 
contra (лат.) – за і проти.  Pro forma (лат.) – проформа.  Publicus (лат.) – публіка.  Puppenspiel (нім.) – 
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ляльковий театр.  Quand même (франц.) – навіть.   Qui pro quo (лат.) – непорозуміння.   Qui vive (лат.) 
– хто іде.   Quod  erat  demonstrandum (лат.) – те, що треба було довести.   Recte (лат.) – точніше.   
Recto (лат.) – на лицьовій стороні.  Res nullium (лат.) – річ, що нікому не належить.   Resp. (лат.) – 
див<ись>.   Rex (лат.) – цар.  Richter (нім.) – суддя.  Richtung halten (нім.) – рівняй ряд.   Rusniaken 
(лат.) – руснаки.   Rüssen (нім.) – русини.  "Salon"(франц.) – "Салон".   "Salon des refusés" (франц.) – 
"Салон відкинутих".   Salutaris (лат.) – рятівний.    Savoir vivre (франц.) – спосіб життя.  Sci. (лат.) – 
тобто.  "Semper idem!" (лат.) – "Завжди те саме!".    Se non e vero, e ben trovato (італ.) – якщо це і не 
правильно, то все ж добре придумано.    Sic (лат.) – так.  Sl<ečna> (чесь.) – панна.   "Slovanské 
starožitnosti" (чесь.) – "Слов’янські старожитності".   "Služka" (чесь.) – "Наймичка".    "Society for 
Psychical Research" (англ.) – "Товариство для психологічних дослідів".    Starobyla skladani (чесь.) – 
стародавні пісні.   "Sturm und Drang-Periode" (нім.) – "Період бурі й натиску".    Sub specie aeternitatis 
(лат.) – з погляду вічності.  Szlachcic na zagrodzie – równy wojewodzie (поль.) – шляхтич на садибі – 
дорівнює воєводі.  Szlachta zagrodowa (zagonowa) (поль.) – малоземельна шляхта.   Tabula rasa (лат.) – 
чиста дошка.   Terminum ad quem (лат.) – час, до якого повинно щось статися.   Terminus a quo (лат.) – 
час, від якого рахується.   Testimonium paupertatis animorum (лат.) – свідчення духовного убозтва.   Till 
Ulenspiegel (нім.) – Тіль  Уленшпігель. τóποι παράλληλοι (грець.) – аналогічні теми.    "Tugendbund" 
(нім.) – "Тугендбунд".  "Utopena" (чесь.) – "Утоплена".    Vacat, vac. (лат.) – незайнятий.   Velkostatkar 
(чесь.) – великий поміщик.    Verso (лат.) – на звороті.  Veto (лат.) – вето. Vive le roi (франц.) – Хай 
живе король.  Viveur (франц.) – марнотратник життя.   Vox  populi (лат.) – голос народу.   Wer den 
Dichter will versteben, Muss in Dichters Lande geben (нім.) – хто хоче зрозуміти поета, мусить піти в 
його край.   Wolnośc zmyślona (поль.) – вигадана свобода. 
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Хмелинская Р. M. Иноязычные вкрапления в языке И. Я. Франко.  

Статья посвящена иноязычной лексике в произведениях И. Я. Франко, а именно – иноязычным 
вкраплениям в публицистических текстах, написанных в течение ХІХ cт. Иноязычные вкрапления 
рассматриваются с различных сторон: дается тематическая классификация (названия периодики, 

произведений искусства, имена собственные, лингвистические термины, афоризмы и под.); 
привлечены примеры многих языков (латинского, французского, старославянского и др.); обозначены 

процессы перехода от иноязычных вкраплений к иноязычным заимствованиям. 

Khmelinska R. M. Foreign Vocabulary Items in I. Ya. Franko’s Language.  

The article deals with foreign vocabulary items in Ivan Franko’s works, namely with foreign specks in his 
publicist texts which were written during the 19th century. Foreign elements are considered from various 

sides: thematic classification is given (titles of periodicals, works of art, names, linguistic terms, aphorisms 
and under.); the examples of the many languages are involved (Latin, French, Old Slavonic, etc.), the 

processes of transition from foreign specks to foreign borrowing are marked. 
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СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ: 
ПРАГМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ 

Стаття висвітлює питання, пов’язані з функціонуванням евфемізмів та їх прагматичними 
завданнями в політичному комунікативному просторі, шляхом визначення соціальних та політичних 
факторів, що обумовлюють поновлення евфемістичного простору новими одиницями для створення 
позитивного іміджу, а також аналізу концептуально-семантичних і прагматичних особливостей 

евфемізмів у різних типах дискурсу. 

Як відомо, проблеми евфемії неодноразово піднімались як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
лінгвістичній літературі [1; 2; 3; 4; 5]. 

Проте, якщо раніше основна увага приділялась системним характеристикам евфемізмів, то 
останнім часом акценти змістилися в бік прагматичної спрямованості та особливостей 
функціонування в різних типах дискурсу [6; 7]. 

Велику роль евфемізми, що визначаються як слова та вирази, які застосовуються "для непрямого, 
прикритого позначення предмету, людини або явища, називати яке прямо не прийнято чи незручно в 
даній ситуацій" [7], грають у політичному комунікативному просторі. Тут вони широко 
використовуються в якості одного із засобів створення позитивного іміджу окремих політиків та 
цілих держав. 

Детальніше зупинимось на особливостях використання евфемістичних засобів у цій сфері. 
Добре відомо, що політичний лідер повинен відповідати цілому ряду вимог, які співзвучні 

уявленням громадськості про державного діяча. Так, за результатами опитування громадян США, 
складається наступне стереотипне уявлення про політичного лідера: кандидат на президентське 
крісло повинен бути чесною, щирою, розумною, компетентною, динамічною, впевненою в собі, 
скромною людиною доброї волі, що любить окремих людей і суспільство в цілому [8: 118]. 

Таким чином, стереотип лідера виключає такі якості, як пасивність, песимізм і відсутність 
достатніх фізичних сил для виконання державних функцій. Зокрема, це стосується не тільки лідерів 
США, але і перших осіб інших держав. Тому, коли лідеру не вистачає енергії і динамічності через вік 
чи фізичний стан, в проурядових ЗМІ широко застосовуються різноманітні евфемізми, що покликані 
"врятувати обличчя" політичного діяча і не сіяти в країні смуток. 

Особливо ретельно приховуються хвороби державних діячів і перш за все лідерів нації. На запити 
про здоров’я перших осіб держави нерідко взагалі накладається табу, а якщо приховати інформацію 
про захворювання не є можливим, то частіше за все хвороба перетворюється в "планове обстеження" 
чи "відпочинок" (державного діяча). 

Так, замість вказівки на те, що президент Єльцин серйозно хворий і на нього чекає серйозна 
операція (шунтування – by-pass surgery), широкому загалу було повідомлено, що президент Росії 
знаходиться просто на відпочинку. 

Однак, влада Росії, адміністрація президента в підсумку була вимушена повідомити народу, про 
який "відпочинок" йде річ. Даний факт "розшифровки" евфемізму не пройшов непоміченим у 
західних ЗМІ. Так, журнал "US News and World Reports" відреагував на це наступним чином: 

For the first time, Yeltsin’s 
Long "rests" were given a truthful 
Explanation (heart bypass surgery) [9]. 
Слово відпочинок (rest), безумовно, використано в якості евфемізму, поява якого була обумовлена 

необхідністю підтримувати бадьорість нації, переконати народ у тому, що на чолі держави 
знаходиться досі здоровий, але дещо втомлений від державних справ лідер.  

Цікаво, що навіть у статтях про найодіозніших лідерів інших держав автори, критикуючи їх за 
соціально-економічні та політичні промахи, пом’якшують тон, коли мова йде про фізичні 
захворювання тощо. 

Наприклад, в одній із статей того ж журналу багатолітній лідер Індонезії Сухарто підпадав під 
найжорстокішу критику як політик за кумівство, розквіт корупції та інші злочини. 

Проте, говорячи про похилий вік Сухарто і пов’язані з цим зміни в психіці, автор статті Стівен 
Батлер різко пом’якшує звинувачувальний тон своїх висловлювань. Так, говорячи про поганий стан 
здоров’я 75-річного Сухарто, він дуже м’яко називає немічність лідера uncertain health  (нестійке 
здоров’я), а ознаки ускладнення, що з’явились у плані логічного мислення, – простіше кажучи 
слабоумства, – він згадує, застосовуючи евфемістичний вираз "with his judgment increasingly 
questioned" [9]. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Філологічні науки  
 

142 

Слова uncertain та questioned з ЛСП "сумніви", "невпевненість" знімають категоричність і 
переводять критику в щадний для її об’єкту режим: 

Yet with Suharto at 75 years old, 
In uncertain health and with his judgment 
Increasingly questioned, even his long-time 
Supporters are losing faith [9: 53]. 
При цьому, автор статті зберігає загальну тональність їдкого сарказму, але відмовляється від 

прямих та грубих формулювань. 
Вміле використання евфемізмів у політичній боротьбі, особливо під час передвиборчої кампанії 

для збереження свого іміджу, коли суперники намагаються дискредитувати одне одного, показав у 
п’єсі "Кращий з кращих" ("The Best Man") Гор Відал. 

Намагаючись скомпрометувати одне одного, двоє кандидатів, що борються за президентське 
крісло в США, застосовують різного роду звинувачення, в тому числі й вигадані. Навіть коли ці 
звинувачення мають під собою хоч якісь підстави, "обвинувачений" і його соратники намагаються 
пом’якшити ситуацію, щоб зберегти свій імідж. У цьому їм допомагають різноманітні засоби 
мітігації, в тому числі евфемізми. 

Так, щоб нанести руйнівний удар по репутації Джо Кентвела, одного з претендентів на вищу 
державну посаду, опоненти, спираючись на неперевірену інформацію майора Маркуса, що колись з 
ним служив, поширили чутки про його нібито нетрадиційну орієнтацію:  

Hockstader: Major Markus, am I to understand 
   By the way you are beating slowly 
   Around the bush that Joe Cantwell 
   Is what… when I was a boy… 
   We called a degenerate? 
   Marcus (relieved to have the word said): 
   Yes, sir, Mr. President, sir, 
   That’s just what I mean [10: 657].  
Відчуваючи неправдиву сором’язливість, Маркус робить вигляд, що йому незручно вимовити 

слова gay чи homosexual. На допомогу майору приходить колишній президент Хокстейдер, який 
допомагає вимовити Маркусу заповітне слово. Правда, сам Хокстейдер використовує непрямий 
номінант, а евфемізм degenerate. Роль об’єктивного арбітра, яку відвів собі в тій ситуації взаємних 
обвинувачень колишній президент, не дозволяє йому бути надто різким у судженнях. 

З одного боку, необхідний результат досягнутий: на Кентвела пала тінь, – стереотип лідера нації 
поки що не включає нестандартну орієнтацію опонента, – з іншого боку дотримано всіх норм та 
правил етикету. 

Стереотип надійного лідера вимагає від президента і бездоганності в сімейних відносинах.  
Однак і в цьому плані у кандидатів (в президенти) бувають "проколи". Так, скаржиться на 

необхідність лицемірити дружина ще одного претендента на вищий пост з п’єси "Кращий з кращих" 
Расела Аліса. Вона повинна постійно стримуватись і вигадує різні евфемізми для позначення 
безкінечних зрад чоловіка:  

Alice: <…> What shall we call it this time? 
   Athleticism? Since according to the ground  
   Rules of our marriage we may call it 
   Anything except plain old-fashioned 
   Promiscuity [10: 643]. 
Нагадаємо, що слово athleticism у своємо першому ЛСВ означає "the ability to play sports or do 

physical activities well" [11: 79], а слово promiscuity вказує на безладність у сфері статевих відносин, 
причому в дуже різкій і прямій формі:  

promiscuity derog – the state of being promiscuous; 
promiscuous – 1. derog not limited to one sexual partner [12: 878], тобто той, що веде безладне статеве 

життя. 
Аліса сама вигадала мітігатор athleticism, котрий треба кваліфікувати як побудований на метафорі 

оказиційний евфемізм. 
Намагаючись вибити конкурента з сідла, противники Расела мусують чутки про його неосудність. 

Тому накаляючи ситуацію, вони звертаються до найбільш ″сильних″ слів та виразів, які вказують на 
повну розумову відсталість Расела. У хід йдуть такі кваліфікатори, як raving mad, crazy, manic 
depressive та інші. Природньо, що сам Расел, його дружина та члени його команди, навпаки, 
намагаються говорити про це в максимально м’яких тонах, прагнучи применшити серйозність 
психічного захворювання. Якщо головний суперник Расела стверджує, що той "was raving mad for 
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almost a year" [10: 651], то сам Расел про свій психічний стан згадує, використовуючи пом’якшені 
вирази  –  "I am not mentally unstable" [10: 655]. 

Як бачимо, Расел застосовує подвійне пом’якшення: евфемізм mentally unstable підсилюється 
мейотичною конструкцією, літотою (not mentally unstable). 

Член команди Расела Артіньян ще більш категоричний в ствержденні протилежного тому, що 
говорить Кентвел, – він використовує елативну конструкцію "Mr. Russell is one of the sanest men I ever 
have known" [10: 655]. 

Авжеж, вираз mentally unstable служить евфемізмом виразу raving mad, хоча судячи зі змісту п'єси, 
істина знаходиться десь посередині. Об’єктивний діагноз, поставлений Раселу, звучить всього-на-
всього як "a nervous breakdown". Таким чином, Расел не божевільний, як стверджує його суперник 
Кентвел, але і не зовсім психічно стабільна людина, як про це заявляє Артіньян (the sanest man). 

Крім гарного фізичного і душевного стану, а також бездоганної сімейної репутації від перших осіб 
держави вимагається також постійне піклування про народ. А саме, президент США повинен 
виглядати батьком нації, який днями і ночами піклується про благополуччя громадян Америки. Таким 
хотів здаватись у часи свого президентства і Джордж Буш-молодший. Разом з тим йому не хотілось 
загострювати увагу на таких хронічних соціально-економічних вадах суспільства, як бідність, 
безробіття, наркоманія та ін. Тому у своїх промовах за допомогою евфемізмів він намагався 
пом’якшити не дуже гарну картину життя своїх громадян. 

Бідні люди (the poor) відповідно кваліфікуються як low-income families (сім’ї з низьким рівнем 
доходів), хоча насправді цей низький рівень часто виявляється рівним нулю. 

Буш також охоче застосовує й інший евфемізм, коли говорить про бідноту, – слово the vulnerable 
(вразливі люди): 

If we permit our economy to drift 
And decline, the vulnerable will suffer 
Most [14]. 
Тим самим Буш-молодший намагається продемонструвати співчуття до обездолених, оскільки в 

лексиці vulnerable ключовою є сема ″вразливий″ (чуттєвий, беззахисний, той, кого легко образити): 
1. someone who is vulnerable can be easily harmed [11: 1721], а беззахисних треба опікати, що, за 

словами Буша, і збирається робити його адміністрація. 
Слово the poor в цьому сенсі позбавлено додаткової конотації, співчуття з боку адресанту. 

Евфемізм vulnerable завдяки своїй конотації емпатії поряд з іншими засобами мітігації допомагає 
створити образ турботливого президента, батька нації, який ніколи не залишає в біді свій народ, у 
тому числі і бідноту.  

На міжнародній арені перша особа держави намагається створити собі імідж миротворця, а всі 
військові операції, в яких бере участь очолювана ним країна, відповідно носять тільки оборонний, а 
зовсім не наступаючий характер. 

Миротворцем намагався виглядати і колишній президент США Джордж Буш-молодший. 
Активні, а інколи і агресивні дії військ США часто маскуються у Буша за допомогою номінантів, 

де найбільш домінуючою є сема пасивної участі в бойових діях. Так, відвідавши університет 
національної оборони США, Джордж Буш-молодший охарактеризував активні дії своїх військ в Іраку 
як overwatch: 

Iraqi forces are now leading 
Security operations across Anbar, 
With American troops in an "overwatch" 
Role [15]. 
Таким чином, активно діючі американські військові підрозділи в Іраку у Буша перетворюються в 

стороннього спостерігача, непричетного до кривавих подій, які розігруються в цій країні. 
У тій самій промові Буш називає дій американських військ "підтримуючими" (supporting), тим 

самим знімаючи з себе як головнокомандуючого будь-яку відповідальність за те, що відбувається: 
All these operations are Iraqi-led, 
With American forces playing  
A supporting role [15]. 
Отже, active offensive actions навмисно перетворються в an overwatch role, a supporting role.  
Тут евфемізація неодмінно відбувається з метою введення світової громадськості в оману. Буш 

намагається зберегти "обличчя" США як миролюбивої держави, готової прийти на допомогу будь-
якій, потребуючій їх державі. Він відмовляється від кваліфікацій, в яких би проглядалась активна 
участь США в подіях на Близькому Сході.  

Звичайно, проблема дослідження ролі евфемізмів для створення політичного іміджу потребує 
подальшого розгляду. Дослідження політичного дискурсу не може бути повним і вичерпним без 
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аналізу евфемізмів, за якими приховуються важливі ключові поняття, що визначають істинні наміри і 
позиції політичних лідерів. 
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Кантур К. О. Создание положительного имиджа: прагматическая направленность 
функционирования эвфемизмов. 

Статья раскрывает вопросы, связанные с функционированием эвфемизмов и их прагматическими 
заданиями в политическом коммуникативном пространстве, путём определения социальных и 
политических факторов, которые обуславливают обновление эвфемистического пространства 

новыми единицами для создания позитивного имиджа, а также анализа концептуально-
семантических и прагматических особенностей эвфемизмов в разных типах дискурса. 

Kantur K. O. Creating a Positive Image: Pragmatic Orientation of Euphemisms Functioning. 

The article deals with the questions of euphemisms functioning and their pragmatic issues in the political 
communicative field by the means of social and political factors, stipulating the enriching of the euphemistic 

field with new items for positive image creation, by the means of conceptual-semantic and pragmatic 
peculiarities of euphemisms analysis in different types of discourse. 
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МОТИВ МЕТАМОРФОЗИ В ПОЕЗІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РОМАНТИКІВ: 

ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ НАТУРФІЛОСОФІЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ С. Т. КОЛРИДЖА ТА М. ЛЕРМОНТОВА) 

Стаття присвячена дослідженню мотиву метаморфози у творчості європейських поетів-
романтиків. Автор розкриває натурфілософські джерела згаданого мотиву (філософія природи 

Й. В. Ґете, Ф. В. Й. Шеллінґа), а  також здійснює інтерпретацію його конкретної реалізації у поемі 
С. Т. Колриджа "Повість про Старого Мореплавця" та баладі М. Лермонтова "Морская царевнa".  

У монографії "Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни 
художнього образу)" львівський літературознавець Р. Крохмальний називає метаморфозу "символом 
поетики українського романтизму" [1: 2]. Справді, метаморфоза є одним із фундаментальних мотивів 
літератури не лише українського, але і європейського романтизму загалом. Однак не зважаючи на це, 
в сучасному літературознавстві особливості функціонування названого мотиву у творах європейських 
романтиків вивчені слабо. За винятком системного дослідження вже згаданого Р. Крохмального, 
лише окремі висловлювання стосовно окресленої проблеми знаходимо у працях Н. Берковського [2], 
В. Жирмунського [3], М. Епштейна [4], М. Шах-Майстренко [5], М. Яценка [6], що зумовлює 
необхідність ґрунтовного і різнобічного її розгляду. Мета нашої розвідки – висвітлити 
натурфілософські аспекти мотиву метаморфози у поезії європейських романтиків. 

Мотив метаморфози акумулює в собі та актуалізує в художніх текстах центральні складові 
романтичного світогляду, пов’язані з уявленнями романтиків про світ як живу динамічну цілісність, 
що перебуває у стані постійного руху та трансформацій. Визначальну роль у формуванні цих уявлень 
відіграли натурфілософські концепції Й. В. Ґете та Ф. В. Й. Шеллінґа, які заклали основу романтичної 
концепції природи та дійсності загалом. 

До концепту метаморфози Й. В. Ґете звертається насамперед у контексті своїх ботанічних студій. 
Під метаморфозою він розуміє розвиток усіх органів рослини з єдиного, тобто перетворення не 
власне рослини, а одного її органа в інші. У праці "Метаморфоза рослин" натурфілософ пише: 
"Скрытое родство различных наружных частей растений, как листьев, чашечки, венчика, тычинок, 
развивающихся друг за другом и вместе с тем как бы друг из друга, в общем давно известно 
исследователям и даже специально разрабатывалось, и тот процесс, посредством которого один и тот 
же орган оказывается многообразно измененным, назвали метаморфозом растений" [7: 22]. Той орган 
рослинного організму, з якого постають усі інші його органи, Й. В. Ґете умовно називає листком, хоча 
й визнає, що така назва не є вдалою. Саме перетворення листка відбувається, на його думку, через 
процеси стиснення та розширення: "От семени до высшего развития стеблевого листа мы заметим 
сначала расширение, затем видели образование чашечки путем сжатия, лепестков венчика через 
расширение, половых частей путем нового сжатия; и вот скоро мы обнаружим самое большое 
расширение в виде плода и самую большую концентрацию в семени" [7: 23].  

Подібні натурфілософські побудови Й. В. Ґете прагнув здійснити й стосовно тварин. На його 
переконання, всі тварини, а з ними й людина, також сформовані за єдиним образом, проте у 
"Метаморфозі тварин" вчений не робить спроб, як у попередній праці, відшукати прафеномен 
тваринного світу. Напрямок його думки дещо інший. Схожість між тваринами й людьми, виявлена 
природознавцями, пише натурфілософ, настільки вражаюча, що можна навіть припустити можливість 
перетворення людини у тварину, тварину в людину чи однієї тварини в іншу: "Возможность 
превращения человека в птиц и зверей, представлявшаяся поэтической фантазии, была также 
показана нашему рассудку остроумными естествоиспытателями после полного рассмотрения 
отдельных частей <…> Теперь каждый член какого-нибудь органического тела стали рассматривать 
не только сам по себе и для себя, но приучились, если не видеть, то все же прозревать в нем образ 
похожего члена родственной органической натуры" [7: 192]. 

Дослідники філософії природи сходяться на думці, що найважливішим відкриттям обидвох 
згаданих праць Й. В. Ґете є те, що метаморфоза тут з одного із процесів, які відбуваються в 
рослинному чи тваринному світі, поступово переростає в глибинний та чи не найфундаментальніший 
натурфілософський закон природи. У німецького мислителя вона виражає цілісність світу та є тим 
явищем, яке дає можливість збагнути принцип "єдності багатоманітності": за Й. В. Ґете, єдність 
об’єктам природи притаманна з походження, багатоманітність же виникає внаслідок дії на них 
зовнішніх факторів. 
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Трактування метаморфози як вияву єдності природи має алхімічне коріння. Як відомо, поняття 
метаморфози (трансмутації) є центральним в алхімії, мета якої – перетворення неблагородних металів 
у золото. Таке прагнення має в алхіміків міцне обґрунтування. Усі предмети, що нас оточують, 
вважали вони, створені з єдиної першоматерії, а тому різниця між ними – лише видима. Російський 
вчений В. Рабінович пише про це так: "Первісна матерія – перша алхімічна даність, образ, що 
потенційно містить у собі все індивідуально існуюче <…> Породжені в ній індивідуальні тіла вже не 
зникають, але можуть бути перетворені одне в одне, маючи спільний субстрат – першоматерію" [8: 
194]. 

До поняття метаморфози звертався у своїх натурфілософських працях і лідер романтичної 
філософії природи Ф. В. Й. Шеллінґ. Найчастіше він розумів її у традиційному гераклітівському сенсі 
– як результат невпинної динаміки буття. Метаморфоза для нього виражала постійну змінність світу, 
адже природа, за Ф. В. Й. Шеллінґом, ніколи не припиняє діяльності й перебуває у перманентному 
творчому процесі. Тому кожен природний "продукт являет себя находящимся в процессе бесконечной 
метаморфозы <…> Множество образов, принимаемых в процессе метаморфозы этим продуктом, 
объяснялось различием ступеней развития, где каждой ступени развития соответствует особый образ" 
[9: 207-208]. І в той же час у роздумах мислителя над явищем метаморфози знаходимо прямі 
відголоски ґетевського розуміння її як головного закону природи, що забезпечує єдність світу. Так, 
Ф. В. Й. Шеллінґ пише: "Метаморфоза не может совершаться беспорядочно <…> (Эта 
упорядоченность выразится только во внутреннем родстве образов, а это родство в свою очередь 
немыслимо без некоего основного типа, который лежит в основе всех остальных и который все они с 
различными отклонениями выражают)" [9: 207-208]. 

У літературі романтизму звернення до феномену метаморфози частіше відбувалося, на наш 
погляд, у контексті першого із зазначених аспектів тлумачення цього поняття (метаморфоза як вияв 
єдності природи). Для прикладу розглянемо поему англійського романтика С. Т. Колриджа – "Повість 
про Старого Мореплавця" ("The Rime of the Ancient Mariner"). Фабула твору складна. Перебуваючи в 
далекому плаванні, Старий Мореплавець із власної примхи вбиває ні в чому не повинного птаха – 
білого альбатроса, після чого з усім екіпажем починають відбуватися містичні події: спочатку якась 
невидима сила несе корабель у напрямку екватора, де моряки мало не вмирають від спеки та спраги, 
згодом же до корабля підпливає загадкове судно з двома не менш загадковими жінками, котрі 
вирішують долю моряків за допомогою гри в кості, внаслідок чого всі члени екіпажу помирають. 
Живим залишається лише вбивця альбатроса, котрий, зважаючи на щире розкаяння у скоєному, 
одержує можливість повернутися додому.  

Усе, що відбувається з мореплавцями під час фатального плавання, С. Т. Колридж описує дуже 
детально. Автор відтворює найменші нюанси в поведінці проклятого екіпажу, глибоко проникає у 
психіку героїв, намагається передати кожен порух думки та змальовує фізичні й духовні страждання 
моряків із жахаючою натуральністю. Саме тому дослідники поеми переважно інтерпретують "Повість 
про Старого Мореплавця" в руслі символічного психологізму та, зважаючи на відверто 
неавтологічний характер образності твору, часто вбачають у пригодах його головного героя лише 
"одіссею духу", "людську трагедію самотності й мук сумління" [10: 233], "етапи розвитку людської 
душі, її невідворотні падіння та кінцеву перемогу над темними силами, що живуть в ній" [11: 33]. 
Епізод вбивства птаха за такої інтерпретації розглядається лише як поштовх до розгортання 
ланцюжка психічних метаморфоз, що відбуваються у сфері внутрішнього світу Старого Мореплавця 
та пов’язані з відчуттям провини за це вбивство, хоча насправді такі метаморфози мають місце і в 
цілком матеріальному світі природи, адже своїм вчинком головний герой твору порушує передусім 
вічні природні закони. 

Смислове ядро репрезентованого поемою С. Т. Колриджа концепту метаморфози визначається 
натурфілософським поглядом на природу як систему непорушних зв’язків, підпорядкованих 
принципу краси та гармонії. Знищення чи деформація будь-якого елементу цієї цілісності неминуче 
спричиняє збій у функціонуванні всіх інших елементів та може призвести до краху всієї системи 
загалом. Тому така незначна, на перший погляд, подія, як смерть альбатроса, викликає в "Повісті про 
Старого Мореплавця" масштабні, по суті космічні, зміни. Спочатку небо набуває зловісного 
неприродно-кривавого відтінку. Згодом зовсім затихає вітер, а вода навколо корабля, переповнена 
бридкими морськими зміями, починає загнивати: "Water, water, everywhere, // And all the boards did 
shrink; // Water, water, everywhere, // Nor any drop to drink. // The very deep did rot: O Christ! // That ever 
this should be! // Yea, slimy things did crawl with legs // Upon the slimy sea" [12: 251]. 

Змальований епізод перегукується, на наш погляд, із міфологічними уявленнями про поділ води на 
живу та мертву, адже, як відомо, вода в міфологічній свідомості є не лише джерелом життєдайної 
сили (міфи про походження життя з води), але й джерелом смерті (міфи про потоп та кінець світу). 
Прикметно, що мертвою в наївних віруваннях переважно вважалася морська вода, оскільки вона є 
непридатною для пиття та зрошування полів. 
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Вночі ж над кораблем з’являються загадкові вогні, а море палає різнокольоровим світлом: "About, 
about, in reel and rout // The death-fires danced at night; // The water, like a witch’s oil, // Burnt green, and 
blue and white"  [12: 251]. 

Відбувається також часткова матеріалізація потойбічного світу – духи природи раптом стають 
видимими для простого людського ока. Один із них супроводжує корабель Старого Мореплавця на 
шляху зі сніжної землі до екватора, інші два – під час його повернення додому. Головний герой твору 
навіть може чути розмову, яку ці істоти ведуть між собою. Цікаво, що у примітках до цього епізоду 
поеми С. Т. Колридж дає детальний натурфілософський коментар, де пояснює природу змальованих 
ним духів та пропонує читачеві звернутися до праць давніх "учених євреїв" [12: 251], зокрема Йосифа 
(очевидно, Флавія), де йдеться про проблеми нематеріального світу. За словами поета, ці духи є 
"невидимими мешканцями планети, але це не душі померлих і не ангели <…> Вони є численними, і 
немає ні місця, ні стихії, де б вони не перебували" [12: 251]. 

Особливе місце в поемі займають описи перемін небесних світил – сонця та місяця, що, на 
переконання англійських дослідників творчості С. Т. Колриджа, є центральними образами твору, 
оскільки символізують Абсолютну Субстанцію, Господа. Таке символічне представлення Бога за 
допомогою астральних символів має прямий зв’язок із натурфілософським концептом буття Духу у 
формі світла, що бере свій початок з європейських містичних вчень, зокрема праць Я. Беме. 
Відповідно до уявлень останнього, повторених згодом постулатами пізнього Ф. В. Й. Шеллінґа, 
С. Т. Колридж розрізняє в Богові два начала – темне, караюче, чоловіче, репрезентоване в художній 
цілісності аналізованої поеми образами сонця, що мордує грішників пекельною спекою, а також 
Полярного Духа та "Першого Голосу" й світле, всепрощаюче, жіноче, втілене в образах місяця, 
Відлюдника та "Другого голосу". Саме вночі на Старого Мореплавця вперше сходить Божа милість у 
вигляді живої води – дощу, а також міцного сну, що, очевидно, символізує в даному контексті 
відновлення душевного спокою головного героя. Коли ж місяць стає повним, тобто Бог виявляє 
максимум своєї любові до людства, прокляття мореплавця руйнується, і він одержує Господнє 
прощення. 

Загадкові перетворення в природі припиняються в поемі лише після того, як Старий Мореплавець 
опиняється на рідному березі. Проте тепер метаморфоза відбувається вже із самим героєм, адже його 
життя – трофей таємничих сил – опиняється в руках Життя-у-Смерті, через що він перетворюється на 
живого мерця. Моряк не може померти, як його товариші, долі та душі котрих отримала Смерть та, 
подібно до Агасфера, виявляється приреченим на вічне блукання у світі живих і пекельні муки. 
Коротке полегшення старому приносить лише постійне переповідування своєї життєвої історії 
стороннім людям. Під час цих розповідей він навчає своїх слухачів любити світ, природу, все, що їх 
оточує, та шанувати те, що дав людині Бог.  

Як бачимо, наприкінці поеми масштабна натурфілософська образність змінюється релігійними 
мотивами, забарвленими відтінком містики. Зазначимо, що таке зближення філософії природи та 
релігії було дуже характерним для С. Т. Колриджа, котрий вважав, що релігію неможливо замінити 
жодною філософією та протягом усього свого життя намагався поєднати релігію й філософію в єдину 
систему. Тому природа у нього є "глибоко релігійною не лише в сенсі платонічному як віра у вищість 
абстрактного поняття Бога, чи Спінозівському розумінні поглинання Ним всеохопності речей, але в 
сенсі прагнення до особистісних стосунків із Розумом та Волею" [13: 35]. 

Фінал "Повісті про Старого Мореплавця" відкритий. Із точки зору натурфілософії це цілком 
зрозуміло: вічне життя Старого Мореплавця заважає йому логічно завершити природний цикл 
людського буття, а, отже, необхідні природні процеси так до кінця і не відновилися, природна 
гармонія все ще залишається зруйнованою. Загалом, поема не дає однозначної, вичерпної відповіді на 
багато запитань, порушених у ній, а тому й досі зберігає за собою статус одного з найбільш 
загадкових творів європейського романтизму. Сам же С. Т. Колридж переконував, що твір має 
виключно дидактичне призначення і вбачав найвагомішу його вартість у розробці моральних аспектів 
проблеми взаємин між людиною та світом. 

Якщо у С. Т. Колриджа мотив метаморфози підкреслює феномен дифузності, взаємозалежності 
людини та природи, "показує плотське взаємопроникнення всього, що живе і дихає на землі" [14: 43], 
то у М. Лермонтова він пов’язаний із цілковито протилежними за своїм характером явищами. 
Звернімося для прикладу до балади під назвою "Морская царевна". У центрі твору – незвична 
пригода, що трапилася з царевичем на березі моря. Купаючи свого коня, він раптом чує з води слова 
доньки морського царя, яка вабить його в глибини океану та пропонує своє кохання. Слідом за 
загадковим голосом з’являється й сама царівна, сяючи неземною красою. Вражений побаченим, 
царевич вирішує заволодіти нею, цілковито підкорити її собі, проте як тільки царівна потрапляє на 
берег, з нею відбувається кардинальна переміна. Якщо в морі царевич бачив прекрасну жінку, то 
тепер перед ним опинилася потвора: "Видит, лежит на песке золотом // Чудо морское с зеленым 
хвостом; // Хвост чешуёю змеиной покрыт, // Весь замирая, свиваясь дрожит. // Пена струями сбегает 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Філологічні науки  
 

148 

с чела, // Очи одела смертельная мгла. // Бледные руки хватают песок, // Шепчут уста непонятный 
упрек…" [15: 85]. 

Глибинний зміст реалізованого в баладі "Морская царевна" натурфілософського концепту 
метаморфози, як нам видається, слід шукати в контексті однієї з центральних тем творчості 
М. Лермонтова та пізнього романтизму загалом – розладу стосунків між довкіллям та людиною. 
Російський поет належав до тих романтиків, для яких було характерним амбівалентне сприйняття 
природи. Окремі з його віршів написані в дусі так званого "радісного пантеїзму" (С. Семенова) та 
сповненні щасливими почуттями гармонійного поєднання з натурою, резонансу з природними 
ритмами, як, наприклад, відома поезія "Когда волнуется желтеющая нива…". Проте в більшості 
творів М. Лермонтова природний та людський світи все ж різко протиставляються як сфери дійсного, 
недосконалого та бажаного, ідеального (див., наприклад, "Русалка", "Дары Терека", "Три пальмы" та, 
особливо, "Выхожу один я на дорогу…"). Російський літературознавець В. Коровін з цього приводу 
слушно зауважує, що у творчості М. Лермонтова людина поставлена віч-на-віч з природою, 
безпосередньо співвіднесена з нею, але її існування відрізняється від форми буття природи. Вона 
"може глибоко відчувати й переживати гармонію природи, всесвіту, космосу, сприймаючи її як 
бажаний ідеальний стан, як відблиск світу, з яким вона прагне злитися, але її буття є принципово 
відмінним від життя природи, нею не обумовленим і від неї не залежить" [16: 130-131].  

Саме принципова несумісність природного та соціального вимірів стає причиною трагічних подій, 
описаних у баладі "Морская царевна": опинившись поза межами сфери свого природного 
перебування, морська царівна втрачає всю привабливість та силу і, зрештою, гине, адже існування її у 
ворожому людському середовищі є абсолютно неможливим (у цьому контексті образ морської 
царівни є типологічно близьким до образу Мавки з "Лісової пісні" Лесі Українки). Відчуття 
полярності зазначених вимірів ще більше посилюється завдяки авторським характеристикам головних 
героїв твору. Якщо при творенні образу морської царівни М. Лермонтов підкреслює насамперед її 
природну красу та доброзичливість ("вышла младая потом голова, // В косу вплелася морская трава. 
// Синие очи любовью горят, // Брызги на шее как жемчуг горят" [15: 85]), то говорячи про земного 
царевича, акцентує на його силі й могутності ("За косу ловко схватил он рукой. // Держит, рука 
боевая сильна: // Плачет, и молит, и бьется она, // К берегу витязь отважно плывет…" [15: 85]), 
проводячи тим самим пряму паралель між символічними опозиціями природа – суспільство, любов – 
насилля та привертаючи увагу до натурфілософської проблеми підпорядкування природи людським 
потребам, місця людини поміж інших природних об’єктів. Домінуючий пафос балади, на наш погляд, 
полягає у ствердженні пагубності, аморальності утилітарного підходу до природного середовища. 
Зазначимо також, що природа у ній наділена прихованою містичною силою, яка може жорстоко 
покарати за будь-яке зазіхання на свою незалежність. Через це намагання людини проникнути у 
природний світ насильницьким шляхом закінчується трагедією не лише для природи, а й для самої 
людини: хоча у баладі помирає саме морська царівна, царевич також не уникає кари – відтепер його 
переслідуватимуть постійні докори сумління: "Будет он помнить про царскую дочь!" [15: 85]. 

Перенесення С. Т. Колриджем акценту зі сфери натурфілософії у сферу християнської моралі 
відкриває перед нами перспективу узагальнюючого погляду на романтичний мотив метаморфози в 
цілому та дозволяє віднайти в перманентному русі натурфілософських перетворень єдину непорушну 
константу. Як видається, в площині романтичних трансформацій саме мораль була, за словами 
відомого діаспорного шевченкознавця Л. Плюща, "інваріантним, вічним у плинному й змінному" [17: 
14]. Аналіз мотивів, які втілюють натурфілософський концепт метаморфози в художньо-естетичній 
цілісності творів європейського романтизму, дозволяє стверджувати, що спектр причин, котрі 
зумовлюють "романтичні" перетворення, так чи інакше зводиться до етичних проблем, фактів 
порушення певних моральних норм та засад, посеред яких насамперед негуманне, жорстоке 
ставлення до своїх ближніх та узурпаторське використання природи, свідоме втручання у її 
гармонійний устрій. Прямий причинний зв’язок між ігноруванням етичних принципів та фізичною 
переміною, коли порушення у сфері моралі спричиняє перетворення матеріального тіла, ще раз 
підкреслює натурфілософський характер репрезентованих творами романтиків метаморфоз, що 
виявляють здатність поєднувати в цілісність не лише людське та природне, але й матеріальне та 
духовне загалом. Таке переплетення у феномені перевтілення різних вимірів робить його точкою 
перебування "всього у всьому", найуніверсальнішим принципом натурфілософського буття, а його 
концептуалізацію в художніх мотивах та образах – одним із найзручніших способів поетичного 
осмислення фундаментальних проблем людського існування. 
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ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МЕТАМОРФОЗИ  
В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

У статті проаналізовано лінгвосеміотичні механізми формування метаморфози як тропа та 
літературного явища, виявлено особливості втілення структурно-семіотичній моделі метаморфози 

(дискурсивної метаморфози) в англомовних британських  поетичних текстах ХІХ-ХХ  століть. 

У лінгвістиці поняття "метаморфоза" набуває різноманітних трактувань залежно від певного 
напрямку її дослідження, а саме: стилістичного (Є. Т. Черкасова, М. І. Черемісіна, Н. Д. Арутюнова); 
культурно-семантичного (О. М. Афанас’єв, О. О. Потебня); психологічного (З. Фрейд,  К.- Г. Юнг); 
культурно-семіотичного (І. Нечуй-Левицький); структурно-семіотичного (Н. В. Слухай, Л. Ю. Дика-
рева). Так, метаморфоза розуміється як троп, першоджерело для виникнення інших тропів 
(метафори, порівняння); літературне явище; переміна; заміна однієї зовнішньої форми на іншу; 
видозмінення [1: 125]; перетворення, перевтілення, стрибкоподібна чи еволюційна трансмутації 
(наприклад, смерть або життя); переселення душ, перевтілення, воскресіння, відродження, 
трансформація [2: 93].  

Згідно з останніми дослідженнями метаморфози в межах структурно-семіотичного аспекта, цей 
троп представляє собою двобічну фігуру перетворення, структура якого зумовлена наявністю певного 
суб’єкта (лівого боку фігури перетворення) та об’єкта (правого боку фігури перетворення, на який 
трансформується сам суб’єкт) [3: 4]. Так, структурно-семіотична модель метаморфози схематично 
може бути представлена наступним чином:  

суб’єкт  ¨   об’єкт 
Ми розуміємо метаморфозу як троп, який передбачає перетворення когось / щось на інше під 

впливом дії імпліцитної чи експліцитної причини з можливістю повернення у вихідний стан за 
наступною схемою: X (a Subject) turns into / transforms into Y (an Object) under the influence of С (a 
Causer) (ХТОСЬ (СУБ’ЄКТ) перетворюється / трансформується на ЩОСЬ (ОБ’ЄКТ) під впливом дії 
певної ПРИЧИНИ (КАУЗАТОРА)). Схема розробленої нами моделі метаморфози ґрунтується на 
структурно-семіотичній моделі, проте ми доповнюємо її наявністю імпліцитної / експліцитної 
причини (каузатора): 

 імпліцитна / експліцитна причина (каузатор) 
суб’єкт             об’єкт 
У статті ми маємо на меті виявити лінгвосеміотичні механізми втілення структурно-семіотичної 

моделі метаморфози в англомовних британських поетичних текстах ХІХ – ХХ століть.               
Підґрунтя запропонованої моделі метаморфози складає принцип інверсії, який у символізмі 

розуміється як взаємодія протилежностей, коли певна сутність поступається своїй протилежності: 
смерть поступається життю, ніч – дню, любов – ненависті [3: 11-12; 4: 162-168; 5: 1-2]. Інверсія 
співвідноситься з концепцією взаємного перетворення дійсності, її взаємообертанням, протилежністю 
усіх її сторін та проявів, земних норм та законів (замість дня – ніч, замість сонця – місяць). 

 Серед основних лінгвосеміотичних механізмів реалізації метаморфози в поетичному тексті можна 
вказати наступні: відповідність метаморфози її структурно-семіотичній моделі з обов’язковою 
експліцитністю / імпліцитністю причини трансформації (каузатора); та наявність інверсії, основи для 
перетворення. 

Принцип каузації, що вказує на наявність каузатора в тексті (зокрема поетичному), реалізується 
завдяки наявності лексичних одиниць, семантика яких відображає певне перетворення, перевтілення, 
відродження, перехід на новий / вищий щабель екзистенції (смерть, народження, воскресіння, весілля, 
будь-яка фізіологічна / психологічна зміна особистості, тощо), відповідно до визначення поняття 
"метаморфоза". Так, у контекст художнього / поетичного тексту метаморфоза вводиться за 
допомогою наступних предикатів: to become, to turn, to transform, to throw, to appear, to be done, to be 
changed, to acquire appearance, to be incarnated / to be embodied, to be considered, to seem, to return to life 
/ to revive, to be resurrected, to rise / to tower, to blossom, to flow / to run, to merge, to melt, to fall to pieces 
/ to come apart, to blaze up (переклад наш) (ставати, обертати, перетворювати, перекидати, 
перевертати, з’явитися, зробитися, змінитися, набувати вигляду, втілюватися, виникати, вважатися, 
здаватися, маритися, оживати, воскресати, возноситися, зацвітати, текти, зливатися, танути, 
розпадатися, спалахувати [2: 95]). 

У сучасній лінгвістиці існує дві моделі реалізації принципу "каузації" в художньому / поетичному 
тексті, залежно від виділення одного з елементів структурно-семіотичної схеми метаморфози. Так, 
каузальна модель залучає в певну мікроподію як агенса (суб’єкт), так і пацієнса (об’єкт), а іноді і сам 
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інструмент перетворення (каузатор) [6: 21; 7: 131]. Пропозитивна модель розглядає ситуацію-
каузацію як цілісну подію, центром якої є предикат – каузатор, оточений суб’єктами (агенсом, 
пацієнсом) в межах зони каузації [6: 21-22], перетворюючи вказану лінгвістичну ситуацію на таку, 
важливими елементами якої є всі структурні компоненти, при центральній ролі саме дієслова. 
Каузальна модель розкриває причину перетворення, але розриває зв’язок між суб’єктом та об’єктом, 
наголошуючи на основній ролі саме лівого боку фігури перетворення та каузатора-причини. 
Пропозитивна модель наголошуює лише на основній ролі предиката перетворення [6: 21-22].  

Підтвердженням реалізації лінгвосеміотичних механізмів  функціонування метаморфози в поезії є 
один з поетичних текстів англійського поета ХХ століття, учасника Першої Світової Війни, Р. Брука 
"Фрагмент", у контексті якого представлено трансформацію або зміну фізичного стану людини в 
наслідок її смерті на війні (в поетичному тексті перетворення наводиться курсивом, каузатори – 
жирним курсивом, предикати – підкреслюються): 

 "I strayed about the deck, an hour, to-night / Under a cloudy moonless sky; and peeped / In at the 
windows, watching my friends at table, / Or playing cards, or standing in the doorway, / Or coming out into 
the darkness. Still / No one could see me. / … / Only, always, / I could see them – against the lamplight – 
pass / Like coloured shadows, thinner than filmy glass, / Slight bubbles, fainter than the wave’s faint light, / 
That broke to phosphorous out in the night, /  Perishing things and strange ghosts – soon to die /  To other 
ghosts – this one, or that, or I"  (Rupert Brooke [8: 1]).            

У контексті запропонованого поетичного тексту представлено дві метаморфози, структурно-
семіотичні моделі котрих містять як суб’єкти, так і об’єкти. Суб’єктом першого прикладу 
метаморфози є "світло" ("the faint light"), яке перетворюється на "фосфор" ("phosphorous") – об’єкт 
метаморфози. Наведена трансформація ілюструє перетворення абстрактного поняття на абстрактне 
(світло → фосфор). Каузатором (причиною) цієї метаморфози є представлений у контексті 
поетичного тексту предикат "спалахнути" ("to brеak out"), який набуває контекстуального значення 
"перетворитись", і вказує на наявність пропозитивної моделі каузації, вираженої наявністю певного 
предиката перетворення. Структурно-семіотична модель даної метаморфози може бути представлена 
наступним чином: 

      to brеak out 
the faint light phosphorous 
Згідно з контекстом даного поетичного тексту, в ньому представлено ще один приклад 

метаморфози, який ілюструє перетворення живої людини на мертву (привида). Так, суб’єкт даної 
метаморфози  "я (людина чи солдат) / друзі" ("І" (a person / a soldier) /  friends) є зрозумілим за 
контекстом, підтверджуючись рядками ("Perishing things and strange ghosts – soon to die /  To other 
ghosts – this one, or that, or I"), а об’єкт є експліцитним, представленим у контексті ("привиди" / 
"загиблі солдати" ("ghosts")). Причина (каузатор) даного перетворення втілена завдяки експліцитному 
пропозитивному предикату "вмирати" ("to die"), а також завдяки імпліцитній номінативній причині 
метаморфози каузальної моделі – "смерті" ("death"), котра вказує на трансформацію конкретного 
поняття (живої людини) на абстрактне (загиблу людину). Обидві метаморфози запропонованого 
поетичного тексту ґрунтуються на інверсії, перетворенні певної сутності на її протилежність (світла 
на фосфор, солдата на привид). Структурно-семіотична модель другого прикладу метаморфози 
наведеного поетичного тексту є наступною: 

               to die / (death) 
І (a person / a soldier) /  friends                ghosts 
Наявність елементів структурно-семіотичної моделі метаморфози (суб’єкта, об’єкта, каузатора), їх 

експліцитність або імпліцитність, підтверджується згідно з контекстом поетичного тексту. Для 
правильного виявлення і трактування всіх елементів даної моделі метаморфози застосовується 
дискурсивний аналіз. Тому, метаморфози запропонованого поетичного тексту є дискурсивними. У 
контексті наступного поетичного тексту Р. Брука "1914 Перемога Солдата" представлено приклад 
дискурсивної метаморфози: 

If I should die, think only this of me: / That there’s some corner of a foreign field /  That is for ever 
England. There shall be / In that rich earth a richer dust concealed; /  A dust whom England bore, shaped, 
made aware, /  Gave, once, her flowers to love, her ways to roam, / A body of England`s, breathing English 
air, /  Washed by the rivers, blest by suns of home. / And think, this heart, all evil shed away, / A pulse in the 
eternal mind, no less /  Gives somewhere back the thoughts by England given; / Her sights and sounds; 
dreams happy as her day; / And laughter, learnt of friends; and gentleness, / In hearts at peace, under an 
English heaven. (Rupert Brooke [9:  50-51]). 

Трансформація запропонованого поетичного тексту складається з одного суб`єкта, зрозумілого за 
контекстом, та двох об’єктів, і може бути представленою у вигляді наступної схеми: "me" ("a person / 
a soldier") → "a corner of a foreign field (England)" → "a richer dust of England", яка ілюструє 
перетворення конкретного поняття на абстрактне, абстрактного на абстрактне за інверсією. За 
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контекстом солдат асоціює (персоніфікує) себе з Англією, своєю Батьківщиною, тілом якої він себе 
називає ("A dust whom England bore, shaped, made aware, / Gave, once, her flowers to love, her ways to 
roam, / A body of England’s, breathing English air, / Washed by the rivers, blest by suns of home."), тому в 
значенні суб’єкта метаморфози ("me") міститься ця асоціація. При перетворенні його на декілька 
об’єктів цей компонент переходить до них, утворюючи їх контекстуальні значення. Каузатором 
виступає каузальна імпліцитна "смерть" ("death"), підтверджуючись пропозитивними експліцитними 
предикатами "to die", "to be" ("shall be") ("вмирати", "перетворитись").  

Структурно-семіотична модель даної дискурсивної метаморфози може бути представлена 
наступним чином:  

to die / (death) to be / (death) 
me                                    a corner of a foreign field                                          a richer dust of England 

(a person / a soldier)                  (England)       

Згідно з визначенням поняття "метаморфоза", трансформація властива фізіологічному або 
психологічному стану особистості, як доказ її перетворення або переходу на новий щабель 
екзистенції. У даному випадку, у ролі суб’єкта та об’єкта виступає людина, яка проходить ряд змін з 
впливом часу або в результаті будь-яких інших каузальних подій. На відміну від британських 
поетичних текстів ХХ століття, в яких метаморфози особистості зумовлені її смертю, поезії ХІХ 
століття є багатими на приклади психологічної метаморфози, зумовленої часом. Так, зазначену 
метаморфозу особистості спостерігаємо у вірші англійської поетеси ХІХ століття Х. Розетті 
"Травень" ("May"): 

I cannot tell you how it was; / But this I know: it came to pass / Upon a bright and breezy day / When 
May was young; ah pleasant May! /  As yet the poppies were not born / Between the blades of tender corn; / 
The last eggs had not hatched as yet, / Nor any bird foregone its mate. / I cannot tell you what it was; / But 
this I know: it did but pass. / It passed away with sunny May, / With all sweet things it passed away, / And 
left me old, and cold, and grey.  (Christina Rossetti [10: 1; 11: 1]) 

Даний поетичний текст відрізняється відсутністю суб’єкта метаморфози (лівого боку фігури 
перетворення), який є імпліцитним, про наявність котрого можна свідчити лише згідно з контекстом 
поетичного тексту, де зображено внутрішній стан особистості, її настрій, порівняно з весною / 
розквітлою травневою природою, підтверджуючись рядками "Upon a bright and breezy day / When May 
was young; ah pleasant May! / As yet the poppies were not born / Between the blades of tender corn; / The 
last eggs had not hatched as yet, / Nor any bird foregone its mate". Психологічна зміна не є зрозумілою 
навіть для ліричної героїні вірша, є лише згадка про те, що метаморфоза відбулась з закінченням 
весни (травня) ("I cannot tell you how it was; / But this I know: it came to pass / … /  I cannot tell you what 
it was; / But this I know: it did but pass. / It passed away with sunny May / With all sweet things it passed 
away, / And left me old, and cold, and grey"). Останній рядок вірша свідчить про наявність саме об’єкта 
метаморфози – "старої, холодної, похилої людини" або її "пригніченого психологічного стану" – 
надаючи можливість стверджувати про двояке перетворення в рамках єдиного контексту, кероване 
інверсією, а саме конкретного поняття на конкретне (молодої людини → стару людину) або 
абстрактного поняття на абстрактне  (розквітлого, весняного душевного, психологічного настрою 
особистості → пригнічений, сірий, похмурий внутрішній стан). За контекстом, причиною 
перетворення є імпліцитний номінативний каузатор – час, а предикати "проходити" / "залишити" / 
"бути" ("to pass away" / "to leave" / "to be") є пропозитивними сигналами перетворення в рамках 
зазначеної зони каузації. Структурно-семіотична модель метаморфози наведеного поетичного тексту 
є наступною: 

                             (time)  

                                              to pass away / to leave / to be 

(the young personality) the old personality 

(the flowering / the merry the gloomy psychological state 

 psychological state)  

Подібним за контекстом, але вказуючим на метаморфозу простішої структурно-семіотичної 
структури є вірш Х. Розетті "Після смерті" ("After Death"), в котрому ілюструюється наявність 
імпліцитного номінативного каузатора "смерті" при наявності лише лівого боку фігури перетворення 
("живої людини" / "an alive personality") – конкретного поняття – та правого боку фігури перетворення 
("мертвої людини" / "a dead personality") – абстрактного чи конкретного поняття. Пропозитивний 
предикат-каузатор є відсутнім. Метаморфоза даного поетичного тексту підпорядковується інверсії та 
наступній структурно-семіотичній моделі: 
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                                                                    (death) 

an alive personality  a dead personality 

 "The curtains were half drawn, the floor was swept / And strewn with rushes, rosemary and may / Lay 
thick upon the bed on which I lay, / Where through the lattice ivy-shadows crept. / He leaned above me, 
thinking that I slept /  And could not hear him; but I heard him say: / "Poor child, poor child:" and as he 
turned away / Came a deep silence, and I knew he wept. / He did not touch the shroud, or raise the fold / That 
hid my face, or take my hand in his, / Or ruffle the smooth pillows for my head: / He did not love me living; 
but once dead / He pitied me; and very sweet it is / To know he still is warm though I am cold". (Christina 
Rossetti [10: 3; 11: 1]). 

Oтже, в контексті британських поетичних текстів ХІХ – ХХ століть набувають реалізації 
лінгвосеміотичні механізми формування структурно-семіотичної моделі дискурсивної метаморфози з 
експліцитністю або імпліцитністю каузатора, причини перетворення певного суб’єкта на об’єкт, 
ґрунтуючись на принципі інверсії. Відновити відсутність будь-якого з елементів даної структури 
метаморфози можна за допомогою дискурсивного аналізу. Проаналізовані нами поетичні тексти 
надали можливості стверджувати про відсутність суб’єкту структурно-семіотичної структури 
метаморфози, надаючи змогу зафіксувати і її трансформацію. Слід зауважити, що якщо один з 
елементів або декілька елементів структурно-семіотичної моделі метаморфози є імпліцитним (чи 
імпліцитними), не можна стверджувати, про їх відсутність, оскільки аналіз контексту поетичного 
тексту дає змогу зрозуміти їх наявність та відновити відсутні елементи структури перетворення. Так, 
ми вважаємо, що запропоновані нами поетичні тексті свідчать про властивість структурно-
семіотичної моделі метаморфози трансформуватись, залежно від контексту поезії.  
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Москвичова О. А. Лингвосемиотические механизмы формирования метаморфозы 
в англоязычных поэтических текстах. 

В статье проанализированы  лингвосемиотические механизмы формирования метаморфозы 
как тропа и литературного явления, определены особенности реализации структурно-
семиотической модели метаморфозы (дискурсивной метаморфозы) в британских 

поэтических  текстах ХІХ – ХХ веков. 

Moskvichova O. А.  The Linguistic-Semiotic Mechanisms of the Realization of 
Metamorphosis in the British Poetic Texts. 

The article, focuses on the analysis of the linguistic-semiotic mechanisms of the formation of metamorphosis 
as a stylistic device and a literary phenomenon. There were revealed semantic peculiarities of the  

realization of the structural-semiotic pattern of metamorphosis in the British poetic texts (discourse 
metamorphosis) of  the XIX – XX centuries. 
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ДИСКУРСИВНА СПЕЦИФІКА МАКРОМА "ПІДХОПЛЕННЯ" В РЕПЛІЦІ-ПЕРЕБИВІ 
В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ 

У статті дається визначення поняття підхоплення-перебиву, аналізується вживаність класів і видів 
мовленнєвих актів  у підхопленні-перебиві та доводиться, що їх уживання тісно пов’язане з 

тактикою мовця. Розрізняються три види підхоплень у діалогічному дискурсі: підхоплення-перебив, 
підхоплення завершеної і не завершеної репліки. Аналізуються гендерні й соціальні характеристики 

вживання макромовленнєвого акту. 

Визнання дискурсу як складного синтезу когнітивних, мовних та позамовних факторів вимагає 
залучення міждисциплінарного підходу до вивчення мови і мовлення із залученням когнітивних, 
соціальних, історичних, етнокультурних аспектів.  

Інтерес учених до дослідження дискурсу демонструє прагнення до пізнання складної природи 
людського спілкування, в якому мова, втілена в мовленні, є важливим засобом соціальної взаємодії. 
Людина не існує поза комунікацією, що є основою її свідомості, пізнання, суспільного буття в цілому 
[1: 7]. "Особистість… можна розуміти як продукт і результат її спілкування з іншими людьми, як 
інтерсуб’єктивне утворення" [2: 12]. Тому особливе значення надається вивченню мовленнєвої 
поведінки учасників спілкування з урахуванням їх гендерних та соціальних характеристик, 
культурного статусу, віку.  

"Використання мови – це соціальна практика, що коріниться в історії та в умовах життя мовців" [3: 
9], за допомогою мови передається соціальний досвід, який набуває людина у процесі соціалізації. 
Цей досвід фіксується в системі дій, навичок, умінь людини, у формі її відносин з представниками 
інших соціальних прошарків та іншої біологічної статі, у способах спілкування з ними тощо згідно 
існуючим у суспільстві уявленням про належну мовленнєву поведінку осіб двох статей [4: 46]. 

Мовленнєва поведінка співрозмовників тісно пов’язана з когнітивними механізмами діалогічного 
мовлення, з впливом ситуативних факторів на побудову висловлень і реалізацію мовленнєвої 
інтеракції, із комунікативною компетенцією мовців, із залученням невербальних засобів вираження 
думки. Тому особливого значення набуває визначення і аналіз лінгвістичного статусу одиниць 
мовлення (мовленнєвих актів), які виконують функцію спілкування і вибір яких визначається 
інтенцією та мотивами співрозмовників [5: 9]. Однією із таких одиниць є підхоплення.  

Об'єктом цієї статті є макромовленнєвий акт (МакроМА) "підхоплення", а предметом – шляхи і 
способи його реалізації в англомовному діалогічному дискурсі. Метою цієї статті є проаналізувати 
особливості вживання макроМА "підхоплення" в репліці-перебиві й описати класи мовленнєвих актів 
та їх гендерні характеристики в підхопленні в репліці-перебиві при різних тактиках мовця. 

МакроМА підхоплення реалізується за допомогою мовленнєвих дій принаймні двох 
комунікативних партнерів. Ці дії складають різноспрямовану послідовність – від мовця до адресата і 
навпаки. Реалізація підхоплення неможлива без висловлення попереднього комуніканта. Воно 
реалізується тільки як певний компонент послідовності висловлень, коли мовець і адресат на основі 
своїх інтелектуальних дій можуть встановити певний взаємозв’язок між висловленнями. 
Послідовність мовленнєвих актів у межах макроМА підхоплення розглядається нами як така, що 
складає одне дискретне ціле, оскільки мовець тут демонструє єдність / розбіжність своєї позиції з 
позицією співрозмовника. 

Відповідно до характеру зміни комунікативних ролей у діалогічному дискурсі можна виділити три 
види підхоплень. Так, зміні ролей з перебиванням відповідає підхоплення-перебив (ПП), "плавній" 
зміні – підхоплення завершеної репліки (ПЗР), а зміні після паузи – підхоплення незавершеної 
репліки (ПНЗР). 

Підхоплення-перебив реалізується в ситуаціях, коли мовець перебиває співрозмовника, бере свій 
хід і закінчує висловлення попереднього мовця у своїй власній інтерпретації.  

(1) "Do you want people to say I helped choose you a dress that wasn’t as nice as my own? And you must 
also have clothes to wear for your honeymoon, so why don’t you try on something else while I – ?" 

"Slip round the corner to see Jose," Maggie finished, smiling ironically." /Gordon, p. 114/ 
У ситуації (1) співрозмовниця перериває репліку партнера і закінчує за нього. Вона добре володіє 

ситуацією і в неї не має потреби дослуховувати думку мовця до кінця, бо впевнена, що знає, що 
потрібно робити.   
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Підхоплення-перебиви є одним із видів аналізованих макроМА. Вони характеризуються широким 
спектром своїх класів і видів, вживання яких залежить від тактики, обраної мовцем – 1) прийняття, 
2) неприйняття, 3) невизначеності, 4) невизначеності + прийняття.  

Для опису основних параметрів макроМА "підхоплення" у репліці-перебиві при різних тактиках 
мовця із текстів художньої літератури були вибрані відповідні діалогічні єдності. При обчисленні 
зустріваності МА кількість усіх контекстів уживання того чи іншого МА в підхопленнях завершеної 
репліки, підхопленнях незавершеної репліки і підхопленнях-перебивах при різних тактиках мовця 
приймалася за 100%. Це був вихідний показник при визначенні частоти вживання тих чи інших МА 
при певних тактиках мовця (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Уживаність класів МА у підхопленнях-перебивах при різних тактиках мовця (%) 

 

Класи МА 
Загальна 
кількість, 

% 
Прийняття Неприйняття Невизначеність Невизначеність+ 

прийняття 

Констативи 7,3 4,1 3,2 - - 
Квеситиви 1,5 - - 1,5 - 
Експресиви 0,4 - 0,4 - - 
Квеситиви+ 
констативи 

0,8 - - - 0,8 

 
Уживаність класів мовленнєвих актів у підхопленнях-перебивах регламентується видом тактики 

мовця. Так, своє прийняття або неприйняття комунікативної програми співрозмовника мовець 
висловлює за допомогою констативів (7,3%) або експресивів (0,4%), невизначеність з реакцією – за 
допомогою квеситивів (1,5%), а невизначеність + прийняття – сполученням квеситиву з констативом 
(0,8%) (табл. 1). 

Спостерігаються певні гендерні та соціальні особливості вживання класів мовленнєвих актів при 
різних тактиках мовця. Так, при тактиці "прийняття" констативи зустрічаються при обох типах 
мовлення майже з однаковою частотністю. Це свідчить, що при тактиці "прийняття" при передачі 
інформації мовці обох статей не претендують на "демонстрацію прав" [6: 127], консенсус досягається 
сумісними зусиллями мовця і слухача. При тактиці "неприйняття" спостерігається тенденція до 
"демонстрації прав" з боку чоловіків, що відбивається у вживанні констативів і експресивів 
переважно у чоловічому типі мовлення (табл. 2). На наш погляд, це говорить про більшу 
категоричність мовленнєвої поведінки чоловічого гендерного стереотипу.  

Вживаючи констативи, мовець-чоловік демонструє більшу впевненість у своїй правоті, прагнення 
до однозначності, закінченості висловлення, намагання залишити останнє слово за собою, коли 
слухач не має що і не може заперечити. Це підтверджує і той факт, що мовець-чоловік частіше вживає 
констативи у гетерогендерних групах, коли його статус вищий (1,2%) або однаковий (0,5%) зі 
статусом слухача-жінки (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Гендерні та соціальні характеристики вживання класів МА у підхопленнях-перебивах  (%) 

 
Гендерні та соціальні характеристики 

чоловік-чоловік чоловік-жінка жінка-жінка жінка-чоловік Тактика мовця Класи МА 
> = < > = < > = < > = < 

Прийняття Констативи 0,1 0,2 0,1 1,2 0,5 - - 0,4 - 0,2 1,3 - 
Констативи - - - 0,9 0,9 - 0,4 0,3 - - 0,4 0,2 Неприйняття 
Експресиви 0,2 0,2 - - - - - - - - - - 

Невизначеність Квеситиви - - - 1,2 - - - - - - 0,3 - 
Невизначеність+ 
прийняття 

Квеситиви+ 
констативи 

- - - 0,6 - - - 0,2 - - - - 

 
У жіночому типі мовлення при тактиці "прийняття" констативи зустрічаються переважно в 

гетерогендерних ситуаціях при однаковому статусі співрозмовників (табл. 2), що, на наш погляд, 
говорить про менш агресивний, більш дружній, підтримуючий стиль, який, на думку вчених, 
притаманний жіночому типу мовлення [7:  90-93; 8: 148-150].  

(2) "Daniel, we need – " 
"Soluble insulin and a saline solution to prevent dehydration, and a heart monitor to check his cardiac 

output," he finished for her. /Henry, p.139/ 
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У наведеній ситуації (2) доктор, чий соціальний статус вищий, підхоплює висловлення медсестри, 
доповнюючи його, розвиваючи тему, що, на перший погляд, говорить про дружній, підтримуючий 
стиль, непритаманний чоловікам. Але, з іншого боку, сам факт перебиву, коли мовець-чоловік не дає 
можливості своїй співрозмовниці закінчити свою думку, свідчить про змагальність чоловічого стилю 
мовлення. 

(3) "She wouldn’t have been able to concentrate on her work, anyway. I know if one of my boys got sick 
at school – " 

"Lila would take care of everything," Larry completed. /Arnold, p. 210/ 
У діалозі (3) чоловік висловлює свою думку, в якій він повністю впевнений, але не встигає 

закінчити своє висловлення. Співрозмовниця перебиває його і закінчує за нього, доповнюючи його 
думку. Ситуація гомогендерна, статус співрозмовників однаковий. 

При тактиці "неприйняття" частотність констативів у жіночому мовленні майже однакова у гомо- 
та гетерогендерних групах (табл. 2), але значно нижча у гетерогендерних ситуаціях, ніж при тактиці 
"прийняття". Ми вважаємо, що це певним чином пов’язано з роллю і місцем жінки у соціальній 
ієрархії суспільства, де головна роль належить чоловікам. 

(4) "You don’t even remember his name," Sebastian said scornfully. 
But she did. Against her will it came shrieking out of the black night of things she didn’t dare look at. 

Felipe Mayorez, a kindly old man, who had surprised an intruder in his house one night, and been left 
bleeding on the floor. 

"He – was the man who –" 
"The man your husband half killed, a man who has never been the same since." /Fitzgerald, p. 125/ 
У ситуації (4) Себастіан розповідає своїй співрозмовниці Меггі про те, що сталося з другом його 

батька Філіпе Мейорезом. Меггі добре пам’ятає його. Вона намагається уточнити, чи дійсно це той 
чоловік, про якого вона думає. Себастіан перебиває і констатує, що це людина, яку чоловік Меггі, сам 
Себастіан, майже вбив, скалічив. Ситуація гетерогендерна, статус співрозмовників однаковий. 

(5) "Well, he was pushing forty, he’d lived in the same village all his life, sharing that cottage with his 
mother – " 

"Who spent half her life in and out of mental institutions." /Green, p. 116/ 
У ситуації (5) співрозмовниця зауважує партнеру, але робить це досить м’яко, не наражаючись на 

конфлікт.  
Така мовленнєва поведінка представниць жіночої статі пов’язана з їх вихованням, з насадженням 

стереотипу поведінки, де чоловіку відводиться головна роль як у родині, так і в суспільстві в цілому, 
а роль жінки – вторинна. Прийняття жінкою-мовцем цієї ситуації впливає і на її мовленнєву 
поведінку у спілкуванні з особами різних статей, що відбивається і у вживанні різних видів МА в 
гомо- та гетерогендерних ситуаціях.  

Тактика "невизначеність" мовця зі своєю реакцією реалізуються квеситивами, які також частіше 
зустрічаються в чоловічому типі мовлення (1,2%), ніж у жіночому – (0,3%) (табл. 2).  Така частотність 
квеситивів у підхопленнях-перебивах пояснюється намаганням мовця-чоловіка перехопити 
ініціативу, продемонструвати своє розуміння процесу мислення жінки-слухача. 

(6) "You don’t?" 
"No, I want my – " 
"Lunch?" he put in with humour. /Sterling, p. 53/ 
У ситуації (6) ми спостерігаємо лідерську позицію мовця-чоловіка, коли він знає, що його статус 

сприймається як щось невід’ємне, що надає йому впевненості у спілкуванні з жінкою.  
Тактика мовця "невизначеність + прийняття" реалізується сполученням двох МА різних класів – 

квеситивів та констативів.  
Саме за допомогою підхоплення-перебиву і саме при такій тактиці передається найвищий ступінь 

взаєморозуміння мовця і співрозмовника.  
(7) "And now you’re going to think I’m completely vulnerable to you, when all I did was – " 
"Say a few words?" His eyes were angry.  /Green, p. 143/ 
У ситуації (7) мовець інтуїтивно розуміє, схоплює "на льоту" думку, що хоче висловити 

співрозмовник і не чекає на завершення репліки, а перехоплює ініціативу, перебиває і втручається зі 
своєю реплікою-підхопленням.  

Ця тактика реалізується переважно мовцями-чоловіками у їх спілкуванні з жінкою-слухачем і коли 
статус мовця вищий за статус його співрозмовниці. Це ще раз свідчить про пріоритетний гендерний 
статус мовця-чоловіка, коли він відчуває себе досить впевненим, щоб перебивати жінку і давати свою 
трактовку того, про що йдеться. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що аналіз дискурсивної специфіки макроМА "підхоплення" у 
репліці-перебиві показав, що при різних тактиках мовця ("прийняття", "неприйняття", "невизначеність", 
"невизначеність + прийняття") зустрічаються такі класи МА: констативи, квеситиви і квеситиви + 
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констативи. Вживання різних класів МА при різних тактиках мовця залежить від гендерних і 
соціальних характеристик МА.  
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Павленко Л. В. Дискурсивная специфика макроречевого акта "подхват" 
в реплике-перебиве в английской речи. 

В статье даётся определение понятия подхвата-перебива, анализируется употребление классов и 
видов речевых актов в подхвате-перебиве и доказывается, что их употребление тесно связано с 
тактикой говорящего. Различают три вида подхвата в диалогическом дискурсе: подхват-перебив, 

подхват завершенной и незавершенной реплик. Анализируются генднрные и социальные 
характеристики макроречевого дискурса. 

Pavlenko L. V. Discourse Features of the Macrospeech Act "Catching" in the Interrupt Sentence 
in English Speech. 

The definition of the notion of the interrupt sentence catching is given, application of classes and kinds in the 
interrupt sentence catching is analyzed, and the fact that their application is closely connected with the 

speaker’s tactic is proved. Three types of sentence catching are differentiated: interrupting, catching of the 
finished phrase and that of the unfinished one. Gender and social aspects of the macro-speech act are 

analysed. 
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КОНЦЕПТ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Сучасна лінгвістична наука приділяє особливу увагу проблемам вивчення когнітивної діяльності 
людини в її лінгвістичній репрезентації. Одним із основних понять когнітивної лінгвістики є концепт. 
У статті розглянуто  його специфічні риси, проаналізовано основні підходи до його тлумачення, 
запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями. Виокремлено структурні та типологічні 

особливості концепту. 

На черговому витку розвитку гуманітарного знання, та у ході активного переходу від лінгвістики, 
орієнтованої на вивчення мови в самій собі, до лінгвістики антропологічної, що вивчає мову у зв’язку 
з людиною, її мисленням та свідомістю, сучасна лінгвістична думка зіткнулася з необхідністю 
виникнення нового терміну для адекватного позначення змістової сторони мовного знаку, який би 
зняв функціональну обмеженість традиційного значення та сенсу і в якому органічно поєдналися б 
логіко-психологічні та мовознавчі категорії [1: 4]. 

Активні розвідки в мовознавстві 90-х років ХХ століття спричинили появу цілого ряду 
номінативних одиниць, спільним для яких було прагнення показати специфіку представлення мовних 
знань. У конкурентній боротьбі в лінгвістичній літературі зіткнулися такі терміни як: "концепт", 
"лінгвокультурема", "міфологема", "логоепістема". Але стає очевидним, що найбільш життєздатним 
виявилося поняття "концепт" [1: 5]. Воно стало ключовим поняттям когнітивної лінгвістики – однією 
з розповсюджених верефікуючих моделей усвідомлення фрагментів дійсності та мовної категоризації, 
оперативної одиниці пам'яті [2: 260]. 

На думку О. С. Кубрякової, термін "концепт" є парасольковим, він "покриває" предметні області 
декількох наукових напрямків: у першу чергу когнітивної психології та когнітивної лінгвістики, що 
займаються проблемами мислення та пізнання, зберігання та переробки інформації [3: 58]. 

Як правило, дослідники пропонують різні дефініції концепту. Так, науковці, які працюють у руслі 
лінгвокультурології (С. Г. Воркачев [1], В. І. Карасик [4] та ін.) при визначенні концепту вважають 
основним факт етнокультурної обумовленості, а представники когнітивної лінгвістики 
(О. С. Кубрякова [3], З. Д. Попова, І. А. Стернин [5; 6] та ін.) роблять акцент, у першу чергу, на 
ментальну сутність концепту, його приналежність до сфери свідомості індивіда.  

У нашій статті ми маємо на меті проаналізувати основні тлумачення поняття "концепт", 
розглянути структурні особливості концептів та деякі підходи до їх типологізації. 

Усю пізнавальну діяльність людини можна розглядати як таку, що розвиває вміння орієнтуватися 
у світі і пов’язана з необхідністю розрізняти об’єкти: концепти виникають для забезпечення 
ментальних операцій. Отже, формування концептів пов’язане з осягненням світу та формуванням 
уявлень про нього [7: 41]. З концептів складається семантичний простір конкретної мови, а за 
семантичним простором можна судити про структуру знань. 

На сьогодні опубліковано досить багато робіт, присвячених різним проблемам концептології, 
включаючи інтерпретацію поняття "концепт". Вивчення концепту, на думку С. А. Шишкіної – це 
"подорож" у глибини мислення, спроба поділити досвід, що зберігається у пам'яті людини, на базові 
фрагменти. Така універсальна задача не може мати єдиного рішення, щоб підходило до всіх типів 
подібних досліджень, саме тому  кожний великий авторитет у цій галузі має свій варіант визначення 
концепту. Спільним початком у розумінні концепту є те, що він сприймається як комплексне, 
багатовимірне соціопсихічне утворення, яке співвідноситься як з колективною, так і індивідуальною 
свідомістю [8: 9]. 

Отже, на даному етапі розвитку когнітивної лінгвістики поняття "концепт" відноситься до числа 
нечітко визначених лінгвістичних категорій, оскільки сам термін "концепт" є відносно новим і не має 
однозначного визначення.  

Лінгвістичний енциклопедичний словник трактує "поняття (концепт) – явище того ж порядку, що і 
значення слова, але розглядається в іншій системі зв’язків; значення – в системі мови, поняття – в 
системі логічних відношень та форм, що досліджуються як в мовознавстві, так і в логіці" [9: 384].   

У філософському енциклопедичному словнику концепт трактується як одна з логічних форм 
мислення на протилежність судженню та висновку, які складаються з понять. Проводиться межа між 
поняттями, якими ми користуємося в повсякденному житті, та поняттями логіки. Відзначається, шо у 
мисленні народу, або окремо взятої людини поняття утворюються не шляхом сприйняття та 
об'єднання притаманних групі предметів однакових ознак, а завдяки тому, що спочатку 
сприймаються та перероблюються поняття суттєвої властивості речей [10: 354]. 
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У лінгвокогнітивних дослідженнях концепти представляють зв’язок феномена значення слова із 
знанням і структурами їх відображення у свідомості. Так, A. Вежбицька розглядає концепт як об’єкт 
зі світу ідеального, що має ім’я і відбиває культурно-зумовлені уявлення людини про дійсність [11: 
10]. 

Н. Н. Болдирєв  характеризує концепт як "квант знання", зорієнтований на відображення онтології 
світу у зв’язку з потребами соціальної дійсності [12: 22].  

Іноді поняття "концепт" трактується як синтез логічних і гносеологічних уявлень про об’єкт [13: 
80].  

На думку А. А. Залевської "концепт" – це спонтанно функціонуюче в пізнавальній і 
комунікативній діяльності індивіда базове перцептивно-когнітивно-аффективне утворення 
динамічного характеру, що підпорядковується закономірностям психічного життя людини і внаслідок 
цього, через ряд певних параметрів, відрізняється від понять значень як продуктів наукового опису з 
позиції лінгвістичної теорії [14: 39].  

У роботах зарубіжних дослідників можна виділити три принципово відмінних підходи до 
розуміння суті концепту. М. Джонсон [15], Р. Лангакер [16], Дж. Лакофф [17], И. Світсер [18], 
Л. Талмі [19] та ін. трактують концепт як ментальну репрезентацію. Як абстрактну одиницю логічної 
семантики концепт трактується у працях К. Пікока [20] та ін. У роботах Р. Брендома, М. Дамметта 
[21] концепт представлено як потенцію мислячої особистості.  

Варто зазначити, що вищезгадані визначення концепту не виключають одне одного, а лише 
підкреслюють різні способи формування концепту. Та найпродуктивнішим, на нашу думку, є 
інтегративний підхід до розуміння концепту. Концепт – термін, що служить для роз’яснення  
ментальних і психічних ресурсів людської свідомості та тієї інформаційної структури, яка відображає 
знання і досвід людини; оперативно-змістова одиниця пам'яті, ментального лексикону, 
концептуальної системи та мови мозку (lingua mentalis), усієї картини світу, що відображена в 
людській психіці  [3: 90].  

Проаналізувавши різні визначення даного поняття, можна виділити такі його інваріантні ознаки: 
- мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному уявленні, вербалізована за 

допомогою слова і має польову структуру; 
- основні одиниці обробки, збереження та передачі знань; 
- наявність гнучких змістових кордонів; 
- концепт є соціальним, при цьому асоціативне поле обумовлює його прагматику; 
- культурна маркованість [7: 47]. 

У дослідженнях кінця ХХ – початку ХХІ століття простежується тенденція щодо формування 
структури концепту як складного явища, в якому виділяються окремі взаємообумовлені частини [22: 
16]. Концепт має визначену структуру, хоча він і не може бути представлений як жорстка структура, 
подібно значенню слова. Це пов’язано з його активною динамічною роллю в процесі мислення – він 
весь час функціонує, актуалізується в різних своїх складових частинах та аспектах, поєднується з 
іншими концептами та відштовхується від них [23: 58]. 

Організація концепту складна і включає в себе поняттєві й культурні складники: вихідну форму 
(етимологія), основні змістові ознаки, конотації (асоціації та оцінки). Концепт формується в 
свідомості людини з: її чуттєвого досвіду – сприйняття світу органами чуття, предметної діяльності, 
мисленнєвих операцій з вже існуючими у свідомості індивіда концептами, пізнання мовних одиниць. 

Концепт народжується як чуттєвий образ, що поступово перетворюється у власне мовленнєвий. 
Він складається з окремих ознак об’єктивного чи суб’єктивного світу, диференційовано відображений 
у мові [7: 52-55]. 

Різні науковці пропонують різні структури концептів, та всі вони погоджуються з тим, що усі 
концепти мають базовий шар (ядро), на який нашаровуються додаткові когнітивні ознаки. 

Т. В. Луньова пропонує наступну модель концепту, ця модель включає ядро та п’ять модусів. 
Ядро становить собою осердя концепту. У ядрі зберігається найістотніша інформація про той чи 
інший предмет, дію, якість, особу – найсуттєвіше зі знань та уявлень, що складають зміст 
відповідного концепту. Модуси концепту, "функціональні підструктури загальної глобальної 
понятійної структури" [24: 162], розрізняються залежно від типу інформації, що в них зберігається. 
Раціонально-логічний модус пов'язаний з формуванням логічних понять про пізнаваний об’єкт чи 
аспект дійсності, картинно-образний – з наочно-чуттєвими уявленнями про цей об’єкт/аспект 
дійсності. Модус фіктивності являє собою впорядковану сукупність метафор, за допомогою яких 
відбувається додаткове осмислення пізнаваного. Аксіологічний модус містить оцінку певного 
фрагменту дійсності мовцями, а ціннісний – утилітарно-практичну чи культурну значущість, що 
приписується мовцями тому чи іншому феномену [25: 88-160]. 
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Рис. 1.  Модель концепту. 
Як вже було зазначено, поняття "концепт" не має однозначного визначення, така ж ситуація 

склалася і з типологізацією концептів. Та, проаналізувавши роботи таких лінгвістів, як А. А. Залевска 
[14], М. А. Арбіб [26], З. Д. Попова, І. А. Стернін [5; 6], Н. Н. Болдирєв [12] та ін., можна 
запропонувати  наступну типологізації концептів: 

1. За ознакою стандартизації – концепти поділяються на універсальні (інваріантні)   [14: 12] 
індивідуальні, групові (статеві, вікові, соціальні) та загальнонаціональні. Групові концепти 
стандартизовані в межах групи, загальнонаціональні – в межах концептосфери народу, а 
індивідуальні концепти не стандартизовані взагалі [26: 2-5]. 

2. За номінативністю в мові: номінативні та неномінативні (лакунарні) [5: 17]. 
3. За ступенем стійкості: стійкі – нестійкі [6: 28]. 
4. За регулярністю актуалізації: актуальні – неактуальні [5: 18]. 
5. За структурою: прості (однорівневі)  – концепти складаються лише з базового шару, це 

концепти-предметні образи та деякі концепти-уявлення, складні (багаторівневі)  – включають у себе 
декілька когнітивних шарів, що розрізняються за рівнями абстракції та сегментні – являють собою 
базовий шар, оточений декількома сегментами, що є рівноправними за ступенем абстрактності [6: 3], 
калейдоскопічні [5: 53], композитивні [27: 6]. 

6. За замістом та ступенем абстракції: конкретно-чуттєвий образ, уявлення (розумова картина), 
схема, поняття, прототип, пропозиція, фрейм, сценарій (скрипт), гіпонімія, інсайт, гештальт [10: 39]. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що концепт представляє собою оперативно-
змістову одиницю пам’яті, який має певну, хоча і не жорстку, структуру. Він складається з 
компонентів (концептуальних ознак), тобто окремих ознак об’єктивної і суб’єктивної дійсності. Ці 
ознаки диференційовано відображені у змісті концепту і розрізняються за ступенем абстрактності. 
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Хорошун О. А. Концепт как основное понятие когнитивной лингвистики. 

Современная лингвистическая наука уделяет особое внимание проблемам изучения когнитивной 
деятельности человека в её лингвистической репрезентации. Одним из основных понятий 
когнитивной лингвистики есть концепт. В статье рассмотрены  его специфические черты, 
проанализированы основные подходы к его определению, предложенные отечественными и 
зарубежными учеными. Выделены структурные и типологические особенности концепта. 

Khoroshun O. A. Concept as the Basic Unit of Cognitive Linguistics. 

Modern linguistics pays special attention to the study of human cognitive activity in its linguistic 
representation. One of the basic units of cognitive linguistics is the concept. Specific features and various 

approaches to its interpretation are analyzed in the article. Concept structure and classification features are 
examined. 
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CЛОВОТВІРНА АКТИВНІСТЬ ДІЄСЛІВНИХ ОСНОВ З КАТЕГОРІАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ 
АКТИВНОГО РУХУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Стаття присвячена дослідженню словотвірної активності дієслівних основ з категоріальним 
значенням активного руху в сучасній німецькій мові. Вивчення словотвірної активності  дозволяє не 

лише визначити кількість і якість похідних на базі певного класу твірних, а й встановити 
семантичні, формальні й прагматичні чинники, які сприяють або стримують чи взагалі 

унеможливлюють утворення тих чи інших похідних. 

Сучасні дослідження в царині дериваційної парадигматики спрямовані на визначення 
закономірностей комбінаторики компонентів,  які утворюють афіксальні словотвірні парадигми [1: 75], 
тобто тих закономірностей, згідно з якими основи твірних слів реалізують свої словотвірні 
можливості [2: 8]. Формування словотвірної парадигми включає сукупність похідних, що належать 
до однієї частини мови та характеризуються однаковими чи близькими словотвірними значеннями, і 
залежить від активності основи, від її можливості чи неможливості виступати словотворчою 
домінантною одиницею. Ступінь словотвірної активності твірних основ залежить від значущості 
лексичної одиниці: що більша її прагматична сутність, тим потенційнішими є її словотвірні 
можливості.  

Метою цього дослідження є спроба проаналізувати словотвірну активність дієслівних основ з 
категоріальним значенням активного руху, тобто відтворити ту роль, яку останні відіграють при 
утворенні німецьких віддієслівних похідних з категоріальним значенням активного руху. У нашому 
дослідженні словотвірна активність відзначених дієслівних основ визначається ступенем реалізації 
основою її словотвірних можливостей, візуально зафіксованих у словниках похідних слів.  

Словотвірна активність твірних основ дієслів знаходиться у прямій залежності від  семантичної 
сумісності смислових структур певного афікса з певною твірною основою [3: 192]. Як афікси, так і 
твірні основи характеризуються певною лексичною вибірковістю. Тому важливим етапом 
дослідження є аналіз твірних основ за їх належністю до тієї чи іншої лексико-семантичної групи. З 
метою вивчення семантичної сполучуваності афіксів і твірних основ  всі зафіксовані в нашому 
матеріалі дієслова, основи яких вступають у взаємодію з певними словотворчими формантами, були 
піддані лексико-семантичному аналізу. Так, нами було виокремлено такі семантичні групи, які надали 
різноманітний матеріал для виявлення семантичної валентності похідного і для вирішення проблеми 
впливу семантичних характеристик твірних основ на їх словотвірну активність, а саме: 

− семантична група зі значенням руху людини за допомогою ніг  з домінантою  gehen, де 
виокремлюються такі підгрупи з синонімічними рядами, як: 

− наближення до кого-небудь,  до чого-небудь: kommen; хаотичного руху: toben; руху 
великої кількості людей:  schreiten, ziehen;  прогулянки, блукання: bummeln, schlendern; 
обмеженого руху: treten; нерівномірного, невпевненого, незграбного руху як внаслідок фізичних 
вад, так і фізичної втоми, сп’яніння, необачності тощо: hinken,  humpeln, stolpern;  дієслів, що 
супроводжуються звуковим ефектом  як внаслідок процесу дихання, так і самого процесу 
ходіння: keuchen, poltern;  

− семантична група зі значенням  швидкого руху: laufen, rennen, sausen;  
− семантична група зі значенням  руху стрибком: springen, hüpfen;  
− семантична група зі значенням  вертикального руху: klettern, klimmen;  
− семантична група зі значенням  горизонтального руху: kriechen;  
− семантична група зі значенням ковзання: gleiten;  
− семантична група зі значенням руху по воді: schwimmen;  
− семантична група зі значенням руху в повітрі: fliegen. 

Як виявило дослідження, віддієслівні дієслова з категоріальним значенням активного руху 
виявляють словотвірну валентність на основи дієслів різної семантики, які входять у різні семантичні 
групи. Утворення від дієслівних основ відзначаються самостійністю семантики префіксальних 
словотворчих формантів, які у процесі формування віддієслівних похідних не зливаються з 
семантикою твірних основ. При поєднанні з твірною основою, додають їй лише додаткові смислові 
відтінки, виконуючи уточнюючу, конкретизуючу функцію, не змінюючи значення твірної основи. 
Семантичною ознакою дієслова є дія. Це значення надає дієслівним основам широких можливостей 
брати учать в утворенні імен дії та імен діяча. Як виявило дослідження, до найпоширеніших 
іменникових суфіксів, які приєднуються до дієслівних основ з категоріальним значенням активного 
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руху, належать суфікси -ei (-erei-), які утворюють назви дій, наприклад,  Lauferei, Rennerei та суфікс 
-er за допомогою якого утворюються назви імен діяча (особи), наприклад, Geher, Läufer, Schwimmer.  
Однак, слід відзначити, що для більшості віддієслівних імен дії   продуктивним способом словотвору 
є конверсія, наприклад, durchlaufen – проходити крізь що-небудь → m Durchlauf  – прохід, abfahren – 
від’їжджати → f Abfahrt.  

Твірні основи дієслів виявляють низьку словотвірну активність у породженні похідних основ 
віддієслівних суфіксальних прикметників, наприклад: strampeln – вовтузити ногами, борсатися →  
strampelig – той, хто вовтузить ногами, той, хто борсається. У похідних основах віддієслівних 
прикметників  актуалізуються смислові семи твірних основ. 

Виявлені похідні основи дієслів з традиційними німецькими префіксами be-, ent-, er-, ver-, що 
співвідносяться з  твірною основою дієслова нульового степеня деривації, не відзначаються значною 
активністю у подальшому словотворенні. Основними складовими словотвірної парадигми 
виступають напівпрефіксальні віддієслівні похідні дієслова, про що свідчать якісні характеристики 
аналізованих основ. Їм властиве широке розмаїття просторових словотвірних значень. Так, похідні 
основи  з префіксом ab-  виражають: 

− віддалення від чого-небудь:  abfliegen – відлітати;  
− охоплення предмета дією: abfliegen – облітати (трасу, територію); патрулювати 

(район). 
Валентним до дієслівних основ є напівпрефікс an-. Це пояснюється, на наш погляд, його 

семантичною комбінаторикою на основи дієслів всіх виокремлених семантичних груп, особливо 
групи "руху за допомогою ніг" з домінантами gehen та laufen. У похідних основах актуалізуються такі 
словотвірні значення:  

− наближення, прибуття: anfliegen – прилітати, підлітати, ankommen – прибувати, 
приходити, приїжджати; спорт. фінішувати, ankriechen –  приповзти (про комаху);  

− інтенсивності дії: anhetzen – підганяти, нацьковувати.  
Похідні основи з напівпрефіксом  auf-  виражають такі словотвірні значення:  

– рух спрямований вверх: aufgehen – 1) сходити (про світила); 2) ausklettern – вилазити, 
злазити;  

– рух один за одним: aufziehen – 1) вишикуватися; 2) виходити на парад (на 
демонстрацію); 

Як правило, з напівпрефіксом aus- утворюються похідні основи, яким властиві такі словотвірні 
значення:  

− спрямованість руху зсередини назовні: ausfliegen – вилітати;  
− відхилення (від норми): ausgleiten –  посковзнутися; зісковзати, вислизати;  

Основи дієслів, що утворилися за допомогою напівпрефікса bei-, виражають таке словотвірне 
значення:   

– наближення до чого-небудь: beikommen – підступати, наближатися, підходити 
щільно, упритул.  

Основи дієслів з відокремлюваним напівпрефіксом durch- характеризуються таким словотвірним 
значенням:  

– проходження через що-небудь, по чому-небудь: ′durchkriechen – проповзти крізь що-
небудь, ′durchlaufen – пробігати, проходити швидким кроком (по чому-небудь).   

З невідокремлюваним напівпрефіксом durch- похідні основи  мають поодинокі утворення і 
виражають лише одне словотвірне значення:   

– охоплення рухом якого-небудь простору: durchfliegen – пролетіти, облетіти (певну 
територію); durchkriechen – облазити (напр., всі кутки). 

Похідні  дієслівні основи з  багатозначним напівпрефіксом ein- актуалізують таке словотвірне 
значення:  

– спрямованість руху всередину чого-небудь:  einspringen – застрибувати, заскакувати 
(наприклад, у трамвай); einfliegen  – влітати.  

Дієслівні основи  в поєднанні з напівпрефіксом nach- утворюють похідні основи з  такими 
словотвірними значеннями:  

– рухатися слідом за ким-небудь, чим-небудь: nacheilen – поспішати, бігти за ким-небудь, 
чим-небудь;  

– відставати від кого-небудь: nachhinken – розм. відставати; плентатися у хвості. 
У похідних основах з напівпрефіксом  los- реалізується одне словотвірне значення:  

− початок руху: losgehen – йти, відправлятися.  
Виокремлені похідні основи з відокремлюваним напівпрефіксом über- виражають  таке 

словотвірне значення:  
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− рух через що-небудь:  überfliegen – перелітати через що-небудь,  куди-небудь.  
Дієслівним основам з невідокремлюваним напівпрефіксом über- характерне таке словотвірне 

значення:   
− рух над чим-небудь, повз що-небудь: überfliegen – пролітати (над чим-небудь, 

перелітати що-небудь).   
Похідні основи дієслів з відокремлюваним напівпрефіксом um-   виражають такі словотвірні 

значення:  
− рух навколо чого-небудь: umschwimmen – обпливати навколо  (чого-небудь);  
− збити з ніг кого-небудь:  umrennen – повалити на бігу, збити з ніг кого-небудь;  
− переміщення: umsteigen – пересаджуватися, пересідати (в інший  потяг, вагон). 

У похідних основах дієслів з невідокремлюваним напівпрефіксом  um- актуалізується таке 
словотвірне значення:  

− рух навколо чого-небудь або оточення кого-небудь, чого-небудь: umdrängen – 
юрбитися навколо   (чого-небудь), навколо (кого-небудь). 

У виявлених нами похідних основах дієслів з відокремлюваними напівпрефіксом unter- 
реалізується таке словотвірне значення:  

− рух вниз, під що-небудь: unterkriechen – підлазити, підповзати (під що-небудь); 
untergehen – 1) заходити про світила. 

Похідні основи з невідокремлюваним напівпрефіксом unter- втратили семантичний зв’язок з 
дієсловами активного руху.  

З напівпрефіксом  vor- співвідносяться ті твірні основи дієслів, у яких знаходять відображення  
такі словотвірні значення: 

− рух вперед: vorkriechen  – просуватися вперед повзком; 
− рух повз кого-небудь, що-небудь: vorbeiziehen – проходити повз кого-небудь, що-небудь 

(наприклад,  про процесію). 
Не виявлено похідних основ з напівпрефіксом wider- . Очевидно, це зумовлюється тим, що 

семантична валентність напівпрефікса обмежена його смисловою структурою, а саме значенням 
"протидії, опору", яке перешкоджає утворенню віддєслівних основ з категоріальним значенням 
активного руху в сучасній німецькій мові. 

Дієслівні основи з напівпрефіксом zu- утворюють похідні основи зі словотвірним значенням: 
−  наближення в бік кого-небудь, чого-небудь: zufliegen – підлітати, прилітати (до чого-

небудь). 
Фактичний матеріал свідчить, що словотвірна активність твірних дієслів детермінована передусім 

їх семантикою, яка зумовлена, у свою чергу, їх частиномовною належністю. Віднесеність твірного до 
певної частини мови визначає структуру його словотвірної парадигми. Конкретизація лексико-
граматичних та лексико-семантичних особливостей твірних у межах однієї частини мови визначає їх 
характер і кількість у рамках словотвірної парадигми. Так, словотвірні парадигми з категоріальним 
значенням активного руху представлені, здебільшого, широким діапазоном віддієслівних похідних 
основ з напівпрефіксами різної словотвірної семантики.   

Аналіз словотвірної активності дієслівних основ на основі їх словотвірної валентності як у 
внутрішньодієслівному, так і у віддієслівному словотворенні дає можливість сформулювати основні 
закономірності реалізації їх словотвірних потенцій, а саме:  

1. Основи дієслів кореневої структури утворюють похідні основи дієслів за допомогою 
напівпрефіксів ab-, an-, aus-, bei-, durch-, ein- та інших.  

2. Основи дієслів  тяжіють до інтеграції   з суфіксами  імен  дії   -erei. 
3. Основи дієслів беруть участь в утворенні похідних основ імен діяча, як правило, поєднуючись з 

суфіксом -er.  
4. Основи дієслів кореневої структури є активними в утворенні похідних основ іменників шляхом 

конверсії.   
5. Основи дієслів є  майже неактивними в породженні суфіксальних прикметників.  
Отже, основними чинниками, що визначають словотвірну активність дієслівних основ з 

категоріальним значенням активного руху у сучасній німецькій мові, є їх словотвірна та семантична 
структура, наявність відповідних лексичних і семантичних ніш у словотвірній системі, 
співвідношення словотвірної системи та прийнятої в мові норми. 
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Щигло Л. В. Словообразовательная активность глагольных основ с категориальным значением 
активного движения в современном немецком языке. 

Статья посвящена исследованию  словообразовательной активности глагольных основ с 
категориальным значением активного движения в современном немецком языке. Изучение 
словообразовательной активности позволяет не только определить качество и количество 

производных на базе определенного класса производящих, но и выявить семантические, формальные 
и прагматические факторы, которые способствуют или  сдерживают либо вообще делают 

невозможным образование тех или иных производных. 

Schyglo L. V. Word-Building Activity of Verbal Stems with Categoric Meaning of Active Movement in 
Morden German. 

The article explores the word-building activity of verbal stems with categoric meaning of Active Movement in 
Morden German. The study of the word-building activity allows not only to define the quantity and quality of 

derivative on the basis of the certain class of creating, but also to set the semantic, formal and pragmatic 
factors, that stimulate or restrain or make impossible the creation of these or those derivatives. 
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СЛОВОТВІРНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "МІСТИЧНЕ" 
В ГОТИЧНОМУ РОМАНІ А. РАДКЛІФ 

У статті розглянуто засоби лексичної репрезентації категорії "містичне" в готичному романі 
А. Радкліф. Висвітлено питання системного вивчення дериватів із семантикою "містичне", 

досліджено способи словотворення, дериваційні моделі та визначено місце словотвірних засобів у 
структурі відповідного поліцентричного функціонально-семантичного поля. 

Проблеми вивчення засобів номінації, структури мовних категорій, дослідження взаємодії 
різнорівневих мовних засобів завжди привертали увагу лінгвістів. Одним із пріоритетних напрямів у 
функціональній лінгвістиці є виділення проміжних семантичних категорій як категорій понятійних, 
що містяться в граматичних, лексичних, словотвірних значеннях певної мови та їх мовних реалізацій 
[1]. Вивчення вербалізованих репрезентацій семантичної  категорії "містичне" від грецьк. μυστικός – 
таємничий) та апеляція до імпліцитних невербальних смислів виступають засобом доступу до 
таємниць мисленнєвих процесів та емоційних переживань людини.  

Відповідно до методології функціоналізму дослідження контекстуальних та ситуативних функцій 
мовних одиниць, що ґрунтуються на певній семантичній категорії [2: 11], сприяє використанню 
польового моделювання. Аналіз різнорівневих мовних засобів на позначення поняття "містичне" та 
встановлення їх структурно-семантичних особливостей у термінах функціонально-семантичної теорії 
зумовлюють актуальність нашого дослідження. Оскільки, незважаючи на досить широке висвітлення 
цієї проблематики в [3; 4; 5; 6; 7; 8], існує певна лакуна в дослідженні  структури та особливостей 
функціонування семантичних єдностей для відтворення основного жанрового (готичного) ефекту.  

Важливим завданням видається вивчення з функціонально-семантичних позицій словотвірних 
реалізацій семантичної категорії "містичне" в англійських ранньоготичних писемних пам’ятках з 
метою визначити місце останніх у структурі відповідного функціонально-семантичного поля (ФСП).  

З огляду на викладене вище, метою дослідження є дослідити словотвірні засоби маніфестації 
"містичного" в готичному романі А. Радкліф – найвизначнішої представниці жанру готичного роману 
в англомовній літературі. Матеріалом слугують текстові фрагменти, вибрані з творчого доробку 
письменниці кінця XVIII ст. Окрім того, використано матеріал словників, побудованих на історичних 
принципах. 

Насамперед звернімося до аналізу словникових дефініцій на позначення поняття "містичний", 
оскільки цей метод уможливлює виділення домінувальних ознак досліджуваної категорії. У 
філософіїї "містика" (від грецьк. μυστικός – таємничий) визначена як релігійна практика, що має на 
меті переживання в екстазі безпосереднього "єднання" з абсолютом, а також сукупність теологічних і 
філософських доктрин, які виправдовують і регулюють цю практику [9: 579]. Звідси, "містичний" – 
такий, що стосується містики. У сучасних англомовних лексикографічних джерелах прикметник 
"містичний" має наступні значення 1) пов’язаний з езотерикою або символічними практиками і 
культами; духовно значущий; неземний; божественний; 2) примарний, таємничий, невідомий, 
непояснений, ірреальний; сокровенний; надприродний [10: 820]. Українські дослідники трактують це 
поняття наступним чином: "містичний" – такий, що пов’язаний з релігійно-ідеалістичними 
поглядами, які визнають існування надприродних сил, і зумовлює спілкування з ними людини [11: 
202]. З огляду на визначення  готичного роману – літературної форми, в якій домінують засоби 
відтворення загадково-моторошної атмосфери [12], нам видається доречним детермінувати 
"містичне" як феномен, пов’язаний з мотивом таємниці, вірою в  надприродне, ірраціоналізмом як 
певним способом пізнання дійсності, що ґрунтується на створенні атмосфери нагнітання страху перед 
невідомим. 

"Містичне" в "готиці" було пов’язане з установкою на переживання жаху при зіткненні зі світом 
як проявом вселенського Зла. Цей напрям в літературознавстві культивує "жахливе в звичайному" 
[13: 7], акцентуючи увагу на психологічній напрузі (psychological tension) та ідеї "піднесеного" 
(sublime) [14]. Зауважимо, що англійський готичний роман виступає найбагатшим джерелом 
дослідження категорії "містичне", адже " <…> ніщо так сильно не впливає на людську психіку, як 
"готика"…  Навіть найосвіченіший розум, звільнений від будь-яких забобон, мимоволі визнає її 
владу" [15: 82]. 

Слід зазначити, що повноцінний аналіз будь-якої семантичної категорії неможливий без 
використання словників, побудованих на історичних принципах. Зосередимо увагу на етимології 
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прикметника "містичний", щоб мати чітке уявлення про походження та етапи розвитку поняття 
"містичне" в англійській мові: 

1275-1325; ME mystik < L mysticus < Gk mystikós, ‘таємничий', ‘секретний’; пор. також: mýst(ēs) 
‘долучений до таїнства’, ‘посвячений’; myein ‘закривати (очі, рот)’,  ‘бути готовим перейти до стану 
трансу’ + -ikos, -ic [16]. 

Володіння матеріалом етимологічних словників уможливлює виділення імпліцитних ознак мовних 
одиниць, що входять до складу семантичної/понятійної категорії. Враховуючи царину дослідження 
(готичний роман) та результат етимологічних розвідок, фіксуємо лексико-семантичну варіативність 
категорії "містичне". Семантика мовних одиниць на позначення поняття "містичний" утворює 
понятійні сфери, тобто лексико-семантичні поля, компоненти яких характеризуються спільністю 
значення та об’єднані певним змістовим стрижнем незалежно від того, чи належать вони до однієї, чи 
до різних частин мови. Семантичне членування поля зумовлене реалізацією обов’язкової категорії в 
певних сукупностях сем, різноманітні комбінації яких утворюють його сегменти – мікрополя [17: 
109]. Виходячи з того, що об’єднання одиниць у мікрополе забезпечує одна із субкатегоріальних сем 
їхніх значень, виділяємо дві тематичні групи: ТАЄМНИЧЕ і СТРАХ. Кожна з них містить загальну 
для своїх конституентів семантичну ознаку. 

Отже, аналіз мовного матеріалу доводить можливість моделювання поліцентричного ФСП з двома 
центрами. На нашу думку, аналіз різнорівневих, а саме словотвірних, мовних засобів відтворення 
семантичної категорії "містичне" є актуальним і перспективним. 

Вивчення одиниць словотвірного рівня потребує не тільки функціонально-семантичного 
дослідження останніх, але й словотвірного аналізу: виявлення твірної основи похідного слова, 
визначення його форманта, тлумачення словотвірного значення та встановлення способу деривації. 
Така особливість зумовлена проміжним положенням, яке займає словотвірний рівень відносно 
лексичного та граматичного [18]. 

Лексичні характеристики дериватів обов’язково враховуються в процесі семантичного виведення 
похідних основ від твірних. Наприклад, 
(1) Magic – (прикм. PIE magh- ‘бути спроможним, мати владу’ + Gr. -ic ‘мати певні властивості’); 
(2) Supernatural – (прикм. ‘надприродний’, ‘трансцендентний’, ‘такий, що належить до вищої 

сфери’, від L. supernaturalis ‘надприродний’; порівн.: L. super ‘над’ + natura ‘природа’. В 
англійській мові цей прикметник у значенні ‘потойбічний’ почав вживатися лише з 1799 року 
[16]). 

Варто зазначити, що в історії англійської мови відсутні спеціалізовані засоби словотворення, які 
розкривають зміст поняття ‘містичне’. Проте окремі з них можуть впливати на семантику твірної 
основи, актуалізуючи при цьому зміст відповідної категорії. Для дієслів дериватів це префікс a- та 
суфікс -en. Напр.: 
(3) Await – (1200 – 50; ME awaiten від ONF awaitier, від a- + waitier ). 

Вживання префікса a- нами зафіксовано переважно в словах французького походження зі 
значенням ‘підсилювати, нагнітати, спричиняти ескалацію’ (КАУЗАЦІЯ). Показово, що вживання 
відповідних дієслів-дериватів певною мірою вказує на переживання страху (РЕАКЦІЯ) перед 
невідомим/таємничим. 

Те ж саме значення інтенсифікації притаманне суфіксу -en. Наприклад, 
(4) Heighten – (bef. 900; OE hīehtho ‘високий, поважний’ + -en, OE -n). 

Такі деривати є досить нечисленними у творах авторів досліджуваної епохи. 
З іншого боку, досить вживаним виявляється інвентар афіксів для іменників та прикметників, що 

актуалізують поняття "містичне". Наприклад, для прикметників-дериватів – це вживання префіксів in-
, un-, dis-, super-, extra- та суфіксів -ful, -ous, -ible/-able, -y, -less. 

Ад’єктивні префікси латинського походження in-, un-, dis- мають негативну або деструктивну 
конотацію, експлікуючи як ТАЄМНИЧЕ, так і СТРАХ.  Так, А. Радкліф вживає такі деривати 
виключно з метою охарактеризувати стан людини, що потрапила у безвихідне становище або 
зіткнулася з невідомим. Наприклад: 
(5) Unexpected – (ME un-, on-, OE on-, Goth un-, L in- + 1550 – 60; L ex(s)pectāre – ‘очікувати’, від ex- 

+ spectāre); 
(6) Invisible – (1300–50; ME від L invīsibilis ‘невидимий’); 
(7) Disembodied – (L dis- + OF em- від L in- + bef. 900 пор. також: OE bodig ‘тулуб’; OHG botah ). 

Префікси super-, extra- вживаються з метою збудження уяви та хвилювання читача 
(гіперболізація). Напр.: 
(8) Extraordinary – (L extrā- ‘над’, ‘поза’ + 1250 – 1300; ME ordinarie від L ordinārius ‘звичайний’). 

Досить продуктивними при творенні дериватів для актуалізації ‘містичного’ слід вважати суфікси 
-ful, -ous, -ible/-able, які підсилюють певну ознаку, або маніфестують емоційне забарвлення 
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висловлювання мовця з приводу виконання особливої дії, пов’язаної з відчуттям тривожності/страху. 
У готичних текстах кінця XVIII ст. нами зафіксовано вживання цих суфіксів при утворенні 
прикметників від давньоанглійських твірних основ на позначення СТАНУ СТРАХУ. Зауважимо, що 
оцінний атрибут відіграє роль інтенсифікатора, розкриваючи ступінь прояву градуальності цієї емоції 
[19: 101]. Напр.: dreadful – (1125–75; ME dreden (v.), OE drǣdan); awful – (1250–1300; ME aghe, awe 
від Sc agi ‘страх’, Goth agis, OE ege). Джерелом творення нових номінативних одиниць виступають 
романські/латинські запозичення: hideous – (1275–1325; ME hidous від OF hisdos, hisde ‘жах, переляк’ 
від OHG egisida + -os); terrible – (1400–50; late ME від L terribilis, terr(ēre) ‘лякати’ + -ibilis).   

Малопродуктивним при творенні прикметників-дериватів, на наш погляд, слід вважати суфікс -y: 
gloomy – (1300–50; ME gloumben, glome, OE glūmian ‘похмурий’) та суфікс -less на позначення 
неможливості дії, або відсутності певної ознаки: soundless – (1250 – 1300; ME soun;  OF son від L 
sonus  ‘звук’ + ME -les, OE -lēas, Goth los). Ці прикметники-деривати формуються навколо семи 
‘безвихідь’. 

Для іменників кінця XVIII ст., що визначають категорію "містичне", найактивнішою словотвірною 
моделлю виступають суфікси -ty та -tion. Ці форманти переважно репрезентують абстрактні іменники 
латинського походження, що відносяться до лексико-семантичної групи БІБЛІЙНЕ/РЕЛІГІЙНЕ та 
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ/НАДПРИРОДНЕ, відтворюючи значення сакральності, таїнства, загадковості. 
Наприклад: 
(9) Solemnity – (1275–1325; ME solem(p)ne від L sōlemnis, sōlempnis ‘церемоніальний’, ‘обрядовий’ + 

ME -te(e); OF -e(t) від L -tātem); 
(10) Superstition – (1375–1425; late ME від L superstitiō ‘пророцтво, віщування’). 
Конверсія як спосіб творення іменників з актуалізацією семантики ‘містичне’ виявлена нами 

переважно у давньофранцузьких/латинських запозиченнях, так званих "poetic words", на зразок: 
(11) Recess – ‘притулок, відлюдне місце’ (від L recēdere – ‘віддалятися’); 
(12) Vision – ‘видіння’ (від L vidēre – ‘бачити, уявляти’). 
Ряд словотвірних іменників в готичному романі А. Радкліф кінця XVIII ст., що вживаються для 

експлікації ‘містичного’, утворено шляхом словоскладання давньоанглійських твірних основ 
(N+N>N). У текстах аналізованого періоду вони є результатом стилістичного прийому акцентуації 
певної властивості предмета і включені нами до лексико-семантичної групи 
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ/НАДПРИРОДНЕ та СИМВОЛІЧНЕ. Наприклад:  
(13) Giant-spectre – (1250–1300; ME geant від L gigant;  Gk gígās; OE gigant від L ‘велетень’ + 1595–

1605; від L spectrum  ‘загадкове явище’); 
(14) Moon-light – (bef. 900; ME mone, OE mōna + bef. 900; (імен. та прикм.) ME; OE lēoht ‘блиск’). 
Крім того, на особливу увагу заслуговує адвербіальний суфікс -ly як особливий маркер способу дії 

та певної поведінки у стані психологічної напруги та стривоженості (РЕАКЦІЯ), що має яскравий 
мовний характер вираження. Напр., 
(15) Anxiously – (1615–25; від L anxius ‘сповнений бажання (зробити щось)’, ‘неспокійний’ + ME -li, 

-lich(e), OE -līce); 
(16) Suddenly – (1250–1300; ME sodain (імен. та прикм.); L subitāneus ‘раптовий, несподіваний’). 
Аналіз мовного матеріалу показує, що деривати на позначення "містичного" в готичному романі 

А. Радкліф мають властивість конкретизувати та спеціалізувати це значення в структурі мікрополів 
ТАЄМНИЧЕ і СТРАХ (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Словотвірні засоби експлікації категорії "містичне" в готичному романі А. Радкліф XVIII ст. 
 

Словотвірні 
одиниці 

Спосіб 
словотворення 

Словотвірна модель Мікрополе 

конверсія V > N 

Adj. + -ty > N суфіксація 
Adj. + -tion > N 

ім
ен
ни
ки

-
де
ри
ва
ти

 

словоскладання N + N > N 

Таємниче 

префіксація  a- + V > V 

ді
єс
ло
ва

-
де
ри
ва
ти

 

суфіксація V+ -en > V 
Страх 
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Словотвірні 
одиниці 

Спосіб 
словотворення Словотвірна модель Мікрополе 

un- + V + ed > Adj. 
in- + V + ed > Adj. 
dis- + N + ed > Adj. 

префіксація 

.AdjAdj.
extra
super

>+




−
−

 

Таємниче/Страх 

V+ -ful > Adj. 
N+ -ful > Adj. 
N+ -ous > Adj. 
V+ -ible > Adj. 
Adj.+ -ible > Adj. 
Adj.+ -y > Adj. 

пр
ик
ме
тн
ик
и-
де
ри
ва
ти

 

суфіксація 

Adj.+ -less > Adj. 
Прислівники суфіксація Adj.+ -ly > Adv. 

Страх 

 
Отже, реалізація семантичної категорії "містичне" в готичному романі А. Радкліф XVIII ст. 

відбувалася на лексичному та словотвірному мовних рівнях, що доводить найближчу перспективу 
дослідження в межах функціонально-семантичної теорії (морфологічний, синтаксичний рівні) з 
метою цілісного моделювання ФСП "містичне". Перспективою ж подальших розвідок слід вважати 
аналіз діахронних процесів, що впливали на склад ФСП "містичне" на різних етапах розвитку 
англійської мови.  
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Галич О. Б. Словообразовательные средства выражения семантической категории 
"мистическое" в готическом романе А. Радклиф. 

В статье рассмотрены средства лексической репрезентации категории "мистическое" в 
готическом романе А. Радклиф. Освещены вопросы системного изучения дериватов с семантикой 
"мистическое", исследованы способы словообразования, деривационные модели. Определено место 

словообразовательных средств выражения в структуре полицентрического функционально-
семантического поля. 

Halych O. B. Derivatives of the Semantic Category "MYSTIC" in the Gothic Novel of Ann Radcliffe. 

The article reveals the basic ways of lexical representation of the semantic category "MYSTIC" in Gothic 
novels of Ann Radcliffe. It focuses on "MYSTIC" derivatives system studies, derivation models and their 

place determination in corresponding polycentric functional-semantic field. 
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УДК  81.225.4 
Р. С. Колесник, 

 аспірант 
(Київський національний університет імені Т. Шевченка) 

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 
(НА ПРИКЛАДІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ КУРТА ТУХОЛЬСЬКОГО)  

У статті розглянуто сатиричні оповідання Курта Тухольського для визначення способів перекладу 
комічного, виокремлено стилістичні засоби та прийоми, які використовував автор для створення 
комічного ефекту, аналізуються  проблеми, які виникають у процесі перекладу та запропоновані 

перекладацькі рішення при відтворенні комічного  мовою перекладу. 

Комічне відіграє в художній літературі особливу роль. Проте при своїй різноаспектності цей 
феномен залишається маловивченим. Існують численні спроби науковців дослідити окремі аспекти 
комічного. Але не існує чіткого визначення поняття комічного. Не встановлено критерії, за якими 
потрібно виділяти складові комічного. І що важливо для перекладознавства, чітко не виокремлено 
художні засоби, які створюють комічний ефект, та способи, їхнього ефективного відтворення у мові 
перекладу. Усе це, звичайно, далеко неповний перелік проблем, які постають при дослідженні  
комічного. 

Названа проблема  важлива і цікава для різних галузей сучасної філології, особливо для теорії та 
практики перекладу. Проте це питання виходить за межі цієї науки і насамперед переплітається з 
естетикою та психологією. Мабуть, саме тому існує багато теорій комічного, але жодної узагальненої, 
оскільки науковці підходять до дослідження цієї проблематики з різних сторін. Психологи 
намагаються визначити, як проходить процес сприйняття комічного в мозку. Естетика пояснює 
досягнення комічного ефекту моральними та естетичними нормами суспільства. Філологи 
розглядають мовні засоби та прийоми, що створюють комічний ефект.  

Першим з видатних філософів, хто приділив увагу дослідженню комічного, був Платон, хоча він 
осудив це явище, тому що вбачав у його підґрунті злобу та ненависть. Пізніше до цього питання 
звернувся Аристотель. Він першим ввів поняття ефекту неочікуваності, яке знайшло свій розвиток 
лише за часів Канта та Шопенгауера. До проблеми комічного звертались Томас Гоббс та Херберт 
Спенсер, Зиґмунд Фройд та Анрі Бергсон, Джон Локк та Михайло Бахтін.  

У другій половині ХХ століття це питання досліджували Ю. Борев,  Д. Ніколаєв,  Б. Мінчин,  
Я. Ельсберг, Б. Дземідок.  

Проте автори цих праць не розглядали комічне в аспекті перекладознавства. А для теорії та практики 
перекладу відтворення комічного є однією з найскладніших проблем, оскільки комічне базується на 
складних стилістичних засобах та прийомах, а також вимагає екстралінгвістичних знань для його 
розуміння, а тим паче для відтворення. Тому дослідження підходів до відтворення комічного 
залишається для перекладознавства актуальним питанням, висвітленню якого і присвячено дану статтю. 

Мета статті зумовлює вирішення конкретних завдань: 
− розглянути ефект комічного на прикладі оповідань Курта Тухольського; 
− визначити мовні засоби та стилістичні прийоми, які використовував автор для 

досягнення комічного ефекту; 
− запропонувати переклад, який би відтворював ефект комічного в МП; 
− встановити способи перекладу, що лежать в основі досягнення  комічного ефекту  в МП. 

Об’єктом для дослідження вибрано німецькомовні короткі оповідання Курта Тухольського. 
Оповідання "Die Grenze" ("Кордон") автор опублікував у "Берлінер Фольксцайтунг" ("Berliner 
Volkszeitung") у 1920 році під псевдонімом Петер Пантер, а розповідь "Außenkorrespondenten" 
("Закордонні кореспонденти"), що також представлена у поданій статті, – у щотижневому журналі 
"Вельтбюне" ("Weltbühne") 1924 року під псевдонімом Іґнац Вробель. Це прекрасний матеріал для 
ілюстрації комічного та для перекладознавчого дослідження. Виходячи з того, що переклади 
оповідань українською мовою відсутні, у статті пропонуємо власні варіанти перекладу.  

Курт Тухольський, письменник-сатирик, фейлетоніст, поет, "гостре перо" першої половини ХХ 
століття, жив у період різких змін суспільного та політичного характеру. Він був політично активним 
громадянином, його турбувала доля країни, він тонко відчував епоху, аналітично підходив до будь-
якого питання та вмів за допомогою комічного розкрити багатогранні проблеми, що виникали на той 
час.  Вони актуальні й тепер. Але іноді сатира важко зрозуміла, цікавий складний стиль автора 
ускладнюється ще й  тим, що він творив майже століття тому. Тонко підібрана лексика, стилістичні 
засоби іноді належать до сфери важко перекладного.  

Справді, комічне стоїть на межі перекладність – неперекладність, ускладнює, але й актуалізує 
об’єкт перекладознавчого аналізу. Переклад таких творів передбачає знання особливостей культури 
країни, мовної картини світу. Тому перекладач повинен володіти не лише високою професійною 
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кваліфікацією, а й міжкультурною компетенцією, знаннями з історії, соціального та політичного 
розвитку країни, повинен розуміти особливості національного гумору та знайти підходи до його 
відтворення. Це завдання перетворює перекладача на зв’язуючи ланку не лише між різними країнами, 
а й культурами [1: 343]. 

Розглянемо засоби та прийоми, які лежать в основі комізму коротких оповідань Курта 
Тухольського. 

Серед найтиповіших засобів, котрі автор застосовує для створення комічного ефекту, чітко 
прослідковується домінування іронії як стилістичного засобу. Застосовуючи інакомовлення, іронію в 
похвалі, в критиці, створюючи іронічну інтонацію, автор з метою глузування надає висловлюванням 
протилежного значення. Схвальні слова промовляються з іронічною інтонацією і отримують 
насмішливий відтінок, а тому і виступають засобами комічного: 

"Das große Kapital, das die deutsche Industrie im Nachrichtenwesen investiert hat, ist gut angelegt, 
soweit die Wahrheit verhindert werden soll, ans Licht zu kommen, und soweit dadurch Geschehnisse, die 
sich beim besten Willen nicht unterdrücken lassen, umfrisiert werden. Es ist schlecht angelegt, wenn man so 
naiv ist, den Mann am letzten Ende der Kette, den Auslandskorrespondenten, wirklich als einen Saugnapf für 
die Ereignisse anzusehen. Er ist in den meisten Fällen ein Papierkorb" [2]. 

У даному випадку уривок насичений лексикою, яку можна віднести до важко перекладної. 
Перекладацькі труднощі викликає стале словосполучення "ans Licht zu kommen". Якщо перекласти 
"виявитися", "розкритися", "стати відомим", втратимо стилістичну маркованість лексики. Необхідно 
підібрати і в мові перекладу стале словосполучення, яке б несло в собі значення розкриття явища чи 
події. В результаті перекладацького процесу запропоновано вжити сталий вираз "вийти на світ 
Божий"  Наводимо ще один цікавий приклад, під час перекладу якого виникали певні труднощі. При 
перекладі запропоновано вдатись до лексичних замін та антонімічного перекладу [3: 215]: 
Geschehnisse, die sich beim besten Willen nicht unterdrücken lassen (дослівно: події не дозволяють себе 
придавити, приглушити) – події, які при всьому небажанні випирають назовні  (виходячи зі способу 
антонімічного перекладу, перекладацьким рішенням стало словосполучення, яке має значення: "чітко 
проступати", "бути виразним", "виступати наперед" [4: 104]: 

"Великий капітал, інвестований німецькою індустрією зв’язку, вкладений добре, щоб завадить 
правді вийти на світ Божий або підрихтувати ті події, які при всьому небажанні випирають назовні. 
Він вкладений погано, якщо люди настільки наївні, щоб вбачати в чоловікові на кінці інформаційного 
ланцюжка, в закордонному кореспондентові, справді всмоктувача для подій. У більшості випадків він 
корзина для сміття."  

У наведеному прикладі також привертає увагу використання деперсоніфікації за допомогою 
контекстуально антонімічних порівнянь: Saugnapf für die Ereignisse                ein Papierkorb. 

 Курт Тухольський, прагнучи створити комічний ефект, вміло надає звичайним словам сатиричного 
та гумористичного забарвлення. Однією з основних умов при цьому є правильний підбір порівнянь. У 
сатиричних творах, де порівняння виконують функцію засобів комічного, сатирики, як правило, 
використовують не витончені порівняння, що відрізняються ліризмом, а грубі, інколи навіть вульгарні. 
Ця обставина розкриває авторське ставлення до негативного образу, створює комічний ефект. Якщо 
розглядати ці порівняння в протиставленні, то перше несе позитивне, а наступне – негативне 
навантаження. Попри це слід зазначити, що технічний термін "Saugnapf" (засіб, пристрій, за допомогою 
якого щось всмоктується [4: 949]) виражає глузування, якщо виступає характеристикою людини.  

Для створення комічного ефекту автор часто застосовує прийом невиправданого очікування. 
Несподіваність, сюжетний поворот, якого читач не передбачав, те, що відбулось всупереч його 
очікуванням, все, що за нормальних обставин (відповідно до його уявлень) не повинно було 
відбутись. Це вдалий прийом для передачі комічного.  

"Weit liegt die Landschaft. Berge, Täler und Seen. Die Bäume rauschen, die Quellen springen, die Gräser 
neigen sich im Wind. Quer durch eine Waldlichtung, durch den Wald, über die Chaussee hinüber läuft ein 
Stacheldraht: die Grenze."  Після художнього опису місцевості комічний ефект викликає сталевий дріт, 
який одразу нівелює сказане автором до цього.  При перекладі була застосована заміна: Stacheldraht – 
стальний дріт (іменник – прикметник + іменник): 

"Широко простягається край. Гори, долини та озера. Дерева шумлять, б’ють джерела, трави 
хиляться під вітром. По лісовій галявині, через ліс, над шосе проходить колючий дріт: кордон."  

Графічний засіб, який використовується автором – це вживання дужок.  Окреме винесення  певної 
частини слів, словосполучень, речень, які несуть характер додаткової інформації, також є підґрунтям  
для створення комічного ефекту. Дужки в комічних творах слугують для вираження сатиричного 
відношення письменники до того, що він зображує. Вони можуть бути  своєрідним ключем до 
розуміння основного значення тексту і розкриттю ідейної направленості твору. У даному випадку в 
дужках вживається риторичне запитання для підсилення позитивної відповіді на негативний, але вже 
загальноприйнятий стан речей.  
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"Im Ausland bemißt jeder den Ausländer zunächst nach dem einzigen Kriterium, das er für den Anfang 
hat: nach seinem gesellschaftlichen Auftreten. (Tun wir das in Deutschland nicht?)" Для перекладача 
важливо не проігнорувати цей невеличкий графічний засіб створення комічного: 

"За кордоном кожен оцінює іноземця спочатку за єдиним критерієм, який у нього є на початку: за 
його позицією в суспільстві. (Хіба ми в Німеччині так не робимо?)". 

Автором вживається такий прийом створення комічного як навмисна деформація явищ, одним зі 
способів якого є применшення. При комічному применшенні основна думка ніби-то "спотворюється", 
частково спрощується, на передній план виходять ті характеристики та явища, які автор прагне 
осудити. У наведеному прикладі автор для підсилення комічного ефекту вдався ще й до графічного 
виділення: 

"Über die Komik von Spesenaufstellungen wollen wir uns gar nicht unterhalten. Aber zu glauben, daß 
man überhaupt mit 

1 Droschke . . . . . . . 6 Schilling 
1 Blumenbukett . . . . . . 10 Schilling 
irgendetwas ausrichten kann, ist kindlich oder böswillig." 
Для характеристики осіб, які виділяють кошти для кореспондентів за кордом, автор вжив 

порівняння, яке викриває негативне ставлення автора. Наголошується на тому, що при такому стані 
речей вони хочуть нашкодити розвитку закордонної співпраці (і не має значення вчиняють вони так 
як діти, не усвідомлюючи наслідків, чи як зловмисники, які планують певний злочин). При перекладі 
цього порівняння застосовувались заміни частин мови: kindlich oder böswillig – дитина або 
зловмисник (прикметник – іменник): 

"Комічність такого розподілу коштів ми взагалі й обговорювати не хочемо. Але щоб вірити, що 
людина взагалі може, використовуючи: 

за 1 поїздка екіпажем………….6 шилінгів 
за 1 букет квітів………………10 шилінгів 
щось створити, потрібно бути дитиною або зловмисником." 
Поєднання різнопланових явищ зазвичай є прийомом створення комічного. Курт Тухольський для 

тієї ж мети майстерно застосовує протилежне.   
"Pfui, Fremder –! Du bist das elendste Wesen unter der Sonne Europas. Fremder –! Die alten Griechen 

nannten die Fremden Barbaren – aber sie übten Gastfreundschaft an ihnen. Du aber wirst von Ort zu Ort 
gejagt, du Fremder unserer Zeit, du bekommst hier keine Einreiseerlaubnis und dort keine 
Wohnungsgenehmigung, und dort darfst du keinen Speck essen, und da von da keinen mitnehmen – 
Fremder!" Освічені стародавні греки хоча і вважали, що варвари в розвитку займали нижчі позиції, 
аніж вони, все ж таки проявляли до них гостинність, тобто готовність приймати їх як гостей. Цей 
нелогічний вчинок лише підкреслює справжню похвалу цивілізованого народу, і навпаки, небажання 
"цивілізованих" народів Європи на початку ХХ століття поводитись так само, демонструє критику 
автора та викликає комічний ефект. Хоча слід зазначити, що різка іронія в даному випадку переростає 
в сарказм, який підсилюється деперсоніфікацією людини (завдяки порівнянню "das elendste Wesen") 
та частими повторами слова  "Fremder". Сарказм зростатиме з інтенсивністю повторів. Загалом слово 
Fremder  не повинно викликати труднощів при перекладі, але слід відмітити, що автор чітко 
наголошує на факті відчуженості і неприязного ставлення між народами Європи. А отже, при 
перекладі пропонується вжити не відповідник "іноземець", а саме "чужинець" для адекватного 
відтворення задуму автора: 

"Тьху, чужинець! Ти найжалюгідніше створіння серед синів Європи. Чужинець! Стародавні греки 
називали чужинців варварами – але вони проявляли до них гостинність. А тебе будуть гнати з місця 
на місце, ти, чужинець нашого часу, ти не отримаєш тут дозволу на в’їзд, а там дозволу на 
проживання, і там ти не зможеш їсти сало, і перевозити його з собою – чужинець!" 

Ще один прийом, характерний для коротких розповідей Курта Тухольського – це темп. Часто він 
використовує короткі речення для створення динамізму, настороженості, а потім спокійним темпом 
протиставляє явища, факти чи характеристики. Комічний ефект досягається завдяки одному із 
прийомів деформації (зміна темпу розповіді) та навмисному свідомому поєднанню логічно 
непоєднуваних речей. 

"Da ist die Grenze. Einen Schritt weiter – und du bist in einer anderen Welt. Einen Schritt weiter – und du 
wirst vielleicht für etwas bestraft, was du hier noch ungestraft tun könntest. Einen Schritt weiter – und du 
darfst den Papst lästern. Einen Schritt weiter – und aus dir ist ein ziemlich vogelfreies Individuum, ein 
"Fremder" geworden." Під час перекладу необхідно враховувати темп оповідання, представлений 
автором. Перекладач повинен передати динамізм короткими влучними фразами.  

"Це кордон. Ще один крок – і ти в іншому світі. Ще один крок – і, можливо, тебе  оштрафують за 
те, що тут ти міг би зробити безкарно. Ще один крок – і ти зможеш очорнити Папу. Ще один крок – і 
ти – цілком відринутий індивід, ти  "чужинець". У наведеному прикладі привертає увагу ще один 
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спосіб створення комічного, який використав Курт Тухольський: іронія в критиці. Критикуючи 
позитивне, він завуальовано викриває негативне. Успіху інакомовлення сприяє те, що автор видає 
себе за прихильника негативних явищ, його справжнє ставлення розкривається завдяки натякам, 
двозначності ситуацій. Адже не зовсім зрозуміло, що краще для розвитку особистості: робити все 
безкарно чи бути в певних рамках, мати моральні принципи чи лихословити. Яке порівняння для 
європейця початку ХХ століття видається гіднішим? 

Підводячи підсумок про створення комічного ефекту у коротких оповіданнях Курта Тухольського, 
слід наголосити, що автор майстерно зміг поєднати різні стилістичні засоби та прийоми для 
висвітлення питань та проблем за допомогою сатири та гумору. Це говорить про високу майстерність 
автора як письменника-сатирика, і що в свою чергу вимагає від перекладача високого рівня 
підготовки, належної професійної та міжкультурної компетенції. Говорячи докладніше про ті засоби 
та прийоми, які використав автор для створення комічного ефекту, слід виділити: 

• іронію (у вузькому значенні як стилістичний засіб) 
Ø інакомовлення 
Ø іронію в похвалі, в критиці 
Ø іронічну інтонацію 

• порівняння 
Ø контекстуально антонімічні 
Ø приховані 
Ø деперсоніфікацію 

• графічне привернення уваги 
Ø вживання дужок 
Ø виокремлення тексту 

• деформацію 
Ø зміну темпу розповіді 
Ø применшення 

• ефект невиправданого очікування 
• поєднання протиріч  

При вирішенні перекладацьких завдань з відтворення комічного в мові перекладу застосовувались 
такі способи: 

− синтаксичні перебудови  
− лексичні заміни (в перекладі запропоновані контекстуальні відповідники, які не є 

відповідниками словниковими) 
− заміни частин мови (іменник – прикметник; прикметник – іменник). 

Подальші дослідження цієї теми полягатимуть у порівнянні засобів та прийомів, які створюють 
ефект комічного, різних авторів та визначенні способів відтворення комічного українською мовою. 
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(на материалах кратких рассказов Курта Тухольского). 

В статье рассмотрены сатирические рассказы Курта Тухольского, выделены отдельные 
стилистические средства и приемы, которые использовал автор для создания комического эффекта, 
предложены переводческие решения для воспроизведения комического эффекта в языке перевода. 

Kolesnyk R. S. Specificity of Comic Interpretation in Literary Translation (on the material of Kurt 
Tuholskiy short stories). 

The article highlights one of the problems of modern theory of translation - translation of humor. Analyzed 
are stylistic devices in short stories of Kurt Tuholskiy, which compose the comical effect. Clarified are 

methods of humor translation into target language. 
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ВИЯВ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В ''ХОДІННІ ІГУМЕНА ДАНИЛА'' 

На прикладі тексту ''Ходіння ігумена Данила'' досліджено вияв авторської свідомості, розкриті 
мотиваційні першопричини творчості. Актуалізовано  проблему  залежності стильових  

особливостей ''Ходіння''  від особливостей середньовічної дійсності з її  традиційним середньовічним 
методом, особи автора, мотиваційних першопричин творчості. Досліджено сприйняття автором 

власної творчості. 

Проблема авторської свідомості в пам’ятках києворуського періоду розроблена фрагментарно, 
оскільки  давньоукраїнські твори практично ще не були об’єктом наукового дослідження в такому 
аспекті. Якщо зважити на те, що в найдавніший період розвитку української літератури (епоха 
Київської Русі) створено пам’ятки, які належать до середньовічного типу, то виникає питання про 
специфічність вияву свідомості середньовічного автора. Саме ця обставина та відсутність 
спеціальних досліджень із цього питання зумовлюють науковий інтерес, породжують актуальність 
його вивчення. На сьогодні деякі аспекти згаданої проблеми розглянуті дослідниками давньої 
літератури. Синтез канонічного та індивідуального в образі середньовічного автора досліджує 
О. Сліпушко [1]. Є. Чорноіваненко характеризує особливості типів художньо-літературної свідомості 
періоду [2]. Мета цієї статті – дослідити вияв авторської свідомості в ''Ходінні ігумена Данила'' та 
сприйняття автором власної творчості.      

Авторська самосвідомість – це самосвідомість творчої людини, письменника, усвідомлення 
створеної пам’ятки у зв’язку з художнім методом епохи, традицією, власними переконаннями, 
усвідомленість мети створення, розуміння значення та відтворення  власних переконань у формі 
слова. 

 Вияв авторської свідомості в ''Ходінні ігумена Данила'' має свої особливості. На початку твору 
автор свідомо використовує поширений у середньовічних текстах прийом самоприниження: ''Се азú 
недостойнûй игуменú Данил Руския земля, хужши во всhх мнисhх, сúмhренûй грhхи  многими, 
недоволенú сûй во всяком дhлh блазh'' [3: 24]. У такий спосіб автор склав данину традиційному 
методу Середньовіччя, який передбачав авторську стриманість у вияві власного ''я'' та дотримання 
шаблонності. З одного боку, середньовічний автор усвідомлював себе не творцем художнього світу, а 
виконавцем волі Всевишнього. З іншого – безперечним є вияв авторської індивідуальності в тексті 
пам’ятки. Є. Чорноіваненко вважає, що автор – людина, реальна особистість з біографією, 
світоглядом та світовідчуттям, тобто власними філософськими, моральними, соціальними, 
політичними та релігійними вподобаннями і пристрастями, смаками, які виявляються в його етичних 
реакціях на події життя. З іншого боку, автор – це Бог-творець художнього світу, його деміург, 
творчий початок, який має переважно естетичне відношення до свого творіння. 

Таке роздвоєння автора на реальну особистість і творчий початок випливає з факту причетності до 
двох різних світів – реального та художнього [2: 457]. Як реальна особистість Данило досить рішучий 
та непередбачуваний. Заради власної цікавості він свідомо здійснює гріховний вчинок, посягає на 
заборону: підмовляє ключника дозволити виміряти Гріб Господній (обіцяючи винагороду: ''и 
обhстихся ему'' [3: 106]), отримує від нього частку святого каменя цього Гробу. Хоча сам автор не 
звертає уваги на гріховність таких дій. На думку Данила, все відбувається з волі Всевишнього: ''И 
благодатию божиею доходихú святаго града Иерусалима по святымú мhстом... '' [3: 24].    

До власної творчості Данило також ставиться як до виконання волі Божої, як до обов’язку кожної 
віруючої людини: ''(...)исписах все, еже видhхú очима своима, дабû не в забûть бûло то, ежє ми 
показа богú видhти недостойному'' [7: 25]. Крім того, саму мандрівку автор вважає актом очищення. 
Це пояснюється тим, що у свідомості віруючої людини місця священної історії наділені Божою 
благодаттю, а Єрусалим є сакральним центром, який Паломник іменує ''зємли той блазhй'' [3: 24]. 
Усе, що трапляється з Данилом під час подорожі, на його думку, є наперед визначеним  волею 
Всевишнього. Провідник автора по святих місцях є теж обраним Богом: ''И пригоди ми богú налhсти 
в лаврh мужа свята(...)тому святому мужєви вложи богú вú сердце любити мя худаго, и тúи указа ми 
добрh вся святаа та мhста'' [3: 26]. Мандрівник ніби ''оживлює'' образ благодаті: ''(...) и видhхú очима 
своима грhшнûма благодать божию... '' [3: 30].     

Привертає увагу детальний опис святих місць, який, можливо, мав на меті проінформувати 
зацікавлених людей про події та місця священної історії. Зрозуміло, що це завдання могла виконати 
лише достатньо освічена на той час людина, яка розумілася на Біблії, вміло використовувала Святе 
Письмо. У даному випадку Данило виконує роль духовного наставника, його судження сповнені 
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дидактизму: ''Ижє бо кто путемú симú ходил сú страхом божиимú и смhреньем, не погрhшить 
милости божия николи же'' [3: 24]. Цим ствердженням автор прагнув довести цілющу очищувальну 
дію паломництва на людину. Описуючи мандрівку, він характеризує побут деяких місць. Зокрема, 
згадує острів Ахій: ''И ту лежить святûй мученикú Исидорú, и в том островh ражаеться мастика, и 
вино доброе, и овощь всякий'' [3: 28]. Ця деталізація свідчить про стійкий інтерес паломника до 
нового, про його намір поділитися з читачем досвідом.  

Оскільки паломництво –  своєрідне випробування вольової сфери особистості, а віруюча людина 
вважала, що на все воля Божа (чим применшувала роль власного ''я'' ), то власні заслуги і досягнення 
розцінювалися як подолання ще однієї сходинки на шляху до життя вічного. Тому весь простір, який 
описує автор, вважається сакральним. Таємничість та обраність цього простору доводять описані 
автором чудеса, які на ньому відбуваються.  

Серед згаданих чудес привертає увагу розповідь про хрест, який стоїть у повітрі, утримується 
духом святим: ''Стоит же на вúздусh крест-отú, ничим же не придержится к земли'' [3: 30]. 
Достовірність згаданого Данило стверджує словами, чим досягається ефект впливу на свідомість 
читача: ''И видhхú очима своима грhшнûма благодать божию на мhстh том''  [3: 30]. Як вважає 
А. Гуревич, середньовічною формою символічного відношення до світу є християнський 
неоплатонізм [4: 304]. Дослідник називає світ книгою, яка написана рукою Бога, в якій кожна істота 
усвідомлюється як слово, сповнене смислу [4: 302]. Данило Паломник використав християнську 
символіку в ''Ходінні''.  Цей образ хреста, поставлений святою Єленою для вигнання бісів та 
лікування хвороб, одночасно є символом: '' (...) крестú поставила кипарисенú велик на прогнание 
бhсомú и всякому недугу на исцhление... '' [3: 30]. Першочергово у християнстві хрест сприймали як 
символ не стільки страждання, скільки святкування, оскільки він був знаком перемоги над смертю, 
умовою майбутнього воскресіння [5: 232]. 

  Прагнення автора до переконливості доводиться ще й тим, що географічний простір ''Ходіння'' є 
детально охарактеризованим, наявні вказівки на відстань та особливості побудови об’єктів, що 
свідчить про допитливість особи автора. Для віруючої людини ''Ходіння'' могло слугувати 
додатковим джерелом знань про святі міста, своєрідним тлумаченням певних подій, описаних у 
Біблії. Використання пам’ятки з когнітивною метою вимагало її чіткого структурування.  Композиція, 
детально продумана автором, складається із оповідань, об’єднаних смисловим зв’язком. На початку 
вказана причина подорожі (необхідність очиститись від гріхів), що можна вважати своєрідним 
вступом (''сúмhренûй грhхи многими'' [3: 24]). Далі йде опис всього побаченого під час 
паломництва,  вказівка про повернення як акт отримання благодаті Божої, звернення до читача, 
благословення: ''И богú мира со всhми вами в вhки, аминь'' [3: 115].  

Кожна історія – частина паломницького шляху та шляху християнина до Бога. Отже, образ шляху 
можна розглядати двопланово: 1) подолання географічної відстані з метою її фіксації та подальшого 
використання пам’ятки як історичного джерела; 2) зменшення відстані між земним та вищим світами, 
шлях людини до Бога, пошук шляху отримання Божої благодаті. Крім того, цей образ розкриває 
закладену в композицію ідею руху, про дві форми якого згадує П. Білоус (рух як географічне, 
просторове пересування і як зміна внутрішнього стану)  [6: 19]. Ідея руху вплинула на стиль викладу 
матеріалу: необхідність фіксації побаченого позбавила "Ходіння" надмірної емоційності, надавши 
йому стриманості, лаконізму, одноманітності описів. Слушно з цього приводу згадати про принцип 
економії уваги, згаданий П. Білоусом: концентрація уваги на об’єкті, а не на почутті, уникання 
другорядних речей [3:19]. Крім того, будучи ігуменом, Данило мав стримувати свої емоції, оскільки 
вони були завадою для деталізації опису святого місця, могли зашкодити достовірній передачі 
побаченого. Щоб бути більш  переконливим, автор прагнув до візуалізації образу. Перед читачем 
поступово повинна була виникнути цілісна картина, яка складалась із частин (оповідання про 
побачене).  

Такий принцип майже візуальної подачі матеріалу  можна пояснити ще й тим, що Данило на 
власні очі бачив все, що сприяло значному нагромадженню матеріалу, від якого свідомість вирішила 
звільнитися засобом літературної творчості. У цьому випадку, автор використав когнітивну функцію 
літератури, при якій, на переконання П. Білоуса, мотивацією до літературної творчості було подання 
в літературному творі певних знань, відомих лише автору завдяки одкровенню, а письменник прагнув 
зіграти роль Учителя [7: 5].  

У ''Ходінні'' літературна творчість постає як медитація. П. Білоус називає медитацію творчим 
станом, який характеризується викликанням у собі імпульсів та енергії для створення і називання 
образів, що спроможні виразити душевний досвід людини, а стимулом для такого викликання можуть 
бути раціоналізовані прагнення збагнути суть світового буття та смисл життя людини [7: 15]. Енергію 
для створення образів Данило Паломник отримав від стану душевного піднесення від побачених 
святих місць. Отриманий душевний досвід виражений у емоційності окремих місць пам’ятки. Сама 
мандрівка – спроба автора зрозуміти суть буття та суть власного ''я''. Оскільки автор та герой 



О. В. Коржовська. Вияв авторської свідомості в ''Ходінні ігумена Данила'' 

 
177 

''Ходіння'' – одна й та ж людина, твір написано під впливом реальних відчуттів від побаченого та є 
прикладом самовираження у творчості. Якщо врахувати, що медитацією вважали форму 
''внутрішнього мовлення'', яка виникла в давні часи та мала на меті ''розмову з богом'', варто вказати 
на роль паломництва як наближення до такого місця, де ця розмова можлива через зосередження 
святості [7: 15]. 

Вияв авторської свідомості найбільше помітний у зверненні до тих, хто читатиме "Ходіння". 
Доброзичливість, наявна у благословінні читачів, свідчить про прихильне ставлення автора до всіх 
людей, відкриття власного ''я'' перед іншим: ''Буди же всhмú, почитающим писание се с вhрою и с 
любовию, благословенне от бога и от святого Гроба Господня и от всhх мhстú сих святûхú: примут 
мзду от бога равно с ходившими мhста си святаа'' [3: 114]. Піклування автора про невідомих йому 
людей може бути пояснене християнським концептом рівності кожного перед Богом, хто має у серці 
любов: ''Поистинh бо есть вhра равна добрûм дhлом'' [3: 114]. 

Як результат, стильові особливості пам’ятки взаємозалежні від: 1) особи автора (стриманість 
поведінки контролює емоції, внаслідок чого і лаконізм та фактизація оповіді); 2) мотиву написання 
(виконати роль наставника, що викликало дидактичне спрямування літературної пам’ятки); 
3) особливостей середньовічної дійсності з її традиційним літературним методом (орієнтація на 
готове слово, типовість, всезагальність), що пригнічувало вияв авторського ''я''. Данило Паломник, 
дотримуючись традиційного методу, все ж індивідуалізував ''Ходіння'' вираженням власного 
ставлення до читачів (помітна емоційність при звертанні до християн: ''Братиа и отци, господие мои'' 
[3: 24]), до побачених місць (згадки про побут та природний світ: ''(...)нhсть такого овоща нигде же. И 
водû добрû суть в мhстh том и всhмú здрави... '' [3: 70]), до літературної пам’ятки як до духовного 
повчання: ''Буди же всhмú, почитающим писание се с вhрою и с любовию, благословение от бога'' [3: 
114]. 

Ставлення автора до ''Ходіння'' як до духовного повчання передбачало використання ним 
відповідної образної символіки. Для прикладу, провідник Данила – людина поважного віку: ''И 
пригоди ми богú налhсти в лаврh мужа свята и стара деньми'' [3: 27]. У свідомості  людей різних 
культур цей образ символізує праведність та Боже благовоління [5: 496]. Про таке благовоління 
згадує автор далі: '' (...) тому святому мужеви вложи богú вú серце любити мя худого'' [3: 27]. 
Сакрального значення набувають образи, безпосередньо пов’язані зі Святою Землею, Святим 
Письмом (образи Єрусалиму, собору, Гробу Господнього, ріки Йордан, монастиря святого Євфімія), 
пов’язаний із цими образами географічний простір. Сакрального значення набуває також і поняття 
віри, яке ототожнюється із поняттям добра: ''Поистинh бо есть вhра равна добрым дhлом'' [3: 114]. 
Значну увагу Данило Паломник приділяє образові собору. Християнські собори співвідносяться не з 
макросвітом, а з мікросвітом, вони виражають швидше ''преображение'' людської форми, ніж 
протиставлення небесного та земного, сакрального та профанного – хоча це їх призначення в 
жодному разі не можна ігнорувати [5: 553]. Данило Паломник відвідує Церкву Воскресіння 
Господнього, Церкву Святу Святих, Церкву Різдва Христового, подає їх детальний опис з метою 
донести інформацію до тих віруючих, які не можуть здійснити паломництво.   

Християнська віра витворює образ людини-шукача істини та раю, стверджує ''мандрівну'' природу 
людини. Як вважає Т. Чумакова, середньовічний образ простору – відмінний від сучасного. Він був 
не стільки фізичним, скільки поетичним. Але це не був абстрактний простір, навпаки, сповна 
тілесний, у якому поряд з фантастичними образами та місцями в мандрівках прискіпливо 
перераховувались прикмети конкретних місць. Простір цей поділений по горизонталі на ''свій'' та  
''чужий'', а також по вертикалі: на світ людей, пекельної прірви та неба. Комунікація між крайніми 
точками вертикалі, небом та землею, була безперервною. З неба на землю сходив апостол, святі і 
навіть Богородиця, злітали янголи. У горизонтальному просторі були відмінні між собою зони  різної 
святості. Найбільш цінними були ті, чия святість була відвічною, де відбувалися події Священної 
Історії. Бажання знайти втрачений рай змушувало середньовічну людину шукати його не тільки в 
''горнем мире'', але й на землі, де сходяться небо та земля. Не завжди це були реальні мандрівки, але й 
блукання по ландшафтах власної душі, оскільки сама людина являла собою яскравий зразок такого 
локусу, в людині зустрічались небо та земля [8: 55]. Здійснюючи реальну мандрівку до Святої Землі 
(зовнішній рух), автор також прагнув очистити свою душу від гріховності (здійснював внутрішній 
рух). На думку О. Сліпушко,  проща в інтерпретації Данила Паломника – не лише рух по реальних 
просторах, а й рух духовний, а образ автора і образ прочанина нероздільні, це єдине ціле. Дорога 
паломника – символ духовного шляху [1: 86-87].  

 Сакральних рис набуває і час ''Ходіння''. Відвідування святих місць наближає Данила до моментів 
Священної історії. Час ніби звужується, межі тимчасового та вічного перетинаються. Час 
''зупиняється'' тоді, коли автор описує чудо. Момент сходження світла святого сакралізує земний час: 
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''Свhт же святû не тако, яко огнь земленûй, но чюдно инако свhтится изрядно, и пламянь его 
червлено есть, яко киноварь, и отнюдь несказанно свhтиться'' [3: 110].  

Данило Паломник вказує, таким чином, на відмінність світовідчуття християнина від 
світовідчуття невіруючого. Справжніх християн, які віддані вірі та вірять в її істини, Данило 
характеризує як мудрих та вірних: ''(...) обаче мудрии и вhрнии человhци велми вhрують и вúсласть 
послушають сказаниа сего и истинû сеа и о мhстhх сих святûхú'' [3: 112]. Невіру автор ''Ходіння'' 
прирівнює до прояву зла: ''Вhрнûй в малh и во мнозh вhренú есть, а злому человhку невірну истина 
крива сваряються'' [3: 112]. 

На думку Д. Ліхачова, християнський світогляд при зображенні людини був поставлений на 
службу зміцнення феодального устрою. Данило Ігумен просить дозволу поставити лампаду від усієї 
Руської  землі задля вшанування Бога та князів: ''Княже мой, господине мой! Молю ти ся бога дhля и 
князей дhля русских: повели ми, да бых и азú поставил свое кандило на гробh святhмь от всея 
Русьскыя земля! '' [3: 106]. Це прохання свідчить про відданість автора власній державі, патріотичне 
спрямування пам’ятки. О.  Сліпушко пояснює, чому Данило називав себе ''руської землі ігуменом''. 
На думку дослідниці, в такий спосіб він підкреслював, що мислить себе у Палестині не приватною 
особою і представником не одного монастиря чи однієї області, а всієї Руської землі як політично 
самостійної держави, в ім’я якої він ставив лампаду в монастирях та храмах Святої землі [9: 274].  Як 
стверджує А. Гуревич, не свобода та залежність, а служба та вірність є центральними категоріями у 
системі соціально-політичних та морально-релігійних цінностей середньовічного християнства [4: 
209].  

 Надбаний у мандрівці матеріал міг слугувати для інших паломників літературним джерелом, 
путівником по святих місцях, а для простої людини – своєрідним тлумаченням Святого Письма. 
Витворений авторською свідомістю образ письменника-мандрівника безпосередньо пов’язаний з 
індивідуальністю автора, його прагненням описати побачене на власні очі та зробити ''Ходіння'' 
корисним для інших. Впоратись із цим автору допомогла власна стильова манера з її тяжінням до 
інформативності, деталізації оповіді, з власними філософсько-світоглядними орієнтирами. Такими 
орієнтирами Данила були: 1) віра у Всевишнього у благодать Божу; 2) розум як джерело пізнання 
(наповнений вищою силою смислом, істина, яка приходить через осяяння); 3) споглядання 
навколишнього світу як передумова власного розвитку, умова пізнання глибинної суті; 
4) усвідомлення Бога як вічного творіння, креативні можливості якого невичерпні (віра Данила у 
існування чудесного); 5) визнання гріховності, недосконалості людини, але й визнання цінності 
покаяння (що автор доводить власним прикладом); 6) використання власної свободи волі може 
призвести або до досконалості, або до руйнування, визнання унікальності людини як єдиної істоти, 
яка наділена свободою вибору між добром і злом; 7) необхідність набуття власного досвіду засобом 
спостереження; 8) символічне сприйняття світу, зокрема подій, які у ньому відбуваються (розгляд 
земного шляху як тимчасового переходу до світу справжнього, вічного). Зі сторінок ''Ходіння'' постає 
індивідуалізований образ середньовічного письменника, який поєднав традиційне та нове, що 
дозволяє говорити про існування оригінальної творчої манери у період Середньовіччя. На думку 
О. Сліпушко, Данило – не лише паломник, який відважився на довгий і складний шлях, а й особа, яка 
обрала для себе величну духовну дорогу, що веде до Істини та вимагає максимального духовного 
самовдосконалення, яке немислиме без подолання власної гріховності, самоприсвяти, служіння 
Богові та Русі  [1: 86].  
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Коржовская О. В. Проявление авторского сознания в ''Хождении игумена Даниила '' 

На примере  текста ''Хождения  Даниила игумена''  исследовано  проявление авторского сознания, 
расскрыты мотивационные первопричины творчества. Актуализована проблема зависимости 
особенностей стиля ''Хождения '' от особенностей средневековой действительности с её 
традиционным  средневековым  методом, личности автора, мотивационных первопричин 

творчества. Исследовано восприятие автором собственного творчества. 

Korzhovska O. V.  The Manifestation of Author’s Consciousness in the ''Travel of Danylo, the Rus 
Father Superior''. 

Following the text of the ''Travel of Danylo, the Rus Father Superior''  the manifestation of author’s 
consciousness is researched,  first causes of  creation are revealed .  The problem of  stylistic peculiarities of  

the  ''Travel''  depending on the peculiarities of medieval reality with its traditional method, author’s 
personality, first causes of creation  is actualized. The perception  by author of his creation  is researched. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 
НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ "ЗА ГОТАР" 

У даному дослідженні пропонується розгляд одного з німецькомовних творів Ольги Юліанівни 
Кобилянської "За готар", який вийшов друком 1902 року, та робиться спроба зробити гендерний 
аналіз даного твору.  До уваги беруться лише ті  уривки повісті, які характеризують жінку, 

стосуються жінки, сказані про жінок або самою жінкою, тобто вся увага буде сконцентрована на 
гендерному аспекті даного твору. 

Подібний вектор сучасної лінгвістики ще не заторкнув специфіку німецькомовних творів 
українських літераторів, в тому числі і класиків. Особливо показовим може бути доробок у цьому 
аспекті "буковинської орлиці" – Ольги Кобилянської. Подібні дослідження мають непересічне 
теоретичне значення, надто для вітчизняного мовознавства, відкриваючи перспективи для подальшої 
наукової праці в руслі гендерного аналізу. 

Ольга Кобилянська як глибокий знавець людської психології, тонкий лірик, співець природи і 
борець за права жінки займала  в українській белетристиці кінця ХІХ-ХХ століття значне  місце [1: 4].  
Однією з провідних тем О. Кобилянської є тема жінки, а сааме – жінки-інтелігентки. Уперше ця тема 
могутньо зазвучала в творчості Т. Шевченка і Марка Вовчка. Вони писали про тяжку долю жінки-
кріпачки, жінки-матері. О. Кобилянська знала й високо цінувала їх талант,  опиралася на їхній досвід, 
але об'єктом свого художнього дослідження обрала жінку-інтелігентку з нижчих суспільних верств. 
Та в період становлення письменниці, як твердить сама О. Кобилянська в "Автобіографії", на ранню її 
творчість мала вплив німецька письменниця Марліт — псевдонім Євгенії Іон. "Я перечитала всі її 
твори вже по чотири чи й по п'ять разів, і щоразу вони здаються мені кращими, ніж досі..." [2: 35]. 
Виступаючи у своїх творах прихильницею руху емансипації жінок, німецька авторка створювала 
захоплюючі сюжети, а її героїні – горді і неприступні натури, яким властиві високі моральні якості, 
що піднімають їх над їхнім середовищем. Вони задумуються над своєю долею і хочуть вибороти собі 
право на активну участь у житті. Звичайно, такі жіночі типи не могли не захоплювати молоду О. 
Кобилянську [1: 5]. 

Але не тільки тема жінки-інтелігентки привертає увагу письменниці. З часом все більшу увагу у 
своїй творчості О. Кобилянська приділяє селянській темі, зокрема жінці-селянці, яку нещастя не 
зламали, а зробили сильнішою духом. Письменниця тонко аналізує селянську душу, заглиблюється в 
душевний стан своїх героїв, звертаючи увагу насамперед на гуманних, доброчинних рисах характеру. 
З цього погляду особливу увагу привертає оповідання "За готар" [3]. Основне місце в повісті "За 
готар" надається простій сільській жінці – "чорній" Магдалені. Проста селянська жінка, Магдалена не 
може втекти від страшної долі, яка щоразу посилає їй страждання, вона втрачає всіх своїх 
чотирнадцять дітей, не може вберегти навіть останню, проте залишається доброю, благородною 
людиною, готовою прийти на допомогу незнайомій людині, селянину-заробітчанину, який помирав 
на готарі (краю села). У той час як, місцевий священик виявився байдужим скнарою, для якого 
знайдений селянин виявився непосильним тягарем, якого треба поховати і витратити на нього свої 
власні кошти, для нього було простіше залишити його вмирати в лісі. У трансформованому вигляді 
авторка зберігає основні риси традиційної ситуації і мотивувань, що гарантують певну пізнаваність 
для читача (прообразом реальної Магдалени початку XX ст. могла бути біблійна Марія Магдалина) 
[4: 282]. Бідна жінка не прихистила чужинця, вона доглядала його як брата, як батька, поховала його, 
продавши останнє, що було у неї. 

Засобами психологічного аналізу, вдаючись до форми діалогу між священиком та хлопцем – 
своєрідної розповіді про минуле героїні – О. Кобилянська розкриває світ думок і почуттів Магдалени, 
яка не може змиритися зі своєю гіркою долею, намагається усіма силами вирватися з духовної неволі, 
сірої буденщини. В її образі письменниця втілює ідеал гордої, непокірної жінки-інтелігентки, яка має 
відвагу відстоювати свої погляди, стверджувати думку: "Свобідний чоловік з розумом – се мій ідеал" 
[5: 321-322]. 

У даному творі немає цікавих стилістичних переходів (наприклад від підкреслено книжкового 
стилю до простонародного чи розмовного). Він витриманий переважно в одному – розмовному, де 
зустрічаються певні вирази та слова, характерні українській селянській мові того часу (не забуваємо, 
що повість німецькомовна): 

 "Denn letzten Skorzyk (Schlafwollteppich) hatte sie zum Juden getragen,…  [6: 390].  
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"Gott sei dank, daß man schon an Ort und Stelle ist, das Väterchen wäre uns sonst nicht mehr weiter 
gegangen" [6: 367]. 

Крім того, більша частина даного твору написана діалогом, відповідно між простими селянами, які 
в повсякденному житті літературною, чи то книжною мовою не користуються. 

Хоча центром, ядром повісті "За готар" є вираження внутрішнього стану Магдалени, її власна 
мова, думки, відчуття не виражені чітко, вони стоять окремо, ніби заховані чи то в авторську мову, чи 
в розмову священика та його помічника.  

"Ich sag’ Euch. Sie verblütet sich für Sünden. Und glaubt ja nicht, daß es für ihre Sünden, glaubt auch 
nicht, daß es für die Sünden von Vater und Mutter sei. Nein! So wie es bei ihr herauskommt, so schleppt es 
sich schon seit unendlichen Zeiten, welcher weder wir, noch sie gedenken, noch zu gedenken vermöchten. 
Für die Sünden anderen" [6: 390].  

Перетворення авторського тексту та діалогу інших осіб даного твору в приховане та непряме 
мовлення можна прослідкувати на прикладі того, як змінюється характер визначення головної героїні 
на початку, коли історія цієї нещасної жінки залишається ще не відомою для читачів. 

"Unweit der Hütte Magdalenens..." "Welcher, Magdalena?" – "Der "schwarzen" Väterchen. Der 
Schwarzen" [6: 365], і вона для всіх є просто "чорною"; всередині, коли історія Магдалени починає 
відкриватися і вона здобуває прихильність  

"Sie ist ein braves Weib" bestätigte beide Männer, nur fügte der ältere hinzu, hat die Arme sein Glück" [6: 
365];  

та наприкінці тексту, коли вона, незважаючи на біль втрат, який переслідував її протягом життя, 
допомагає чужій, незнайомій людині, (на відміну від священика, що було його обов’язком) 
перетерпівши всі страждання, які були послані їй Богом, з честю готується до останнього, 
найжорстокішого – смерті останньої дитини, відкривається перед нами як: 

"Einstens war sie wunderschön ... Als das bräunliche sanfte Anlitz voll Jugend atmete und die Augen, 
diese prachtvollen Sterne, hoffnungsvoll leuchteten" [6: 368].  

Не просто так О. Кобилянська використовує такі різні стилі для позначення однієї жінки, вона 
проводить градацію її життя, і проводить паралель з Марією Магдалиною (прототип головної героїні 
"За готар"). Спочатку Магдалена просто "чорна", потім відкривається нам як жінка "Weib", а 
наприкінці твору у неї не просто обличчя, а лик – "Anlitz". Тема Бога проходить червоною ниткою 
крізь усю повість, починаючи зі священика та закінчуючи подібністю образа головної героїні до 
біблійного персонажу. Багато разів з уст головних героїв зривається звертання до Бога: 

"Es kommt Strafe Gottes über Euch, die Strafe Gottes"; 
"Sie vergisst auf Gott nicht"; 
"Gott sei dank"; 
"Heiliger Gott, Jesus Christus!" [6]. 
Відомо, що Ольга Кобилянська вміло використовує у своїх творах велику кількість синонімів – 

стилістичних, контекстуальних, семантичних, що є показником майстерності письменниці. Синоніми 
роблять мову її творів виразною, вони допомагають яскравіше висловити ту чи іншу думку, 
письменниця з їхньою допомогою намагається уникати монотонності та нецікавих повторів. Проте, 
аналізуючи даний німецькомовний твір О. Кобилянської "За готар", ми можемо відмітити те, що 
письменниця мінімально використовує синонімічні можливості мови. Якщо брати до уваги головну 
героїню Магдалену, то для неї у авторки знайшлося тільки декілька синонімів, і навіть вони 
побудовані на контрасті. З одного боку Магдалена бідна, нещасна жінка, яку називають не інакше як 
"чорна": 

"Sie ist schon vor Kummer und Sorgen und Auslagen so abgehärmt, daß sie immer schwärzer wird. Nicht 
umsonst  wird sie die "Schwarze" genannt" [6: 366]. 

А з іншого боку вона та жінка, сильна духом жінка, яка викликає у кожної людини щирі почуття 
захоплення: 

"Sie ist ein braves Weib" bestätigten beide Männer, nur, fügte der ältere hinzu, hat die Arme sein Glück" 
[6: 365]. 

Коли мова йде про головну героїню, то можна помітити, що автор використовує багато художніх 
порівнянь. Вони з одного боку  підсилюють нашу уяву:  

"Als das bräunliche sanfte Anlitz voll Jugend atmete und die Augen, diese prachtvollen Sterne, 
hoffnungsvoll leuchteten" [6: 368],  

з другого боку роблять образ більш динамічним  
"... sie nahm ihn auf, pflegte ihn wie ihren Bruder, wie ihren Vater, und als er starb, bereitete und bestritt 

sie das Begräbnis, bereitete das Totenmahl ... gab auf eine Messe für die Seele des Ärmsten ... und bezahlte 
auch den Popen selber" [6: 390], 

 а ще дають певному опису максимальної конкретності  
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"Und die Finger sind bei ihr schon gerade so gekrümmt wie bei ihrem Manne" [6: 366]. 
Велике значення автор приділяє персоніфікації (прозопопеї), яка вводить в повість ще одного 

героя – біду, турботи та проблеми. Вони настільки оточили з усіх боків "чорну" Магдалену, що стали 
невід’ємними супутниками її життя:  

"Krankheit und Tod haben schon alles zu Haufe verfressen"; 
"Sie hört zu, wie die Wölfe heulen und wie in der Nacht das Unglück geht" 
"Man sagt – das Glück meide denjenigen, der sich am Hotar niedergelassen"; 
"Von Zeit zu Zeit hastet ihr großer bekümmertet Blick auf ihrem einzigen 13-järigen Kinde, das nur mit 

einem Hemde bekleidet, am Ofen sitzt, Federn schlitzt und die tiefe Stille mit anhaltendem Husten 
unterbricht" [6].  

За допомогою цього засобу О. Кобилянська підсилює ту буденну картину життя, до якого вже 
звикла жінка, і яка для звичайної людини була б страхом та мукою. Магдалена, на противагу 
оточуючим труднощами, стає кращою, благороднішою, хоча мала всі підстави для образ на весь світ 
та на всіх людей. Проте навіть у такій ситуації письменниця дозволяє собі ввести в оповідання іронію, 
знову ж таки для підсилення розуміння того, як жила Магдалена, і чим їй довелося пожертвувати для 
хворого чужинця:  

"Seit längerer Zeit heult in der Bude draußen neben dem Stalle, darinnen sich ihr ganzer Reichtum 
befindet, eine Kuh, der Haushund – und kann sich nicht beruhigen" [6: 368].  

Синтаксис даного тексту досить вільний, у синтаксичній побудові можна знайти і 
безсполучниковий зв'язок (асиндетон):  

"Und man sagt, ihre Kinder seien so klug wie alte Menschen" [6: 366] 
та багато сполучниковий зв'язок (полісиндетон): 
"Dies ihr Jüngstes, was sie noch hat und welches sie noch an ihr hält, dies ist auch schon so, wie wenn es 

nicht mehr zu ihr gehörte" [6: 365] 
 і величезну кількість інверсій, що характерно для розмовної мови: 
"Mag man immerhin, wann um sie schicken, sie erscheint pünktlich" [6: 365]. 
"Wenn nicht dieses Kind da wäre, das ihre einzige Freud ausmacht, sie wäre längst in die Erde gegangen; 

so aber halten sie Kind und Arbeit aufrecht" [6: 366]. 
Для підсилення страждального образу Магдалени, О. Кобилянська не скупиться навіть на 

парадокс:  
"Gott behüte einen jeden von uns vor einem solchen Schicksal. Dazu sterben ihr noch die Kinder aus" [6: 

365].  
 "Sie erwartete seinen Tod" [6: 368] (der Tod ihres Kindes – Л.М.). 
Важливу роль у створенні художності тексту відіграє метафора, яку можна умовно поділити на 

"світлу" і "темну". Тобто, на перший погляд контрастність позитивного та негативного відразу впадає 
в очі: 

"Nur die Augen leuchten in seinem Gesichte" (das Gesicht des Kindes – Л.М.) [6: 365]. 
"Die schwarze Magdalene sitzt in ihrer Hütte und spinnt" [6: 368]. 
Проте і в світлі очей хворої дитини нічого хорошого для матері не видно. Навіть у світлих образах 

можна знайти темний бік.  
Таким чином, лінгвістичний аналіз повісті О. Кобилянської "За готар" дає можливість виявити 

художньо значимі елементи на самих різноманітних рівнях тексту. Особливого значення набувають 
думки головної героїні, приховані у авторське та діалогічне мовлення. Естетичної функції набувають 
порівняння, градація образу самої Магдалени, розмовні форми синтаксису, контрастні метафори та 
парадоксальні речення, що гармонійно переплітаються з поодинокою, але влучною іронією. Проте 
вже цей аналіз дозволяє виділити певні риси індивідуального стилю письменниці: використання 
розмовного стилю, підключення цього стилю до авторської розповіді; близькість до народної 
лексики; філософське начало у поєднанні з конкретністю. 
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Маковийчук Л. В. Гендерные особенности немецкоязычной повести 
Ольги Кобылянской "За готар". 

В данном исследовании предлагается рассмотреть одно из немецкоязычных произведений Ольги 
Юлиановны Кобылянской "За готар", которое вышло печатью в 1902 году, и делается попытка 
сделать гендерный анализ данного произведения. Во внимание принимаются только те отрывки 

повествования, которые дают характеристику женщине, касаются женщины, сказаны о женщине 
или самой женщиной, то есть все внимание будет концентрироваться на гендерном аспекте 

данного произведения. 

Makoviychuk L. V. Gender Peculiarities of Ol’ha Kobylians’ka’s German Novel "Za Hotar". 

The body of the article goes on to discuss the gender issue in a famous Ol’ha Kobylians’ka’s German novel 
"Za Hotar" (published in 1902). The very fragments concerning the woman, about the woman, characterizing 

the woman are under study. The author emphasizes a gender aspect of this creative work. This paper will 
review the literature on women to illustrate the need to understand female decisions.  
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АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУЧАННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

У статті проаналізовано різноманітні аспекти проблеми внутрішньої форми фразеологізмів 
німецької мови та виділено основні типи фразеологічних одиниць з компонентом на позначення 

звучання за допомогою методу фразеологічної аплікації. Фразеологізми з компонентом на позначення 
звучання – це стійкі сполучення з переосмисленим значенням, серед яких переважають мотивовані 

фразеологічні одиниці, які можуть мати ще й подвійне мотивоване значення. 

Про багатство навколишнього світу людина дізнається через п’ять зовнішніх органів чуття: зір, 
слух, смак, дотик, нюх – для опису яких у мові наявні спеціальні лексичні та фразеологічні одиниці. 
Значне місце в цій групі посідають фразеологізми на позначення звучання. Дослідження звуку 
проводилось лінгвістами з акустичної точки зору, представники якої признавали існування 
первинного зв’язку між звуком і значенням слова (В. В. Левицький, Д. Вестерман, С. В. Воронін, 
Р. Якобсон). Головним засобом вербалізації звуку вважались дієслова. Прикметники на позначення 
звуку вивчались у межах поля "Сприйняття" на матеріалі російської, англійської та французької мов 
(А. Х. Мерзлякова, Л. В. Лаенко). Та не достатньою мірою вивчалась специфіка впливу компонента 
звучання, асоціативних явищ і пов’язаних з ним певних суспільно-історичних і культурних чинників 
на формування фразеологічного значення в німецькому мовознавстві, не проводився аналіз їх 
внутрішньої форми, що і зумовило загалом актуальність даної розвідки.  

Мета роботи – провести аналіз внутрішньої форми ФО з компонентом на позначення звучання, 
виділити їх основні типи та вивчити їх вплив формуванні мовної картини світу. 

Поняття внутрішньої форми було розроблене насамперед для мови (В. Гумбольдт) і слова 
(Х. Штейнталь), під ним розуміли спосіб поєднання думки і звука в слові. Пріоритет обґрунтування 
внутрішньої форми фразеологічних найменувань належить О. О. Потебні, який вважав, що внутрішня 
форма стійкого звороту пов’язана зі значенням і структурою вільного сполучення як бази 
фразеотворення з огляду на той спосіб вираження ідеї, що зумовила втілення нового значення саме в 
такій, а не в іншій зовнішній формі [1]. 

Внутрішня форма слова у фразеології характеризується невизначеністю та складністю її 
репрезентації. Так В. П. Жуков, Г. П. Помигуєв, А. М. Бабкин розглядає внутрішню форму як образ, 
створений взаємодією вільного словосполучення з переосмисленим на його основі фразеологізмом [8: 
2]. 

В. В. Виноградов, Л. І. Ройзензон, А. М. Мелерович під внутрішньою формою фразеологізму 
розуміють його семантичну мотивованість. Для В. Н. Телії внутрішня форма – це "мотивуюча основа 
конотації". В. М. Мокієнко, А. В. Кунін ототожнюють внутрішню форму з етимологічним змістом 
фразеологізму.  

Поняття внутрішньої форми у фразеологізмах зводиться до особливої метафоричної образності й 
експресивності мовного вираження повторюваних типових фактів, явищ, подій, ситуацій. 

У внутрішній формі слова особливо виражається не тільки тлумачення дійсності, але й її оцінка. 
Слово має не тільки граматичні й лексичні предметні значення, але в той же час виражає оцінку 
суб’єкта – колективного чи індивідуального. Саме предметне значення слова якоюсь мірою формує 
цю оцінку, і саме оцінці належить творча роль у зміні значень (слово ми розглядаємо як компонент 
словосполуки – основи фразеологізму). 

Експресивна оцінка нерідко визначає вибір і розміщення всіх основних смислових елементів 
висловлювання. Наприклад, Wo man singt, da lass dich ruhig nieder: böse Menschen haben keine 
Lieder;Hunde, die bellen, beißen nicht. 

Історія ФО, їх виникнення і розвиток, формування внутрішньої форми являє собою історію 
багатовікових зусиль людської думки осмислити явища природи, наприклад, Donner und Blitz!; ach, 
du Donnerchen!; Gott seis getrommelt und gepfiffen; Himmeldonnerwetter noch mal; та суспільне 
життя й оволодіти ними. Протягом багатовікової історії Німеччина вела спочатку міжусобні війни, а 
потім війни на розширення території, тому навіть склалася думка про войовничий менталітет німців. 
Ці події суспільного життя не могли не фіксуватися мовою, оскільки мова є фактом культури, де 
вербалізуються її ключові концепти. Серед фразеологічних одиниць з компонентом на позначення 
звучання дуже багато таких, які зафіксували ці події. Наприклад, mit dem Säbel rasseln, mit dem 
Degen rasseln, (all) sein Pulver verschossen, brüllen [schreien] wie am Spieß. 

Тому можна стверджувати, що фразеологізми відіграють особливу роль у створенні мовної 
картини світу, оскільки природа семантики фразеологічних одиниць, їх внутрішня форма тісно 
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пов’язана із фоновими знаннями носія мови, із практичним досвідом особистості, культурно-
історичними традиціями народу, який користується даною мовою. 

Внутрішня форма фразеологізму створюється на основі семантичного перетворення складників 
або всього фразеологізму. Вибір образу, на основі якого відбувається фразеологізація вільної 
словосполуки, вирішує долю фразеологізму і перетворення його в одиницю фразеологічного фонду. 

Аналіз внутрішньої форми фразеологічних одиниць на позначення звучання неможливо провести 
без визначення її компонента. Щодо питання компонента фразеологічних одиниць лінгвісти 
притримуються різних поглядів. Одні розглядають компонент фразеологізму як позасловне 
утворення, яке втратило своє лексичне значення в складі фразеологізму, а інші визнають словну 
природу цих компонентів. Чим більше компоненти фразеологізму втрачають словесні якості, тим 
цілісніше значення ФО і навпаки. Фразеологічне значення містить як понятійний зміст, так і 
категоріальне значення. Для Жукова компонент – це десемантизоване слово до тих пір, поки йому 
може бути приписано те чи інше позасистемне значення. Семантичне переосмислення компонентів, їх 
деактуалізація виникає внаслідок метафоричного перосмислення вільного словосполучення – об’єкта 
метафоризації [2: 10]. Внутрішня форма не здатна сама по собі виступати в якості диференціального 
признака фразеологічного значення. Тому фразеологізм неможливо визначити за допомогою тих слів, 
які входять в словосполучення та формують внутрішню форму. 

Досліджуваний матеріал показав, що фразеологічні одиниці з компонентом на позначення 
звучання в німецькій мові здійснюють стиснутими засобами передачу інформації, яка виникає у 
вигляді образу, виражаючи у внутрішній формі характерні риси деякої ситуації, яка закріплена в 
мовній свідомості носіїв даної мови. Образність є одним з найважливіших якостей фразеології, на 
основі образів сприйняття виникають вторинні образи. Аналіз показав, що більшість мотивованих 
фразеологічних одиниць з компонентом звук в німецькій мові є образними. На думку В. М. Мокієнко 
образність – це здатність мовних одиниць створювати наочно-чуттєві уявлення про предмети та 
явища дійсності. Г. Бургер вважає, що образність корелює з конкретністю: образною є та лексична чи 
фразеологічна одиниця, яка позначає конкретні предмети, що піддаються чуттєвому сприйняттю, в 
тому числі адитивному: die erste Geige spielen, mit den Wölfen heulen, mit Zähnen knirschen, bei 
Petrus anklopfen [3: 23].  

Мотивованість та аплікаційність є найважливішими характеристиками внутрішньої форми 
фразеологічних одиниць, того образу, який покладений в основу їх найменування, оскільки 
мотивованість враховує сенсорну, метафоричну та образну інформацію [4]. Внутрішня форма не є 
тотожною образній основі значення, хоча вони часто співпадають в основних елементах. Образною 
основою є створене в мовній формі уявлення, яке виражається даним мовним знаком в його прямому 
значенні. Це уявлення слугує базою переносних значень фразеологічних одиниць та створює 
семантичну двоплановість. Показово, що повністю ідіоматичні і образно мотивовані фразеологізми 
зберігаються в пам’яті особливим чином, насамперед через потенційну образність деяких 
компонентів і через можливість асоціювання, викликаної цими компонентами. Очевидно, 
фразеологізми такого типу як aus dem letzten Loch pfeifen, den Vogel abschießen, сприймаються як у 
вербальній, так і у візуальній формах, тісно між собою пов’язаних. Тому такі висловлювання швидше 
розуміються у порівнянні із їх нефразеологічними синонімічними варіантами. У досліджуваній 
фразеологічній мікросистемі фразеологічні одиниці з компонентом на позначення звучання мають 
подвійне вмотивоване, образне значення, одне із яких може бути вмотивованим, інше ні: 

• eine gute Klinge schlagen   1) хоробро воювати; 
      2) уминати, аж за вухами лящить. 
 
• auf die Pauke hauen   1) знімати галас; 
      2) бути хвалькуватим. 

Отже, один і той самий образ, який лежить в основі фразеологічної одиниці з компонентом на 
позначення звучання, може використовуватися по-різному, що зумовлює подвійне осмислення образу 
та можливість різної вмотивованості значення цієї фразеологічної одиниці.  

Важливим є те, що образність та мотивованість не є тотожними поняттями. Фразеологічна 
одиниця може бути немотивованою але образною. Це переважно одиниці із затемненою внутрішньою 
формою. Яскравість образності залежить від лексико-граматичних відношень між компонентами цих 
одиниць. Чим сучасніші та реальніші ці відношення, тим живіший образ, який лежить в основі 
фразеологічної одиниці. Будь-який некротичний елемент в складі фразеологізму стирає чи послаблює 
її образ, бо наявність такого елементу ускладнює співвіднесення фразеологічного значення 
словосполучення з його прямим значенням. 

Зазначене вище, дає нам можливість стверджувати, що в основі образності лежить суміщення, 
бачення двох картин, одна з яких утворює образне (переносне) значення фразеологізму, а друга 
відповідає її буквальному (вихідному) значенню. 
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Фразеологічні одиниці можуть бути систематизовані за допомогою прийому фразеологічної 
аплікації, яку запропонував В. П. Жуков. Прийом фразеологічної аплікації сприймається нами як 
накладання значення фразеологічного звороту на значення еквівалентного вільного словосполучення. 
Як, приклад, візьмемо фразеологізм mit dem Säbel rasseln (брязкати зброєю, погрожувати), де 
іменник Säbel – шабля вживається в значенні ‘холодна, переважно кавалерійська зброя із зігнутим 
сталевим лезом і гострим кінцем’, а rasseln – брязкати, ударяючись утворювати різкі дзвенячі звуки. 
Слова, які входять в розгорнуте визначення фразеологізму і слова за допомогою яких тлумачаться 
зміст лексичних одиниць шабля і брязкати, семантично не пов’язані між собою. Це означає, що даний 
фразеологізм має високу ступінь семантичної сполучуваності компонентів та при такому накладанні 
цілісне значення фразеологізму зрівнюється, співвідноситься з лексичним значенням слів, які входять 
до вільного словосполучення такого ж лексичного змісту. Методом аплікації, таким чином, 
визначається степінь семантичної сполучуваності компонентів, характер нерівномірної їх 
деактуалізації, природа цілісного значення досліджуваної одиниці.  

Дані характеристики простежують процес переосмислення в фразеологізмах. За допомогою 
методу аплікації, на думку В. П. Жукова можна здійснити ряд операцій, важливих для теорії 
фразеології, а саме: 

а) встановити межу фразеологізмів;  
б) визначти варіантні властивості багатьох фразеологізмів;  
в) виявити ступінь семантичної цілісності фразеологізмів; та розкласифікувати фразеологічний 

матеріал [5].  
Таким чином, за допомогою методу фразеологічної аплікації за В. П. Жуковим можна виділити 

наступні три основні типи фразеологічних одиниць з компонентом на позначення звучання: 
1) Історично аплікаційні і мотивовані фразеологічні одиниці.  
Омонімічне даній фразеологічній одиниці словосполучення виникло мабуть в минулому, а 

зрозуміти значення якого можна лише шляхом діахронічного дослідження. So schnell schießen die 
Preußen nicht – (це не робиться так швидко). Цей фразеологічний зворот виник після того як 
прусська армія запровадила зброю, яка запалювалася за допомогою гніту, тобто постріл міг з’явитися 
лише після довгого процесу його згорання.  

2) Аплікаційні і мотивовані фразеологічні одиниці. 
Даним фразеологічним одиницям відповідають омонімічні словосполучення, вони є 

мотивованими, тобто характеризуються прозорістю внутрішньої форми. Зазвичай тлумачення даних 
фразеологічних одиниць не викликає великих труднощів. Наприклад, Trübsal blasen –нудьгувати, 
jemandem die Ohren voll schreien – прокричати вуха комусь. 

3) Аплікаційні та немотивовані.  
Фразеологізми даної групи не мають відповідного їм вільного омонімічного словосполучення, а їх 

внутрішня форма затемнена и мотивованість значення відсутня. Наприклад, ein Loch in die Luft 
schießen – промахнутися, попасти пальцем в небо; jemandem das Licht ausblasen – відправити кого-
небудь на той світ. 

Отже, фразеологізми з компонентом на позначення звучання – це стійкі сполучення з 
переосмисленим значенням, серед яких переважають мотивовані фразеологічні одиниці, які можуть 
мати ще й подвійне мотивоване значення. Внутрішня форма бере участь в у формуванні 
фразеологічного значення, в результаті переосмислення того словосполучення, яке формує 
внутрішній образ фразеологізму, його внутрішню форму яка пов’язана з культурно-історичними 
традиціями народу та фоновими знаннями носія даної мови. При цьому саме образ, який лежить в 
основі такого фразеологізму має своєрідну вказівну функцію, інакше не можна було б говорити про 
мотивованість цілого значення. 

Подальші дослідження цієї проблеми можна провести досліджуючи механізми образного 
переосмислення фразеологічних одиниць з компонентом на позначення звучання. 
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Мартынив О. М. Анализ внутренней формы фразеологических единиц с компонентом на 
обозначение звучания в современном немецком языке. 

В статье проанализированы разные аспекты проблемы внутренней формы фразеологических единиц 
немецкого языка и выделены основные типы фразеологических единиц с компонентом для 
обозначения звучания с помощью метода фразеологической аппликации. Фразеологизмы с 

семантическим компонентом звучания – это стойкие единицы с переосмысленным значением, среди 
которых превалируют мотивированные фразеологизмы с двойным мотивированным значением. 

Martyniv O. M. Analysis of the Internal Form of the Phraseological Units with Sound Component in 
Modern German Language. 

Various aspects of the problem of the internal form of phraseological units in German language are analysed 
and the main types of the phraseological units with the sound component are distinguished with the help of 

phraseological application method. Phraseological units with the semantic component 'sound' are set 
expressions with a double motivated meaning. 
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СУБ’ЄКТИВНЕ ТА ОБ’ЄКТИВНЕ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ 
СЛОВА "STORM": НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКІВ 

Стаття є спробою аналізу лексико-семантичної структури слова "storm" на матеріалі англомовних 
словників. Велика увага приділяється дослідженню форм лексикографічного відображення 
суб’єктивності та об’єктивності у структурі лексеми "storm"; розглядається структура 

полісемантичного слова та визначення загальних сем для всіх семем. 

На початку ХХІ століття  лінгвістика суттєво змінила свої орієнтири, форму та зміст. На 
сьогоднішній день мовознавство охоплює широке коло суміжних та дотичних до лінгвістики галузей і 
вже не вважається самодостатньою та ізольованою дисципліною. Безсумнівним є те, що формально-
логічна епоха лінгвістики поступово трансформується в новітню антропоцентричну течію сучасної 
гуманітарної науки, про що свідчать численні доробки як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Дана 
переорієнтація наукових досліджень зумовлена єдністю пізнання та діяльності як сутнісної 
характеристики людини та тим, що природний та фізичний світ у людському вимірі є світ цінностей. 
Об’єктивний світ суб’єктивується і кожна людина потенційно потребує свого включення в об’єктивну 
систему відношень.  

Дослідження проблеми суб’єкта та суб’єктивності є природною необхідністю, обґрунтованою та 
виправданою як стійкою традицією, так і  найновішими лінгвістичними тенденціями щодо пізнання 
світу та людини в їх складній та драматичній єдності. Дана проблема "суб’єкта" та "суб’єктивності" у 
вітчизняній науці висвітлена в лінгвістичних працях М. Бахтіна, Л. Виготського, С. Рубінштейна, 
О. Леонтьєва, О. Лурія, Г. Колшанського, Ю. Степанова, М. Рудякова, В. Хіміка, В. Виноградова, 
Ж. Соколовської, В. Гака та інших. 

З огляду на те, що початок ХХІ століття позначився такими новими напрямками у лінгвістиці як 
генеративний, дискурсивний, корпусний, концептологічний та ін., то об’єктивне та суб’єктивне у 
словниках і у мові загалом є особливо дискусійним. У силу своєї специфічності та недостатньої 
вирішеності дана проблема залишається актуальною на сьогодні в різних напрямках науки та 
мовознавства зокрема. Це пояснюється тим, що проблема суб’єкта як індивіда залишається 
невирішеною до кінця, особливо в лінгвістичних аспектах.  

У запропонованому дослідженні ми опираємось на теорію М. Рудякова, що однією із форм 
існування суб’єктивності в мові є суб’єктивні моменти значення слова. Це ті компоненти, які "дають 
свідчення про особу суб’єкта мовлення – про його відношення до навколишнього світу, про 
приналежність до певної культурної, професійної або територіальної сфери" [1: 142]. Словники 
представляють собою складну та динамічну систему, певний універсум мовного та історико-
культурологічного характеру, в якому відобразилось знання про світ, відношення людини до 
навколишнього середовища, її духовність, тобто інформація культурологічного, морально-
естетичного, світоглядного, теологічного та ін. плану [2: 38]. Таким чином, система словників може 
розглядатися як окремий та самостійний об’єкт дослідження з точки зору лінгвістичного 
відображення різних форм існування суб’єктивності як лінгвістичної категорії. 

Метою даної статті є дослідження форм лексикографічного відображення суб’єктивності  у 
структурі лексеми "storm" у системі словників та визначення закономірностей вияву суб’єктивних 
моментів значення слова, їх класифікації. У нашому дослідженні це буде побудова матриці (таблиці) 
для аналізу лексико-семантичної структури слова в наступних англомовних словниках: 

NEDHP – A New English Dictionary on Historical Principles edited by J. Murray & H. Bradley; 
RHCD – the Random House College Dictionary; 
WNWD – Webster’s New World Dictionary; 
WNNCD – Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary. 
На необхідність дослідження суб’єктивних моментів значень слів як елементів лексикографічної 

системи неодноразово вказували вчені. Так, Л. Щерба, наприклад, вказував на необхідність виявлення 
найдрібніших нюансів значення слова та фіксації їх у словниках: "Слова в академічному чи 
нормативному словнику – навпаки, служать для взаєморозуміння членів певного людського 
колективу, утворюють єдину складну тканину, єдину систему, яка, нажаль, буває дуже погано 
відображена, або і зовсім невідображена в словниках даного виду" [3: 20], а причиною є "нездатність 
виражати будь-які відтінки думки" [3: 277]. 

Створення словників є завжди соціально зумовленим. Перед укладачами словників щоразу постає 
проблема задоволення соціальних, наукових, культурних та інших потреб суспільства. Кожен 
словник є етапом формування картини світу, відображає знання людини про світ. 
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До суб’єктивних моментів значення слова в словниках відносяться наступні моменти: 
1) у передмовах до словників визначаються головні цілі словників; 
2) у словниках відображається ідеологія даної державної системи в певну епоху; 
3) оскільки словник був створений у певну епоху, то в ньому відобразився історичний досвід та 

наукове знання про світ на момент створення словника. Таким чином, у змісті дефініцій відбилися 
знання про світ – наукова картина світу, і знання чи незнання певної інформації, свідчить про рівень 
освіченості, про культурний рівень; 

4) у словнику відбилися територіальні, релігійні та інші особливості функціонування слова; 
5) у словнику відображаються експресивні компоненти значення. 
Проаналізувавши дефініції полісемантичного слова storm звертаємо увагу на внутрішню форму як 

головний елемент вербально вираженого лексеми storm. За внутрішньою формою насамперед стоїть 
колективний та анонімний автор – творець мови. При звучанні слова storm виникають певні асоціації, 
вимовлене дане слово має "свій власний певний чуттєвий образ" [4: 10]. Достатньо нам вимовити 
слово "шторм, гроза", як одразу у свідомості людини виникають різноманітні образи, відчуття, 
спогади, асоціації і т.п. Таким чином, внутрішня форма не відображає чи позначає безпосередньо 
певну річ, але символічно вказує на неї, породжуючи не відображення чи дзеркальні копії, а аналоги 
та схожість. 

Початковим пунктом  у дослідженні динаміки словникових статей візьмемо тлумачення слова 
"storm" у NEDHP. У цьому словнику воно має наступну дефініцію: 

      1) a violent disturbance of the atmosphere, manifested by high winds, often accompanied by heavy 
falls of rain, hail, or snow, by thunder and lightning, and at sea by turbulence of the waves; 

      2) the distinctive appellation of a particular degree of violence in wind (56-75 miles per hour); 
      3) snowstorm; a period of hard weather with frost and snow; magnetic storm; 
      4) proverbial phrase: storm in a teacup; 
      5) transf. a heavy discharge or downfall (of missiles, blows); 
      6) fig. a violent disturbance of affairs whether civil, political, social or domestic; 
      7) a tumultuous rush (of sound, tears); a vehement utterance (of words); a violent outburst (of censure, 

ridicule); a passionate manifestation of feeling; 
      8) commotion or unrest (of mind or soul); 
      9) "Storm & Stress" (movement in the German Literature 1770-1782). 
    10) Path. A paroxysm, violent access (of pain or disease) [5: 1038]. 
Оскільки послідовність фіксації значення слова в словнику є складним явищем соціально-

світоглядного, наукового характеру, яке пов’язане з уявленнями, асоціаціями, "внутрішньою 
формою" слова, науковими знаннями об’єктивної дійсності і т.д., то можна стверджувати, що факт 
тлумачення в першому значенні (1) слова storm як "буря, гроза" представляє суб’єктивний момент 
значення слова, тобто розуміння слова на початку ХХ століття. 

У 4, 5, 6 значеннях використані позначки "в переносному значенні" та "в прислів’ях", що 
відображає в певній мірі соціальні елементи взаємовідносин того часу, або інформує про уявлення 
про навколишній світ. А 10 значення з позначкою "патологія" вказує на сильний припадок хвороби 
або болю, які були характерними для епохи початку ХХ століття.  

У словниковій статті в RHCD, який був створений півстоліття потому, відобразились незначні 
зміни, які засвідчують про певні зміни в підсвідомості англомовного народу. Слово "storm" 
тлумачиться наступним чином: 

1) a disturbance of the normal condition of the atmosphere, manifesting itself  by winds of unusual force 
or direction, often accompanied by rain, hail, or snow etc.; 

2) a heavy fall of rain, snow, or hail, or a violent outbreak of thunder and lightning, unaccompanied by 
strong winds; 

3) a wind of 64-72 miles per hour; 
4) a violent military assault; 
5) a heavy or sudden volley or discharge; 
6) a violent disturbance of affairs as a civil, political, social or domestic commotion; 
7) a violent outburst of expression; 
8) informal storm in a teacup [6: 1295]. 
Звернемо увагу на те, що перші 3 значення залишились практично без змін, а значення 4, 5, 6 

втратили помітку "в переносному значенні", проте набули самостійного значення. Значення з 
індексом 4 в NEDHP переходить у значення 8 в RHCD, що свідчить про зміни в розумінні народом 
факту дійсності. 

У словнику WNWD "storm" тлумачиться наступним чином: 
1) an atmospheric disturbance characterized by a strong wind, usually accompanied by rain, snow, sleet, 

or hail, and, often, thunder and lightning; 
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2) any heavy fall of rain, snow, or hail; 
3) a heavy shower or volley of things; 
4) a strong outburst of emotion, passion, excitement; 
5) a strong disturbance or upheaval of a political or social nature; 
6)  a sudden, strong attack on a fortified place; 
7) a wind whose speed is 64-72 miles per hour [7: 1405]. 
У порівнянні зі словниковою дефініцією слова storm у NEDHP, визначення цього 

полісемантичного слова в словнику WNWD відбулися певні зміни. Перше значення залишається без 
змін, що свідчить про незмінне ставлення народу до пізнання навколишнього середовища. Немає 
жодного значення із позначками "в переносному значенні", а визначення "штормового вітру як 
метеорологічного явища" "перекочувало" з 2-го значення в NEDHP аж на 7-ме в WNWD. 

У словнику WNNCD знаходимо наступне визначення слова storm: 
1) a disturbance of the atmosphere, marked by wind, and usu. by rain, hail, or snow, sleet, or thunder and 

lightning; 
2) a heavy fall of rain, snow, or hail; 
3) wind having a speed of 64 to 72 miles per hour; 
4) a disturbed or agitated state: a sudden or violent commotion; 
5) a heavy discharge of objects; 
6) a tumultuous outburst; 
7) paroxysm, crisis;  
8) a sudden heavy influx or onset; 
9) a violent assault on a defended position [8: 1162]. 
Проаналізувавши дефініції з цього словника, можна побачити значні зміни: опис грози, шторму як 

метеорологічного явища є дещо легше вираженим,  без прикметників violent, heavy, strong у 
порівнянні із визначенням першого словника NEDHP. Проте значення 4, 5, 6 набувають самостійного 
значення, які вже не представляються на периферії семантичної структури слова, як це було у 
визначеннях в першому словнику. З’являється нове 8 значення, яке не мало місця в жодному з 
попередніх словникових статей; всі визначення з 4 по 9 несуть певний відтінок більшої агресивності, 
жорстокості тощо.  

Семантична структура слова по-різному розглядається дослідниками. В нашому дослідженні ми 
приймаєм точку зору, згідно якої "за одним і тим же словом може бути закріплене не одне, а декілька 
взаємопов’язаних та певним чином обмежених значень" [9: 82]. Під цим розуміється те, що окремі 
компоненти лексеми, її семеми, не зводяться до "загального значення" [10: 3], таким чином, кожне 
значення лексеми містить у собі денотат та сигніфікат, але всі ці "значення багатозначного слова 
об’єднуються в семантичну єдність… на основі загальних семантичних асоціацій" [9: 94], усі ці 
значення містять у собі одну або декілька семантичних ознак (сем), завдяки яким семема належить до 
однієї і тільки до однієї лексеми. Для того, щоб уявити семантичну структуру лексеми "storm", 
розглянемо структуру цього багатозначного слова та визначення загальних сем для всіх семем (див. 
таб. 1.) 

Таблиця 1. 
Схема еволюції дефініції слова "storm" в словниках (вихідна позиція – NEDHP) 

 NEDHP RHCD WNWD WNNCD 
1 1.  a violent disturbance 

of the atmosphere, 
manifested by high winds, 
often accompanied by 
heavy falls of rain, hail, or 
snow, by thunder and 
lightning, and at sea by 
turbulence of the waves; 

 

1.1 a disturbance of the 
normal condition of the 
atmosphere,manifesting 
itself by winds of 
unusual force or 
direction, often 
accompanied by rain, 
hail, or snow etc.; 

 

1.1 an atmospheric 
disturbance 
haracterized by a 
strong wind, 
usually 
accompanied by 
rain, snow, sleet, 
or hail, and, often, 
thunder and 
lightning; 

 

1.1 a disturbance of 
the atmosphere, 
marked by wind, and 
usu. by rain, hail, or 
snow, sleet, or 
thunder and lightning; 

 

2 2. the distinctive 
appellation of a particular 
degree of violence in 
wind (56-75 miles per 
hour); 

 

3.2 a heavy fall of rain, 
snow, or hail, or a 
violent outbreak of 
thunder and lightning, 
unaccompanied by 
strong winds; 

 

3.2 any heavy fall 
of rain, snow, or 
hail; 

 

3.2 a heavy fall of 
rain, snow, or hail; 
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3 3. snowstorm; a period of 
hard weather with frost 
and snow; magnetic 
storm; (rainstorm, 
hailstorm etc.) 

 

2.3 a wind of 64-72 
miles per hour; 

 

5.3 a heavy shower 
or volley of 
things; 

 

2.3 wind having a 
speed of 64 to 72 
miles per hour; 

 

4 4. proverbial phrase: 
storm in a teacup; 

 

5.4+5  a violent military 
assault; 
// a heavy or sudden 
volley or discharge; 
 

7.4 a strong 
outburst of 
emotion, passion, 
excitement; 

 

7.4 a disturbed or 
agitated state: a 
sudden or violent 
commotion; 

 
5 5. transf. a heavy 

discharge or downfall (of 
missiles, blows); 

 

6.6 a violent 
disturbance of affairs as 
a civil, political, social 
or domestic commotion 
 

6.5 a strong 
disturbance or 
upheaval of a 
political or social 
nature; 

 

5.5   a heavy discharge 
of objects; 

 

6 6. fig. a violent 
disturbance of affairs 
whether civil, political, 
social or domestic; 

 

7 .7 a violent outburst of 
expression; 
 

5.6 a sudden, 
strong attack on a 
fortified place; 

 

7+8.6   a tumultuous 
outburst; 

 

7 7. a tumultuous rush (of 
sound, tears); a vehement 
utterance (of words); a 
violent outburst (of 
censure, ridicule); a 
passionate manifestation 
of feeling; 

 

4.8 informal storm in a 
teacup 

 

2.7  a wind whose 
speed is 64-72 
miles per hour 

10.7 paroxysm, crisis;  
 

8 8. commotion or unrest 
(of mind or soul); 

 

  6.8  a sudden heavy 
influx or onset; 

 
9 9. "Storm & Stress" 

(movement in the German 
Literature 1770-1782). 

 

  5.9 a violent assault 
on a defended 
position 

10 10. Path. A paroxysm, 
violent access (of pain or 
disease). 
 

   

I1                 порядковий номер даного значення в NEDHP. 
І 1           порядковий номер, під яким подається значення в даному словнику. 

Розглянувши визначення полісемантичного слова "storm" у всіх вище згаданих словниках, 
виділимо спільні компоненти головних значень слова, серед яких ми виділили 8 найголовніших. 
Компоненти значень лексеми "storm" виражені наступним чином: 

І. 1. violent disturbance; 2. high winds; 3. falls of rain, hail, or snow, by thunder and lightning; 
ІІ. 1.  violent wind; 2. wind speed (56-75 miles per hour);  
ІІІ. 1. snowstorm; 2. rainstorm, hailstorm; 3. magnetic storm; 
ІV. 1. a violent military assault; 2. a heavy or sudden volley or discharge; 3. a heavy shower or volley of 

things; 
V. 1. a violent disturbance of affairs; 2. upheaval of a political or social nature; 3. a sudden heavy influx 

or onset; 
VI. 1. a tumultuous rush; 2. a vehement utterance; 3. a violent outburst; 4. a passionate manifestation of 

feeling; 
VII. 1. commotion; 2. unrest.; 3. outburst; 
VIII. 1. paroxysm; 2. crisis.  
У першому значенні лексема "storm" – "a violent disturbance of the atmosphere, manifested by high 

winds, often accompanied by heavy falls of rain, hail, or snow…". На перший погляд в 1-му значенні не 
міститься компонент "danger for people", але цей компонент легко відновлюється при аналізі 
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тлумачення цього слова в A New English Dictionary on Historical Principles: e.g. Even the sea-worm 
having failed at the end of that long continued storm. Таким чином, "storm" – явище, яке несе небезпеку 
людині. У наступних відтінках всіх значень, як бачимо, теж присутня сема – "danger for people": 
violent wind; hailstorm; violent military assault; upheaval; tumultuous rush; outburst; paroxysm; crisis. Слід 
зазначити, що через призму суб’єктивного сприйняття людиною дійсності, змінюються та 
розширюються знання та уявлення індивіда про "storm" не тільки як про метеорологічне явище, але й 
з плином історичного часу інші його значення набувають більшої чи меншої значущості. Таким 
чином, сема "danger" представлена у всіх семемах багатозначного слова за винятком першого, яке 
було легко встановити. Відновлення цієї семи доводить її присутність в свідомості та підсвідомості 
людини. Виходячи з цього, можна стверджувати, що слово "storm" є багатозначним. У результаті 
проникнення "в глибину семантики" слова "storm" ми знаходимо сему " danger for people", яка 
непредставлена в семемах, але так чи інакше співвідноситься з всіма компонентами семантичної 
структури лексеми. Отже, можна стверджувати, що дана сема є "пакувальним" компонентом [11: 
118], компонентом, який є зв’язуючою ниткою для всіх компонентів лексеми. 

Аналіз дефініцій слова storm вказує нам на розвиток науки, знання природи та явищ 
навколишнього середовища. Ми дослідили картину трансформації динаміки значення концепту storm 
від NEDHP до WNNCD, і як виявилось, у кожному словнику значення зазнавали певних змін. Така 
трансформація, еволюція значень є наслідком змін (збагачення) знань про світ та зміни відношення 
людини до світу. 
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Пилячик Н. Е. Субъективное и объективное в лексико-семантической структуре слова "storm": 
на материале англоязычных словарей. 

Статья является попыткой анализа лексико-семантической структуры слова "storm" на материале 
англоязычных словарей. Большое внимание уделяется исследованию лексикографических форм 
отображения субъективности и объективности в структуре лексемы "storm". В статье 

рассматривается структура полисемантического слова и определение общих сем для всех семем. 

Pyliachyk N. Ye. Sиbjectivity and Objectivity in the Lexical-Semantic Structure of the Word "Storm": on 
the Basis of the English Dictionaries. 

The article is devoted to the analysis of the lexical-semantic structure of the word "storm" on the basis of the 
English dictionaries. The investigation of the lexicographical forms of subjective and objective reflection 

within the structure of the lexeme "storm" has been pointed out.
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ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: ПІДХОДИ ТА КРИТЕРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 

Дитяча література відіграє істотну роль педагогічного, соціального та ідеологічного інструмента. 
У статті визначаються специфічні риси дитячої літератури, які зумовлюють необхідність 

особливого підходу до її перекладу; розглядаються підходи до перекладу творів для дітей, а також 
пропонується систематизація розрізнених критеріїв такого перекладу.  

Дана стаття присвячена окремим питанням, пов’язаним із специфікою перекладу дитячої 
літератури. Дитяча література загалом розглядалася як периферійний об’єкт наукового дослідження, 
незважаючи на її істотну роль педагогічного, соціального та ідеологічного інструмента. Наприклад, у 
США дитяча література не входила до переліку філологічних дисциплін до 1970-х років, вона 
вивчалася окремо лише на педагогічних факультетах. Що стосується перекладу дитячої літератури, то 
ця тема практично не висвітлюється у вітчизняному перекладознавстві, у той час як зарубіжні 
дослідники вже досить тривалий час розробляють її у світлі нових досягнень перекладознавчої науки, 
хоча і не демонструючи єдиного підходу, оскільки досі не було масштабних спроб систематизувати 
всі попередні надбання. Як зазначає німецький дослідник Р. Табберт, "якщо центр уваги зараз 
зміщується саме вбік перекладу, то причиною є не тільки той факт, що літературознавці та лінгвісти 
стали опікуватись задачами, які раніше були компетенцією лише освітян та знавців бібліотечної 
справи, але також і вплив пізніших теорій перекладу" [1: 304]. Під новими теоріями науковець має на 
увазі зокрема теорію скопосу Г .Фермеєра. Отже, як показують дослідження, наявна лакунарність 
теоретичних настанов для перекладу дитячої літератури, що зумовлює суттєві проблеми: не 
вироблено єдиного підходу до перекладу, не створено достатньої кількості однозначних критеріїв, не 
згадуючи вже про загальні стратегії. Більш того, перекладачі творів, призначених для дітей, не завжди 
повною мірою усвідомлюють роль дитячої літератури як явища. Сучасна література, призначена для 
дітей, стає предметом філологічного аналізу достатньо повільно. Ще більше часу необхідно для 
усвідомлення потенційного впливу сучасних творів для дітей та юнацтва на формування їхньої 
мовної свідомості. Попит на переклади дитячої літератури безпосередньо пов’язаний з усвідомленням 
у суспільстві ролі дитячих книжок як важливого педагогічного інструмента.  

Тому нашою метою стало, перш за все, показати важливість дитячої літератури, що, безумовно, 
зумовлює специфіку її перекладу. Також нам здалося необхідним викласти кілька основних підходів 
та показати їхню неоднозначність; розглянути критерії та методи перекладу, запропоновані в різний 
час різними дослідниками і, зрештою, зробити спробу привести всі ці принципи та критерії до єдиної 
системи. 

Теоретичною базою дослідження стали роботи відомих дитячих письменників та перекладачів, 
які приділяли пильну увагу питанням дитячої літератури та її перекладу: К. Чуковського і 
С. Маршака, а також Н. Демурову, Б. Заходера, Г. Кружкова. Серед зарубіжних дослідників 
проблемами  перекладу дитячої літератури займалися, зокрема, З. Шавіт (Ізраїль), Г.  Клінберг 
(Швеція), Т. Пууртінен (Фінляндія), Е. О’Салліван (Ірландія), К. Райс (Німеччина), Р.  Ойттінен 
(Фінляндія) та інші.  

Слід зазначити, що до ХХ століття література для дітей традиційно не перекладалася, а, скоріш, 
адаптувалася. Оскільки спеціально для дітей творів було небагато, то до потреб дитячої аудиторії 
пристосовували "дорослі" твори. Так, наприклад, створювалися перекази романів Дж.  Свіфта, 
Ф. Рабле, Д. Дефо, з яких вилучалося все, що не відповідало тогочасним уявленням про корисне та 
зрозуміле для дітей. Можна також згадати перекази А. Мілна та Л. Керрола у виконанні Б. Заходера – 
їх доцільно називати лише адаптивними перекладами. Пізніше, із створенням численних творів 
спеціально для дітей та з урахуванням психологічних та вікових особливостей дитячої аудиторії, 
підхід до перекладу дитячої літератури дещо змінився. Зникла необхідність скорочення та вилучення 
інформації, непридатної для дитячого сприйняття, і натомість з’явилась потреба у відтворенні 
оригіналів в усій повноті із збереженням лінгвостилістичних особливостей. Тим не менш, у 
перекладознавстві досі спостерігається недостатня увага до проблем перекладу дитячої літератури, 
оскільки не сформувалося сприйняття дитячої літератури як специфічної літературної підсистеми.   

Специфіка дитячої літератури зумовлюється багатьма факторами. Однак нас, у першу чергу, 
цікавить саме мовнокультурний її аспект, оскільки наше дослідження присвячене питанням 
перекладу. У різний час окремі риси творів для дітей були сформульовані різними письменниками та 
критиками. Наприклад, Л. Толстой, поміж іншого, значну увагу звертав на мову дитячої літератури, 
яка має бути не тільки яскравою та зрозумілою дитині. Вона виражає її світосприйняття, її власний 
дитячий погляд на світ. Письменник має вловити особливості мови тої вікової групи, для якої він 
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пише. А. В. Бєлінський стверджував, що мова дитячої книги має вирізнятися простотою і 
правильністю, "язык должен быть цветущим в самой простоте" [2: 68].  

Про специфіку дитячої літератури згадували і пізніші автори, і на сьогоднішній день виділяють 
чимало притаманних лише їй особливостей, як наприклад, єдність літературних та педагогічних 
принципів. Дитячий письменник виступає посередником між читачем та суспільством, читачем і тим 
морально-етичним середовищем, в якому він живе. Як письменники, так і дослідники, вивчаючи 
педагогічну, дидактичну сутність дитячої літератури, вказували на специфіку тексту твору для дітей, 
де "відбувається постійний взаємообмін естетики та дидактики, що регулюється авторською позицією 
та читацьким сприйняттям" [3: 11]. 

Естетичні якості дитячої книги визнаються так само важливими, як і дидактичні, а естетичну 
насолоду дитина може отримати завдяки багатству мови, мовній грі, мовним тонкощам. Як влучно 
висловилась у своїй статті Н. Ніколєнкова, мова дитячої книги має бути "смачною" [4: 83].  

Увага до мови важлива не тільки для створення мовного простору твору, мовна гра та інші 
особливості художнього тексту спеціально привертають увагу юних читачів на те, що в книгах має 
значення не тільки сюжет. Якщо книга написана "смачною" мовою, то це допоможе дитині глибше 
пізнати рідну мову, а це, у свою чергу, допоможе і надалі осягати мовну гру, оскільки ступінь 
запропонованої в творі мовної гри залежить від того, наскільки читач знайомий з тонкощами своєї 
мови. У процесі читання читач-дитина підштовхується до того, щоб замислитися над мовою, якою 
вона говорить, її специфікою, поміркувати про значення слова, про справжню чи удавану 
спорідненість слів, про культуру мовлення. Дитина набуває здатність насолоджуватись мовою, 
сприймати її красу, фіксувати порушення норм, що спостерігаються у сучасному мовленні.  

Зрештою, дитяча література, виконуючи свої численні функції, сприяє формуванню мовної 
особистості1, яка, у свою чергу, є складовою всебічно розвиненої, висококультурної особистості.   

Усе вищезгадане підводить нас до усвідомлення того, що дитячу літературу неможливо 
розглядати як "доважок" "дорослої" літератури, а лише як самостійне явище із притаманними лише 
йому особливостями. Таке виділення дитячої літератури зумовлює необхідність її особливого 
розгляду в контексті перекладу та пильної уваги до передачі художніх особливостей оригіналу.  

У зарубіжному перекладознавстві існує декілька підходів до перекладу дитячої літератури. 
Зупинимось детальніше на деяких з них.  

Здається, що основною метою дослідників є виявити ступінь допустимого втручання у текст, який 
перекладається для дітей. Для "дорослої" літератури давно і успішно функціонують численні 
принципи еквівалентності, враховуються вимоги відповідності "духу і букві" оригінального тексту, 
аксіомою вважається необхідність передавати оригінальний текст у його цілісності, утримуватись від 
співавторства. Що стосується дитячої літератури, то тут ситуація зовсім інша.  

Цікавим є висловлювання шведської дослідниці Л.-К. Персон про роботу перекладача дитячих 
книг. Вона вважає, що "книги повинні бути адаптовані до своєї нової країни" і додає, що завдання 
адаптації частково падає на перекладача, а частково – на редактора [5: 78]. Дослідники, які 
виступають за переклад, орієнтований на цільову мову та культуру, вбачають в цій тезі виправдання 
для підпорядкування перекладу широко розповсюдженому переконанню, вперше сформульованому 
Ж.-Ж. Руссо. Він стверджував, що дітей необхідно захищати від будь-чого культурно незнайомого 
або морально невідповідного. Однак подібний "захист" залишає дітям мало можливостей для 
опосередкованих контактів з чужоземним. Наприклад, в історії дитячої літератури Німеччини був 
випадок, коли відомий письменник та педагог Іоахім Кампе виконав переклад твору Даніеля Дефо 
"Робінзон Крузо" німецькою мовою та адаптував його до педагогічної системи Ж.-Ж. Руссо, який 
основну ідею твору вбачав в непримиренній боротьбі людини з природою. Кампе довелось суттєво 
переробити оригінальний текст, щоб він відповідав ідеології Руссо, а не зображав характер типового 
представника буржуазії з його замашками справжнього колоніста, як це було задумано автором.   

Відомий перекладознавець К. Райс підходить до проблем перекладу творів для дітей із своєю 
власною ранньою теорією перекладу, заснованою на типології текстів. Інформативні, експресивні та 
оперативні типи текстів можна знайти також і у сфері дитячої літератури, наприклад інформативний 
тип тексту зустрічається в науково-популярній літературі для дітей. Райс справедливо вважає, що 
кожен тип вимагає специфічної форму еквівалентності, тому, наприклад,  наукова література 
передбачає "перш за все правильну передачу змісту" [7: 9]. Деякі дослідники сумніваються в 
практичному використанні типології текстів для перекладу дитячої літератури, оскільки більшість 
текстів суміщають в собі різні типи [8: 58]. Райс визначає три чинники, які в перекладах дитячих книг 
часто призводять до відхилень від початкового тексту: 1) недостатня мовна компетенція дітей; 
2) уникнення порушення табу, які з точки зору педагогів слід було б підтримувати; 3) обмежені 
                                                        

1 Термін "мовна особистість" ми наводимо згідно визначенню Ю. Н. Караулова: "мовна особистість – 
це сукупність здатностей і характеристик людини, що зумовлюють створення і сприйняття ним мовних творів 
(текстів)"  [6: 3]. 
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знання та досвід юних читачів. Ми цілком погоджуємося з тим, що перекладач зобов’язаний 
керуватися цими умовами при перекладі. Вони спонукають перекладача до прагматичної адаптації не 
тільки на макротекстуальному, але і на мікротекстуальному рівні. Наведемо кілька прикладів з 
перекладів творів Дж. Ролінґ відповідно до вищенаведених причин адаптації:  

1)  ... considerable damage seems to have been done to a very valuable Whomping Willow. 
... был нанесен значительный ущерб бесценной Гремучей иве, редчайшему экземпляру подвида 

плакучих ив. (Перекладач російською – М. Литвинова). Недостатня мовна компетенція дітей може 
спричинити необхідність експлікації мовної гри. 

2)  he [Harry] found Ron being violently sick in the pumpkin patch. 
   ... обнаружил Рона на грядке с тыквами в самом плачевном состоянии. У перекладі немає 

слова "нудило", оскільки згадування відправлень людського організму в літературі для дітей 
вважалося табу, хоча в цьому випадку евфемізм зайвий, оскільки сучасна дитяча література визнає 
все менше табу.  

3) ..., before he [Uncle Vernon] collapsed into a chair, and Aunt Petunia had to run and get him a large 
brandy. 

..., bevor er auf einem Stuhl zusammensackte und Tante Petunia ihm schleunigst einen großen Cognac 
bringen mußte. (Перекладач німецькою – К. Фрітц). "Бренді" у перекладі замінюється на "коньяк", 
оскільки перекладач вирішив, що дітям слово "бренді" може бути незнайомим.  

Емер О’Салліван, ірландська дослідниця, що спеціалізується на дитячій літературі 
німецькомовних та англомовних країн, пропонує перелік аспектів, які варто враховувати при 
перекладі дитячих книг. Ці аспекти також беруть до уваги літературні категорії. Формуючи 
структурні риси тексту, такі категорії очевидно показують сильні та слабкі сторони перекладу. 
Дослідниця називає: 1) взаємодія малюнків і слів в ілюстрованих книгах; 2) культурні посилання; 
3) мовна гра; 4) діалект, регістр, імена/назви; 5) можливість подвійної адресації (до дитини і 
дорослого). 

Як бачимо, проблема різноманітних потенційних відхилень є центральною в умовиводах 
більшості дослідників. Перекладач дитячої літератури дозволяє собі більшу свободу поводження із 
текстом внаслідок периферійної позиції, яку дитяча література займає в полісистемі [9: 171]. 

Фінська дослідниця Т. Пууртінен [10] досліджує переклад дитячої літератури з точки зору 
легкозрозумілості (цей термін вводимо як переклад англомовного терміну comprehensibility, 
застосований М. Снелл-Хорнбі) та акцептабельності (від англ. acceptability). 

Дослідниця нагадує, що дитяча література виступає не тільки інструментом для розважання 
дитини та прищеплення їй навичок читання, але також слугує для передачі світогляду, знань, 
цінностей та усталених моделей поведінки. У дитячих книжках завжди присутній дидактизм або в 
експліцитній, або в імпліцитній формі. Принцип дидактизму, корисності для дитини, часто 
доповнюється або іноді вступає у суперечку з вимогами легкозрозумілості: як мова, так і зміст 
дитячих книжок адаптуються до здатності читачів читати та розуміти прочитане.  

Коли дитячі книжки перекладаються, то може виникнути необхідність у різноманітних 
припасуваннях з метою дотримання понять про хороше і погане для дітей, а також для того, щоб 
перекладений текст відповідав належному рівню складності у цільовій культурі. При перекладі також 
необхідно зважати на зручність для читання, що є одним з аспектів легкозрозумілості. Зручність для 
читання передбачає, що текст легко придатний для читання вголос, оскільки дитячі книжки часто 
зачитують вголос не тільки дорослі, але і діти. Отже, завданням перекладача ще на рівні відтворення 
структури тексту є уникнення надто довгих та складних для сприйняття синтаксичних конструкцій. 
При передачі окремих рис авторського стилю, перекладач може стикнутися з проблемою 
невідповідності цільового тексту нормам дитячої літератури, прийнятим у даному лінгвістичному 
середовищі, а також, власне, очікуванням читачів. Акцептабельність такого тексту може стати 
значно нижчою, і це спричинить негативні наслідки для дитячої аудиторії: якщо цікаві та нескладні 
для читання книжки заохочують дітей читати більше та розвивають зацікавленість у літературі, то 
складні, незрозумілі книжки часто відштовхують від читання і можуть навіть уповільнити розвиток 
навичок читання.  

Для того, щоб підсумувати ідеї попередніх дослідників, спробуємо привести усі вищезгадані 
принципи, критерії та підходи в єдину систему. Перш за все, ми приймаємо за данність те, що 
переклад дитячої літератури – це переклад, орієнтований на реципієнта. Безумовно, неможна 
повністю відкидати вихідне джерело (текст оригіналу) та вихідну культуру, оскільки такі дії 
призводять не до перекладу, а до адаптації – переказу, обробки тощо. Вважаємо, що переклад дитячої 
книги повинен доносити до свого читача відчуття чужоземної культури, виконувати не тільки 
розважальні, а й дидактичні функції. Така книга буде доступна для розуміння за умови врахування 
специфіки цільової аудиторії. Таких специфічних рис ми виділяємо чотири:  

1) Вік. Для зручності можна поділити цільову аудиторію за трьома віковими категоріями:  
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а) дошкільний/молодший шкільний вік 
б) середній шкільний вік 
в) старший шкільний вік  

2) Несформованість мовної особистості. Тобто, дитина ще не має того набору здатностей та 
навичок, який би забезпечував повноцінне та адекватне сприйняття будь-якого тексту.  

3) Недостатня мовна компетенція. Особливо читачі дошкільного та молодшого шкільного віку 
стикаються з труднощами, пов’язаними із мовною складністю запропонованого їм перекладеного 
тексту. Ці труднощі можуть бути викликані як надто складним синтаксисом, так і вживанням великої 
кількості потенційно незнайомих лексичних одиниць. Крім того, діти молодшого віку не завжди 
розрізняють стильові особливості, не сприймають глибокого підтексту.  

4) Обмежений обсяг знань про навколишній світ. Зокрема це більшою мірою стосується 
перших двох вікових категорій. Недостатність знань про співвідношення між речами, про оцінки, 
принципи, ставлення, традиції тощо, а також недостатність енциклопедичних знань призводить до 
обмеження рівня розуміння.  

Для кожної вікової категорії ми б хотіли запропонувати критерії якісного перекладу дитячих книг. 
Для перекладу літератури, призначеної для всіх вікових категорій, виділяємо два основних принципи: 
перший – це загальна акцептабельність, другий – динамічна еквівалентність (власне, ці критерії 
підходять також і для перекладу "дорослої" хужожньої літератури). Про акцептабельність ми вже 
згадували вище, про динамічну еквівалентність (за визначенням Ю. Найди) слід сказати лише те, що 
переклад будь-якої дитячої книги має викликати у цільової аудиторії ту саму реакцію, що і оригінал у 
своїх реципієнтів – сміх, сльози, здивування тощо.  

Розглянемо детальніше критерії для кожної вікової категорії. Загальна акцептабельність для 
першої групи включає в себе:  

1) Структурна простота (зручність для читання).  
2) Легкозрозумілість. 
3) Гармонія між малюнками і текстом. 
4) Збереження форми (римовані твори повинні залишатися римованими, звуконаслідовання має 

передаватися звуконаслідованням, розповсюджені в дитячій літературі прийоми – асонанси та 
алітерації – повинні бути присутніми і в тексті перекладу). 

Критерії для другої групи:  
1) Легкозрозумілість. Якщо в тексті оригіналу зустрічаються елементи, які можуть бути 

незрозумілими читачу (назви, історичні події, міфологічні істоти тощо), то ми вважаємо, що 
перекладач не перевищить своїх повноважень, якщо дасть у примітках роз’яснення або стислий 
коментар.  

2) Текстуальна цілісність. Тут ми погодимось з шведським дослідником Г. Клінбергом у тому, 
що текст оригіналу має передаватися максимально повно. Тут не йдеться про припасування дорослих 
книг (таких як "Дон Кіхот", "Гаргантюа та Пантагрюель") до потреб дитячої літератури, отже 
необхідності у скороченнях просто не виникає. Якщо книга написана спеціально для дітей, то автор 
не допускає згадки того, що розцінюється як табу для дітей.  

3) Функціональна відповідність. Переклад має включати в себе не тільки передачу змістового 
навантаження усіх елементів тексту, але і повне й точне відтворення їхніх функцій.  

4)  Дотримання педагогічних цілей. Якщо оригінальний текст несе в собі повчання (а дитячі 
книги як правило неможливі без дидактики), якщо протягом всієї книги реалізується певна настанова, 
глобальна ідея (наприклад, боротьба добра зі злом), то завданням перекладача є не спотворити цю 
ідею, донести її до юних читачів хоча б і в завуальованій формі, якщо таким здається задум автора.  

Критерії для третьої групи:  
1) Дотримання принципа "невтручання" – текст оригіналу повинен бути переданий у повному 

обсязі і без купюр.  
2) Стильова відповідність. Недопустимо в ході перекладу змінювати стилістичне забарвлення 

тих чи інших елементів. Також трапляються випадки, що в тексті оригіналу певні поняття постійно 
виражаються за допомогою одних і тих самих лексичних одиниць, причому контекстуально можна 
зрозуміти їх різне емоційне навантаження. У такій ситуації вважаємо за доцільне використовувати 
якомога більше синонімів з відповідаючим оригіналу ступенем експресивності. Це сприятиме 
збагаченню словникового запасу та розвитку образного мислення. 

3) Естетичність. Естетичні функції оригінального твору повинні бути відтворені у повному 
обсязі. Сюди ми включаємо адекватну передачу мовної гри, тропів.  

Слід також зазначити, що дотримання критеріїв перекладу для кожної наступної вікової категорії 
не виключає необхідності врахування критеріїв, зазначених для попередніх категорій.  

З усього вищесказаного можна зробити такі висновки: дитяча література має численні специфічні 
риси, що виділяють її з-поміж інших літературних підсистем, вона виступає цінним та ефективним 
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інструментом виховання та навчання дитини, сприяє засвоєнню мови, прищеплює літературний смак 
та розвиває мовне відчуття, дарує естетичне задоволення. Усе це зумовлює необхідність особливо 
дбайливого ставлення до перекладу творів, призначених для дітей. Аналіз наукової літератури з 
проблем перекладу дитячої літератури показав, що в цій сфері наявно чимало прогалин, не існує 
уніфікованого перекладацького підходу, часто не спостерігається чіткого розрізнення між перекладом 
дитячих творів та їхньою адаптацією, яка була традиційно прийнята у попередніх перекладознавчих 
школах та передбачала такі методи, як симпліфікацію, пурифікацію, скорочення. Також виявилось, 
що серед дослідників немає одностайної думки щодо загальних принципів перекладу дитячої 
літератури, і це відкриває широке поле для подальших розвідок у цьому напрямку. Для того, щоб 
частково вирішити проблему недостатньої теоретико-методологічної бази перекладу дитячої 
літератури ми запропонували критеріальну систему, яка базується на принципах акцептабельності та 
динамічної еквівалентності, передбачає розподіл цільової аудиторії за віком та включає в себе 
різнопланові критерії перекладу в залежності від вікової категорії, для  якої вони передбачені. 
Мусимо зазначити, що ця система буде доповнюватись та коригуватися нами в ході подальшої роботи 
над проблемами перекладу дитячої літератури.  
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Потапова А. Е. Детская литература: подходы и критерии перевода.  
 

Детская литература играет существенную роль педагогического, социального и идеологического 
инструмента. В статье уделяется внимание специфическим чертам детской литературы, которые 

обуславливают необходимость особого подхода к ее переводу; рассматриваются различные  
подходы к переводу произведений для детей, а также предлагается систематизация разрозненных 

критериев такого перевода.  
 

Potapova A. Е. Children’s Literature: Approaches to Translation and Translational Criteria. 
 

Children’s literature plays a substantial role as a pedagogical, social and ideological instrument. The 
article deals with specific distinguishing features of children’s literature that make provision for a special 

approach towards its translation; we make a review of different approaches towards translation of children’s 
books and also put forward a system of uncoordinated translational criteria.  
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТІВ ІНТЕРНЕТ-
ОГОЛОШЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ОГОЛОШЕНЬ ПРО РОБОТУ) 

Стаття, що пропонується до розгляду, присвячена дослідженню текстів які функціонують у 
віртуальному середовищі Мережі Інтернет. На прикладі корпусу текстів оголошень близьких за 

тематикою було розглянуто моделі адресанта та адресата, виділено їх особливі та специфічні риси. 
Шляхом якісного та елементів кількісного аналізу було визначено, що афективно-оцінна лексика 

відіграє визначну роль у комунікативно-прагматичному спрямуванні текстів оголошень. 

Проблематика дослідження текстів Мережі Інтернет привертає увагу все більшої кількості 
науковців-філологів. Досліджуються структурні, дискурсивні, етикетні, терміноутворюючі аспекти 
Інтернет-комунікації [1; 2; 3; 4], розвиваються когнітивно-перекладацький, когнітивно-прагматичний 
та лінгвокультурологічний напрямки вивчення Інтернет-комунікації [5; 6; 7]. 

У різноманітті напрямків та підходів лінгвістичного вивчення Мережевих текстів, дослідженням 
Л. Ф. Компанцевої, визначено їх жанрову парадигму: "Наша типологія жанрів віртуального дискурсу 
ґрунтується на когнітивно-прагматичних принципах. Як значущі жанрові одиниці, услід за Д. Крістал, 
ми виділяємо жанрові формати електронного дискурсу, що об’єднують у своєму складі дрібніші 
форми мовних жанрів. До жанрових форматів віртуального дискурсу ми віднесли електронну пошту 
(включаючи всілякі розсилки, спам, віруси тощо), синхронні (чати, ICQ) і асинхронні (форуми, 
конференції, віртуальні щоденники тощо) дискурсивні практики, електронні дошки оголошень, 
віртуальні світи" [7: 13]. 

Отже можна стверджувати, що для досліджень Інтернет-середовища створено відповідні 
теоретичні та практичні засади. Невирішеними поки що залишаються питання визначення окремих 
та специфічних рис конкретних жанрів віртуального середовища й зокрема жанру оголошення. 
Визначення особливостей лексичного наповнення, структурної побудови, особливостей репрезентації 
інформації з точки зору її комунікативно-прагматичного аспекту у текстах Інтернет-оголошень 
становлять основну мету нашого дослідження.  

Матеріалом дослідження слугує корпус текстів-оголошень, відібраних з Мережевого варіанту 
загальнонаціонального Британського видання "The Guardian". Інтернет-комунікація є й розвивається 
виключно як вторинний, опосередкований спосіб спілкування. Її першоджерелом та основою 
слугують конвенційні, традиційні форми тексту, пристосовані до умов штучного віртуального світу. 
На нашу думку, тексти розміщені на шпальтах електронної версії загальновизнаного видання 
найкраще піддаються опису та класифікації як ‘конвертований’ різновид традиційних текстів, тих, що 
з паперового варіанту трансформувалися до мультимедійного гіпертекстового формату. 

Тексти оголошень про роботу організовані за тематикою та конкретною галуззю життєдіяльності: 
Art Heritage, Charities, General, Health, Graduate, Environment, Engineering, Science, та ін. [8]. Тексти 
оголошень мають визначену формально-структурну організацію: Job Title, Employer, Reference, 
Contact, Location, Industry, Hours, Salary.Таким чином, окреслюється  прагматичний простір 
сприйняття тексту повідомлення. Категорія авторської інтенції у текстах оголошень про роботу 
більшою мірою імпліцитна. Вона наявна у комерціоналізованому вигляді та реалізується у категорії 
Employer/Client. У тексті оголошення репрезентація Employer/Client займає першу, обов’язкову 
частину текстового простору. Розглянемо наше твердження на прикладі двох споріднених тематичних 
груп  оголошень Art Heritage та Charity, гуманітарного спрямування.   

Категорія Employer/Client у тексті оголошень цих тематичних груп репрезентується за допомогою 
таких афективно-оцінних лексичних одиниць: largest publicly-owned organiser of conferences [9], Our 
client has gained a reputation for being incredibly fast, friendly and focused. They are well established and 
respected and have become one of the largest independent financial companies with exceptional customer 
service [10], This is an exciting time to join our team – with the recent collaboration between the Guildhall 
School of Music and Drama and the Barbican Centre creating a unique combination of art, culture, music and 
drama [11], Founded in 1822, the Royal Academy of Music has a distinguished history and an international 
reputation as a conservatoire of the highest standard. Many of the world's leading musicians and performers 
once studied with us and ours is a close-knit, friendly and inclusive environment with staff and students from 
over 50 countries, based at the Academy's prestigious Central London location adjacent to Regent's Park 
[12], The Heritage Lottery Fund (HLF) and its parent body, the National Heritage Memorial Fund (NHMF), 
are working hard to fund projects that celebrate and look after the UK's diverse heritage [13], An exciting 
opportunity for someone to take on the role of Assistant Officer to support Arts Council England's national 
Arts Strategy team 2 [14], My client is a regional division of one of the largest contractors in the UK, due to 
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their continued expansion in the Thames Valley region they now require several Quantity Surveyors to fill 
vacancies in different departments [15], Our client, a global media brand seeks an ambitious HR 
Coordinator/Assistant to join a well established HR team within a world leading organisation [16], Extremely 
busy department, you will be dealing with high profile clients and issues concerning the art sales [17], Our 
client is the UK's first online Auctioneering business and is seeking an all-round antiques and collectibles 
valuation expert to work in and around London. This is the first Internet auction house in the United 
Kingdom selling art, antiques, and modern design. It provides the same level of service as a traditional 
auction house with all the benefits of the Internet [18], You'll love the idea of working in an environment 
that's at the cutting edge of the contemporary art scene [19], An exciting opportunity to work at Audiences 
London, the audience development agency for London [20], Tate St Ives is working to encourage awareness 
and enjoyment of modern and contemporary art in the unique cultural context of Cornwall [21], Exciting 
opportunities exist at Ikon, one of the UK's leading contemporary art organisations based in Birmingham 
Programme Assistant [22], The University of Stevenage Arts and Leisure Centre is a unique facility in the 
heart of Stevenage and is home to the Gordon Craig Theatre, a versatile conference and events venue and 
sports and fitness centre [23], IWM North, the fifth branch of the word-famous Imperial War Museum, was 
opened in 2002 with learning and access at its core [24], Amnesty International is the largest human rights 
organisation in the world [25], We are an internationally renowned postgraduate medical school on a mission 
– to contribute to the improvement of health through the pursuit of excellence [26], As a development agency 
working in more than 40 countries, ActionAid's mission is to deliver change in local communities – and 
campaign at a national and international level – to fight poverty [27], Child Welfare Scheme is a London 
based Charity (No. 1106156) working primarily in Nepal with a combined turnover approaching £1 million a 
year [28], A front line regeneration Not for Profit organisation [29], The Red Cross/Red Crescent is the 
largest humanitarian organisation in the world [30]. Робимо висновок, що у споріднених тематичних 
групах оголошень про роботу категорія адресанта характеризується та реалізується засобами оцінної 
лексики із позитивним забарвленням. Засоби реалізації можна розділити на такі групи: 

− за розміром компанії, яка пропонує роботу в гуманітарній сфері: largest publicly-owned 
organiser of conferences; Our client has gained a reputation for being incredibly fast, friendly and 
focused. They are well established and respected and have become one of the largest independent 
financial companies with exceptional customer service; My client is a regional division of one of the 
largest contractors in the UK, due to their continued expansion in the Thames Valley region they now 
require several Quantity Surveyors to fill vacancies in different departments; 

− за місцем серед подібних інституцій: Founded in 1822, the Royal Academy of Music has a 
distinguished history and an international reputation as a conservatoire of the highest standard. Many of 
the world's leading musicians and performers once studied with us and ours is a close-knit, friendly and 
inclusive environment with staff and students from over 50 countries, based at the Academy's 
prestigious Central London location adjacent to Regent's Park. 

− за рівнем самооцінювання та важливості особистісної діяльності: This is an exciting 
time to join our team - with the recent collaboration between the Guildhall School of Music and Drama 
and the Barbican Centre creating a unique combination of art, culture, music and drama;The Heritage 
Lottery Fund (HLF) and its parent body, the National Heritage Memorial Fund (NHMF), are working 
hard to fund projects that celebrate and look after the UK's diverse heritage; An exciting opportunity for 
someone to take on the role of Assistant Officer to support Arts Council England's national Arts 
Strategy team 2; Extremely busy department, you will be dealing with high profile clients and issues 
concerning the art sales. 

− за потужністю фінансової спроможності: Child Welfare Scheme is a London based 
Charity (No. 1106156) working primarily in Nepal with a combined turnover approaching £1 million a 
year. 

У тексті оголошень про роботу гуманітарного спрямування, у залежності від лексичного об’єму 
оголошення оцінна лексика займає від 4,8% до 9%. Незважаючи на невелику питому вагу, оцінна 
лексика у тексті оголошення має визначне комунікативно-прагматичне значення. Якщо порівняти цю 
складову тексту оголошення із текстом художнім, то за функцією оцінні лексичні одиниці виконують 
роль зав’язки, зацікавлення адресата та зосередження уваги саме на тому чи іншому тексті 
оголошення. 

Категорія адресата в тексті оголошень про роботу репрезентується експліцитно, шляхом 
використання лексичних одиниць Candidate/Role/Post/Post holder; шляхом номінації із зарахуванням 
фахової лексичної одиниці; шляхом використання безособових конструкцій із переліком бажаних 
якостей/обов’язків адресата: they are looking for an enthusiastic and organised Sales Executive [31], Be 
able to discuss quotations with customers (using call scripts) ensuring that they are happy to continue with 
their application with confidence [32], Acting as our System Engineer, it will be up to you to oversee our 
energy use - making sure that we are as efficient as possible [33], Given the level of the post and range of 
responsibilities involved, Chartered CIPD status and proven experience as an HR professional, preferably 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 49. Філологічні науки  
 

200 

within higher education, are essential prerequisites [34]. Характеризуючи категорію адресата в 
тематичній групі оголошень про роботу гуманітарного спрямування, важливо зазначити, що 
переважно відзначаються людські, а не професійні якості претендента на певну посаду. Бажані якості 
адресата репрезентуються оцінною лексикою із позитивною семантикою та складають від 5,1% до 8% 
питомої ваги  у тексті оголошення. 

Розглянувши категорії адресанта та адресата в текстах оголошень про роботу гуманітарного 
спрямування, які реалізуються у віртуальному середовищі Мережі Інтернет на сторінках оголошень 
британського загальнонаціонального видання  "The Guardian" можна зробити такі висновки: 

− тексти, які конвертовані до Інтернет-простору, володіють рівною мірою первинними та 
набутими якостями та характеристиками; 

− до первинних характеристик текстів-оголошень про роботу належать формальна 
структурованість та чітке комунікативне спрямування, використання літературної, а не 
розмовної лексики, дотримання орфографічних та граматичних правил; 

− вторинні, набуті характеристики текстів Інтернет-оголошень включають: власне 
гіпертекстуальність (можливість переходу до інших лінків, дізнатися більше про роботодавця, 
використавши включений до тексту оголошення лінк); інтерактивність; присутність елементів 
креалізованого тексту (логотипи компаній-роботодавців, які несуть додаткове прагматичне 
навантаження). 

− перелічені якості дозволяють зробити висновок, що тексти Інтернет-оголошень 
належать до перехідного типу текстів із подвійною, не взаємовиключною функціонально-
семантичною природою.  

− оцінна лексика в текстах оголошень про роботу складає відносно невелику питому вагу, 
проте відіграє визначну комунікативно-прагматичну роль у сприйнятті тексту оголошення. 

У подальшому дослідження текстів оголошень про роботу відмінних тематичних груп надасть 
можливість порівняти способи репрезентації адресанта та адресата, вибудувати комунікативні моделі 
адресанта та адресата, дослідити особливості функціонування різнорівневих лексичних одиниць, що у 
свою чергу надасть можливість для виокремлення специфічних та інваріантних особливостей текстів-
оголошень як жанру Інтернет-комунікації. 
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Ю. Д. Предий.  Комуникативно-прагматический аспект исследования текстов объявлений (на 
материале англоязычных текстов объявлений о работе). 

Статья посвящена исследованию текстов объявлений о работе, которые функционируют в 
Интернете. На примерах анализа категорий адресанта и адресата в тематически близких группах 

текстов, было установлено, что для осуществления желаемого перлокутивного эффекта 
используется аффетивно-оценочная лексика. Установлено, что в объявлениях гуманитарного 

характера акцентируются человеческие, а не профессиональные качества адресата. 

Prediy J. D. Communicative and Pragmatic Aspects of Ads Research (based upon the English ads).  

The present article deals with the research of Internet ads as both textual and hypertextual phenomenon. The 
analysis of sender’s and addressee models in thematically close groups of ads texts had been used to 

exemplify the statement, that the expected perlocutionary effect in such texts is achieved by use of evaluative 
lexis. It had been also found out, that ads of such type focus mainly on personal, not professional qualities of 

addressee. 
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РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ЕПІЧНОГО ФЕНТЕЗІ 

У статті досліджуються номінативні одиниці, які вербалізують концепт чоловічого роду 
міфологічної концептуальної картини світу в міфопоетичних текстах на прикладі сучасного 

британського епічного фентезі. Матеріалом дослідження слугують іменники на позначення осіб, 
марковані концептуальною ознакою чоловічого роду. Виділені номінації інтерпретуються в 

контексті міфологічної картини світу та характерних ознак епічного фентезі. 

Показовою віхою зміни парадигми гуманітарного знання є стрімкий розвиток когнітології та її 
самостійного відгалуження – когнітивної лінгвістики, яка зародилася в зарубіжному мовознавстві 
(Р. Джекендофф, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Дж. Міллер, Ч. Філлмор, У. Чейф). У 
сучасному вітчизняному та російському мовознавстві лінгвокогнітологія представлена роботами 
таких вчених, як В. З. Дем’янков, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, В. А. Маслова, 
О. О. Селіванова та ін. Дослідження когнітологів спрямовані на експлікацію концептів, що складають 
концептуальну систему (концептуальну картину світу), в якій зберігається знання, досвід результатів 
людської діяльності і процесів пізнання світу. Концепти, виступаючи одиницями етнокультурної 
інформації, віддзеркалюють світ національного світосприймання предметів і понять засобами певної 
мови [1: 3]. 

Концепти, матеріалізовані у вигляді номінативних одиниць, включаються в комунікацію та 
відбиваються в національній мовній картині світу. Номінативний акт виявляється результатом 
поетапного переходу від сенсорної перцепції до закріплення значення за знаком за такою схемою: 
дійсність (ситуація) → інваріантні образи → більш абстрактні поняття (концепти) → словесно-
знакова символізація. Об'єктивація концепту відбувається двома шляхами: за допомогою прямої 
номінації та різних форм непрямої номінації. Засоби непрямої номінації образні та асоціативні за 
своєю природою. Вони національно-культурно обумовлені, оскільки відображають особливості 
концептуалізації світу окремим народом, а отже, різні в різних мовних картинах світу [2: 9]. 

Концептуальна картина світу розглядається як міфологічна картина світу у випадку, якщо її 
фокусом є сукупність міфологем, які становлять найдавніші підсвідомі уявлення про світ. 
Осмислення проблеми семантики одиниць вторинної номінації з позицій когнітивної лінгвістики 
зумовило актуальність звернення до аналізу лінгвокогнітивних механізмів виникнення образності 
мовних одиниць, які втілюють базові концепти міфологічної картини світу [2: 11]. Міфологічна 
концептуальна картина світу є концептуальною базою для створення концептуальної картини 
умовного світу в сучасних британських творах жанру фентезі. Питання, пов’язані з мовленнєвою 
діяльністю в контексті міфологічної картини світу, вимагають окремої уваги. Актуальність нашого 
дослідження визначається необхідністю комплексного вивчення зв’язків між фрагментом картини 
світу та його відображенням у мовній картині світу на різних рівнях структури. 

Концептом, представленим практично в будь-якій культурі та відображеним її культурно-мовними 
одиницями, є концепт роду. Слід розрізняти мовну категорію роду як систему поділу лексичних 
одиниць на чоловічий, жіночий та середній роди за сукупністю певних лексичних та граматичних 
ознак та позамовну категорію гендеру як систему соціальних ролей та очікувань певної статі. Ми 
пропонуємо системний опис одиниць мови, у семантиці яких вичленовується компонент "стать" (у 
цьому дослідженні – чоловіча стать), та спробу контекстного реконструювання на їх основі родової 
концептосфери міфологічної картині світу. Таким чином, метою дослідження є аналіз номінацій, 
маркованих чоловічим родом, та реконструкція на їх основі концептосфери чоловічого роду, 
характерної для сучасного британського епічного фентезі.  

У дослідженні виділяються універсальні і культурно значимі ознаки маркованих концептів, 
виділені ознаки інтерпретуються в контексті міфологічної картини світу та характерних ознак 
епічного фентезі, на основі виділених концептуальних ознак реконструюється концептосфера 
чоловічого роду. Виділені ознакові кластери мають різну будову, але подібно до категорій, вони 
організовані ієрархічно в тому сенсі, що існують різні міри репрезентації ознак. Сегмент у цьому 
випадку розуміється як структурна складова концептосфери. Таким чином, концепти, що входять до 
складу концептосфери, існують не хаотично, а упорядковуються в сегменти, що дозволяє, на наш 
погляд, дати повніший опис об'єкту, що вивчається. Сегменти виділяються умовно і мають дифузні 
кордони [3: 8]. 

Матеріалом дослідження слугує міфопоетичний текст сучасного епічного фентезі – трилогія 
Дж. Толкіна The Lord of the Rings. У трилогії було виокремлено 670 одиниць, маркованих чоловічим 
родом. До них належать власне іменники на позначення осіб, іменники, що вживаються у функції 
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прізвиська, субстантивовані прикметники та синтаксичні конструкції з метафоричним значенням. 
Вони виражають концепти, на основі певних ознак об’єднані в наступні сегменти.  

Найзагальнішим виявляться сегмент ВЛАСНЕ ОСОБА ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ, 17 номінації якого 
складають 2,54% від загальної кількості одиниць. 8 лексем позначають власне чоловіка (man, fellow, 
chap, mortal man, bearding і звертання goodman, Mr. та sir), 9 мають також вікову ознаку: 4 
позначають чоловіка похилого віку (old man, оркський варіант Sharkey (sharkû), gaffer, greybeard), 5 – 
молодика (lad, boy, youth, youngster, stripling).  

Тут слід зупинитися на власне лексемі man, оскільки у тексті вона вживається одночасно на 
позначення людини як особи (особливо у множині) та власне чоловіка. Коли лексема вживається для 
протиставлення людей іншим расам чи істотам, то вона має значення "людина", наприклад man or 
beast, no Elf or Man, neither man nor orc, of a dwarf as often as … of a man; таке ж значення лексема 
зберігає у слові Man-kind та фразах living man, Mannish language, Mannish speech. Коли ж man 
вживається зі значенням "власне особа чоловічої статі", то в тексті слово буде переважно 
протиставлятися іншим лексемам з певними диференційними ознаками, наприклад every man and 
strong lad, whether man or woman, No living man am I! You look upon a woman! 

Марковані чоловічим родом концепти, що мають у своєму складі реляційні концептуальні ознаки 
кровної спорідненості або приналежності до сім'ї, об'єднані в сегмент СІМЕЙНО-РОДИННІ 
СТОСУНКИ. Сегмент налічує 54 номінації, що складають 8,1% всієї концептосфери, і структурується 
наступним чином: 5 номінацій мають значення "син" (son, foster-son, man-child, brat, bastard); 7 
номінацій мають більш загальне значення "нащадок" (heir, adopted heir, descendant, successor, 
offspring, scion, offshoot); 3 номінації позначають онука (grandson, great-grandson, son’s son); 3 
номінації позначають батька (father і dad та daddy у звертанні); 4 номінації мають значення "дідусь" 
(grandfather, granddad, great-grandfather, great-great-grandfather); 8 номінацій мають більш загальне 
значення "предок" (sire, sire of old, grandsire, father of fathers, long-father of old, ancestor і суміжні з 
сегментом МІФІЧНА ІСТОТА (див. далі) Elf-sire та dwarf-sire); 6 номінацій позначають брата 
(brother, twin brother, cousin, remote cousin, субстантивовані прикметники з віковою ознакою the 
junior, the elder); 5 номінації виражають стосунки "племінник-дядько" (nephew, uncle, dad’s cousin, 
father’s brother та специфічне роханське sister-son); 4 номінації мають загальне значення "родич" 
(kinsman, dad’s kinsman, father’s kin, relative); 3 номінації носять ознаки некровної спорідненості або 
сімейного статусу за шлюбом (husband, father-in-law, bachelor); 3 випадки специфічного вираження 
концепту (поєднання heir and nephew, субстантивований прикметник the Firstborn та прізвисько 
Fairbairn); 3 номінації не об’єднуються в певну групу (head of the family, founder of the family, orphan).  

Марковані концепти з домінуючою ознакою "житель, мешканець" об’єднані в сегмент 
ТЕРИТОРІАЛЬНА НАЛЕЖНІСТЬ. До 31 номінації (4,63%) належать як прості, так і складні лексеми 
(переважно з елементом -dweller та -lander). Сегмент структурується наступним чином: 10 номінацій 
мають значення "мешканець" (inhabitant, dweller, house-dweller, hole-dweller, neighbour, countryman, 
villager тощо); 6 номінацій позначають жителя певної географічної території (seaman, wild Woodman, 
hillman, waterman, snowman, stranger from distant lands); 9 номінацій позначають жителя певної 
адміністративної одиниці (країни, області, міста тощо) (Bucklander, Breelander, Isengarder, Westfolder, 
man of Gondor, Morgul orc); 6 мають найширше значення і позначають сторону світу, з якої родом 
герой (Southerner, Southron, Northerner, Easterling, man of the West).  

Наступні 12 номінацій об’єднані в окремий сегмент НАРОДНІСТЬ, який складає 1,79% всіх 
номінацій. Сюди належать створені автором назви народів (Dunadan, Numenorean, Wos, Swerting, 
Rohirrim, Variag of Khand, Dunlending, Wainrider, Balchoth, Beorning, man of Eotheod, Pukel-man).   

Концепти, що мають домінуючу функціональну ознаку "сфера діяльності" були об'єднані в 
сегмент РІД ЗАНЯТЬ. Сегмент налічує 166 номінацій, що складають 24,78% всієї концептосфери, і є 
найбільшим сегментом серед досліджуваних. Сюди віднесені такі підгрупи: офіційні посади – 18 
номінацій (Post-master, Shirriff, Thain, Mayor, counselor, Lockbearer, chamberlain, Warden of Keys, 
ambassador, deputy тощо); представники ремесла – 54 номінації (smith, road-builder, roper, cartwright, 
graver, mason, carpenter, lampwright, woodwright, stonewright, healer, leecher тощо); вчені – 23 
номінації (scribe, lore-master, herb-master, sage, seer, scholar, recorder, master of law, wizard’s pupil, 
teacher, historian тощо); охоронці та варта – 19 номінацій (guardian, hayward, warden, gatekeeper, 
doorward, defender, protector тощо); виконавці доручень та посланці – 10 номінацій (messenger, 
errand-runner, errand-rider, baggage-carrier, bearer тощо); підлеглі та слуги – 9 номінацій (servant, 
slave, chattel, page, footman, serving man тощо); розважальна діяльність (музиканти, співаки, блазні 
тощо) – 8 номінацій (jester, minstrel, harper, trumpeter, beater of the drums, player upon viol and flute, 
singer, poet); метафоричні номінації певної діяльності, яка характеризує позитивні якості – 11 
номінацій (lover of trees, lover of lore, sharer of secret hope, bearer of light, truth-speaker, greatheart 
тощо); загальні агентивні номінації – 14 лексем (questioner, hearer, sleeper, smoker, chooser тощо).  
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Марковані чоловічим родом концепти, об'єднані в сегмент МАЙНОВІ КОНЦЕПТИ, містять 
реляційну концептуальну ознаку "володіння майном". В основному номінації цього сегменту 
відповідають поняттям "власник" та "хазаїн". Таких номінацій 15 (possessor, master у звертанні, host, 
landlord, owner, master of the Precious тощо), що складає 2,24% всієї концептосфери.   

Соціальні марковані концепти, що містять статусно-рольові концептуальні ознаки, які є прямими 
показниками статусу чоловіка в суспільстві, об'єднані в сегмент СОЦІАЛЬНІ МАРКЕРИ. Основним 
таким маркером для трилогії виступає ВИСОКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС, який об’єднує сегменти 
ЛІДЕРСТВО, ВЛАДА та ЗНАТЬ. 

Сегмент ЛІДЕРСТВО представлений 9 номінаціями (1,34%) з елементами leader, chief та head, що 
містять реляційну концептуальну ознаку "керування іншими на основі першості у чомусь" (head of the 
Council, chief of wizards, ruffian-leader, headman тощо).  

Марковані чоловічим родом концепти, що містять реляційну концептуальну ознаку "панування 
над іншими" об'єднані в сегмент ВЛАДА. Таких номінацій 18 (high lord, lordling, Overlord, leading 
authority, ruler, superior, boss тощо), що складає 2,69% всієї концептосфери.   

Сегмент ЗНАТЬ налічує лише 6 номінацій (steward, liegelord, thane, vassal, liege, usurper), що 
складають 0,9% всієї концептосфери. Це пояснюється специфікою дофеодальної картини світу 
трилогії, коли існує успадкування королівського титулу за відсутності чітких васальних відносин.  

Окремо виділяємо сегмент КОРОЛІВСЬКА ВЛАДА, оскільки король у контексті міфологічної 
концептуальної картини світу постає типовим героєм-воїном, харизматичним лідером, що дає йому 
право на виключно високий суспільний статус, важливіший за статус представників сегменту ЗНАТЬ. 
Серед 35 номінацій сегменту (5,22%) всі позначення власне короля містять елемент king, тобто на 
відміну від, наприклад, давньоанглійських номінацій, де домінують складні метафоричні лексичні 
одиниці, у тексті трилогії король називається просто королем, а його якості чи інша специфіка 
визначаються словосполученнями, в яких вживається лексема. Так, 2 номінації (king та high king) 
позначають власне короля та його високий статус. 3 номінації співвідносять короля з легендарною 
давниною (king of old, king of ancient legend, heathen king); 3 – з темними силами та темною магією 
(Witch-king, King of the Dead, sorcerer-king). 18 номінації вказують на край, країну чи місто, де 
владарює король (king under the Mountain, sea-king, king from over the sea, king of Gondor and Arnor, 
king of the West тощо); 2 позначають короля міфічних істот (Elven-king, Dwarf-king); і лише 3 номінації 
є метафоричними (the crownless, the Renewer, giver of gifts). 4 номінації позначають королівського 
нащадка або майбутнього правителя (prince, heir of kings, Elven-princelling, claimant to the crown) та 1 
номінація – посаду при королі – це іменник regent. Сюди також можемо віднести іменник lord у 
звертанні my lord.  

Марковані чоловічим родом концепти, об'єднані в сегмент ВОЛОДАРЮВАННЯ, містять 
реляційну концептуальну ознаку "підпорядкування когось чи чогось своїй волі". В основному 
номінації цього сегменту відповідають поняттю "володар". Таких номінацій 13, що складає 6,09% 
всієї концептосфери; 7 містять компонент master (master of Riders, master of wisdom, master of winds, 
weather-master, horse-master, master of shapes and changes of hue), 6 – компонент lord (lord of wisdom, 
Horse-lord, Windlord, Lord of tree and glen, Ringlord, the Lord of the Ring).  

Марковані концепти, що містять концептуальні ознаки військового статусно-рольового класу, 
об’єднані у сегмент ВІЙСЬКОВІ КОНЦЕПТИ. Це другий за кількістю сегмент серед досліджуваних – 
83 одиниці, 12,39% усіх номінацій. 42 номінації означають власне "ВОЇН" (warrior, soldier, fighter, 
knight, campaigner, champion, man of/at arms), іноді додають позначення його якостей (позитивних – 
fell warrior, hero of old, victor, the praiseworthy, doer of great deeds тощо; негативних – conqueror, 
invader, destroyer, foeman тощо) чи уточнюють його (elf-warrior, goblin-soldier, mounted knight тощо); 8 
номінацій стосуються полону (captor, jailor, captive, prisoner of war, hostage, fugitive, the besieged); 21 
номінація позначає військову спеціалізацію (bowman, archer, swordsman, spearman, spy, emissary, 
besieger, rammer, sentinel, corsair тощо); 12 позначають певну військову посаду (marshal, esquire, 
chieftain, lieutenant, captain-general, commander, banner-bearer тощо). Лише 1 номінація воїна 
вживається метафорично – wielder of the Sword Reforged.  

Домінантною ознакою, що послужила основою виділення загального сегменту 
МІЖОСОБИСТІСНІ КОНЦЕПТИ, стала реляційна ознака стосунків дружби та ворожнечі. Цей 
сегмент структурується далі на ДРУЖНІ СТОСУНКИ та ВОРОЖІСТЬ.  

Сегмент ДРУЖНІ СТОСУНКИ налічує 13 номінацій (1,94%), більшість з яких є поєднанням зі 
словом "друг" (friend, companion, comrade, mate, ally, confederate, league-fellow, helper, Elf-friend, friend 
of Men, friend of friends тощо).  

Сегмент ВОРОЖІСТЬ має особливе значення, оскільки міфологічна концептуальна картина світу 
епічного фентезі відзначається наявністю концептуальних опозицій, у яких відображено специфіку 
взаємодії основних конституентів світу та сфери непізнаного й невідомого, наприклад, СВІЙ :: 
ЧУЖИЙ, СВІТЛИЙ :: ТЕМНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ :: НЕБЕЗПЕЧНИЙ. Саме тому цей сегмент налічує аж 
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65 номінацій (9,7%) і стоїть на третьому місці після сегменту роду занять та сегменту воєнних 
концептів. Можемо структурувати сегмент наступним чином: 5 номінації позначають ворога як 
суперника чи опонента, того, кому протистоїть герой (opponent, rival, challenger, foe, enemy); 17 
номінації позначають ворогів як брехунів та зрадників (liar, tracker, trickster, rogue, traitor, slinker, 
counterfeit, sneak, old noser, renegade, oathbreaker (особливо вороже ставлення)); 16 номінації 
позначають ворога як злочинця та порушника закону (trespasser, thief, horse-thief, robber, highway-
robber, murderer, cutthroat, plunderer, forayer, brigand, footpad, outlaw); 6 номінацій позначають ворога 
як чужинця (outsider, strange customer, unwelcome visitor, stranger, the exile, foreigner). Хоча кількість 
таких номінації невелика, вони дуже високочастотні та часто поєднуються з різноманітними 
прикметниками на позначення чужинності на кшталт outlandish. 9 номінацій позначають ворога як 
частину надприродного і тому ворожого світу (phantom, spook, monster, wood-demon, sea-monster, 
wight, wraith of Helm, the Silent Watcher та рохансьий апелятив dwimmerlaik). Номінації, що 
позначають власне ворожих міфічних істот були об’єднані в окремий сегмент. 12 номінацій 
позначають Саурона як головного Ворога у контексті трилогії, вони є переважно складними 
метафорами (the Enemy of old, deadly enemy, greatest foe, Dark Lord, Dark Power, Necromancer, the 
Unnamed, the Nameless, he whom we do not name, the one who sits in the dark tower, Captain of Despair). 
Детальніше про проблему ворожості див. дослідження О. С. Колесника. 

Номінації, що позначають носіїв рис та вчинків, які в суспільстві викликють не стільки відкрито 
вороже, скільки негативне ставлення або осуд були виокремлені в сегмент ОСУД, що налічує 62 
номінації (9,25%). Зазначені риси чи вади частіше висміювалися, ніж власне засуджувалися чи 
провокували певні ворожі дії. Переважна більшість таких номінацій виступає образливими 
прізвиськами чи гнівними звертаннями. 8 номінацій мають ознаку "лінощі" (loon, sluggard, slowcouch, 
truant, sleepyhead, slug, moth-gatherer); 10 – ознаку "розумові вади" (fool, tom-fool, dotard, madman, 
ninny, ninnyhammer, numbskull, noodle, man of crooked mind); 6 – ознаку "фізичні вади" (pimple, cock-
robin, lubber, stinker, dung, wretched creature); 8 – ознаку "жебрацтво" (beggar, beggar-beard, wretch, 
rabble, rag-tag, gangrel); 30 позначають осіб з рисами (niggard, recreant) чи поведінкою, що викликає 
несхвалення, наприклад грубість (brute, bully, tyrant), зухвалість (bounder, upstart, muck-raker, gobbler, 
cook-a-whoop), втручання в чужі справи (meddler, snuffler,busybody) та ін. (maggot, imp, nuisance, 
varmint, mischief); 7 з них є складними метафорами (disturber of peace, servant of the enemy, bringer of 
evil, corruptor of men’s hearts, herald of woe). 

Основоположним фреймом творів фентезі є квест – подорож з певною метою, що слугує основною 
сюжетною лінією, в якій розкривається характер героя та розв’язується основний конфлікт твору. За 
визначенням Дж. Кемпбелла, у квесті "a hero ventures forth from the world of common day into a region 
of supernatural wonder: fabulous forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero comes 
back from this mysterious adventure with the power to bestow boons on his fellow man" [4: 31]. У випадку 
трилогії це подорож до Рокової Гори з метою знищення артефакту, захисту світу від Володаря 
Темряви й перемоги над ним. Навіть герої, не втягнуті в основний квест, проводять певний період 
свого життя у дорозі. Сегмент ПОДОРОЖ налічує 24 номінації (3,58%), всі вони мають позитивну 
конотацію (traveller, wanderer, wayfarer, ranger, Strider, pilgrim, comer form afar, wide-walker, passer-
by, visitor, welcome guest, guide тощо).    

Специфічною рисою міфологічної концептуальної картини світу є наявність у ній концептів-
міфологем, в змісті яких наявний компонент "чарівний", "незвичайний", "магічний", імперативний 
для міфологічної картини світу, через який вони пов’язані з усіма іншими концептуальними сферами 
й входять до міфологічних сценаріїв. Тому марковані концепти з ознакою "уміння використовувати 
магію та наводити чари" об’єднані у сегмент МАГІЯ. Однак він об’єднує всього 6 номінацій 
(wizard/Istari, travelling magician, sorcerer, conjuror, Necromancer, Witch-king/lord), що складають лише 
0,9% всієї концептосфери. Це можна пояснити особливим характером толкінівської магії, яка є власне 
"інформаційним" впливом на існуючий світ з метою його зміни (на відміну від, наприклад, класичної 
магії заклять та паличок циклу Джоан Ролінг), а таке вміння було притаманне лише тим, хто був 
"поза" створеним світом, а не його частиною. Тобто власне "виконавців" магії не могло бути багато, 
тай сама назва використовувалася переважно тими, хто сам магією не володів.  

Сегмент МІФІЧНА ІСТОТА постає одним із невід’ємних конституентів міфологічно 
орієнтованого світу. За О. С. Колесником, міфічна істота (далі – МІ) – це "істота, біовітально відмінна 
від людини, з частково антропоморфними рисами, незвичайними властивостями, магічними 
здатностями" [5: 41]. За цими ознаками виокремлено 51 марковану чоловічим родом номінацію 
(7,61%) – 22 лексеми позначають "добрих" МІ, 29 – ворожих чи надприродніх. Серед номінацій 
"добрих" МІ 3 позначають хоббітів (hobbit, gentlehobbit, Halfling/Perian), 3 – гномів (dwarf, dwarf-man, 
Naugrim), 8 – народів ельфів (elf, Halfelven, High-Elf, Wood-elf, Silvan-Elf, Quendi, Noldor, Sindar), 5 – 
ентів (Ent, Enting, Tree-man, Tree-herd, Huorn), решта 3 номінації не об’єднуються (oliphaunt, will-o’-
the-wisp та dryad у фразі dishevelled dryad loveliness). Серед номінацій ворожих МІ 6 позначають орків 
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(orc, half-orc, carrion-orc, uruk, snaga, gorgun), 2 – гоблінів (goblin, goblin-man), 8 – різновиди тролів 
(troll, Olog-hai, stone-troll, cave-troll, hill-troll, mountain-troll, snow-troll, half-troll), 4 позначають 
дракона (dragon, the Worm, long-worm, cold-drake), решта 9 номінацій не об’єднуються (giant, warg, 
Balrog, wight, Barrow-wight, Willow-man, Nazgul/Ringwraith, Wathcer in the Water та bogey у фразі old 
bogey-stories).   

Отже, можемо окреслити концептосферу чоловічого роду світу епічного фентезі так: ЧОЛОВІК в 
суспільстві розглядається в своїх СІМЕЙНО-РОДИННИХ ВІДНОСИНАХ, він ідентифікується як 
представник певної НАРОДНОСТІ, живе на певній ТЕРИТОРІЇ, займається ПРОФЕСІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ та ВОЛОДІЄ певним майном; може виступати ЛІДЕРОМ, може мати ВЛАДУ над 
іншими людьми, може підкоряти людей та речі своїй волі за власним ВЕЛІННЯМ. З точки зору епіки 
чоловік може мати ВИСОКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС, який разом з певними моральними якостями 
може звести його в статус КОРОЛЯ як захисника свого народу. Герой має вірних ДРУЗІВ та постійно 
протистоїть ВОРОЖИМ СИЛАМ як природного, так і надприродного характеру, а також втілює 
позитивні риси на тлі осіб з якостями, що викликають ОСУД. ВОЇНСЬКИЙ ідеал не є абсолютним, 
однак важливим для виконання героєм своєї місії, хоча вирішальну роль може грати не військовий 
лідер, а герой-учасник ПОДОРОЖІ-квесту, у якій він обов’язково стикається з МАГІЄЮ та дружніми 
та ворожими МІФІЧНИМИ ІСТОТАМИ як невід’ємними констутиентами міфологічно орієнтованого 
світу.  
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Садовник-Чучвага H. B. Реконструкция концептосферы мужского рода эпического фзнтези. 

В статье исследуются номинативные единицы, вербализирующие концепт мужского рода 
мифологической концептуальной картины мира в мифопоэтических текстах на примере 
современного британского эпического фэнтези. Материалом исследования служат имена 

существительные, обозначающие особу, маркированные концептуальным признаком мужского рода. 
Выделенные номинации интерпретируются в контексте мифологической картины мира и 

характерных признаков эпического фэнтези. 

Sadovnyk-Chuchvaha N. V. Reconstruction of the Conceptual Sphere of Masculine Gender in the Epic Fantasy.  

The article investigates the language units which verbalize the concept of masculine gender in the 
mythological language worldview as presented in the mythopoetic texts based on modern British epic 

fantasy. Animate nouns marked with the conceptual feature of masculine gender comprise the material of 
investigation. Selected language units are interpreted in the context of the mythological language worldview 

and characteristic features of epic fantasy.   
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"ПІДВИЩЕНА ЕМОЦІЙНІСТЬ" ЯК СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА ПОЕЗІЇ ДЖ. Г. БАЙРОНА: 
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті через призму когнітивної лінгвістики та лінгвістичної прагматики розглядаються засоби 
мовної об’єктивації підвищеної емоційності як домінанти поетичного стилю Байрона. 
Особлива увага приділяється "суб’єктним компонентам", емфатичним (синтаксичним і 

ритміко-інтонаційним) засобам і "дискурсивним словам", які мають безпосереднє відношення до 
прагматики мовлення.  

Той факт, що в людському пізнанні використовується мова й абстрактне мислення (свідомість) у 
вигляді символів і ментальних репрезентацій, на сьогодні вже не викликає сумніву. Однак при цьому 
не слід забувати про те, що абстрактна думка – це лише невелика частина людського пізнання, яка до 
того ж не слугує основою для наших повсякденних рішень і дій. "Нейробіологи виявили серйозні 
докази того, що людський інтелект, людська пам’ять і людські рішення не бувають повністю 
раціональними, зате завжди забарвлені емоціями" [1: 295]. Наше мислення завжди супроводжується 
тілесними відчуттями і процесами. Й, хоча ми нерідко намагаємося подавити їх, однак завжди 
мислимо разом зі своїм тілом: "людська думка завжди заглиблена в тілесні відчуття і процеси, що 
роблять свій внесок у повний спектр пізнання" [1: 85]. 

Антропоцентризм сучасної наукової парадигми, зокрема розгляд людини як центру смислового 
простору, врахування цілісної природи її ментально-психонетичної сфери, усвідомлення синкретизму 
процесів мислення і мовлення, зумовлюють актуальність дослідження феноменів авторської 
свідомості в їх складній ієрархії та взаємодії. Суб’єктоцентрична природа людського мовлення 
найбільш яскраво проявляється у сфері поетичної творчості, де в мистецькому синтезі нероздільно 
пов’язані об’єктивно-зображальні та суб’єктивно-виражальні чинники. Тому невипадково 
першочергової значущості набувають сьогодні дослідження концептуальних і мовних картин світу 
видатних майстрів поетичного слова [2; 3], аналіз їхніх суспільно-політичних поглядів, переконань і 
світоглядних концепцій [4], модальностей їхнього мислення [5], стильових домінант [6; 7; 8; 9].  

При цьому треба враховувати, що особлива роль у творчому процесі належить естетичному 
ідеалові – аксіологічній домінанті психоментальної сфери митця, "серцевині" його світоглядної 
свідомості, картини світу. "Сутність мистецтва полягає не в природі об’єктів зображення, а в 
тональності уяви"; "поет настроює душу, більше ж не може входити у його наміри" [10: 176]. Саме 
емоційно-оцінне ставлення автора до зображуваних явищ і подій з позицій домінанти (пор. афоризм 
Ж-П. Сартра: "істинний художній твір – це не просто відображення дійсності, а оцінка дійсності 
заради майбутнього") є визначальним для формування його неповторного ідіостилю і водночас 
визначає цілісність його мистецького твору як "єдиного гіпертексту", дискурсу. Цим зумовлюється 
необхідність дослідження не тільки когнітивних, але й когітативних процесів категоризації та 
концептуалізації світу.  

Мету дослідження становить аналіз емоційних домінант лірико-поетичного стилю Дж.Г. Байрона 
– "глибокого лірика і неперевершеного майстра сатири ХІХ століття" [11: 10], творчість якого не 
лише відчутно збагатила англійську мову та літературу, але й суттєво вплинула на історико-
літературні та культурні процеси в усій Європі. У лірико-поетичних творах саме цього поета "набуває 
визначеності та сили вираження почуття, що висвітлює реальну дійсність і через переживання 
ліричного суб’єкта передає всі ті хвилювання, надії, відчаї, розчарування і тривоги, якими жили його 
сучасники" [11: 10].  

Складність і суперечливість соціально-історичних обставин бурхливої доби, в якій жив і творив 
Байрон, з одного боку, і неповторність його індивідуальності як людини та поета, з іншого, визначили 
умови формування його унікального світогляду, його індивідуально-авторської картини світу. Цей 
стан речей влучно виразив В. Г. Белінський: "Це – людська особистість, яка повстала проти 
загального і в гордому протесті своєму сперлася на себе саму. Звідси її велетенська сила, її непокірна 
погорда, її могутній стоїцизм, коли йдеться про загальні інтереси, – і ця задушевність, ця ніжність і 
м’якість у зверненні до несправедливо обтяженої особистості" (цит. за [12: 15]).  

Характеризуючи роль поезії Байрона для сучасного йому суспільства, Ф. М. Достоєвський 
говорив: "Байронізм з’явився у хвилину страшенної журби людей, їх розчарування і майже відчаю. 
Після несамовитого захоплення нової віри у нові ідеали, <...> наступив кінець, несхожий на 
очікування, який настільки ошукав віру людей, що, мабуть, ніколи в історії західної Європи не було 
такої сумної хвилини... Старі кумири лежали розбиті. І саме в цю хвилину з’явився великий і 
могутній геній, пристрасний поет. У звуках його поезії зазвучала туга всього людства і похмуре 
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розчарування у своєму призначенні та в обманутих ідеалах. Це була нова і тоді ще нечувана муза 
помсти і жалю, прокляття і відчаю. Дух байронізму раптом пронісся ніби по всьому людству, і все 
воно немов би відгукнулося йому" (цит. за [12: 14]). 

"Ніхто в Англії не викликав такого вибуху суперечливих почуттів, як Байрон. Його обожнювали – 
і проклинали, підносили до небес – і змішували з брудом, проголошували генієм – і посереднім 
поетом, мучеником свободи – і чудовиськом розпусти" [12: 12]. Однак взаємовиключні оцінки 
Байрона відображають не тільки різницю в позиціях критиків. Вони обумовлені контрастами в його 
характері, світоспогляданні й, відповідно, в його поезії, яка своїми контрастами дивувала всіх, хто 
знав або просто читав її. Меланхолія поєднувалась у нього з нестримною веселістю, любов до 
усамітнення – зі жвавістю і товариськістю, скептичний песимізм – з потребою віри в людей і їх 
майбутнє, фаталістичний погляд на зумовленість усього сущого – з прагненням порушити умовності 
долі й покласти край її несправедливості. 

Особливості його ставлення до поетичного слова не можна назвати суб’єктивними в сенсі 
довільності тлумачення слова та інтерпретації його значення з метою опису вузько особистих емоцій. 
Суперечливі оцінки дійсності виростають із аналізу непримиримої бентежної душі і 
супроводжуються розвитком особливого емоційно-патетичного стилю і принципово нових 
можливостей художнього використання слова. При цьому нерідко в лірико-поетичному дискурсі 
Байрона слово з’являється не тільки в різких антитетичних сполученнях і оксюморонах ″Conquerer 
and captive of the Earth art thou (Napoleon)″ [13: 82], але й у "новому світлі", зі зміненим оцінним 
компонентом знаку на протилежний. Так, наприклад, Кромвеля поет називає immortal rebell 
(безсмертний бунтар) [13: 85]. У літературній мові байронівської доби слово rebell частіше 
сприймалося з негативною оцінкою ("бунтівник, заколотник, каламутник"), однак у його лірико-
поетичному дискурсі завдяки епітету immortal воно отримує яскраву позитивну оцінку з виділенням 
героїчних асоціацій, які містяться у цьому означенні.  

Взагалі в лірико-поетичному дискурсі Байрона в багатьох випадках звичайні уявлення 
("трафаретні асоціації"), пов’язані з емоційним значенням слів і словосполучень відкидаються і на їх 
місці виникають нові. Так, слово power (влада) може викликати не тільки негативні емоції, якщо 
йдеться про владу політичну, але й почуття ніжності, якщо це "благотворна влада над умами людей" 
″Binding all things with beauty; – 'twould disarm // The spectre Death, had he substantial power to harm″ 
[13: 100]; безнадія не обов’язково означає похмурість, оскільки похмурість є ознакою 
пригніченості″With nought of hope left, but with less of gloom″ [13: 16]; тим, кого відчай спонукає до 
боротьби, нищівні руйнування і спустошення здатні навіяти не тільки думки про безповоротну 
втрату, але й про життєздатність великих ідей і народів ″Spirits which soar from ruin: thy decay // Is still 
impregnate with divinity, // Which gilds it with revivifying ray″ [13: 55]; вольова настійливість не завжди 
виявляється позитивною якістю, тому що вона може бути спрямованою і на ниці, марнославні цілі 
″There sunk the greatest, nor the worst of men, / Whose spirit, antithetically mixt, // One moment of the 
mightiest, and again / On little objects with like firmness fixt″ [13: 36]. 

Ці "семантичні зіткнення" виражають діалектичне ставлення Байрона до суперечливих явищ 
дійсності, в яких він намагається побачити їх загальні підвалини і причини. Вони містять одночасно 
відображення і суперечливості явищ, і закономірного внутрішнього зв’язку, яку поет убачав поміж 
ними: людина, принижена і пригноблена, знаходить у своєму відчаї здатність до гордого протесту; 
якби не було б суворої вольової сили в бунтарях минулого, вони б не залишили ніжної пам’яті по 
собі; з подавленої народної свободи народжується народний визвольний рух; удавана свобода важча 
від дійсного полону; покірність гнобителям з часом переростає в горде презирство до них і т.д. 

Для створення емоційної переконливості у своїх віршах Байрон використовує різноманітні засоби 
як лексичного, так і синтаксичного порядку. Оскільки у процесі мовлення Байрон як істинний поет 
неминуче виражає не лише об’єктивний зміст думки, а й самого себе, значну роль у його лірико-
поетичному дискурсі відіграють так звані "суб’єктні компоненти мовлення" (термін Н. К. Рябцевої), 
зокрема експресивні синтаксичні конструкції, емфатична інтонація та "дискурсивні слова" (термін 
В. І. Карасика). Великої ліричної сили набувають у ньому слова зі, здавалося б, незначним смисловим 
змістом (вигуки, прислівники, прийменники, займенники, допоміжні дієслова). У цьому відношенні 
звертає на себе увагу частотний для цього дискурсу багатозначний прислівник yet, який має значення 
’все ще, поки що (про минуле); ще (про майбутнє); однак, тим не менше, все таки; хоч, дарма що; 
навіть, навіть більше’ ″Yet Freedom! Yet thy banner torn, but flying, // Streams like the thunder-storm 
against the wind [13: 98]; And we were three – yet each alone…// And thus together – yet apart [13: 54]; He 
faded, and so calm and meek, // So softly worn, so sweetly weak, // So tearless, yet so tender-kind [13: 186-
188]; …I steal // From all I may be or have been before, // To mingle with the Universe, and feel // What I 
can ne’er express – yet can not all conceal [13: 178]; Yet, though a dreary strain to this I cling. // So that it 
wean me from the weary dream…[13: 4]; Farewell! A word must be, and hath been – // A sound which makes 
us linger; – yet – farewell!″ [13: 186]. 
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Останній приклад корелює у цьому відношенні з відомим віршем "Farewell!", написаним у 1816 
році до леді Байрон. У ньому поет використовує синонімічний і схожий за емоційним забарвленням 
прислівник still ″Fare thee well! And if for ever, // Still for ever fare thee well!″, де пізніше знову ж таки 
з’являється ″Yet, oh yet, thyself deceive not…″. У всіх цих випадках слово yet знаходиться під 
наголосом, і в результаті повніше розкриваються його смислові можливості: воно приймає на себе 
частину емоційного забарвлення тих ліричних тем, виділенню яких воно сприяє. Усі ці прислівники 
still і yet ("хоча", "все таки" і "тим не менше") насичуються почуттям жалкування (співчуття), туги або 
поки ще не певної, однак усе ж таки надії. 

Не менш показовим у цьому відношенні є характерний для лірико-поетичного дискурсу Байрона 
вигук alas!, (на жаль!; ой леле!; гай-гай!; та ба!), який дуже вдало виражає несумісність бажаного і 
дійсного стану речей ″And that loved one, alas! could n'er be his [13: 12]; Over the unreturning brave – 
alas! [13: 27]; I took that hand that lay so still, // Alas! my own was full as chill [13: 23]; Cold – cold – even 
to the heart // – But yet one prayer – Alas! how fares it with thee?″ [13: 73]. 

Нерідко в лірико-поетичному дискурсі Байрона інтонаційно виділяються часові та модальні форми 
дієслова. При цьому вони часто слугують основою протиставлення минулого теперішньому, 
можливого здійсненому, ідеального реальному і т.д. У цих випадках значення допоміжного дієслова 
та дієслова зв’язки є емфатичним, підкресленим (до того ж у прямому смислі цього слова) самим 
автором ″... a land / Which was the mightiest in its old command, / And is the loveliest [13: 24]; … all that 
was / Of then Destruction is [13: 46]; Yet, Italy! Through every other land / Thy wrongs should ring – and 
shall – from side to side! [13: 46]; Few – none – find what they love or could have loved [13: 125]; We can 
recall such visions, and create / From what has been, or might be [13: 52]; … to feel / We are not what we 
have been, and to deem / We are not what we should be…″ [13: 111]. 

Особливо різко емоційна напруга проривається у вигуках, окличних реченнях і риторичних 
запитаннях ″The dead have been awakened – // Shall I sleep? // The World’s at war with tyrants – // Shall I 
crouch? // The harvest’s ripe – // And shall I pause to reap?″ [13: 272]. У деяких частинах "Чайльд 
Гарольда" ними розпочинається майже кожна строфа. Вигуки, звертання і риторичні запитання часто 
близько слідують одне за одним як ознака особливої схвильованості поетичного мовлення ″But hush, 
hark! [13: 21]; The sky is changed – and such a change… Oh Night, and Storm, and Darkness… Most 
glorious Night! [13: 92-93]; Oh, Rome! My country! City of the Soul!... Lone Mother of dead Empires… [13: 
78]; Sky – Mountains – Rivers – Winds – Lake – Lightnings! ye! [13: 96]; How lived – how loved – how died 
she? ″ [13: 99].  

Під смисловий наголос у Байрона часто потрапляють прийменники і займенники, що 
організовуються, як правило, за принципом контрастного протиставлення ″Full swells the deep pure 
fountain of young life, / Where on the heart and from the heart we took / Our first and sweetest nurture... [13: 
149]; Though high above the Sun of Glory glow / And far beneath the Earth and Ocean spread, / Round him 
are icy rocks… [13: 45]; Farewell! With him alone may rest the pain, / If such there were – with you, the 
Moral of his strain [13: 186]; I loved my country, and I hated him (the monarch″ [13: 27]. 

Оклики й окремі слова, що посилюють емотивний смисл, переривають поетичне мовлення, 
створюючи специфічну напругу. Для цих цілей Байрон часто використовує такий різновид 
шрифтового виділення як розрядка, що маркує "авторську інтонацію на папері", фокусуючи у такий 
спосіб увагу читачів ″And there – oh! Sweet and sacred be the name // Julia – the daughter – the devoted – 
gave // Her youth to Heaven [13: 66]; Worthy a king’s – or more – a Roman’s bed? [13: 100]; Sun of the 
sleepless! Melancholy star!...// Distinct, but distant − clear − but, oh how cold!″ [13: 212]. При цьому 
Байрон віддає перевагу безсполучниковому підпорядкуванню, широко використовує прикладки для 
уточнення смислу (замість складних і розвинутих конструкцій), нерідко уникає повторення 
допоміжного дієслова, накопичує однорідні члени речення, використовує абсолютні конструкції та 
інші засоби, що сприяють стислості виразу. Однак жодна з цих форм, як правило, не 
використовується таким чином, щоб могла бути порушеною ясність. Це означає, що Байрон в цілому 
не схильний повністю відмовлятися від чіткого та логічного розчленування, яке було властивим 
класичній англійській поезії XVIII століття. Так, наприклад, у останніх піснях поеми "Childe Harold’s 
Pilgrimage" можна помітити, що тоді коли принцип використання цих граматичних засобів для цілей 
лаконічної виразності зберігається, то їх емоційне значення підвищується.  

У поемі "The Prisoner of Chillon" особливий розвиток отримують ритміко-синтаксичні засоби, 
розраховані на створення враження надзвичайно схвильованого і разом з тим пристрасного, 
енергійного мовлення. Так, паралельно побудовані, уривчасті речення слідують без підрядних одне за 
одним. У такий спосіб якнайкраще виражаються емотивні смисли самотності, відчаю і страждання 
ліричного суб’єкта ″I called, and thought I heard a sound – // I burst my chain with one strong bound, // 
And rushed to him: I found him not, // I only stirred in this black spot, // I only lived, I only drew // The 
accursed breath of dungeon dew ″ [13: 210-215]. Анафоричний повтор особового займенника, збіг пауз 
між першими реченнями і кінцем рядка, а також включення в передостанній рядок коротких речень із 
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повтором емфатичного only, сприяють створенню враження швидкоплинності дії й уривчастості 
думок героя, що збожеволів від страждання та самотності. При цьому "розірваність" його свідомості 
знаходить вияв у можливості актуалізації одночасно двох смислів підсилювального прислівника only, 
залежно від наголосу ″I only stirred vs. I only stirred; I only lived vs. I only lived; I only drew vs. I only 
drew″. 

Аналогічна картина спостерігається у поемі "Childe Harold’s Pilgrimage", в якій ідіостиль Байрона 
часто стає уривчастим, коли рядок розбивається на окремі, різко відокремлені одна від одної ритмічні 
одиниці ″Have I not had to wrestle with my lot? // Have I not suffer’d things to be forgiven? // Have I not 
had my brain sear’d, my heart riven? // Hoppes sapped, name blighted, Life’s life lied away?″ [13: 134]. У 
цих рядках пафос риторичних запитань стрімко зростає, перетворюючись наприкінці на 
перерахування глибоких образ, які нанесло Байрону сучасне йому суспільство. Цей пафос є тим 
"криком душі", що вражав читачів і критиків ХІХ століття. У ритмічному й конструктивному 
відношенні перші два рядки наведеного уривку являють собою ще зв’язне ціле, третя розбивається на 
дві частини, остання – вже на три частини. При цьому ритміко-синтаксична побудова знаходить 
відповідність у типовому для Байрона підборі дієслів, які виражають сильні, різкі, рішучі дії та 
почуття (wrestle, sear, rive, sap, blight, lie away), що сприяє створенню підсилювального ефекту. 

Неодноразово уривчастий характер мовлення виражається у підхваті вже сказаного слова. При 
цьому в одних випадках має місце контактний повтор, коли повторюване слово починає наступне 
речення ″Circumstances... // Whose touch turns Hope to dust, –  the dust we all have trod...″ [13: 125]. За 
термінологією І. Р. Гальперіна такі повтори називаються "ланцюговими" (chain-repetitions). Така 
композиційна структура часто будується за принципом клімаксу і набуває "лавиноподібної" форми, 
створюючи разючий підсилювальний вплив ″For glances beget ogles, ogles sighs, sighs wishes, wishes 
words, and words a letter″ [13: 245]. Натомість у інших випадках нерідко має місце дистантний повтор, 
коли речення немов би обривається на півслові парентезою, після чого останні слова першого речення 
підхоплюються знову ″...Have I not? / Hear me my mother Earth! Behold it Heaven! – / Have I not had to 
wrestle with my lot?″ [13].  

Таким чином, у підвищено емоційну стихію байронівського вірша втягуються найрізноманітніші 
мовні елементи. Завдяки їх конвергентній взаємодії стиль стає максимально напруженим і смислова 
значимість кожного речення, як і його окремих складових частин, різко підвищується. При цьому 
емоційний стиль Байрона слугує для виділення не випадкового і часткового, а широкого і значного 
для багатьох людей. Виділення емоційної значимості слова, акцент на тій чи іншій його грані і навіть 
його повне чи часткове переосмислення в лірико-поетичному дискурсі Байрона можна назвати 
суб’єктивним тільки в тому сенсі, що воно ґрунтується на психологічній реакції саме ліричного 
суб’єкта і не обов’язкове для всіх і в усіх випадках.  

Суб’єктні компоненти лірико-поетичного дискурсу Байрона мають безпосереднє відношення не 
тільки до прагматики мовлення – фокусування уваги, виділення домінантного, головного, його 
актуалізація тощо, але й до когнітивних операцій, які стоять за цими компонентами – відображення 
стилю мислення поета, його стилю "світопізнання", "світовідображення", "світопородження", який 
характеризується діалектичною суперечливістю та підвищеною емоційністю. Чутлива душа Байрона 
жваво відгукнулася на суперечності сучасного йому буття (невідповідність і неможливість сумісності 
ідеалу та сущого), гостро відчула й пережила їх. Як справжній поет він зміг не тільки "вловити" і 
пережити їх, але й вилити в оптимальну художню форму. Його пристрасна емоційність постає з 
протестуючого гуманізму і його суб’єктивність – не романтична зосередженість на собі самому: його 
велетенська сила виникає тоді, коли йдеться про загальні інтереси (пор. відомий афоризм Гейне 
"Коли світ розколюється, то тріщина проходить через серце поета"). 

Вивчення індивідуально-авторських стилів з погляду емоційно-оцінних домінант є перспективним 
напрямком наукових досліджень як у лінгвокогнітивному, так і в лінгвопрагматичному аспекті. 
Предметом подальших наукових розвідок можуть бути також особливості функціонування 
"суб’єктних компонентів" у різних типах дискурсу, їх прагматичний потенціал і глибинні механізми 
їх конвергентної взаємодії. Значний науковий інтерес становить розробка питань, пов’язаних із роллю 
емоцій у загальних процесах пізнання світу, в інформаційному обміні, у здійсненні комунікативного 
впливу на реципієнта. 
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Свинцова И. А. "Повышенная эмоциональность" как стилевая доминанта поэзии 
Дж. Г. Байрона: когнитивно-прагматический аспект. 

В статье через призму когнитивной лингвистики и лингвистической прагматики рассматриваются 
языковые средства объективации повышенной эмоциональности как доминанты поэтического 
идиостиля Байрона. При этом внимание фокусируется на специфике использования в его поэзии 

"субъектных компонентов", эмфатических средств и "дискурсивных слов". 

Svintzova I. O. "Increased Emotionality" as a Dominant Feature of the Style of Byron’s Poetry: 
a Cognitive-Pragmatic Aspect. 

The article analyzes the linguistic means of embodiment of the increased emotionality as one of the dominant 
features of Byron’s individual poetry-style in light of cognitive linguistics and pragmatics. Several pertinent 
aspects of poetry are emphasized. They include, but are not limited to the pragmatic-components of speech, 

lexical and syntactical emphasis, "discursive words". 
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СОМАТИЧНИЙ КОД НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
(НА ПРИКЛАДІ СОМАТИЗМУ "DIE HAND") 

У статті досліджено німецькі фразеологізми з соматичним компонентом "die Hand", які 
репрезентують соматичний код культури в мовній свідомості та виконують функцію символів, які є 

джерелом їх культурної інтерпретації. Встановлено, що німецькі фразеологізми з соматичним 
компонентом die Hand експлікують 15 символів, які дають змогу розкрити та транслювати 

соматичний код німецької культури. 

Екстралінгвальна дійсність, або культурний простір, складається з певних кодів культури, які 
репрезентуються у якості "сітки", яку культура "накидає" на навколишній світ, здійснюючи його 
членування, категоризацію, структурування в мовній свідомості, в мові та дискурсі [1: 297]. 

Культурні коди співвідносяться з найдавнішими архетипними уявленнями людини. Не дивлячись 
на їх універсальну природу, вони все ж детермінуються суб’єктивним фактором. Тому кодування 
культурного простору носить національний характер.  

У даній статті ми розглянемо соматичний код культури, як один з універсальних кодів культури, 
який актуалізується при категоризації дійсності та бере участь в описанні багатьох сфер 
життєдіяльності людини. Одним із способів репрезентації соматичного коду культури в мовній 
свідомості є фразеологізми з соматичним компонентом, джерелом культурної інтерпретації яких 
виступають символи. Символ − це продукт людської свідомості. З давніх часів людина зверталась до 
символізації оточуючого її світу, таким чином, символ виступає специфічним елементом кодування 
культурного простору. Кодування культурного простору за допомогою символів людина починає з 
самої себе, тому різні соматизми − назви частин тіла людини разом з мовною семантикою 
характеризується додатковою культурною семантикою, визначеною символічною значимістю, яка 
ствердилась (закріпилась) у світовій культурі та має своє відображення в уявленнях німецької 
національно-культурної спільноти. 

Причиною постійної уваги до соматизмів є той факт, що мова вбачає унікальність людини не 
стільки в її інтелектуальних або душевних якостях, скільки в особливостях її будови та функціях 
частин тіла, які нерозривно пов’язані з цими якостями [2: 83]. Людське тіло виявилося одним з 
найдоступніших для спостереження і вивчення об'єктом, унікальною індексальною базою, первинною 
основою концептуалізації світу, "вихідним пунктом", і слова, що позначають частини тіла людини, 
так само давні, як і сама людська свідомість. Популярності фразеологізмів з соматичним 
компонентом сприяють актуальність змісту, яскрава образність, народність, нескладність 
граматичного оформлення та стилістична різноманітність. 

 За допомогою цих "інструментів" пізнання людина почала орієнтуватися в просторі і в часі, 
виражаючи своє відношення до світу. Еталоном просторової орієнтації людини є анатомічна 
орієнтація її тіла: передня частина − та, де розташовані органи чуття, органи зору, задня сторона − 
сторона спини, що відображає структурний асиметризм людського тіла.  

Лексико-семантична група соматизмів презентує обширну та продуктивну групу у фразеології. 
Фразеологізми із соматичним компонентом, які за підрахунками Р. М. Вайнтрауба складають близько 
30% фразеологічного складу будь-якої мови, формують різні фразеосемантичні поля залежно від 
ядерної стереотипної ознаки партонімів.  

Метою нашого дослідження є аналіз німецьких фразеологізмів з соматичним компонентом die 
Hand, які мають широкий спектр значень та виконують функцію символів. 

Відображення семантики соматичного коду здійснюється фразеологізмами з соматичним 
компонентом, які є джерелом культурної інтерпретації символів. Це можна уявити наступним чином: 

1. Рука як символ людини: 
Рука служить метонімічним позначенням людини, поєднуючись здебільшого із пропозиційнми 

або асоціативними знаками (прикметниками) цього суперконцепту: 
- Eine glückliche (od. unglückliche, keine glückliche) Hand haben − "von Natur aus etw. (nicht) gut, 

geschickt machen" − "Er ist ein guter Wissenschaftler, aber als Lehrer hat er keine glückliche Hand." 
- Eine hohle Hand haben (machen) − "bestechlich sein" − "Wenn wir mit unserem Anliegen nicht 

durchkommen, müssen wir versuchen, jemanden zu finden, der eine hohle Hand hat." 
- Eine milde/offene Hand haben − "leicht etw. geben, freigebig sein" − "Bei Haussammlungen gehe ich 

immer erst mal zu unserem Nachbarn. Der hat eine offene Hand." 
- von zarter Hand − "von der Hand einer Frau" − "Er hat heute von zarter Hand einen Brief bekommen, 

aber ich weiß natürlich nicht, von wem." 
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- jmds. rechte Hand − "vertrauter und wichtigster Mitarbeiter" − "Sie ist die rechte Hand des Ministers." 
- eine Hand wäscht die andere − "ein Dienst zieht natürlicherweise einen Gegendienst nach sich" − "Der 

Gewährsmann … hatte Herbert Leibig nicht enttäuscht, und das sollte … dessen Schade nicht sein. Eine 
Hand wäscht die andere." 

- eine grüne Hand haben − "guten Erfolg bei der Pflege von Pflanzen haben"  − "Mir wäre der 
Gummibaum fast eingegangen, aber bei meiner Schwiegermutter wächst und gedeiht er − sie hat halt eine 
grüne Hand." 

- reine/saubere Hände haben − "immer moralisch einwandfrei gehandelt haben" − "… wir haben doch 
saubere Hände und wollen sie uns keinesfalls schmutzig machen!" 

- klebrige Hände haben – "zum Stehlen neigen" − "Pass auf dein Geld auf, das Personal hier soll klebrige 
Hände haben!" 

- aus erster Hand − "1. aus sicherer Quelle; 2. vom ersten Besitzer" − "Diese Nachricht habe ich aus 
erster Hand. Dieser Wagen stammt aus erster Hand." 

- aus zweiter Hand − "1. von einem Mittelsmann; 2. vom zweiten Besitzer" − "… alles, was Eddi Amsel 
am Leibe trug, wirkte wie aus zweiter Hand. Er hat diese Meldung aus zweiter Hand." 

- aus/von privater Hand − "von einer Privatperson, von Privatpersonen" − "Der Kauf von Antiquitäten 
aus privater Hand ist nicht ohne Risiko." 

- durch viele Hände gegangen sein − "oft den Besitzer gewechselt haben" − "Es war ein recht zerlesenes 
Exemplar, das schon durch viele Hände gegangen war (Mehnert, Sowjetmensch 283)." 

- in jmds. Hand/Händen liegen/stehen − "in jmds. Macht, Ermessen, Verantwortung liegen" − "Die 
Vorbereitung der Gesetzgebung liegt fast ausschließlich in den Händen der zuständigen Ministerien 
(Frenkel, Staat 310)". 

- in guten/schlechten Händen sein/liegen − "gut/schlecht versorgt sein, betreut werden" − "Die Kinder 
waren bei der Großmutter in guten Händen. Die Leitung der Wert lag bei ihm in schlechten Händen." 

- in sicheren/guten Händen sein − "in sicheren Obhut, guter Betreuung sein" − "Anleger bei Raiffeisen in 
sehr guten Händen (www.salzburg.com). Ihre Daten sind in sicheren Händen (www.command-ag.de)." 

- von jmds. Hand − "durch jmds. Tat, von jmdm. ausgeführt" − "… schwerer … lag der Tod Viktors auf 
ihm, der von seiner Hand gestorben war (Hesse, Narziss 195)". 

- zu Händen [von] − "(bei Biefanschriften an eine übergeordnete Stelle in Verbindung mit dem Namen 
der Person, an die das Schreiben gerichtet ist) zu übergeben an" − "Ich schrieb gestern an die Russen zu 
Händen Tulpanows (Kantorowicz, Tagebuch I, 610)." 

- etw. zu treuen Händen übergeben − "(in Bezug auf etw., was man jmdm. zur vorübergehenden 
Benutzung, Aufbewahrung o. Ä. gibt) etw. zur guten, sorgsamen Behandlung, Verwahrung o. Ä. übergeben" 
− "Sie wusste, dass er es (= das Testament) Markward von Anweiler zu treuen Händen übergeben hatte 
(Benrath, Kostanze 158)." 

- an jmds. Händen klebt Blut − "jmd. ist ein Mörder" − "An den Händen des Diktators klebt Blut." 
- freie Hand haben − "nach eigenem Ermessen handeln können" − "Zwar hat der Berichterstatter 

grundsätzlich freie Hand, in welchem Umfang er über derartige Sitzungen berichtet … (NJW 19, 9. 5. 1984, 
1127)." 

- zwei linke Hände haben − "ungeschickte Hände haben" − "Sie macht alles kaputt. Sie hat einfach zwei 
linke Hände." 

2. Рука як символ влади: 
 - alles liegt in j-s Hand − "j-d ist der tatsächlicher Leiter von etw." − "Er hat zwar keinen Posten in der 

Firma, aber praktisch liegt alles in seiner Hand." 
- in festen Händen sein − " = in fester Hand sein; (so gut wie) verlobt (od. verheiratet) sein" − "Von der 

hübschen Blonden würde ich meine Finger lassen. Soviel ich weiß, ist sie in festen Händen." 
- die Hand/die Hände nach jmdm., etw. ausstrecken − "jmdn., etw. in seinen Besitz, in seine Gewalt 

bringen wollen" − "Er streckte seine Hände nach dem Parteivorsitz aus. Der Diktator streckte seine Hände 
nach den Gebieten im Sünden aus." 

- die/seine Hand auf etw. haben/halten − "über etw. verfügen" − "Daher kommt es wohl, dass des Müllers 
Geldschrank so unerschöpflich ist! Allein niemand wagt zu murren, er hat seine Hand auf allem (Waggerl, 
Brot 122)." 

- jmdn., etw. in die Hand/in die Hände bekommen/kriegen [durch Zufall] − "einer Person, Sache habhaft 
werden" − "Erst mit dem Feuer bekam der Mensch eine zerstörende Kraft in die Hand … (Gruhl, Planet 
41)." 

- in jmds. Hand/Händen liegen/stehen − "in jmds. Macht, Ermessen, Verantwortung liegen" − "Die 
Vorbereitung der Gesetzgebung liegt fast ausschließlich in den Händen der zuständigen Ministerien 
(Frenkel, Staat 310)". 

http://www.salzburg.com
http://www.command-ag.de)
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- jmdm. in die Hände fallen/kommen − "1.in jmds. Gewalt, Besitz kommen; in jmds. Gewalt geraten" − 
"Die Dokumente sind dem russischen Geheimdienst in die Hände gefallen. Ist man nicht amputiert, dann 
fällt man über kurz oder lang einem dieser Stabsärzte in die Hände (Remarque, Westen 195)." 

- jmdm. etw. in die Hand geben − "jmdm. etw. überantworten" − "Die Zukunft des deutschen Volkes war 
völlig in die Hand der Sieger gegeben (Niekisch, Leben 382)." 

- jmdn., etw. in der Hand haben − "jmdn., etw. in der Gewalt haben; über jmdn., etw. verfügen" − "Er, 
der Hohe Kommissar, hatte also nur einen Zipfel der Souveränität in der Hand (Dönhoff, Ära 80)." 

- sich in der Hand haben − "sich unter Kontrolle haben, sich beherrschen können" − "Ihre Spannung ist 
nicht geringer als seine, aber sie hat sich besser in der Hand (Heym, Nachruf 222)." 

- etw. in der Händen halten − "über etw. verfügen" − "Er selber jedoch ist sich in schöner Unschuld der 
Macht, die er in Händen hält, … offenbar gar nicht bewusst … (Dönhoff, Ära 58)." 

- in jmds. Hand/Händen sein − "in jmds. Gewalt, Besitz sein" − "Die Ortschaft war bereits in der Hand 
der Aufständischen. Die Firma ist jetzt in anderen Händen." 

3. Рука як символ допомоги: 
Рука уособлює допомогу, підтримку, добре ставлення до когось: 
- jmdm. die Hände unter die Füße breiten − "jmdm. sehr helfen, ihm alles ganz leicht machen" − "Da sie 

die Tochter des Präsidenten war, hat man ihr die Hände unter die Füße gebreitet." 
- jmdm. an die Hand gehen − "jmdm. helfen, ihn unterstützen" − "Ihre Tochter ist doch schon 18, könnte 

sie Ihnen nicht an die Hand gehen?" 
- jmdn. auf Händen tragen − "jmdn. sehr liebevoll umsorgen, jmdn. verwöhnen" − "Gleichberechtigt mit 

ihrem Mann möchte die Frau natürlich sein, aber er soll sie trotzdem auf Händen tragen." 
- zu etw. Hand bieten/reichen − "(im geschäftlichen Verkehr) sich bereit erklären, bei etw. mitzuwirken" 

− "Nachdem bis jetzt Westdeutschland zu einer die schweizerischen Begehren befriedigenden Regelung noch 
nicht Hand geboten hat … (NZZ)." 

- [selbst] mit Hand anlegen − "mithelfen" − "Er bot Zeugen dafür an, dass Herr Macheath in der 
kritischen Zeit oft selber in den Läden den Rock ausgezogen und mit Hand angelegt habe (Brecht, Groschen 
257)." 

- seine/die helfende Hand über jmdn./(seltener:) über jmdm. halten − "jmdm. helfen" − "… so gab es bald 
hier, bald da erregte Massenaktionen, gegen die man wehrlos war, weil die Kirche schützend ihre Hand über 
dem Volk hielt (Thieß, Reich 314)." 

- an Hand (des Buches usw.) − "mit Hilfe des Buches" − "An Hand dieses Buches können Sie das 
Fotografieren gut lernen." 

- an jmds. Hand − "unter jmds. Leitung, mit jmds. Hilfe" − "An der Hand dieses neuen, sehr tüchtigen 
Lehrers haben alle Schüler wesentliche Fortschritte machen können." 

- jmdm. zur Hand gehen − "jmdm. bei einer Arbeit durch Handreichungen helfen" − "… das war die 
uralte Mutter Glusch, die dort ihre verwitwete Schwiegertochter besuchte, um ihr beim Einkochen von 
Pflaumen zur Hand zu gehen (Böll, Erzählungen 181)." 

4. Рука як символ покарання: 
-  jmdm. rutscht die Hand aus; jmds. Hand rutscht aus − "jmd. schlägt einen anderen im Affekt (ins 

Gesicht)" − "Mir rutscht gleich die Hand aus, wenn du das noch einmal machst; Ich habe viel Alkohol 
konsumiert, und meine Hand ist auch oft ausgerutscht." 

- jmdm. zuckt es in den Händen − "jmd. würde am liebsten zuschlagen" − "Es zuckte ihm in den 
Händen, als er sah, wie die beiden Burschen den Hund quälten." 

- Hand an jmdn. legen − "jmdn. tätlich angreifen [und töten]" − "Die Männer legten Hand an ihn und 
schleppten ihn zum Verhör." 

- eine lose Hand − "eine Neigung, schnell und unüberlegt zuzuschlagen" − "Meine Mutter strafte mich 
selten, und wenn sie auch gelegentlich eine lose Hand hatte, so taten ihre heftigen Ohrfeigen doch nicht 
besonders weh  (www.maenerberatung.de)."   

5. Рука як символ пропозиції одруження: 
Компонент die Hand знаходимо також у фразеологізмах, які транслюють пропозицію одруження: 
- jmdm. die Hand (zum Bund) fürs Leben reichen − "jmdn. heiraten" − "So gelingt die finale Sprengung, 

und Kriemhild kann endlich ihrem langjährigen Verlobten vom Bautrupp auf der Gegenseite die Hand fürs 
Leben reichen."  

- jmdn. um die Hand seiner Tochter bitten − "um die Einwilligung der Eltern bitten, ihre Tochter zu 
heiraten" − "Darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten?" 

- um jmds. Hand anhalten (od. bitten) − "bitten, dass jmd. die Ehefrau (des Bittenden) wird" − "Mit 
zwanzig Jahren bat er um Elsas Hand, aber sie gab ihm einen Korb." 

6. Рука як символ захисту: 
- sich mit Händen und Füßen [gegen jmdn., etw.] sträuben/wehren − "sich sehr heftig [gegen jmdn., 

etw.]" − "Gilberg wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die feministische Front (Wilhelm, Unter 147)." 

http://www.maenerberatung.de)
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- seine/die schützende Hand über jmdn./(seltener) über jmdm. halten − "jmdn. schützen" − "… so gab es 
bald hier, bald da erregte Massenaktionen, gegen die man wehrlos war, weil die Kirche schützend ihre Hand 
über dem Volk hielt (Thieß, Reich 314)." 

7. Рука як символ хабарництва (крадіжки): 
- jmdm. die Hände schmieren (versilbern) − "jmdn. bestechen" − "Hatte der Richter sich von der Mafia 

die Hände versilbern lassen? Die Genehmigung ist kein Problem, wenn man den richtigen Leuten die Hände 
schmiert." 

- eine hohle Hand haben − "bestechlich sein" − "Wenn wir mit unserem Anliegen nicht durchkommen, 
müssen wir versuchen, jemanden zu finden, der eine hohle Hand hat." 

- klebrige Hände haben − "zum Stehlen neigen" − "Pass auf dein Geld auf, das Personal hier soll klebrige 
Hände haben." 

8. Рука як символ працелюбності/непрацелюбності: 
- die Hände regen − "fleißig arbeiten" − "Wann gibt es bei einer Mutter schon Feierabend? Sie regt ihre 

Hände doch von früh bis spät." 
- viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende − "zu mehreren kann man eine Arbeit schneller 

erledigen" − "Wenn wir alle mithelfen, ist das Zimmer in einer halben Stunde ausgeräumt; viele Hände 
machen der Arbeit schnell ein Ende." 

- alle/beide Hände voll zu tun haben − "sehr viel zu tun haben; sehr beschäftigt sein" − "Damals hatten 
die USA … beide Hände voll zu tun, um in Mittelamerika Unruhen zu provozieren … 
(www.deutscheverfassung.de)." 

- [die] letzte Hand an etw. [an]legen − "die letzten abschließenden [und verfeinernden] Arbeiten an etw. 
ausführen" − "Auch hat er an einige unvollendete Werke dieses großen Genies die letzte Hand gelegt 
(www.accolade.de)." 

- in die Hände spucken − "ohne zu zögern und mit Schwung an die Arbeit gehen" − "Die Briten haben 
tatsächlich in die Hände gespuckt. In nur 13 Wochen wurde die gesamte Produktion der Modelle Rover 25 
und 45 von Oxford nach Longbridge verlegt (NZZ 19.6.2001)." 

- etw. unter den Händen haben − "etw. in Arbeit haben, mit etw. für längere Zeit beschäftigt sein" − "… 
bestimmte Arbeiten, die das Kriminallaboratorium der Präfektur unter der Hand habe … ." 

9. Рука як символ побиття: 
- jmdm. rutscht die Hand aus; jmds. Hand rutscht aus − "jmd. schlägt einen anderen im Affekt (ins 

Gesicht)" − "Mir rutscht gleich die Hand aus, wenn du das noch einmal machst; Ich habe viel Alkohol 
konsumiert, und meine Hand ist auch oft ausgerutscht." 

- die Hand gegen jmdn. erheben − "jmdn. bedrohen, schlagen wollen" − "… so wie keiner von ihnen die 
Hand gegen seine Mutter erhoben hätte, so wenig konnten sie glauben, dass irgendjemand in ihrem Lande 
die Hand gegen das Recht erheben würde." 

- eine lockere Hand haben − "1. eine Neigung, schnell zuzuschlagen" − "Insider wissen, dass bei den 
Zeugen nicht nur eine lockere Hand herrscht, sondern brutalst eingeschlagen wird 
(www.members.nbci.com)." 

10. Рука як символ привітання: 
- küss die Hand/die Hände − "an weibliche oder (seltener) an hoch gestellte männliche Personen 

gerichtete Grußformel" − "… da wir oben auf der Burg täglich aneinender vorbeipassierten, ich mit meinem 
"Küss die Hände, Euer Gnaden (Perutz, Nachts 194)." 

- die linke Hand/die Linke kommt vom Herzen − "Floskel, mit der man kundtut, dass man jmdm. aus 
einem bestimmten Grund zur Begrüßung nur die linke Hand reichen kann" − "Die Redensart spielt 
scherzhaft auf die linksseitige Lage des Herzens an, weshalb ein Händedruck mit der Linken als besonders 
herzlich zu gelten hat." 

11. Рука як символ правди (обіцянки): 
- für jmdn., etw. die Hand ins Feuer legen − "garantieren, dass jmd. ein guter Charakter ist" − "Auf alle 

Fälle ist er grundanständig. Für den lege ich meine Hand ins Feuer." 
- Hand aufs Herz! − "sei/seien Sie ehrlich!; sage/sagen Sie die Wahrheit!" − "Also Franz, Hand aufs 

Herz: Was haben sie dir draußen für eine Tolle gedreht? (Döblin, Berlin 66)." 
- Hand drauf − "ich verspreche dir das/versprich mir das" − "So etwas habe ich nie über dich gesagt, das 

kannst du mir glauben − Hand drauf! Hand drauf, dass du bis morgen alle Bücher zurückgebracht hast!" 
- jmdm. auf etw. die Hand geben − "jmdm. etw. mit Handschlag versprechen" − "Der Rektor gab ihm 

die Hand darauf, dass er eine Untersuchung des Vorfalls einleiten würde." 
- sich für jmdn., etw. die Hand abhacken/abschlagen lassen − "sich für jmdn. etw. vorbehaltlos und 

uneingeschränkt verbürgen" − "Gerda und stehlen!? Niemals! Dafür lasse ich mir die Hand abhacken." 
- jmdm. etw. in die Hand versprechen − "jmdm. etw. [mit Handschlag] fest versprechen" − "… ich 

versprechs ihr in die Hand: Es wird ihr Recht geschehen! (Maass, Gouffѐ 289)." 

http://www.deutscheverfassung.de)
http://www.accolade.de)
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12. Рука як символ просторової близькості: 
Рука у складі стійких сполук служить на позначення просторової близькості, просторового коду, 

орієнтації праворуч і ліворуч: 
- Hand in Hand arbeiten − "so mit j-m zusammenarbeiten, dass man sich gegenseitig ergänzt und ein 

glatter Arbeitsablauf ermöglicht wird" − "Der VEB Turbinenbau … und vor allem die Energiewirtschaft 
müssen beim Wieder-in-Gangsetzen mit uns Hand in Hand arbeiten." 

- mit etwas Hand in Hand gehen − "mit etw. einhergehen, verbunden sein" − "Mit einer Rezession geht 
meist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit Hand in Hand." 

- zur Hand sein (etw. zur Hand haben) − "vorhanden sein, zur Verfügung stehen" − "Das Spiel musste 
abgebrochen werden, weil kein Ersatzball zur Hand war." 

13. Рука як символ бездіяльності: 
- keine Hand rühren − "nicht das geringste tun" − "Keine Hand rühre ich für den. Der hat mir das letzte 

Mal auch nicht geholfen." 
- die Hände in den Schoß legen − "nichts tun, untätig sein" − "Wir, Herr Pfarrer, können dabei unsere 

Hände abwartend in den Schoß legen (Kirst, Aufruhr 222)." 
- auf den Händen sitzen − "nicht Beifall klatschen" − "Das Publikum saß auf den Händen: Das Stück 

war ein Durchfall." 
14. Рука як символ долі/передбачення: 
- sich (Dativ) etw. an beiden Händen abzählen können − "sich etw. leicht denken können, etw. leicht 

voraussehen können" − "Was bei einer derartigen Veranstaltung herauskommt, kann man sich an beiden 
Händen abzählen." 

- aus der Hand lesen − "aus den Handlinien erkennen" − "Glauben Sie, dass man Schicksal und 
Charakter eines Menschen aus der Hand lesen kann?" 

Метафоричні компоненти цих зворотів ґрунтуються на стереотипних уявленнях німецького етносу 
та їхній оцінності. 

15. Рука як символ причетності: 
Соматизм рука транслює також чиюсь (таємну) причетність до якоїсь справи: 
- die Hand/seine Hände (bei etw.) im Spiel haben − "etw. heimlich mitwirken" − "Das konnte er sich 

denken, dass natürlich der Chef da seine Hand wieder im Spiel hatte." 
- bei etw. hat der Teufel die/seine Hand im Spiel − "etw. wird dauernd durch Schwierigkeiten gehemmt, 

bei etw. geht ständig alles schief" − "Bei diesem Projekt hatte von Anfang an der Teufel seine Hand im 
Spiel; was wir auch unternahmen, wir hatten keinen Erfolg." 

За допомогою символів відбувається трансляція культурної інформації. Мовні символи мають 
архетипну природу. Вони об’єднують різні плани реальності в єдине ціле у процесі семантичної 
діяльності в тій чи іншій культурі. 

Висновки та перспективи. Досліджуючи німецькі фразеологізми з соматичним компонентом die 
Hand було виділено 15 символів, які експлікує даний соматизм. Але варто зауважити, що 
запропонований нами перелік символів та фразеологізмів не є вичерпним та остаточним, що і 
визначає вектор наших подальших розвідок у дослідженні німецьких фразеологізмів з соматичним 
компонентом.  

Підводячи підсумки, варто зауважити, що аналіз німецьких фразеологізмів із соматичним 
компонентом дає змогу створити модель наївної анатомічної будови людини, відображену в 
німецькій етносвідомості, розкрити та транслювати соматичний код німецької культури, виявити 
семіотичні закономірності фразеосистеми мови, яка використовує знаки цієї моделі для найменування 
людських властивостей, дій, станів, поведінки тощо.  
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Тараба И. А. Соматический код немецких фразеологизмов  (на примере соматизма "die Hand"). 

В статье исследованы немецкие фразеологизмы с соматическим компонентом "die Hand", которые 
репрезентируют соматический код культуры в языковом сознании и выполняют функцию символов, 

которые являются источником их культурной интерпретации. Установлено, что немецкие 
фразеологизмы с соматическим компонентом die Hand эксплицируют 15 символов, которые дают 

возможность раскрыть и транслировать соматический код немецкой культуры. 

Taraba I. O. Somatic Code of German Phraseological Units (basing on а somatic component "die Hand").  

The article deals with German phraseological units with the somatic component "die Hand". They represent 
the somatic code of the culture in the language consciousness and fulfill the functions of the symbols, which 

are a source of their cultural interpretation. It is determined that German phraseological units with the 
somatic component "die Hand" present 15 symbols that give an opportunity to disclose and transmit the 

somatic code of German culture. 
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ЕКВІВАЛЕНТИ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ 

НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙ У НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ 

У статті розглянуто причини існування еквівалентів іменників жіночого роду на позначення 
професій, роду діяльності, посад, звань у новогрецькій мові, проаналізовано основні способи їхнього 
творення на основі трьох найбільших словників новогрецької мови, проведено порівняння реєстру цих 

словників щодо наявності в них цих лексем, визначено ступінь їхньої рівнозначності, спільне та 
відмінне між ними, сфери їхнього вживання. 

Постановка проблеми. Гендерні зміни в грецькому суспільстві в останні десятиліття мали 
безпосередній вплив на професійну номінацію жінок. Відповідно до зростання ролі жінки у 
професійній сфері, зростає кількість іменників, оформлених у жіночому роді на позначення професій. 
Внаслідок взаємодії мовних та позамовних чинників у новогрецькій мові вельми поширеними є 
випадки існування двох і більше іменників жіночого роду на позначення фаху, звань, утворених від 
одного і того ж іменника чоловічого роду. Причини цього явища та його наслідки становлять інтерес 
нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси творення іменників жіночого роду на 
позначення професій, роду діяльності від відповідних іменників чоловічого роду в новогрецькій мові 
розглянуто у працях Н. Клименко, М. Тріандафіллідиса, А. Анастасьяді-Симеоніді, Г. Бабінйотиса. 

Метою статті є вияв причин існування двох і більше жіночих еквівалентів на позначення назв 
професій, оформлених у жіночому роді від одного й того ж іменника чоловічого роду, з’ясування 
їхніх спільних і відмінних рис. 

Виклад основного матеріалу. У новогрецькій мові деякі іменники жіночого роду можуть 
утворюватися від іменників чоловічого роду на позначення професій, фаху, посад, звань декількома 
способами. На основі аналізу словників новогрецької мови Е. Кріараса (1995), М. Тріандафіллідиса 
(1998), Г. Бабінйотиса (2001) було визначено іменники на позначення професій, роду діяльності, 
звань, які у жіночому роду мають декілька еквівалентів.  

Таблиця 1. 
Жіночі еквіваленти у трьох словниках 

 
ο αυτοκράτορας η αυτοκράτειρα η αυτοκρατόρισσα   
ο γιατρός η γιατρός η γιατρίνα η γιάτρισσα η γιάτραινα 
ο δικαστής η δικαστής η δικαστίνα η δικάστρια  
ο ηγούμενος η ηγουμένη η ηγουμένισσα   
ο πρίγκιπας η πριγκίπισσα η πριγκιπέσα   

 
У словнику Е. Кріараса (1995) на відміну від двох інших названих словників відсутні іменники 

жіночого роду, утворені протиставленням артиклів η γιατρός, η δικαστής. Проте лише в цьому 
словнику подається такий варіант іменника жіночого роду, як η δικάστρια. 

Іменники η αυτοκράτειρα і η αυτοκρατόρισσα відрізняються сферою вживання. На відміну від 
іменника η αυτοκράτειρα, який є загальновживаним, іменник η αυτοκρατόρισσα вживається у 
розмовному мовленні. Так, у словнику Тріандафіллідиса поруч з цією лексемою вказується її сфера 
вживання – побутова, а у Бабінйотиса і Кріараса – народна мова.  

Іменник η γιατρίνα позначає жінку-лікаря і зрідка дружину лікаря. Для усунення омонімії було 
утворено іменники η γιατρέσσα, η γιάτρισσα, що позначають жінку-лікаря. Крім цього, значення "жінка-
лікар" має й іменник η γιατρός (ιατρός), що є офіційно прийнятим терміном, і тому має найбільшу 
частотність вживання. Проте іменник η γιατρίνα останнім часом вживається все частіше. Він 
використовується значно частіше, ніж іменники з омонімічним значенням η γιατρέσσα, η γιάτρισσα. До 
того ж, на відміну від останніх, його використання в публіцистичному стилі поступово втрачає 
експресивне забарвлення. 

Сферу вживання іменника η δικαστίνα у словнику Г. Бабінйотиса обмежено повсякденним 
мовленням на відміну від словника М. Тріандафіллідиса, де сфера його вживання не конкретизується.  

Вживання іменника η ηγουμένισσα у словнику М.Тріандафіллідиса обмежене сферою народного 
вжитку, тоді як у словниках М. Бабінйотиса і Е. Кріараса  – необмежене.  

Іменник η πριγκιπέσα маркованим є лише у словнику Тріандафіллідиса, де вказується конкретна 
сфера його вживання, а саме художня література. 

mailto:tolena@meta.ua
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Деякі іменники новогрецької мови мають синонімічні пари, які фіксуються лише двома з 
вищевказаних словників. Розглянемо спочатку ті, які наявні у словниках М. Тріандафіллідиса і 
Г. Бабінйотиса. 

Таблиця 2. 
Жіночі еквіваленти у словниках М. Тріандафіллідиса і Г. Бабінйотиса 

 
ο αστυνομικός η αστυνομικός η αστυνομικίνα  
ο βαρόνος η βαρόνη η βαρονέσα  
ο δικηγόρος η δικηγόρος η δικηγορίνα  
ο επιστήμονας η επιστήμονας η επιστημόνισσα η επιστήμων 
о ζυμωτής η ζυμώτρια η ζυμώτρα  
ο θυρωρός η θυρωρός η θυρωρίνα  
ο καλλιτέχνης η καλλιτέχνις η καλλιτέχνιδα  
ο κόπτης/κόφτης η κόπτρια η κόφτρα   
ο λογοτέχνης η λογοτέχνης η λογοτέχνιδα η λογοτέχνις 
ο πρεσβευτής η πρεσβευτής η πρεσβευτίνα  
ο πρόεδρος η πρόεδρος η προεδρίνα  
о βουλευτής η βουλευτής η βουλευτίνα  

 
У новогрецькій мові проблема оформлення у жіночому роді назв професій відбувається на тлі 

дискусій щодо книжного (катаревуса) та народного (димотичного) варіанту новогрецької мови. Коли 
грекині почали працювати у галузях, що традиційно вважалися чоловічими, з'явилася потреба у 
створенні жіночих відповідників на позначення цих професій [1: 3: 186]. Такі іменники створювалися 
книжним варіантом грецької мови – катаревусою, тобто іменник жіночого роду мав парадигму 
відмінювання іменника чоловічого роду. Палкий прихильник димотизму М. Тріандафіллідис 
запропонував, щоб назви професій для жінок оформлялися через два виключно димотичні словотвірні 
суфікси -ίνα, -ισσα. Тому поруч з іменниками жіночого роду η αστυνομικός, η δικηγόρος, η θυρωρός, η 
πρεσβευτής, η πρόεδρος η βουλευτής, утворених від іменників чоловічого роду за допомогою 
аналітичного способу, було утворено суфіксальним способом іменники η αστυνομικίνα, η δικηγορίνα, η 
θυρωρίνα, η πρεσβευτίνα, η προεδρίνα, η βουλευτίνα за допомогою димотичного суфікса –ίν(α). Суфікс -
ίν(α) надає іменнику значення "дружина чоловіка певної професії" або "жінка, що має цю професію". 
Внаслідок димотичного походження цього суфікса, сфера його вживання обмежується розмовним 
стилем та публіцистичним, в якому такі іменники використовуються для досягнення експресивного 
ефекту. Тому у словнику М. Тріандафіллідиса біля цих лексем вказується сфера їхнього вживання – 
побутова, а у словнику Г. Бабінйотиса – народна, окрім іменника η δικηγορίνα, сфера вживання якого 
– повсякденне мовлення. Іменники η αστυνομικός, η δικηγόρος, η θυρωρός, η πρεσβευτής, η πρόεδρος η 
βουλευτής використовуються в офіційному, науковому стилях і мають високу частотність вживання. 

Існування синонімічних назв η ζυμώτρια і η ζυμώτρα пояснюється тим, що суфікси -τρια і -τρα 
притаманні різним сферам вживання. Суфікс -τρα є народним, розмовним варіантом суфікса -τρια. 
Оскільки іменник η ζυμώτρια означає традиційну, народну професію – працівницю пекарні, яка 
замішує тісто, то народна форма η ζημώτρα вживається у розмовному народному мовленні, а η 
ζυμώτρια – в інших стилях. Так само пояснюється існування синонімічних іменників η κόπτρια і η 
κόφτρα, утворених відповідно від іменників чоловічого роду ο κόπτης і ο κόφτης. Більш того, розмовна 
форма утворюється лише від іменника, що має цілком димотичну форму ο κόφτης внаслідок заміни 
приголосного π на φ. Відповідно іменника η κόπτρια словники не фіксують. 

Пару іменників η καλλιτέχνιδα і η καλλιτέχνις також розрізняє сфера вживання. Тоді як іменник η 
καλλιτέχνιδα є загальновживаним, η καλλιτέχνις є його книжним відповідником. Те саме відбувається і з 
іменниками η λογοτέχνιδα і η λογοτέχνις. Замість форми η λογοτέχνις, яку фіксує словник Г. Бабінйотиса, 
М. Тріандафіллідис наводить форму η λογοτέχνης, яка утворюється аналітично, за допомогою 
протиставлення артиклів чоловічого і жіночого роду. Незважаючи на його менш поширене 
використання порівняно з іменником η λογοτέχνιδα, сфера його вживання – необмежена. 

Обидва словники фіксують форму η επιστήμονας, утворену аналітично від відповідного іменника 
чоловічого роду ο επιστήμονας, але М. Тріандафіллідис подає ще один варіант, характерний для усного 
мовлення η επιστημόνισσα, а Г. Бабінйотис – книжний варіант η επιστήμων. 

Суфікс –έσα надає іменникам на позначення почесних титулів розмовного відтінку. Відповідно 
таку сферу вживання має іменник η βαρονέσα на відміну від загальновживаного варіанта η βαρόνη. 

Розглянемо варіанти іменників на позначення фаху, почесних звань, оформлених у жіночому роді, 
які представлені у словниках М. Тріандафіллідиса і Е. Кріараса та відсутні у словнику Г. Бабінйотиса. 
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Таблиця 3. 
Жіночі еквіваленти у словниках М. Тріандафіллідиса і Е. Кріараса 

 
ο δούκας η δούκισσα η δουκέσα  

ο ζαχαροπλάστης η ζαχαροπλάστισσα η ζαχαροπλάστρια η ζαχαροπλάσταινα 
ο ξενοδόχος η ξενοδόχος η ξενοδόχα η ξενοδόχισσα 

 
У випадку пари η δούκισσα і η δουκέσα, суфікс -έσα є відповідником суфікса –ισσα у розмовному та 

народному мовленні. Крім того, варіант η δουκέσα вживається дуже рідко. 
Варіант η ζαχαροπλάσταινα вживається у розмовному стилі і позначає не лише жінку, яка працює 

кондитером, а й дружину кондитера. Іменник η ζαχαροπλάστισσα вживається зрідка, він притаманний 
розмовному стилю. 

Словник М. Тріандафіллідиса подає два жіночі відповідники іменника ο ξενοδόχος – η ξενοδόχος та 
розмовний варіант η ξενοδόχα, тоді як словник Е. Кріараса подає два народні варіанти – η ξενοδόχα, η 
ξενοδόχισσα. 

Деякі жіночі еквіваленти іменників чоловічого роду на позначення професій, роду діяльності 
фіксують лише словники Г. Бабінйотиса і Е. Кріараса. 

Таблиця 4. 
Жіночі еквіваленти у словниках Г. Бабінйотиса і Е. Кріараса 

 
ο σκηνοθέτης η σκηνοθέτρια η σκηνοθέτις η σκηνοθέτισσα 
ο συγγραφέας η συγγραφέας η συγγραφέυς  
ο γραμματέας η γραμματέας η γραμματεύς  

 
Словник Г. Бабінйотиса подає два варіанти іменника жіночого роду – загальновживане η 

σκηνοθέτρια і книжне η σκηνοθέτις, тоді як словник Е. Кріараса подає η σκηνοθέτρια і η σκηνοθέτισσα, не 
конкретизуючи сферу їхнього вживання, проте суфікс –ισσα надає слову народного звучання. 

Лексеми η συγγραφεύς і η γραμμετεύς є книжними відповідниками лексем η συγγραφέας і η 
γραμματέας. 

Існують також лексеми, які у жіночому роді мають більш, ніж одну форму, і при цьому 
фіксуються лише в одному зі словників. Вони демонструють паралелізм різних способів творення 
еквівалентних за значенням слів. 

Так, словник М. Тріандафіллідиса представляє такі способи творення еквівалентних іменників 
жіночого роду на позначення професій, роду діяльності, посад: 

1. Аналітичний спосіб (протиставлення артикля) і суфіксальний (за допомогою суфікса –ίνα): 
о αεροπόρος – η αεροπόρος/αεροπορίνα, ο αντιπρόεδρος – η αντιπρόεδρος/αντιπροεδρίνα, ο αξιωματικός – η 
αξιωματικός/αξιωματικίνα, ο δήμαρχος – η δήμαρχος/δημαρχίνα, ο ευρωβουλευτής – η 
ευρωβουλευτής/ευρωβουλευτίνα, ο ιατροδικαστής – η ιατροδικαστής/ιατροδικαστίνα, ο πρωθυπουργός – η 
πρωθυπουργός/πρωθυπουργίνα, ο συνταγματάρχης – η συνταγματάρχης/συνταγματαρχίνα. Іменники з 
суфіксом –ίνα, на відміну від загальновживаних утворень за допомогою аналітичного способу, мають 
обмежену сферу вживання – розмовно-побутову. 

2. Аналітичний спосіб (протиставлення артикля) і суфіксальний (суфікс –ίσσα): ο διπλωμάτης – η 
διπλωμάτης/διπλωμάτισσα, ο λέκτορας – η λέκτορας/λεκτόρισσα, ο λυκειάρχης – η λυκειάρχης/λυκειάρχισσα, ο 
τμητατάρχης – η τμηματάρχης/τμηματάρχισσα, ο τομεάρχης – η τομεάρχης/τομεάρχισσα. Іменники з суфіксом 
–ισσα переважають у розмовному мовленні. 

3. Аналітичний спосіб (протиставлення артикля), суфіксальний (суфікс –ίνα  і суфікс –ίσσα):  
ο εισπράκτορας – η εισπράκτορας/εισπρακτόρισσα/εισπρακτορίνα. Варіанти, утворені за допомогою 
суфіксального способу, характерні для усного мовлення. 

4. Аналітичний спосіб (протиставлення артикля) і флективний  (флексія –α): ο νοσοκόμος – η 
νοσοκόμα/νοσοκόμος, ο τραπεζοκόμος – η τραπεζοκόμος/τραπεζοκόμα. Варіант η νοσοκόμος є книжним. 
Іменники η τραπεζοκόμος і η τραπεζοκόμα є повними еквівалентами. 

5. Суфіксальний (суфікс –τρια) і флективний (флексія -ού): ο κοπτοράπτης – η 
κοπτοράπτρια/κοπτοραπτού. Варіант η κοπτοραπτού є розмовним, цього звучання надає йому димотична 
флексія –ού. 

6. Суфіксальний (суфікс –ίνα) і флективний (флексія –ού): ο ταξιτζής  - η ταξιτζίνα/ταξιτζού.  
Обидва варіанти вживаються у розмовному мовленні. 

Еквіваленти можуть бути утворені одним і тим самим способом – суфіксальним, але за допомогою 
різних суфіксів: 
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1. Суфікси –τρια і -τρα: ο θεριστής - η θερίστρια/θερίστρα, ο τοξευτής – η τοξεύτρια/τοξέυτρα, ο 
τροφοδότης – η τροφοδότρια/τροφοδότρα, η υφάντρα/υφάντρια. Іменники з суфіксом -τρα  є димотичними 
варіантами. 

2. Суфікси –τρια і –ίστα: ο ακορντεονίστας – η ακορντεονίστρια/ακορντεονίστα, ο κιθαρίστας / 
κιθαριστής – η κιθαρίστα/κιθαρίστρια, ο τρομπετίστας – η τρομπετίστρα/τρομπετίστα, ο τρομπονίστας – η 
τρομπονίστρια/τρομπονίστα, ο τσελίστας – η τσελίστρια/τσελίστα. Суфікс –ίστα використовується при 
творенні іменників, що позначають музику, яка спеціалізується на певному музичному органі. 
Словники Г.Бабінйотиса і Е.Кріараса подають лише варіанти, утворені за допомогою суфікса -τρια. 

3. Суфікси –ίσσα і –ις: ο ανθοπώλης – η ανθοπώλισσα/ ανθοπώλις, ο λαχειοπώλης – η  
λαχειοπώλισσα/λαχειοπώλις. Варіанти з суфіксом –ις є книжними. Крім того, існує ще варіант η 
ανθοπώλιδα. 

4. Суфікси –τρια і –ισσα: ο επιστάτης – η επιστάτρια/επιστάτισσα, ο κωπηλάτης – η κωπηλάτισσα/ 
κωπηλάτρια. Варіанти з суфіксом –ισσα є розмовними. 

У словнику Г.Бабінйотиса представлені еквіваленти, які утворені тільки суфіксальним способом, 
але за допомогою різних суфіксів: 

1. Суфікси –τρια і -τρα: ο κλαδευτής – η κλαδεύτρα/κλαδεύτρια, η κεντήστρα/κεντήτρα/κεντήτρια, ο 
τεχνίτης – η τεχνίτρια/τεχνίτρα, ο μαυλιστής – η μαυλίστρια/μαυλίστρα, ο ράπτης/ράφτης – η ράπτρια/ράφτρα. 
Суфікс –τρα є димотичним, а, отже, іменники, утворені за його допомогою, притаманні розмовно-
побутовому стилю. 

2. Суфікси –τρια і –ισσα: ο εργοδότης – η εργοδότρια/εργοδότισσα, ο καπνεργάτης – η 
καπνεργάτρια/καπνεργάτισσα. Суфікс –ισσα надає іменникам народного звучання. 

3. Суфікс –τρια і –ιδα: ο αυλητής – η αυλητρίδα/αυλήτρια, ο συνθέτης – συνθέτιδα/συνθέτρια, ο 
τηλεσκηνοθέτης – η τηλεσκινοθέτιδα/τηλεσκηνοθέτρια. Обидва варіанти є загальновживаними, лише щодо 
іменника η σκηνοθέτρια вказується, що його використання характерне для повсякденного мовлення. 

4. Суфікси –τρια і –ίστα: ο τσεμπαλίστας – η τσεμπαλίστρια/η τσεμπαλίστα. Ці два іменники є 
повними еквівалентами. 

5. Суфікси –τρια і –ις: ο μουσικοσυνθέτης - η μουσικοσυνθέτρια/μουσικοσυνθέτις, ο αρχισυντάκτης -  η 
αρχισυντάκτρια/αρχισυντάκτις. Суфікс –ις є книжним, а, отже, іменники, утворені за допомогою цього 
суфікса мають обмежену сферу вживання. 

6. Суфікси –ίσσα і –αινα: ο ρήγας – η ρήγισσα/ρήγαινα. Іменник η ρήγαινα є розмовним. 
Єдиним випадком різних способів творення еквівалентів у словнику Г. Бабінйотиса є іменник ο 

αρχιτέκτονας/αρχιτέκτων – η αρχιτέκτονας/αρχιτέκτων/αρχιτεκτόνισσα, де співіснують іменники, утворені 
за допомогою протиставлення артикля і суфіксального способу. Варіант η αρχιτεκτόνισσα є народним. 

У словнику Е. Кріараса наявні такі способи творення відповідних еквівалентів: 
1. Аналітичний спосіб (протиставлення артикля) і суфіксальний (суфікс –ισσα): ο έμπορος – η 

έμπορος/εμπόρισσα. У новіших словниках М. Тріандафіллідиса і Г. Бабінйотиса подається лише один 
варіант – η έμπορος. Іменник η εμπόρισσα вживається зрідка. 

2. Суфіксальний (за допомогою суфікса –ισσα) і флективний (флексія –α): ο σερβιτόρος – η 
σερβιτόρα/σερβιτόρισσα. У словниках М. Тріандафіллідиса і Г. Бабінйотиса подається лише варіант – η 
σερβιτόρα. Іменник η σερβιτόρισσα фактично не вживається. 

Згідно зі словником Е. Кріараса іменники жіночого роду, які мають декілька еквівалентів, 
творяться за допомогою суфіксального способу за допомогою таких суфіксів: 

1. Суфікси –τρια і -τρα: ο γαζώτης – η γαζώτρια/γαζώτρα, ο αρπίστας/αρπιστής - η αρπίστρια / 
αρπίστρα. Варіант η αρπίστρα фактично не вживається, а η γαζώτρα є маловживаним. 

2. Суфікси –τρια і –ισσα: о αρχιτεχνίτης – η αρχιτεχνίτρα/αρχιτεχνίτισσα, ο καντηλανάφτης – η 
καντηλανάφτισσα/καντηλανάφτρια. Словники М. Тріандафіллідиса і Г. Бабінйотиса не фіксують 
жіночого відповідника іменника ο αρχιτεχνίτης. Вони подають лише один жіночий відповідник 
іменника ο καντηλανάφτης - η καντηλανάφτισσα. 

3. Суфікси –τρα і –ισσα: ο μικροτεχνίτης – η μικροτεχνίτισσα/μικροτεχνίτρα. Словник Г. Бабінйотиса 
подає один варіант – η μικροτεχνίτρα. 

4. Суфікси –ισσα і –ινα: ο γυμνασιάρχης – η γυμνασιάρχισσα/γυμνασιάρχινα. Словник 
М.Тріандафіллідиса подає інший варіант – η γυμνασιάρχης, а словник Г. Бабінйотиса – η 
γυμνασιάρχισσα. Варіант η γυμνασιάρχινα є маловживаним.  

5. Суфікс –ισσα і –αινα: ο μπακάλης – η μπακάλισσα/μπακάλαινα. Словники М. Тріандафіллідиса  
і Г. Бабінйотиса подають лише один жіночий відповідник – η μπακάλισσα. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, в новогрецькій мові іменники 
чоловічого роду на позначення професій, посад, звань, роду діяльності іноді мають у жіночому роді 
декілька еквівалентів. Вони творяться аналітичним (протиставлення артикля), суфіксальним та 
флективним способами. Неусталеність системи граматичного роду новогрецької мови спричинює 
різний ступінь фіксації їх найбільшими словниками новогрецької мови. Найчастіше такі еквіваленти 
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відрізняються сферою вживання. Шлях розвитку граматичного роду новогрецької мови становить 
інтерес подальших досліджень. 
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Тищенко Е. А. Эквиваленты существительных женского рода со значением профессии 
в новогреческом языке. 

В статье рассмотрены причины существования эквивалентов сущестивтельных женского рода со 
значением профессии, рода деятельности, должности, звания в новогреческом языке, 

проанализированы основные способы их производства на основе трех наибольших словарей 
новогреческого языка, определена степень их равнозначности, сферы их употребления. 

Tyschenko O. O. Female Equivalents with the Meaning of Profession in Modern Greek. 

The article deals with the reasons of the existence of female equivalents with the meaning of profession in 
Modern Greek, their main ways of derivation on the basis of the three biggest dictionaries of Modern Greek 

are analysed, the styles they are used in are determined. 
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ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ПОДОРОЖЕЙ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО 

У запропонованій статті простежуються художні принципи та своєрідність жанру подорожі у  
творчості Юзефа Ігнація Крашевського. Автор акцентує увагу на неоднозначності визначення цього 

літературного твору, його жанрової свободи, взаємодії з проблемою кліше, а також аналізує 
залежність від змін, що відбуваються в літературі взагалі. 

 
Наше життя – це подорож, ідея – путівник.  

Немає путівника, і все зупинилося.  
В. Гюго 

Подорожня література належить до найдавніших жанрів літератури. Путівники, подорожні 
щоденники, описи, нотатки, репортажі надійно увійшли в ряд літературних творів. Подорожню 
літературу прийнято розділяти на художню та нехудожню. Для цього жанру характерний симбіоз 
художніх та нехудожніх форм, вільний спосіб поводження з матеріалом на розсуд автора, поєднання 
різних жанрів або їхніх елементів у межах одного художнього простору. Індикаторами жанру 
подорожі є вказівники часу і простору, які допомагають відтворити маршрут і час подорожі. 

Кожна подорож окреслює певний  відрізок часу. Наукові визначення цього жанру розмиті та 
нечіткі. Неузгодженість у термінології призводить до того, що літературознавці рідко звертаються до 
наукового визначення та обґрунтування жанру подорожі. Завдяки внутрішнім взаємовпливам, 
синтезові різних жанрів у межах одного, подорож набуває вільного характеру. Літературній подорожі 
властиві глибокі внутрішні процеси – думки, відчуття, переживання, зумовлені певною мандрівкою. 
Подорож є не тільки предметом, а й тлом для глибоких рефлексій.  

Жанр подорожі нерозривно пов’язаний з поняттями простору та часу. Простір і час є основними 
категоріями пізнання світу, а їх нерозривність у природі та мові має універсальний характер. 
Просторово-часова організація твору зумовлена як правило внутрішньою будовою твору, змістовою 
характеристикою, позицією автора та його світоглядом. Хронотоп визначає художню єдність 
літературного твору в його відношенні до його жанрової структури. Розглядаючи численні дискусії 
щодо віднесення подорожі до жанру чи жанрового різновиду, ми дійшли висновку, що незважаючи на 
свободу побудови художнього простору творів такого типу, їх варто віднести до жанру зі своєю 
ланкою різновидів. Ми маємо на меті дослідити художній стиль Ю. І. Крашевського, який відрізняє 
його від інших письменників, що звертались до цього жанру, простежити генезу його творчих 
зацікавлень, реалістичні і романтичні тенденції у творчості. Варто зазначити, що автори досить вільно 
називають свої твори, написані в жанрі подорожі. Адже, на думку польського дослідника Чеслава 
Згожельського: "Немає літературного жанру в розумінні чогось постійного, незмінного, що можна 
було б раз і назавжди визначити. Це поняття динамічне, таке, що зазнає змін у залежності не тільки 
від іманентних законів власного і внутрішнього розвитку, але також, від змін, через які проходить 
одночасно вся система літератури" [1: 31]. 

Одночасно, з притаманною подорожній літературі жанровою свободою, вона взаємодіє з 
проблемою кліше та стереотипів. Подорож має чіткі індикатори жанру: часову протяжність, опис 
певного маршруту, легкість та невимушеність стилю, різноплановість матеріалу пропонованого 
читачеві, яскраво виражене авторське "я". Водночас цей жанр пропонує досить гнучкий спосіб 
організації твору як естетичної цілості, де обсяг, зміст, форма визначаються автором та зазначаються 
ним у підзаголовках –  як то спогади, нотатки, записки, щоденники. Як правило, усім цим творам 
властива насиченість фактами, детальною інформацією, емоційною енергетикою від вражень, 
отриманих під час подорожей. Письменники намагались намалювати широку картину звичаїв, 
характерів, портретів, культурного, суспільного життя мешканців відвіданих місцевостей. Наприклад, 
у Франції у ХVІІІ столітті були популярні "фізіології", присвячені мешканцям різних географічних 
регіонів: селянам, ремісникам, міщанам. Подібність фізіологічного нарису та подорожі полягає в 
однакових функціях – спостерігати і вивчати явища, типи людей на основі поєднання художнього і 
наукового мислення. Тому переважно всі подорожі містять у собі фізіологічні нариси. 

Особливого розвитку цей жанр досяг у добу романтизму. Історизм мислення романтиків виявлявся 
у прагненні зрозуміти сучасність, звернувшись до минулого. У цей період фольклор став джерелом 
знань для відродження звичаїв, мови рідного народу, пізнання себе в національній сутності та 
загальнослов’янській єдності. Зацікавлення фольклором та народними віруваннями, звичаями, 
обрядами розширює час і простір з сучасного на минуле та потойбічне. У зацікавленості фольклором 
виявляються національні риси, ментальність народу. Усі ці риси властиві творчому доробку 
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Ю. І. Крашевського в жанрі подорожі. Мотиви мандрівок Ю. І. Крашевського легко прочитуються в 
його подорожніх нотатках, а також в епістолярній спадщині. Однак головним джерелом знань про 
культуру та історію свого краю, а також інших країн були подорожі письменника. 

Жанр подорожі у творчості Ю. І. Крашевського не випадковий. Він повністю відповідав 
естетичній концепції письменника – правдивого відображення дійсності. У дискусії з Міхалом 
Грабовським про історичний роман Ю. І. Крашевський зазначив власну позицію щодо 
документалізму. У статті "Слово про правду в історичному романі" він обґрунтував основні принципи 
побудови твору, що базується на автентичних матеріалах. Саме тут він виголосив, що правда в 
історичному романі двояка – мистецька і історична, що дозволяє поєднувати документалізм з 
вимислом. Новатор, відкритий до мистецьких пошуків, він випередив багатьох своїх сучасників, 
виголошуючи засади реалістичного мистецтва – розуміння літературного твору як виду суспільного 
самопізнання, ролі споглядання у творчому процесі, заохочення до відкритої композиції. Він розвивав 
та пропагував нові форми літератури. Такі твори становлять зразок нового витка в подорожньому 
письменстві ХІХ століття. Неймовірна жага пізнання чітко простежується в усіх його подорожах. Він 
цікавиться усім з чим має справу, і що прагне пізнати допитливий мандрівник, передусім історією 
відвідуваних місцевостей, яка часто становила провідний мотив його мандрівки. Зацікавленість 
Ю. І. Крашевського історією є невипадковою, беручи до уваги хоча б той факт, що він є зачинателем 
польського історичного роману, попередником та вчителем Генріка Сенкевича. Письменник детально 
вивчав звичаї мешканців відвідуваних теренів, наукові досягнення, культурні надбання. Юзеф 
Крашевський демонструє універсальний тип ученого – етнографа, біолога, географа, історика в одній 
особі. Обдарований надзвичайною енергією, пізнавальним прагненням і непересічним ентузіазмом, 
Ю. І. Крашевський зміг поєднати у своїх творах знання звичаїв, відвідуваних ним місцевостей, із 
власним талантом та глибокими знаннями з інших сфер і художньо їх осмислити. Він також активно 
користувався різноманітними архівами, досліджував цінні рукописи та включав їх у контекст своїх 
літературних мандрівок. 

Його "Спогади про Волинь, Полісся та Литву" (1841 р.) є цінною скарбницею історичних та 
краєзнавчих відомостей і водночас непересічним літературним твором. Важливим моментом є те, що 
він був написаний вже після завершення мандрівки. Якщо під час подорожі виникали ті чи інші 
думки, рефлексії з приводу побаченого та пережитого, записувалися вони вже після закінчення 
вояжу. Візуальне оформлення текстового простору має вигляд окремих оповідань, що складають одну 
змістову і композиційну цілісність – усі частини об’єднані в розділи однієї книги. Певна 
фрагментарність, укладена в продуману єдність, дає підстави говорити про повноцінну літературну 
подорож. Кожна з двадцять однієї частини книги може бути окремим автономним оповіданням, адже 
усі вони становлять  розділи книги та мають свої назви. Незважаючи на формальну й тематичну 
автономність кожного розділу, разом вони утворюють наративну цілість, гармонійно кореспондуючи 
між собою. Така структура твору свідчить про ретельну та копітку працю письменника над книгою. 

Художній стиль Ю. І. Крашевського визначається поєднанням наукового, філософського і 
художнього типу мислення. Історичний матеріал у його творах актуалізується, художньо 
осмислюються різні рівні минулого і сучасного, що є вже не просто відтворенням реалій, а 
узагальненням, своєрідною філософією історії.  

Інший твір Ю. І. Крашевського цього типу – "Спогади про Одесу, Єдисан та Буджак" – цікавий 
тим, що автор надав йому форму щоденника подорожі, зазначивши це в підзаголовку. Твір 
відрізняється від попередніх подорожей Ю. І. Крашевського тим, що був укладений у хронологічному 
порядку. Оповідь підпорядкована спокійному ритму мандрівки, маршрутові, погодним умовам та 
науковому інтересу письменника. Такий тип подорожі становить взірець захоплення автора історією. 
Описи природи у творі становлять передмову до лекції з історії, яка відкриває завісу минулого. 
Історія є основною цінністю подорожей Ю. І. Крашевського, що вирізняє його серед  багатьох інших 
письменників, які зверталися до цього жанру. Письменник мав власне бачення історії та трактування 
історичних подій, зазначаючи, що деякі автори "оточені фактами, не вміють їх пов’язати і поєднати, 
розрізнені, нетерпеливо намагаються зіставити, зклеїти, а робота розпадається і не хоче існувати" [7: 
5]. Історія у подорожніх творах Ю. І. Крашевського стає основоположною цінністю, набуває 
комплексного характеру, залучаючи інші науки – археологію, етнографію, географію та інші. 
Письменник неодноразово наголошував, що й "горстка землі може викликати пошану. Якби на неї 
впала чиясь сльоза, ступила нога, змішався з нею попіл, зберігав спогади – та горстка землі мала б 
високу вартість" [5: 273]. Подорожуючи, автор одночасно систематизував набуті знання, збирав 
малодосліджені факти. Так, наприклад, на мурах Луцького замку Ю. І. Крашевський намагався 
віднайти сліди іхтіолітів. Свідчення минувшини він шукав передусім у землі, а суть людського 
існування вбачав у пам’яті та історії, адже історичні знання, на думку письменника, визначають 
розвиток людства. Збереження історичних пам’яток від забуття окреслює стиль Ю. І. Крашевського, 
набуває рис наукового пошуку письменника. Слово теж має свою археологію, до якої часто 
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зверталися романтики – етимологію. Користуючись цим постулатом, Ю. І. Крашевський 
розшифровував ономастичні загадки, вивчаючи взаємовпливи різних мов. Під час подорожі працював 
у бібліотеках та архівах, які обов’язково відвідував, збагачуючи свої знання новими матеріалами. 
Юзеф Крашевський відкидав будь-яке заперечення як чинник історичного розвитку: 

"У нашому світі існують речі, які не слід заперечувати, в яких сумніватися, відкидати: існує 
практичне життя, моральні настанови, потреби суспільного життя. Мораль категорична, вимагає одне, 
забороняє інше, від одного до іншого немає шляху, між одним та іншим немає і не може бути зв’язку" 
[3: 25].  

У категоріях такого морального ригоризму письменник вбачав прояви романтизму. Заборони 
призводили до руйнівних процесів, а для Ю. І. Крашевського основоположними цінностями були 
загальна згода, гармонія людини та Бога. Суть людини за Ю. І. Крашевським визначається 
категоріями пам'яті та історії. Історія визначає сутність народу, якому належить. Знання власної 
історії визначає сутність життя, адже вона проходить органічний розвиток. Вивчати історію означає 
культивувати традицію, якій загрожує забуття та смерть. Якщо народна історія проходить органічний 
шлях, тоді наперекір історичним катаклізмам вона збереже свою циклічність та безперервність. 
Подорожуючи провінцією, письменник намагався зберегти й утвердити духовні цінності в пам'яті 
народу. Він відстоював романтичний постулат, який проголошував, що "народи під опікою Христа не 
гинуть, не зникають", адже "…втративши державність, невтомною спокійною працею можемо і 
повинні утримати в собі життя" [3: 26]. Історія в його розумінні завжди була тривалим процесом, 
сповненим праці та труднощів. Саме тому і цикл історичних романів Ю. І. Крашевського 
характеризувався баченням цілісності й нерозривності історичного розвитку.  

Книги Ю. І. Крашевського про подорожі характеризуються фрагментарністю та епізодичністю, 
адже вони стали наслідком накопичення історичних відомостей про забуті цивілізацією місцевості. 
Така неповна картина історії змушена послуговуватися фрагментами, а тому особлива роль припадає 
археології, яка займалася рештками історії. Незважаючи на те, що подорожі Ю. І. Крашевського мали 
фрагментарний характер тексту, наявність різних уривків, проте текст сприймається як цілість. 
Мандри в просторі – це не лише форма фізичного переміщення між об’єктами, а й мисленнєва та 
чуттєва діяльність автора. 

"Спогади про Одесу, Єдисан та Буджак" характеризувала коротка дистанція часу між 
безпосередніми подорожніми враженнями та їх літературною фіксацією. Постійна зміна тла акції та 
новизна і незвичайність для читача описуваних місцевостей становлять динамічність оповіді. Пасивна 
динаміка змушує автора до статистичного опису краю. Постійна зміна причиново-наслідкових 
принципів надає авторові велику свободу  поводження з текстом.  

Художній світ подорожей Ю. І. Крашевського орієнтовано навколо історії, пам’яті людства. Цій 
цінності підпорядковані всі подорожні твори польського письменника. Просторово-часова структура 
художнього тексту є засобом тлумачення буття через художність та мову твору. Поетика просторово-
часових відносин, проблема авторського кругозору, його спосіб сприйняття реальності відбиває 
специфіку подорожей Ю. І. Крашевського. Оцінка автором суб’єкта спостереження визначає характер 
інших пластів подорожі: просторово-часового, фразеологічного, психологічного, ідеологічного та 
інших.   

Подорожі Ю. І. Крашевського часто містять статичні описи краю. Автор вільно поводиться з 
матеріалом, на власний розсуд організовуючи художній простір текстів. Його твори подорожнього 
змісту мають, як правило, не одну мету, а кілька. Автора цікавлять історичний, археологічний, 
естетичний, філософський, краєзнавчий та інші аспекти. Презентація результатів подорожей 
відбувалася у письменника в різний спосіб – "Спогади про Волинь, Полісся та Литву" укладені в 
збірник оповідань,  "Спогади про Одесу, Єдисан та Буджак" – становлять статичний опис шляху, 
"Картки з подорожей" – містять здебільшого мистецько-культурні рефлексії. 

Усі подорожі Ю. І. Крашевського мають елементи інтелектуальної подорожі. Вони наповнені 
фактами, статикою та динамікою, демонструють культурне і суспільне коріння культурних формацій 
відвідуваних територій. 

Волинь та Поділля були для письменника не лише землею замків та палаців, як для його 
попередника Олександра Пшежджєцького, який здійснив подорож українською землею на 
замовлення уряду для статистичного огляду краю. Під час своєї мандрівки він затримувався лише в 
палацах і докладно описав це у своїй книзі "Поділля, Волинь, Україна" (1841). Натомість Юзефа 
Крашевського передусім цікавили люди, їхні помешкання, церкви, корчми, пейзажі. У "Спогадах про 
Волинь, Полісся та Литву" йому вдалося створити романтичну панораму, обрамлену талановитим 
словом. Цей  твір містить захоплюючі описи пейзажів лісів, долин, річок. "Який же поетичний цей 
край! Скільки думок тут можна зібрати, скільки причин для роздумів. Руїни палаців, цвинтарі, 
легенди! Які прекрасні краєвиди!" [6: 39]. Усе це знайшло відображення у творах письменника. 
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На відміну від багатьох романтиків, він охоче використовував описи промислових пейзажів та 
зображував буденність життя. Особливу увагу Ю. І. Крашевський приділяв селу та його мешканцям. 
У творах письменника індикаторами простору сільської місцевості є церква, корчма, цвинтар на краю 
села, млин над ставком. Детальність описів вказувала на реалістичний характер стильової манери 
автора. Письменник порівнював села і мешканців різних регіонів та країн, відзначав оригінальність та 
чарівність пограничних, на думку польського письменника, польських земель. У "Гавендах про 
літературу і мистецтво" Ю. І. Крашевський писав: "Звертаюся до села як неторкнутого досі матеріалу, 
як найістотнішої частини нашого краю, який завжди найбільше жив сільським життям, бо міста вже 
пахли такою німеччиною і чужинністю" [8: 11]. Зауважимо, що звернення до теми села та народної 
творчості –  основна риса його подорожей. 

Письменник наголошував на безперервній тривалості народної традиції, зв'язку людини з землею. 
У центрі його уваги завжди була людина з особливостями своєї ментальності, вбрання, поведінки, які 
описані у творах письменника до найменших деталей. У фізіономічних описах людей, які мешкають 
У різних регіонах, Ю. І. Крашевський пробував творити регіональні генотипи, зіставляючи різні 
групи людей на основі культурних відмінностей, одягу, антропології мешканців: 

"На Волині і Поділлі", – писав Ю. І. Крашевський, – "чоловіки скрізь гарні й статні, а жінки 
страшні. А на Поліссі навпаки. Це правда, що і риси обличчя, і характер народу, і волосся, і різна 
стать доводять різне походження мешканців Полісся і степу" [4: 53]. 

На основі таких антропологічних контрастів письменник робить висновки про культурні 
відмінності, які спостерігав на ярмарках, при обрядах, пробував накреслити загальний образ 
селянина. Такий глибокий інтерес до сільських буднів, реєстрація та опис волинської та поліської 
дійсності поєднувався з критикою закордонних вояжів. "На жаль, завжди шукаємо картини далеко від 
себе, але ніколи біля себе… спокушаємося чужим, а свого так наслухаємося, надивимося, що воно 
втрачає для нас свою принадність… тому іноземець, який щойно прибув до нашого краю більше в нас 
побачить і краще опише" [6: 26]. Спосіб зображення сільського життя та селян у подорожах 
Ю. І. Крашевського поєднував у собі як романтичні, так і реалістичні риси – захоплення природою, 
співчуття до злиденного життя селян і водночас детальні реалістичні описи їхніх буднів.  

Подорожні нотатки Ю. І. Крашевського вказують на ґенезу його зацікавлень. Спосіб зображення 
фактів і подій, як і формулювання спостережень свідчать про те, що автор є вченим і літератором в 
одній особі. Наприклад, його "Спогади про Волинь, Полісся і Литву" є повноцінним художнім 
твором, а "Спогади про Одесу, Єдисан і Буджак" – більше нагадують археологічно-історичне 
дослідження відвідуваних місць, хоча не позбавлених емоційності та хисту письменника.  

Інша подорож Ю. І. Крашевського "Картки з подорожей" теж з’явилася під впливом пізнавальної 
діяльності автора. Цей твір містить враження письменника з мандрівок не рідною землею, а подорожі 
письменника до Західної Європи. Під час своїх кількаразових подорожей до Італії у 1858-1864 роках 
Юзеф Ігнацій Крашевський відвідав Венецію, Женеву, Флоренцію, Рим, Неаполь та інші міста. У 
Римі перебував найдовше. Крім подорожі до Італії 1858 року, яку вважав найцікавішою, відвідав 
також Австрію, Францію та Німеччину. Розповідь про західноєвропейську мандрівку вийшла 
окремою книгою в кілька томів і отримала назву "Картки з подорожей 1858-1864 років". Перший том, 
присвячений історії італійського мистецтва, вийшов друком у 1866 році. У другому томі, який був 
виданий у 1874 році, йдеться переважно  про подорож до Франції та Німеччини.  

У "Картках з подорожей" Юзеф Ігнацій Крашевський презентував свої погляди на тему мистецтва 
італійського ренесансу, а також здійснив аналіз європейського мистецтва від найдавніших часів до 
сучасного авторові періоду. У своїх висновках прагнув передусім надати об’єктивне висвітлення 
всього побаченого і почутого під час подорожі. Мандруючи на чужині, письменник  відкрив нові 
способи пізнання іноземної дійсності. Не варто, однак, шукати в цих книгах систематизованих 
усталених поглядів на мистецтво італійського ренесансу. Належачи до основних творів польського 
подорожнього письменства, "Картки з подорожей" свідчать про обізнаність Ю. І. Крашевського не 
лише в питаннях культури та мистецтва, а також у питаннях духовного розвитку європейської 
цивілізації на тлі історичних подій. 

У цьому творі автор увиразнив реалістичні тенденції, відійшовши від романтичного захоплення 
дійсністю, глибше аналізує вплив соціально-історичних обставин на розвиток різних галузей освіти, 
науки, культури, проявляє меншу зацікавленість минулим та більшу сучасним станом життя цих 
держав. Порівнюючи матеріальні та духовні цінності слов’ян та західних європейців, Юзеф 
Крашевський робить висновки про ширший та глибший внутрішній світ слов’ян, спираючись на 
менший простір помешкань, вулиць, меншу масштабність будівельних споруд західних європейців. 
Цей твір є естетично привабливим для читачів, адже був написаний під враженням від природи та 
нового культурного рівня іншого простору, особливо культурою і мистецтвом  Італії, прагнув 
ґрунтовніше пізнати історію цієї країни, яка в "Картках з подорожей" представлена найдетальніше і з 
найбільшою художньою майстерністю літератора. Порівняно з Італією, інші країни дуже стисло 
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описані Ю. І. Крашевським у цій книзі. "Картки з подорожей" хоч і не вважаються найкращим твором 
у подорожньому доробку письменника, проте є скарбницею спостережень і містять багато 
мистецьких рис. 

Подорожі для Ю. І. Крашевського були шляхом пошуку істини, нових знань, спробою віднайти 
нові наукові факти. Для них характерними є глибокий інтерес до різних наук, постійне поглиблення 
своїх наукових та літературних здібностей. Вони стали результатом копіткої праці, наукових пошуків, 
глибини дослідницьких інтересів, потреб пізнавати все нові горизонти науки, історії, бажання 
розкривати загадки минулого. Увага до минувшини стала домінантою подорожнього письменства 
Ю. І. Крашевського. У своїй мандрівній творчості він проявив себе як глибокий мислитель, справжній 
поціновувач народних традицій, знавець історії та мистецтва, вдумливий споглядач і талановитий 
письменник. Творам Ю. І. Крашевського властиві кращі художні риси європейського подорожнього 
письменства, як і творам цього жанру таких видатних письменників як Віктор Гюго, Даніель Дефо, 
Джонатан Свіфт, Луіс Стерн.  
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Черноус С. С. Жанровое своеобразие путешествий Юзефа Игнатия Крашевского. 

В предлагаемой статье рассматриваются художественные принципы и особенности жанра 
путешествия в творчестве Юзефа Игнатия Крашевского. Автор акцентирует внимание 

на неопределенности понятия литературного произведения, его жанровой свободе, 
взаимодействии с проблемой клише, а также анализирует зависимость от процессов, 

происходящих в литературе вообще. 

Chornous S. S. Genre Originality of Jozef Ignacy Kraszewski Travels.  

The article deals with fiction principles and peculiarities of travel genre by J. I .Krashevski. The author 
focuses on the vagueness of a literary work concept, its genre, freedom, interaction with the problem of a 

cliché, but also analyzes the dependence of the processes occurring in the literature in general. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ЕКОНОМІКИ 

У поданій статті розглянуто особливості фразеологізації в англійській фаховій мові економіки: 
пропонується визначення та окреслюється лінгвістичний статус лексичних одиниць, які є 

результатом процесу фразеологізації у англійських фахових мовах; подано тематичну класифікацію 
досліджуваних лексичних одиниць, їх структурні параметри та характер вмотивованості. 

Фразеологізація у фахових мовах – явище досить поширене, і на нього вже давно вказують 
лінгвісти, які працюють як у сфері термінознавства, так і у сфері фразеології (М. Думе, 
К. В. Житнікова, Т. Р. Кияк, С. Кюц, В. М. Лейчик, О. О. Нікуліна, Н. В. Подольська, 
О. В. Суперанська, В. А. Татарінов, В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, К. Б. Уразбаєв) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9]. Традиційно терміносистеми вивчаються комплексно: дослідник ретельно аналізує певну фахову 
мову, що обслуговує конкретну галузь. Окремо як об’єкт дослідження фразеологія у фахових мовах 
розглядається досить рідко. Відомими є роботи німецьких вчених Стефана Кютца ("Phraseologie und 
Formulierungsmuster in medizinischen Texten" – "Фразеологія та моделі формулювання в текстах 
медицини" (2007)) та Міхаеля Думе ("Phraseologie der deutschen Wirschaftssprache" – "Фразеологія 
німецької мови економіки" (1991)). Ці роботи були присвячені фразеології в німецьких фахових 
мовах.  

Наша робота обмежується вивченням англійських фахових мов на наявність в них специфічних 
мовних одиниць, які входять до складу терміносистем і виконують функції термінів у фаховому 
тексті, які одночасно є при цьому фразеологізмами. Такі одиниці ми назвали фразеотермінами. 

Таким чином, фразеотерміни – це стійкі образні словосполучення, які складаються з двох або 
більше слів та постійно відтворюються в мові та мовленні фахівців різних галузей науки та техніки у 
вигляді фіксованої конструкції з властивими їй лексичним складом і значенням та належать до 
відповідних терміносистем. Слід зазначити, що фразеотерміни не є професійними просторіччями чи 
жаргонізмами (в окремих випадках, фразеотерміни можуть бути жаргонізмами в минулому) – це 
повноправні терміни, які, як правило, не мають відповідних "суто термінологічних" синонімів у 
терміносистемі, до якої вони належать. Часто вони виникають у фаховій мові на основі 
метафоризації. Іноді це одиниці, які мають досить віддалену та розмиту вмотивованість. Отже, 
вивчення фразеотермінів у фахових мовах – важливий аспект у вивченні семантики і вмотивованості 
лексичних одиниць в терміносистемах, а також у дослідженні шляхів розвитку фахових мов.  

Метою статті є дослідити фахову мову економіки на наявність у ній фразеотермінів, 
класифікувати знайдені одиниці та виявити їх особливості. 

Тематична класифікація фразеотермінів англійської фахової мови економіки 
Фахова мова економіки – надзвичайно плідне поле діяльності для дослідження явища 

фразеологізації. Саме в галузі соціальної науки, яка тісно пов’язана з повсякденним життям людей, 
ми знаходимо багато фразеологізованих терміносполучень. У цілому було виявлено 643 
фразеотерміни; всі вони були класифіковані за наступними темами: 

Таблиця 1. 
№ п/п Тема Кількість 

фразеотермінів 
% від загального 

числа 
фразеотермінів 

1. Світ людини 223 34,68% 
2. Світ оцінювальних визначень 149 23,17% 
3. Світ об’єктів та їх станів 117 18,19% 
4. Світ просторово-часової орієнтації 76 ≈11,82% 
5. Світ тварин 39 6,065% 
6. Світ біології та медицини 21 ≈3,27% 
7. Світ міфів і фантазій 18 ≈2,8% 

Найбільша кількість фразеотермінів, які відносяться до економічної терміносистеми, мають 
джерелом свого походження світ людини: це одиниці, які називають предмети побуту (наприклад, 
umbrella group – група, яка об'єднує менші групи); одяг (cap and collar – ліміти відсоткових ставок і 
відсоткові коридори); знаряддя праці (to fall under the hammer – продаватися через аукціон ("з 
молотка")); результати діяльності людей (bridge financing – "перехідне фінансування"); види 
діяльності, характерні для людей (money laundering – відмивання грошей (маскування незаконно 
одержаних коштів шляхом проведення їх через ряд законних фінансових операцій)); частини 
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людського тіла (hand-to-mouth buying – покупка для поточного використання на виробництві (без 
складування)); продукти харчування (sushi bond – облігація "суші" (єврооблігація, що була випущена 
японськими позичальниками та призначена для розміщення головним чином серед японських 
інвесторів)). 

Наступною за чисельністю іде група фразеотермінів, об’єднана загальною темою "світ 
оцінювальних визначень". Фразеотерміни цієї групи досить явно виражають оцінку того чи іншого 
явища: dummy corporation – фіктивна корпорація (зареєстрована, але недіюча (наприклад, з метою 
уникнення сплати податків)), bad loan – позика, не погашена вчасно, black economy – "тіньова 
економіка". 

Світ об’єктів та їх станів замикає першу трійку, прикладами цієї групи можуть бути: windfall profit 
– непередбачений прибуток (наприклад, у результаті підвищення цін), pyramid ownership – 
багатоярусна система участі одних компаній в капіталі інших, sunrise industries – нові, прогресивні 
галузі економіки. 

Світ просторово-часової орієнтації також складає достатньо велику групу фразеотермінів: 
horizontal amalgamation – об'єднання або злиття компаній у рамках однієї галузі економіки, pegged 
currency – валюта, курс якої "прив'язаний" до валюти іншої країни, morning loan – позика, що 
видається банками брокеру на один день на витрати на постачання товару, поки ця позика не буде 
погашена покупцями.  

Та чи інша зовнішня або поведінкова характеристика представників фауни цікаво 
переосмислюється у фразеотермінах економіки. Більшість цих одиниць достатньо вмотивовані, 
наприклад, Asian tiger – азіатський тигр (так називається будь-яка азіатська країна південного сходу, 
економіка якої розвивається дуже високими темпами). Незважаючи на всю образність, певний 
відсоток з них може завести в глухий кут навіть професіоналів: dead parrot – "безнадійна компанія" – 
компанія, яка ще зовні зберігає свою привабливість, але фактично вже припинила своє існування; 
white elephant – "білий слон" (угода, при якій витрати явно перебільшують очікуваний прибуток). 

Найменша кількість фразеотермінів відноситься до груп "світ біології та медицини" (poison pill – 
отруйна пігулка: параграф статуту корпорації, що дає право у випадку поглинання її ворожою 
компанією прийняти зобов'язання, які роблять цю операцію надмірно дорогою; Goldilocks economy – 
економіка, яка розвивається за принципом "ні холодно, ні жарко") та "світ міфів та фантазій" (business 
angels – "ангели бізнесу" – заможні люди, які вкладають власні кошти в початковий бізнес або бізнес, 
що розширюється; Gnomes of Zurich – цюріхські гноми (швейцарські банкіри)). 

Отримані результати підтверджують той факт, що в соціальних науках основним об’єктом 
дослідження є людина, її діяльність та навколишнє середовище. Те, що "світ людини" – 
найпоширеніша тема для фразеологізації в даній галузі – явище цілком закономірне.  

Структурні параметри фразеотермінів англійської фахової мови економіки 
Переважна більшість фразеотермінів економіки бінарні за своїм структурним складом: із загальної 

кількості одиниць, яка складає 643 фразеотерміни, 508 з них – двохслівні, 105 – трьохслівні, 27 – 
чотирьохслівні та 3 – п’ятислівні: 

За моделлю N + N (wildcat currency – банкноти спекулятивних банків, нічого не варті гроші) 
утворено 235 фразеотермінів; Adj + N (golden handcuffs – великі доплати для цінних працівників, щоб 
вони не перейшли до конкурентної компанії) – 212 одиниць; V-ed + N – 25 (naked possession – 
фактичне володіння при відсутності правового підґрунтя); V-ing + N – 23 (gardening leave – 
оплачувана відпустка після звільнення (з умовою не шукати іншу роботу)); Num + N – 6 (fourth market 
– пряма торгівля великими партіями цінних паперів між інституційними інвесторами); V + N – 3 (to 
give way – понизитися в ціні (про акції на фондовій біржі)); N’s + N – 2 (sheriff’s sale – примусовий 
продаж з торгів); Interj + N – 1 (wow factor – фактор подиву (відноситься до продукту, який може 
викликати здивування або вразити людей, які бачать або вживають його уперше)); V + Adv – 1 (break 
even – не приносити ні прибутку, ні збитків).  

Трьохслівні фразеотерміни складають найрізноманітнішу групу одиниць, яка нараховує 23 моделі. 
Серед них виділяються своєю кількістю наступні моделі: N + Prep + N (act of god – стихійне лихо, 
форс-мажор) – 27 одиниць; V + Article + N – 24 ((to) fly a kite – намагатися отримати гроші під 
"дутий", "фіктивний" вексель); Adj + N + N – 12 (dead cat bounce – "стрибок мертвої кішки" – 
тимчасовий підйом на фондовій біржі після значного падіння цін, який у цілому не впливає на 
загальну негативну тенденцію); N + N + N – 8 (Lady Macbeth strategy – стратегія леді Макбет – ігрова 
стратегія, що використовується для поглинання компаній); N + Conj + N – 5 (cats and dogs – сумнівні 
цінні папери). Усі інші моделі цієї групи представлені 1-3 ілюстративними одиницями.  

Загальна кількість чотирьохслівних та п’ятислівних фразеотермінів складає 30 одиниць, це 
незначний відсоток від загальної кількості одиниць корпусу (≈4,7%).  

Певні елементи фразеотермінів англійської фахової мови економіки утворюють гнізда. Це слова, 
які мають пряме відношення до економіки. 176 фразеотермінів (27% від загальної кількості одиниць) 
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включають у себе ці лексичні одиниці, наприклад: graveyard market – несприятлива ринкова 
кон'юнктура, відсутність попиту, мертвий ринок; hot money – капітали, які терміново переміщують з 
однієї галузі або країни в іншу з метою уникнути інфляції або отримати більший прибуток.  

Таблиця 2. 
№ Термін економіки Число фразеотермінів, які мають у 

своєму складі лексичні одиниці 
сфери економіки 

1. market, marketing 32 
2. money 23 
3. share, bond 12 
4. goods 11 
5. job 9 
6. pay, payment 9 
7. loan 9 
8. company 8 
9. business 7 
10. fund 6 
11. cash 6 
12. bargain 6 
13. bill 6 
14. contract 5 
15. currency 5 
16. capital 5 
17. sale 5 
18. debt 4 
19. economy 4 
20. balance 4 
Разом 176 

За підрахунками 271 одиниця із 643 (це становить 42%) не мають у своєму складі одиниць, які 
належать до базової термінології економіки. Цей фактор може викликати певні труднощі при 
розумінні фахових текстів.  

Особливістю фразеотермінів фахової мови економіки є те, що тут ми знаходимо не лише 
іменникові одиниці, але й дієслівні (наприклад: to squeeze the bears – змушувати спекулянтів на біржі 
купувати акції за високим курсом, остерігаючись ще більшого його підвищення), а також 
прикметникові (new high – новий вищий рівень (курсів акцій)) та прислівникові фразеотерміни (on the 
floor – в торговому залі біржі). При цьому більшість складають дієслівні фразеотерміни моделі V + 
Article + N: to make a killing – отримати великий прибуток. 

Семантична класифікація фразеотермінів англійської фахової мови економіки 
Як зазначав Д. М. Шмельов, "ідіоматичність слова та вмотивованість словосполучення – одна із 

найважливіших властивостей організації мови як знакової системи. Однак у мові постійно 
відмічаються такі словосполучення, які суперечать вказаному принципу" [10: 259]. У цілому існують 
повністю вмотивовані, частково вмотивовані і невмотивовані слова [3: 86]. За цим самим принципом 
можна класифікувати і словосполучення. Таким чином, класифікація фразеотермінів англійської 
фахової мови економіки за семантичним критерієм дала такі результати: 481 фразеотермін фахової 
мови економіки відноситься до фразеологічних єдностей, 95 фразеотермінів – до фразеологічних 
зрощень і 67 – до фразеологічних сполучень. Наведемо декілька прикладів: фразеологічні зрощення: 
bad bath – партія дешевих виробів; daisy chain – операції між ділерами на фондовій біржі з метою 
створення вигляду ділової активності; golden parachute – великі виплати керівникам у зв'язку з 
ліквідацією їхньої посади через поглинання їхньої компанії іншою; фразеологічні єдності: yellow dog 
contract – трудовий договір, за яким робочим забороняється вступати в будь-яку профспілку; distress 
selling – продаж за дуже низькими цінами; carrot equity – акції компанії, надані менеджерам і 
службовцям для підвищення їхньої матеріальної зацікавленості; фразеологічні сполучення: expected 
life – прогнозований термін служби; language allowance – надбавка за знання іноземної мови; habit 
survey – дослідження ринкової поведінки споживачів.  

Отже, фразеологізація у фахових мовах, хоча і вважається певною аномалією, винятком з правил 
утворення фахової лексики (це стосується особливо одиниць, які можна віднести до фразеологічних 
зрощень), безперечно існує у фахових мовах: це досить складне явище, яке необхідно досліджувати та 
спробувати пояснити механізми та причини його виникнення. Дана стаття є однією із складових 
частин дослідження явища фразеологізації у фахових мовах: вже було досліджено фахову мову 
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астрономії, машинобудування та археології на предмет наявності в них фразеотермінів, на черзі – 
фахова мова політології та однієї з прикладних технічних наук, що дасть змогу порівняти результати 
проведених досліджень у наступному зрізі: науки природничі – соціальні – суспільно-політичні – 
гуманітарні – технічні. 
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Шиленко О. А. Фразеологизация в английском подъязыке экономики.  

В представленной статье рассматриваются особенности фразеологизации в английском подъязыке 
экономики: предлагается определение и описывается лингвистический статус лексических единиц, 
которые являются результатом процесса фразеологизации в английских подъязыках; подаётся 
тематическая классификация исследуемых лексических единиц, их структурные параметры и 

характер мотивированности. 

Shylenko O. A. Phraseologisation in the English Sub-language of Economics.  

The article highlights the peculiarities of the phraseologisation in the English sub-language of Economics. 
The author introduces a definition, determines the linguistic status of the lexical units which are the result of 
the process of phraseologisation in the English sub-languages; she presents the thematic classification of the 

lexical units under study, their structural parameters and the character of motivation. 
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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 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  
України  є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-
02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до 
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою 
президії ВАК України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   
громадськості  знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія 
Вищої атестаційної комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у 
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань 
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб 
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового 
видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до 
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші 
роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  
зараховувати  статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови 
дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення 
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  
Державному комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  
до  ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  
публікацій  у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення 
відповідних змін  до переліку фахових видань. 
 
 
Голова ВАК України  В. В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л. М. Артюшин 
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