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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

УДК 94 (477) 
М.Є.Лутай, 

кандидат історичних наук, старший викладач  
(Житомирський педуніверситет) 

НАЗВЕМО УСІХ ПОІМЕННО 

У статті на основі архівних документів висвітлюються трагічні сторінки історії інституту 
1930-1940рр. – репресії проти викладачів і студентів 

30-40-і роки XX ст. увійшли в історію, з одного боку, героїчними трудовими звершеннями нашого 
народу, а з другого - жахливими репресіями серед широких народних мас. "Репресії в галузі соціалістич-
ного будівництва, - заявив Й.Сталін на ХVІ з"їзді ВКП(б), - є необхідним елементом наступу, але елеме-
нтом допоміжним, а не головним" [1]. Однак в реальному житті акценти змістились в бік "необхідний". У 
довоєнне десятиріччя, як зазначає історик О.Д.Бойко, по Україні прокотилося три хвилі репресій: перша 
(1929-1931рр.) - розкуркулення, депортації, друга (1932-І934рр.) - голодомор і постишевський терор, по-
силений вбивством С.М.Кірова, третя (1936-1938рр.) - період "Великого терору" [1]. 

Трагічні події 30-х років, що охопили всю Україну, не обминули і Житомирського інституту. Спочат-
ку в вузі починаються чистки - як серед викладачів, так і серед студентів. Уже в 1930 році з інституту бу-
ло виключено 50 студентів за "приховування" соціального стану (діти служителів культу, домовласни-
ків), за "куркульські тенденції", контрреволюційні настрої" тощо [2]. В 1932 році внаслідок голоду інсти-
тут змушені були залишити 379 студентів, в 1933 - 286.В цьому ж році з вузу було виключено 33 чолові-
ки як "класово-ворожі елементи", з них студентів - 21 чоловік [3]. Зокрема, студента Зайченка виключили 
за те, що "агітував" інших за виїзд у хлібну Донеччину. Студента Лашкуна - за розмови серед студентів 
про голод на селі, студента Лендермана - за висловлювання про участь студентів у посівній кампанії в 
селі Барашівка ("це коні з вищою освітою") [4]. Був доведений "план": до грудня 1933 року "очистити" 
інститут від "ворожих елементів", і його, на жаль, старанно почали виконувати. В цьому ж 1933 році бу-
ли виключені з партії Гоца, Бочок, Кецельман, Кондратюк,  Ковальчук,  Попозогло, Гебрич [4]. 

 Партійна організація вузу продовжувала вести боротьбу з "ухилами" від генеральної лінії партії. Так, 
у викладанні курсу історії України (викладач Посувалов) було "викрито" протягування "яворщини": ви-
кладач користувався підручником С.Яворського "Історія класової боротьби на Україні". У цьому ж році 
були звільнені з роботи за звинуваченням у "націоналістичній діяльності" викладачі Вуков, Рубан, Посу-
валов [5]. До класово-ворожого табору" було віднесено також викладачів Л.К. Кульбицького, 
М.А.Буйницького, С.В.Більського, М.А.Михалевича [4]. У 1933 році був заарештований і звільнений з 
посади директора інституту В.П.Гоца, який очолював його з 1928 по 1933 рік [6].  

Гоца Ваcиль Пилипович (1885-1937рр.) 
Народився В.П.Гоца на Тернопільщині в сім"ї селянина-бідняка. Після закінчення сільської школи-

чотирирічки навчався в інтернаті при Тернопільській гімназії. В гімназичні роки вступив до радикальної 
партії соціалістів Східної Галичини і був її членом до 1914 року. В 1905-1906 рр. навчався у Віденському 
університеті, а згодом у Львівському, який закінчив 1910 року, здобувши спеціальність "Українська мо-
ва, література та історія". За участь в університетських демонстраціях 1905,1907, І910рр. двічі заарешто-
вувався і був ув'язнений на 4 місяці. В 1906-1907рр. служив в австрійській армії. Після армії до 1914 року 
працював учителем приватної української гімназії в м.Белзі. З початком першої світової війни (1914р.) 
знову був призваний до австрійської армії, а 25 серпня потрапив у російський полон. З вересня до почат-
ку листопада 1917р. перебував у таборі військовополонених у Тобольську. В листопаді 1917 р. Гоца В.П. 
був призначений лектором-організатором позашкільної роботи в робочому клубі Тобольська. В січні 
1918р. був прийнятий у партію. З червня 1918р. служив в Інтернаціональному полку ІІІ-ї армії. Згодом 
був комісаром на Східному фронті, брав участь в боях з колчаківцями й чехами. З жовтня 1919р. працю-
вав завідувачем адміністрацією культосвіти губполонбіжу в Єкатеринбурзі, займався питаннями органі-
зації партроботи серед полонених українців, білорусів, поляків. В травні 1920 року він був направлений 
до Москви, а звідти - інструктором-організатором у передовий загін 14-ї армії, що діяла на Південно-
західному фронті. Тут Гоца В.П. був уповноваженим по боротьбі з бандитизмом в Ананьївському повіті. 
Згодом став головою повітревкому в м.Балті на Одещині. Звідти його направили політпрацівником в 47-
му дивізію в Галичину, затим головою політревкому в м. Золочів. Потім Гоцу В.П. направили в Ямпіль 
на Вінничині. Тут він виконував обов’язки голови ревтрійки, а згодом - завідуючого відділом народної 
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освіти. В лютому 1923р. губревком направив Гоцу В.П. в Кам’янець-Подільський завідуючим Окрнарос-
вітою і призначив політкомісаром вузів. Затим в 1927р. його переведено на посаду зав.Окрнаросвітою в 
Кременчук. В жовтні 1928р. В.П. Гоца переїхав до Харкова, а невдовзі до Житомира, де обійняв посаду  
директора Житомирського інституту народної освіти (ІНО). На цій посаді Гоца В.П. був до 1933 року. В 
1933 році його заарештовали за звинуваченням у приналежності до так званої Української військової ор-
ганізації (УВО), яка нібито ставила за мету повалення радянської влади, а Гоца не тільки був членом в 
УВО, а й "керівником" Волинського філіалу УВО і проводив "активну вербовку" членів до цієї організа-
цію. Рішенням судової трійки при колегії ДПУ УРСР Гоца В.П. був засуджений до 5 років виправно-
трудових таборів і відправлений відбувати покарання на Соловецький острів у табір особливого призна-
чення [7]. 9 жовтня 1937р.трійка УНКВС Ленінградської області "переглянула" справу  В.П.Гоци і засу-
дила його до вищої міри покарання. Місце його поховання невідоме. Можливо, він, як і десятки інших 
українських інтелігентів, знайшов останній притулок в урочищі Сандермох в Карелії, яке стало могилою 
цвіту українства [7]. 

... 4 жовтня 1966р. судову справу В.П.Гоци переглянув Військовий Трибунал Прикарпатського вій-
ськового округу. Постанови судових трійок 1934 і 1937рр. було скасовано, а справи припинено за відсут-
ністю складу злочину. Василь Пилипович Гоца реабілітований посмертно [7]. 

Нестор Олександрович Голко 
Необґрунтовані репресії продовжувались. В серпні 1933 року був заарештований викладач організації 

сільськогосподарського машинознавства Нестор Олександрович Голко. Народився він у 1895р. в с.Вілька 
Мазовецька (Польща) в селянській родині. До 1914р. навчався у Львівській гімназії, яку змушений був 
залишити у зв’язку з початком першої світової війни[8]. 3 1915 по 1918р. служив добровольцем в авст-
рійській армії. У цей час (1916 р.) екстерном склав екзамени за весь курс гімназії. З 1918 по 1919 рр. 
служив у Галицькій Армії, після польського полону (1919р.) повернувся на батьківщину. З 1919 по 1921 
рік працював домашнім учителем. В 1921р. вступив до Віденської Вищої школи сільського господарства. 
По її закінченню /1925р./, як і багато інших галичан, поїхав працювати до Радянської України, зокрема в 
її столицю - Харків. З 1925 по 1930 рік працював на різних посадах: спочатку - помічником завідувача у 
радгоспі "Черемошне" неподалік від Житомира (з 1925 по квітень 1926), затим був переведений у рад-
госп "Самчики" Старокостянтинівського району на Хмельниччині, звідти - у радгосп "Пасічна" цього ж 
району як завідувач радгоспу. Згодом його шлях проліг на Дніпропетровщину. З жовтня 1928 по 1930 рр. 
працював викладачем сільськогосподарських дисциплін Ново-Московського педтехнікуму. З 1930 р. 
Н.В. Голко - викладач Житомирського ІНО, де й був заарештований. Звинувачували його насамперед в 
тому, що в 1924р. був завербований в контрреволюційну організацію, яка ставила за мету повалення ра-
дянської влади на Україні (типове звинувачення!) і створення незалежної української держави, окрім то-
го, - ніби в 1925 році він прибув з-за кордону в УРСР для ведення підпільної контрреволюційної роботи, 
що був членом контрреволюційної організації УВО та вербував до неї нових членів. 14 лютого 1934 року 
Н.О.Голка було засуджено до 5 років виправно-трудових таборів. Відбувши термін покарання (1938р.) 
Н.О.Голко оселився в Сумах. Відомо, що в серпні 1940р. він звертався в органи НКВС з проханням під-
твердити, що він не був позбавлений громадянських прав, бо, як "ворог народу", він не міг влаштуватись 
на роботу. Як склалась його доля в подальші роки – невідомо [9]. 

Михайло Тимофійович Бочок (Бочек) 
Після арешту і заслання В.П.Гоци і Н.О. Голка третьою жертвою свавілля, якій приписували прина-

лежність до УВО, став завідуючий робітфаком інституту М.В.Бочок. 
Бочок Михайло Тимофійович народився у 1899р. у селі Каятанівці Подільської губернії (нині Вінни-

цька обл.) в багатодітній сім’ї селянина-бідняка (батько мав 1 морг землі і восьмеро дітей) [10]. З 1916р. 
Михайло вчився на дворічних сільськогосподарських курсах у Києві, але через матеріальну скруту зму-
шений був їх залишити і пішов працювати спочатку учнем, а потім телеграфістом на залізничну станцію 
Сміла, де працював до 1918р. У грудні цього ж року був мобілізований в армію Петлюри, а через рік, во-
сени 1919 р., - в денікінську армію. В листопаді 1920 року був відряджений сільським комітетом незамо-
жних селян до повітового містечка Томашполя на курси партійно-радянського будівництва. В лютому 
1921 року за рекомендацією В.П. Гоци (який в той час працював на Поділлі), вступив до лав ВКП(б). По 
закінченню курсів працював у Томашполі заступником і завідуючим агітпропом укому КП(б)У. В берез-
ні 1923 р. рішенням Подільського обкому партії був призначений завідувачем окнаросвіти м. Могилів-
Подільського, крім того, працював заступником голови окрвиконкому і головою окрплану (суміщення 
цих посад свідчить про нестачу керівних кадрів). Крім того, виконував різні господарські й політичні за-
вдання. В Могилеві був головою надзвичайної трійки по ліквідації банди Кушніра, а також головою над-
звичайної слідчої трійки з ліквідації великого релігійного руху в селі  Голинчинці. Восени 1928р. був 
призначений старшим інспектором наросвіти м. Бердичева. На цій посаді пропрацював один рік. В 
листопаді 1929 р. став студентом 1-го курсу Волинського ІНО. Враховуючи тяжке матеріальне стано-
вище (Бочок мав сім’ю - дружину і сина), директор інституту В.П.Гоца запропонував йому посаду заві-
дувача робітфаку. У січні 1931р. житомирський міськом партії призначив М.Т. Бочка заступником заві-
дувача земельним відділом міськвиконкому, а через місяць - заступником голови міськвиконкому. У кві-
тні 1933р. М.Т.Бочок був призначений головою Житомирської міськради. Обіймаючи керівні посади, 
М.Т.Бочок не полишав наукової праці - він був аспірантом у професора С.В. Більського при Житомирсь-
кому природничому музеї [10]. 
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В листопаді 1933р. М.Т.Бочок був заарештований і звинувачений по чотирьох пунктах:1) з 1929р. і по 
день арешту нібито був членом української військової організації (УВО), яка ставила за мету повалення 
радянської влади і створення соборної самостійної України; 2) як член УВО, разом з директором інститу-
ту В.П.Гоцою створив в ІНО ячейку, в яку вони "втягнули" 6 чоловік: Гармаша, Панченка, Харчука, Ту-
раса, Костенка, Трохимчука; 3) для організації підбирали націоналістично настроєну лектуру, яка вихо-
вувала студентів у націоналістичному дусі; 4) згідно з планами створеної організації, ніби проводив ро-
боту по створенню повстанських груп [10]. 

М.Т.Бочок на першому допиті категорично відкинув висунуті йому звинувачення і доводив свою не-
причетність до УВО. "Компрометуючі" матеріали на М.Т.Бочка були "вибиті" свідченнями заарештова-
ного В.П.Гоци. Авторка цих рядків не помилилася, уживши термін "вибиті". Про те, що так звані комп-
рометуючі матеріали з ув'язнених вибивали, свідчать архівні документи. Так, у квітні 1940р. в Житомирі 
відбулось засідання військового трибуналу військ НКВС Київського округу, на якому розглядалась спра-
ва за № 13 по звинуваченню колишніх працівників Житомирського УНКВС Д.Й.Малуки, Є.Г.Анфілова, 
А.А. Лук’янова, Кузьменкова, В.Х. Резніченко. Всі вони звинувачувались в тому, що зловживали своїм 
службовим становищем, грубо порушували соціалістичну законність, яка виявлялась у систематичному 
жорстокому побитті заарештованих на допитах, до такого ж ведення допитів вони спонукали й підлеглих 
працівників. В результаті подібних допитів арештований боротьбист  Алексєєнко був убитий оперупов-
новаженим Камразом під час допиту. В результаті подібного допиту загинув викладач сільськогосподар-
ського інституту Джуринський. Колишній співробітник УНКВС Жолдак в заяві на партбюро повідомляв 
"о зверских издевательствах Анфилова Е.Г. над арестованным Полищуком"- колишнім начальником Лу-
гинського РУ НКВС.  Красномовними є свідчення й колишнього співробітника УНКВС А.А. Ференса: 
"Когда я прибыл сюда (йдеться про Житомир - авт.) в апреле месяце 1938г., то был направлен в отделе-
ние Малуки, в котором работали Анфилов й Жолдак. Малука и Анфилов так били арестованннх при до-
просе, что на теле не было видно живого места". Військовий трибунал засудив Малуку до вищої міри по-
карання, інших його "колег", колишніх співробітників УНКВС, - до різних термінів ув'язнення. 

Тож не дивно, що після таких допитів уже в січні 1934 року заарештований М.Т.Бочок визнав себе 
"винним", що був головним помічником В.П.Гоци, але навіть не зважаючи на тортури, відкидав звинува-
чення у причетності його до організації повстанських груп. Добившись "зізнання", уповноважений СПО 
ДПУ Ямпольський прйняв рішення: справу за №3391 по звинуваченню М.Т.Бочка за ст.ст.54-2, 54-11 КК 
УРСР направити на розгляд судової Трійки при Колегії ДПУ УРСР і порушити клопотання перед цим 
органом про винесення йому міри покарання – п’яти років ув’язнення в концтаборі. Справу 11 лютого 
1934р. переглянув прокурор. Він погоджувався із запровадженою Ямпольським мірою покарання, але 
хотів дізнатись від заарештованого М.Т.Бочка наступне: "Как в нем одном сочеталось и член УВО, и ко-
ммунист?". Гадаю, що відповідь М.Т.Бочка досить промовиста: "Последний поколебался и заявил, что 
если говорить по совести, то он ни в чем не виновен, но несмотря на это, он подтверждает свои показан-
ня". Можна лише уявити, що робилося в душі безневинної людини, яка змушена була обмовляти се-
бе [10]. 

27-28 лютого 1934р. судова трійка при колегії ДПУ УРСР постановила: М.Т.Бочка ув’язнити у випра-
вно-трудовий табір терміном на три роки. Термін ув’язнення рахувати з 10 жовтня 1933 року. Подальша 
доля М.Т. Бочка і його родини невідома.  

Наступною жертвою свавілля 1933 року став викладач німецької мови Р.І.Пауль [11]. 
Пауль Рудольф Іванович (1881-1938рр.) 

Р.І. Пауль народився у німецькій колонії Аннета (колишня Пулинська волость Новоград-Волинського 
повіту, нині – Червоноармійський район Житомирської області) у сім‘ї німця-колоніста, який мав до 17 
десятин землі. В 1900 році Р.І.Пауль закінчив Варшавську вчительську німецьку семінарію. З 1901 по 
1907 рік працював вчителем німецької мови у м.Коростишеві, з 1908 по 1914 рік викладав німецьку мову 
у Житомирській гімназії. З 1914 р. був призваний на військову службу. Спочатку працював перекладачем 
у штабі ІІІ-ї дивізії генерала Духоніна, згодом керував розвідкою тилу. В 1918р. прийняв розвідсправу у 
генерала Камєнєва, дослужився до підполковника і в цьому чині демобілізувався. Будучи в армії, нале-
жав до партії кадетів. 

За сумлінне виконання службових обов‘язків був відзначений найвищими царськими нагородами: ор-
деном Володимира 4-го ступеня, орденом Анни 2-го і 3-го ступенів, орденом Станіслава 4,3,2-го ступенів 
і Георгієвським хрестом 4-го ступеня. Після демобілізації знову зайнявся педагогічною діяльністю, з 
1920 по 1924 рік працював учителем німецької мови в селі Стара Буда, а згодом – у відділі наросвіти – 
інспектором національних меншин. З 1930 року почав педагогічну діяльність у Житомирському інституті 
народної освіти. 

17 грудня 1933 року Р.І.Пауль був заарештований. Його звинуватили в тому, що в 1920 році він був 
"активним членом німецької повстанської контрреволюційної організації", яка діяла на Волині і охоплю-
вала цілий ряд районів, зокрема, Баранівський, Новоград-Волинський, Барашівський, Володар-
Волинський, Коростенський, Ємільчинський, Малинський, Мархлевський, Черняхівський, Ярунський, а 
також Єльський район Білорусії. Говорилося, що організація нараховувала 140 чоловік і що вони органі-
зовували 33 повстанських групи на Волині.  

Ядро її нібито складалося із німецького духовенства, німецьких учителів, куркулів, заможних серед-
няків. Члени цієї організації "переконували" населення України і Білорусії у корисності захоплення 
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України Німеччиною (і це у 1933 році !); начебто через агітацію учасників цієї організації колективізація 
на Волині носила затяжний характер, вони вели агітацію серед німецького населення Волині за їхній ви-
їзд з Волині на Південь і Кавказ, а також до Німеччини. Цю організацію нібито очолював волинський па-
стор Уле Густав Іванович, який  у 1933р. встановив ділові стосунки з німецьким консульством у Києві і 
від нього отримував вказівки щодо проведення контрреволюційної роботи. 

Звинувачений Р.І.Пауль не визнав себе приналежним до цієї організації. Згідно з постановою трійки 
при колегії ДПУ УРСР від 26 лютого 1934 року, він був засуджений до п’яти років виправно-трудових 
таборів і висланий до Архангельської області.  Через чотири роки, 11 січня 1938 року, рішенням трійки 
УНКВС Архангельської області Р.І.Пауль був засуджений до вищої міри покарання за те, що "займався 
антирадянською агітацією" в Ухт-печорському таборі для ув‘язнених (більш абсурдного звинувачення не 
можна було знайти). 30 березня 1938 року вирок було виконано. 

У другій половині 50-х років, в період "хрущовської відлиги", почалася перша хвиля реабілітації без-
винно засуджених. Переглядалася і справа Р.І.Пауля, були допитані як свідки ті викладачі, які разом з 
ним працювали в інституті. В 1959 році колишній викладач педагогіки, декан з 1928 по 1933 р. 
І.І.Афанасьєв свідчив, що Р.І.Пауль прекрасно знав свій предмет – німецьку мову, –добре її викладав і 
був на гарному рахунку серед викладачів інституту; крім того, це була чесна, порядна, товариська, з при-
родним гумором людина. Другий свідок – Є.М.Кудрицький, викладач мовознавства, працював в інститу-
ті з 1928 по 1931 рік. Він також відзначав, що Р.І.Пауль був прекрасним викладачем, веселою, дотепною 
у спілкуванні людиною. 

8 квітня 1959 року рішенням Військового прокурора Прикарпатського військового округу постанова 
трійки УНКВС при Архангельській області від 11 січня 1938 року була скасована, і справа закрита за 
відсутністю складу злочину. Таким чином, Р.І.Пауль був засуджений до вищої міри покарання безвинно. 

Не можу погодитися з твердженням дослідника В.Єршова про те, що наступні три роки життя інсти-
туту "пройшли у відносному спокої". Спокій міг лише приснитись. Чистки і репресії проти викладачів 
продовжувались. В 1934 році був виключений з партії, а згодом репресований секретар партійної органі-
зації інституту І.Я.Журавський за "захист  контрреволюціонера" викладача історії України Завгородньо-
го. Цього ж року було виключено з партії, а роком пізніше знято з посади директор інституту професора 
історії М.Г.Новак (був на цій посаді з 1933 по 1935рр.). Подальша його доля невідома. 

Продовження у наступній частині статті. 
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Лутай М.Е. Назовем всех поименно. 

В статье на основе архивных документов освещаются трагические страницы истории института 
1930-1940гг. – репрессии против преподавателей и студентов. 

Lutaj M.Ye. Let's call everybody by name. 

On the basis of archives documents the article throws light on some tragic pages of the Institute history of 1930-
40s – subjecting lecturers and students to repression. 
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“ОДНОМІРНА ЛЮДИНА” ГЕРБЕРТА МАРКУЗЕ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ 

Розглядається широко відома на Заході книга Г. Маркузе “Одномірна людина. Дослідження з ідеології 
високорозвинутого індустріального суспільства”(1964). Її основні ідеї та висновки подаються на тлі 

соціально-філософських позицій Франкфуртської школи. 

У 1964 році в Бостоні (США) побачила світ одна з найвідоміших книг Герберта Маркузе “Одномірна 
людина. Дослідження з ідеології високорозвинутого індустріального суспільства” [1]. Книга, невдовзі 
видана масовими тиражами в різних країнах, істотно вплинула не тільки на інтелектуальну еліту, а й на 
широкі кола інтелігенції. Ідеологи та активісти “нових лівих” – масового революційного, насамперед мо-
лодіжного, руху в Європі другої половини 60-х років – називали цю книгу “євангелієм від Маркузе”. 

У Радянському Союзі аж до 90-х років дізнавалися про зазначену працю Г. Маркузе через “другі” чи 
навіть “треті” руки – з її критики офіційними радянськими філософами і соціологами [2]. Причому кри-
тика супроводжувалася здебільшого негативними оцінками. Українського перекладу праці не існує й до-
сі. 

У цій статті не аналізується весь зміст “Одномірної людини”. Ми лише окреслимо місце цього дослі-
дження Г.Маркузе серед тогочасних інших близьких до нього філософсько-соціологічних досліджень, 
ознайомимо з його основними ідеями та висновками. 

 Перш за все – дещо про автора. Г.Маркузе народився в 1898 р. в Берліні. Отримавши вищу філософ-
ську освіту в Берлінському та Франкфуртському університетах, став асистентом одного з засновників ек-
зистенціалізму М.Хайдеггера. Вже у своїх перших наукових статтях виказує спроби “нового прочитання” 
творів Карла Маркса. Почавши працювати у Франкфуртському інституті соціальних досліджень, Марку-
зе стає одним з його провідних діячів і залишається таким до 1969 р. – року фактичного розпаду інститу-
ту. Численні праці Маркузе – найвідоміші з них “Розум і революція” (1941), “Ерос і цивілізація” (1955), 
“Одномірна людина” (1964) – виконуються на концептуальних засадах, розроблених (за активною учас-
тю самого Маркузе) цим інститутом. Серед таких засад слід виділити “неомарксизм” і “критичну теорію 
суспільства”. 

Франкфуртський інститут соціальних досліджень був заснований у 1923 році і очолений спочатку ві-
домим марксистом К.Грюнбергом, потім К.А.Герлахом. Обидва орієнтували своїх співробітників на до-
слідження історії соціальних вчень та робітничого руху. Макс Хоркхаймер, який став директором інсти-
туту в 1931 р., рішуче змінив загальний напрям його роботи й тематику публікацій. Інститут перейшов 
до сучасної соціально-філософської проблематики, розпочав комплексні дослідження суспільства. Про-
відниками в дослідженнях виступили філософи на чолі зі своїм директором, але брали участь також еко-
номісти, історики, психологи, соціологи тощо. Така комплексність підкреслено протиставлялася однобі-
чній спеціалізації у вивченні суспільства, характерній для традиційних суспільних наук. Головними тео-
ретиками інституту стали, крім М.Хоркхаймера, Т.Адорно, Е.Фромм, Г.Маркузе. 

У 1933 р. інститут, з огляду на захоплення влади в Німеччині нацистами, перебазовується до свого 
філіалу в Женеві, згодом до Парижа, а в 1938–1939 роках – до США. Вплив інституту на інтелектуальне 
життя Америки виявився величезним. Після повернення у 1949 р. дирекції та значної частини співробіт-
ників до Франкфурта інститут відновлюється як німецький дослідницький центр, але в світі він надалі 
сприймається на рівні наукової школи міжнародного масштабу – Франкфуртської школи. 

Г. Маркузе з 1934 р. мешкає в США і працює професором ряду престижних університетів і науковим 
експертом різних установ (зокрема, експертом з “радянського марксизму”). Водночас він загальновизна-
ний повноважний ідейний представник Франкфуртської школи. 
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Як зазначалося, в молоді роки пріоритетним для Маркузе було завдання нового прочитання марксиз-
му, його “оновлення”. Загалом “неомарксизм” – досить умовний термін, що об’єднує інколи істотно від-
мінні між собою теоретичні позиції, які започатковуються в західноєвропейській соціально-філософській 
думці в 20-ті роки ХХ ст. Спільною для них, однак, є творча спадщина К.Маркса і Ф.Енгельса як основа 
для досліджень. Дослідження ж призводять до висновків, спрямованих і проти “реального капіталізму” з 
його культом раціоналізму та споживацтва на Заході, і проти “реального соціалізму” з його догматичним 
марксизмом-ленінізмом на Сході. В неомарксизмі виділяють два напрями, що отримали (умовні знов-
таки) назви: “сциєнтистського” (від англ. science – наука) і “гуманістичного”. Перший оцінює загально-
поширений марксизм як недостатньо науковий, другий – як недостатньо людяний. Франкфуртська шко-
ла, в т.ч. Маркузе, розробляє другий напрям. Виступаючи проти об’єктивістського тлумачення історич-
ного процесу, гуманістичні неомарксисти бачать в центрі марксистської філософії людину як ініціатора 
історії. При цьому вони апелюють до ранніх творів Маркса і вважають, що саме останні дають змогу від-
крити “автентичний”, тобто справжній, марксизм. Зокрема, акцентується увага на “Економічно-
філософських рукописах 1844 року” Маркса, в яких досліджується проблема відчуження, уніфікації та 
знеособлення людини. Саме ця проблема стала однією з провідних у “Одномірній людині” Маркузе. 

Та найвизначальнішою для Франкфуртської школи, а отже і для Маркузе, є “критична теорія суспіль-
ства”. Поняття “критична теорія” запропонував Хоркхаймер у 1937 р. в статті “Традиційна і критична те-
орія”. В ній нова критична теорія протиставлялася всій традиційній соціології та соціальній філософії. 
Основний докір на адресу соціології полягав у тому, що вона – позитивістська, тобто зовсім не критична. 
Водночас нова теорія, на думку автора статті, має остаточно подолати абстрактно-ідеалістичну методо-
логію класичної європейської філософії й відродити її кращі критичні традиції. Традиції, що склалися ще 
у XVIII столітті,  на початок ХХ ст. виявилися значною мірою забутими. При цьому критичність теорії, її 
здатність руйнувати позитивність ототожнювалась автором з діалектичністю. Прийнявши цю концепцію, 
Маркузе в опублікованій того ж року статті “Філософія і критична теорія”, по-перше, започаткував пере-
творення критичної теорії в оновлену філософію історії (запропонована Маркузе назва “критична теорія”  
була конституйована Франкфуртською школою як базова), по-друге, дійшов до висновку (прийнятого, 
втім, не всіма франкфуртцями), що наріжним каменем критичної теорії, на якому вона має зводити свої 
будови, повинно стати “Майбутнє”. Останнє тлумачилось автором як рішуче заперечення існуючої “дій-
сності”. Тут критицизм переріс у нігілізм. Тенденцію абсолютного протиставлення “Майбутнього” тепе-
рішньому Маркузе докладніше розгорнув у книзі “Розум і революція”. 

У подальшому філософія історії у формі критичної теорії суспільства все більше наповнюється пе-
симістичним змістом. Так, більшістю франкфуртців знання тлумачиться як антигуманна сила, просвіт-
ництво вважається процесом полонення людей “буржуазною цивілізацією”. Водночас міцніють претензії 
критичної теорії суспільства на статус “логіки й теорії пізнання” всіх соціальних наук. Автори й послідо-
вники теорії подають її в статусі всезагальної методології. В 60-ті роки, напередодні й під час значного 
піднесення громадських рухів у Західній Європі, критична теорія суспільства постає також у якості уні-
версальної політичної теорії. Пропонується політична перспектива, відмінна, за переконанням франкфу-
ртців, і від буржуазно-реформаторських, і від комуністичних програм. 

Всі зазначені тенденції – критичність, нігілістичність, песимістичність, методологічність, політич-
ність – і ввібрала в себе (більшим або меншим чином) книга Маркузе “Одномірна людина”. Характерно, 
що її політичність, на відміну від книг інших франкфуртців, постає найвиразніше. Книга претендує на 
роль “єдино вірної” політичної філософії, на роль методології революційної дії. Тож схвалення її “нови-
ми лівими” не випадкове. 

У “Одномірній людині” Маркузе свідомо виступає “тотальним критиком” сучасного йому суспіль-
ства, яке він називає “високорозвиненим  індустріальним суспільством”. Найважливішою особливістю 
такого суспільства є, на його думку, “технологічна раціональна одномірність”. Вона властива як капіталі-
зму, так і соціалізму. Таким чином, обидві соціальні системи однаково одномірні. Тому необхідний 
“третій шлях”. Цей шлях Маркузе шукає від імені “критичного” або “автентичного” марксизму. 

Маркузе констатує, що в епоху науково-технічної революції ретельно розроблений інструментарій 
одномірності тотально маніпулює людьми. Маніпулює шляхом творення і задоволення стандартизова-
них, штучних, “відчужених” потреб. Маніпулює за допомогою засобів масової комунікації, які автор на-
зиває “фабриками громадської думки”. В результаті надію на формування революційної свідомості про-
летаріату, що вимагав і вимагає марксизм, втрачено назавжди. Досягнення науки і техніки дозволяють 
сучасному суспільству долати або нейтралізувати, стримувати або “сублімувати” (надавати суспільно 
прийнятного вигляду) усі свої істотні протиріччя. В цьому суспільстві інтегруються навіть колишні анта-
гоністи – буржуа і пролетарі. В ньому відсутні принципові політичні та ідеологічні перспективи. Відсут-
ні сили, готові до докорінного соціального перевороту. 

”Раби розвинутої індустріальної цивілізації – це сублімовані раби...”,- зауважує Маркузе. Нині вони 
прив’язані до колісниці цієї цивілізації зовсім не так, як це робилося в ХІХ і ще в першій третині ХХ ст. 
Свого часу капіталізм прагнув прив’язати робітників до виробництва переважно негативним способом – 
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загрозою голоду і нестатків. Але, як виявилося, цей спосіб був досить небезпечним: пролетарям втрачати 
було нічого, ”окрім своїх кайданів”, що вони і доводили при нагоді. До того ж,  стало очевидним, що 
штучне утримання зростання життєвого рівня трудящих з неминучістю веде до звуження можливостей 
внутрішнього ринку. А це, в свою чергу, негативно впливало на виробничі можливості капіталізму, при-
зводячи періодично до криз і депресій. У зв’язку з цим виникла (і була усвідомлена) потреба в іншому – 
позитивному – способі ”інтеграції” пригноблених і експлуатованих в індустріальне суспільство. Це, до 
речі, стало можливим саме на базі величезного прогресу науки і техніки, досягнутого до середини нашо-
го століття. Розвиток науки і техніки, згідно з Маркузе, – це логіка панування, котра закладена в самому 
понятті науки і техніки. Панування ”технічної раціональності” підпорядковує собі все суспільне життя. 
Явища ідеологічного порядку повністю втрачають свою, нехай і відносну, самостійність, стаючи прос-
тими елементами технічного розуму. Розгортаючись, цей проект формує весь універсум мови і поведін-
ки, духовну і матеріальну культуру. В медіумі техніки культура, політика, економіка зливаються у все-
охоплюючу систему, котра поглинає чи відвертає усі альтернативи. Продуктивність і зростаючий потен-
ціал цієї системи стимулюють суспільство і утримують технічний прогрес  у рамках панування. Технічна 
раціональність стає політичною раціональністю. 

У сучасному суспільстві наука і техніка стають новою формою ідеології. Саме поняття технічного ро-
зуму є ідеологією. Не використання техніки, а сама техніка є пануванням (над природою і над людьми), 
пануванням методичним, розрахованим і науково обчисленим. Наукове підкорення природи технікою 
використовується для наукового підкорення людини. Справа в тому, що, виконуючи функції ідеології, 
наука і техніка не залишаються нейтральними по відношенню до інших сторін соціального життя – еко-
номіки, політики, культури. Техніка нині стала ефективною формою соціального контролю і, таким чи-
ном, отримала суспільно-політичне, тобто ідеологічне, значення і є сукупністю одномірних елементів 
”репресивного управління”. Функціонування науки і техніки як ”ідеології” однозначно закріплює, на ду-
мку Маркузе, економічно і політично капіталістичну систему, утверджує її існування і в майбутньому, 
воно не тільки пронизує всі пори соціального організму сучасного індустріального суспільства, але й до-
сягає свідомості кожної людини. Технічний прогрес нав’язує індивіду лише один тип мислення і поведі-
нки, котрий Маркузе і називає ”одномірним”. ”Одномірність” характеризує такий стан суспільства, в 
якому ідеологічний розвиток повністю відповідає матеріально-технічному прогресу. Досягнення прогре-
су сміються як над ідеологічним звинуваченням, так і над виправданням: перед їх трибуналом ”хибна 
свідомість” їх раціональності стає свідомістю істинного. 

Робітничий клас, котрий раніше втілював собою революційний протест, тепер ”не є більш живим 
протиріччям існуючого ладу”. Позитивний спосіб ”інтегрування” робітничих мас передбачає значний 
підйом життєвого рівня трудящих і активне стимулювання їх потреб. Завдяки цьому індустріальному су-
спільству вдається: по-перше, розширити внутрішній ринок, по-друге, тісніше прив’язати трудящих, 
перш за все робітничий клас, до існуючої системи виробництва і споживання, тобто ”інтегрувати” його в 
неї економічно. Бо робітник, що має власну квартиру, машину, холодильник – це інша соціальна фігура, 
ніж пролетар ХІХ ст., котрий ледве заробляв собі на харчування. Він є активним (і доволі дієвим) спожи-
вачем і як такий зацікавлений в нормальному функціонуванні господарчої системи, усього ”суспільства 
споживання”. Разом з цим у трудящого викликаються будь-якими способами все нові і нові потреби, 
стимулюючи цим самим споживання. Людина, якщо не має готівки, купує в кредит, не розуміючи, що її 
саму купують, причому не на день, не на місяць, а на десятиліття, а може й на все життя. А це значить, 
згідно з Маркузе, що трудящий експлуатується індустріальним суспільством не лише як виробник мате-
ріальних благ, але і як споживач. 

Оскільки ж мова йде про ”сублімоване” рабство, воно не тільки не відчувається і не усвідомлюється 
як таке, але навпаки, сприймається як свобода, переживається як повнота життя, осмислюється як спон-
танна реалізація єдино можливого способу існування. У трудящих не виникає потреби виступити проти 
існуючої системи виробництва-споживання в цілому. У крайньому випадку вони готові боротися за по-
ліпшення свого становища всередині цієї системи за більш високу зарплату, тобто знову за розширення 
своїх споживацьких можливостей. Таким чином, горизонт робітника абсолютно замикається рамками іс-
нуючого суспільства. Він втрачає здатність стати у радикальну опозицію до суспільства, він не бачить 
альтернативи гіпертрофованому споживанню. У людини зникає другий – соціально-критичний – вимір, 
котрий раніше виводив її за межі існуючого, вказуючи революційні перспективи. Вона стає людиною од-
ного виміру – того виміру, який задається їй ”суспільством споживання”. Тут усі ресурси спрямовані на 
відтворення людини одномірної свідомості, людини, котра внутрішньо невільна, котра вважає еталоном 
мислення і поведінки міркування, що нав’язується ззовні. 

Людина розвинутого індустріального суспільства внаслідок технічно можливих маніпуляцій ототож-
нює себе з існуючим ладом і втрачає здатність ”трансцензувати” його. Ця одномірна людина знаходиться 
перед дилемою: з одного боку, розвинуте індустріальне суспільство здатне не допустити будь-якої якіс-
ної зміни (революції), з іншого боку, існують сили, котрі можуть підірвати цю систему. Перша тенденція 
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є панівною. Можливо, ситуацію змінить нещастя, але доки визнання того, що робиться і що попереджу-
ється, не переверне свідомість і поведінку людини, то навіть катастрофа не призведе до цієї зміни.  

То який же клас, які соціальні сили є безпосередніми ”носіями” чи ”виконавцями” революції? 
”Суб’єктом революції” можуть стати лише ті, хто ще не став рабом ”одномірної свідомості”. До них 
Маркузе відносить расові, національні, релігійні меншини, ”критично мислячу” інтелігенцію і студе-
нтство. Робітники ж, на думку Маркузе, з втратою соціально-критичного виміру втрачають і здатність 
створити реальну політичну опозицію до сучасної системи. Будь-яка опозиція, що виражає інтереси сьо-
годнішніх трудящих, сьогоднішнього робітничого класу, буде ілюзорною опозицією, тому що його інте-
реси не суперечать існуючому стану речей. 

Щодо опозиційних партій Маркузе висловлює думку, що в умовах ”репресивної терпимості” будь-яка 
легальна діяльність опозиційних партій є прийняттям ”правил гри” і, як наслідок, ”капітуляцією перед 
панівною структурою влади”. Під ”репресивною терпимістю” панівних класів, що ніби ”поглинають” 
опозиційні сили, Маркузе розуміє пригноблення шляхом свідомого допущення правлячими колами опо-
зиційних виступів експлуатованих ними трудящих. Випробування, яких зазнає система в ході опозицій-
них виступів, що проходять в рамках самої системи, викликаючи нову мобілізацію її економічних, полі-
тичних і культурних сил, лише допомагають її пристосуванню, сприяють виробленню нею нових захис-
них засобів, збільшують її здатність до виживання. Панівний клас перетворив усі демократичні завою-
вання на прості інструменти панування, за допомогою яких паралізуються найбільш радикальні револю-
ційні сили. Тоталітарні тенденції одномірного суспільства роблять традиційні шляхи і засоби протесту 
неефективними і навіть небезпечними, оскільки зберігають ілюзію народного суверенітету. 

Отже, силою, здатною здійснити революційну місію в сучасному суспільстві, Маркузе вважає ”нову 
опозицію”, що концентрує в собі юних ”інтелектуалів” і соціальних ”аутсайдерів” (населення гетто, лю-
мпен–пролетаріат і т.п.). Поява на авансцені нового історичного суб’єкту пояснюється ним, насамперед, 
зміною суспільної ситуації і необхідністю розробки нової стратегії революційного процесу. Крім того, 
молоді інтелектуали і декласовані верстви суспільства менш за все інтегровані в систему, а тому їхня 
свідомість менше, ніж свідомість інших, заражена одномірністю, знаходиться під впливом маніпуляцій. 
Таким чином, центр тяжіння революційного протесту переноситься у бік невиробничих соціальних 
верств. 

Однак сама по собі нова революційна меншість не здатна здійснити докорінне перетворення суспіль-
ства. Тому Маркузе відводить їй лише роль каталізатора, своєрідного детонатора. В якості потенційного 
носія революційних змін розглядається технічна інтелігенція, яку Маркузе характеризує як новий робіт-
ничий клас. Вона могла б, спираючись на своє становище в суспільстві, підірвати спосіб виробництва і 
виробничі відносини, перетворити їх і управляти ними, але ... вона не має до цього ні інтересу, ні потреб, 
тому що добре інтегрована і добре фінансована. Отже, і цей шар ”втягнутий” і ”поглинутий” одномірним 
суспільством. 

Немає сенсу, стверджує Маркузе, апелювати до авторитету ”закону і порядку”, оскільки вони всюди і 
завжди є законом і порядком тих, хто захищає існуючу ієрархію. Потрібна ”Велика Відмова”, ”прорив”, 
потрібно повністю розірвати усі зв’язки з усім існуючим. Лише ”хаотична” анархістська опозиція, полі-
тична і моральна, раціональна і інстинктивна, лише відмова брати участь у злій грі, огида до всякого 
примусу можуть зруйнувати цю систему. Потрібні саме такі тотальні засоби, бо їх, на відміну від помір-
кованіших, система не в змозі ні ”терпіти”, ні ”придушити”. Революція необхідна, на думку Маркузе, бо 
загострюються протиріччя. Все ще має місце різниця між істинною і хибною свідомістю. Інтегровані в 
систему маси, не усвідомлюючи факту свого відчуження, мають хибну свідомість. Її треба розкласти. 
Але розвинуте індустріальне суспільство за допомогою задоволення зростаючих потреб створює все нові 
й нові можливості перешкоджати такому повороту подій. 

Як же знайти вихід з цього глухого кута? Вихід з нього Маркузе шукає там, де, на його думку, був і 
вхід, тобто там, де вперше виник ”життєвий проект” одномірної дійсності. На початку свого існування 
суспільство вибирає між реальними історичними альтернативними проектами. Сам вибір відповідає пев-
ним інтересам. Розгортаючись, обраний проект переробляє все наше матеріальне і ідеальне буття. Тому, 
щоб вийти з глухого кута, створеного реалізацією капіталістичного типу ”життєбудування”, необхідно 
підірвати спосіб буття, що утвердився, опираючись на принципово новий ”життєвий проект”, але такий 
проект, який не мав би ніяких точок дотику з існуючою соціальною реальністю, а тому видався б абсо-
лютним абсурдом ”одномірному мисленню”. Це не означає, що новий ”життєвий проект” є абсурдним, 
ірраціональним за своєю суттю. Він не менш раціональний, ніж ”життєвий проект” одномірної цивіліза-
ції. Йдеться про якісно новий тип раціональності, про більш високу раціональність, яку не може осягну-
ти існуюча дотепер наука і створений нею одномірний тип мислення. Критична теорія закликає до вису-
нення нового проекту, котрий продемонстрував би більш високу раціональність. Реалізацію цього проек-
ту Маркузе покладає на вищезазначені верстви суспільства, котрі знаходяться поза панівною системою, 
що виштовхнула їх за свої межі. Вони нічим не зобов’язані цій системі і вільні від її ”правил гри”. 
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Маркузе закінчує книгу досить песимістично. Невідомо, чи зможуть утвердити новий проект аутсай-
дери існуючого суспільства, чи зможуть ”рафіновані” сили цивілізації відмовитися від уже здійсненого 
проекту. Критична теорія не може нав’язати майбутнього. Вона не володіє для цього відповідними по-
няттями. Вона не дає жодних обіцянок і не передбачає наступних перемог. За своєю орієнтацією і за сво-
їм змістом вона залишається негативною. ”Вона розрахована бути вірною тим, хто без усякої надії при-
свячував і присвячує своє життя Великій Відмові”. 
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ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ КОМБІНАЦІЙ 
КУЛЯ-ОПИСАНА ПІРАМІДА 

Пропонується метод розв’язування конструктивних задач стереометрії шляхом доречних аналітичних 
представлень на проеційних кресленнях визначальних елементів нетривіальних комбінацій двох тіл. Осо-

блива увага звертається на аналіз просторової ситуації з посиланнями до епюру Г.Монжа. 

Комплексні креслення в ортогональних проекціях за методом Г.Монжа мають, як відомо, прикладний 
характер – вони знайшли найширше застосування в техніці і у зв'язку з цим постійне місце у навчальних 
планах ліцеїв, коледжів та більшості вузів. Вважається, що такі креслення не лише прості у виконанні, а 
й зручно вимірні. На них особливо легко встановлювати розміри зображених предметів. З іншого боку, 
їм властива виняткова ненаочність. Природно, що цю суттєву ознаку “нефахівці” зараховують до розряду 
недоліків. Але у процесі навчання ненаочність останніх слід вважати позитивною ознакою методу, 
оскільки свідомі систематичні звертання саме до ненаочних зображень найбільш ефективно спри-
яють розвитку просторових уявлень учнів. 

Цікаво і важливо, що комплексними ортогональними проекціями можна з успіхом також скористати-
ся на етапі створення алгоритмів виконання на позиційно повному кресленні М.Ф.Четверухіна зображень 
найбільш складних комбінацій стереометричних тіл, у тому числі комбінацій куля-описана піраміда, ко-
ли піраміда відмінна від правильної. При цьому відшуканню оптимального алгоритму побудови в кож-
ному окремому випадку сприятимуть не лише вдалі графічні ходи, а й доречні аналітичні розрахунки, які 
допоможуть зафіксувати на зображенні розташування окремих елементів, визначальних у комбінації. 
Іноді це необхідні розрахунки для проведення чергового кроку побудови, а іноді – просто для спрощення 
цих дій, зокрема, тоді, коли виникає потреба виконання зображення з розумінням справи "від руки" шви-
дко, наочно і, по можливості, правильно. Однак не може бути сумнівів, що перш ніж будувати зображен-
ня "від руки", потрібно глибоко зрозуміти, усвідомити алгоритм розв'язання цієї ж задачі на побудову за 
допомогою традиційних креслярських інструментів з тим, щоб допустимі спрощення були обґрунтовані і 
не суперечили зримо супутнім геометричним фактам. 

Звичайно ж, зразу займатися на професійному рівні такими побудовами у змозі лише досвідчений ви-
конавець, який має добре розвинену просторову уяву, солідну практику в користуванні методами 
Г. Монжа і М.Ф. Четверухіна, певний багаж знань з теорії позиційної повноти і метричної визначеності 
зображень. Важливо чітко уявляти комбінацію двох тіл, "бачити" їх спільні елементи – точки (лінії) до-
тику, вміти вдало вибирати розташування (орієнтацію) об'єкта в системі горизонтальна (П1) -фронтальна 
(П2) площини з метою отримання потрібної інформації з комплексного креслення комбінації у максима-
льно можливій кількості. Ми переконані, що кваліфікований учитель математики зобов'язаний задоволь-
няти сформульовані вимоги і обов'язково мати добрі навички уявлення будь-яких просторових образів 
геометрії, а отже – без особливих зусиль будувати зображення найскладніших комбінацій двох тіл. 

Відразу ж зауважимо, що, працюючи на проеційному кресленні М.Ф. Четверухіна, ми дещо поруши-
мо один із основних його принципів і зображати неплоскі фігури на картинній площині будемо не за ме-
тодом їх вільного виконання, а закріпившись за аксонометричними осями у прямокутній диметрії. Цим 
ми, по-перше, визначимося і закладемо орієнтири дій, що дуже посутньо в час впровадження у навчаль-
ний процес комп'ютерних систем і НІТН. А по-друге, виключимо із результатів дій небажані (але можли-
ві) варіанти ненаочних креслень, оскільки зображення в прямокутній диметрії будуть гарантовано наоч-
ними. Крім цього, в конструктивних задачах, які сформульовані у викладі нижче, обов'язковою складо-
вою комбінацій є куля. А позиційно повне і метрично визначене зображення кулі орієнтовно в прямокут-
ній диметрії будується досить просто як креслярськими інструментами, так і "від руки". Нагадаємо цей 
алгоритм для циркуля і лінійки: 

а) точку перетину двох взаємно перпендикулярних прямих, одна з яких розташована горизонтально, а 
інша - вертикально, обираємо за центр кулі О; б) довільно взятий на вертикальній прямій відрізок OD 
приймаємо за малу піввісь еліпса, в який проеціюється екватор кулі, а відрізок OA=3·OD на горизонталь-
ній прямій - за його велику піввісь; в) з центром в точці О радіусом ОА проводимо коло - обрис кулі; 
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г) через точку D ведемо горизонтальну пряму до перетину з обрисом кулі в точці Z; д) на вертикальній 
прямій вверх і вниз від точки О відкладаємо відрізки OE і OF, рівні відрізку DZ, чим визначимо північ-
ний і південний полюси кулі в точках E і F відповідно; е) в центральній симетрії відносно точки О шука-
ємо інші кінці великої та малої осей еліпса: B=S0(A), C=S0(D); ж) за великою AB і малою CD осями буду-
ємо відомим методом еліпс, що є зображенням екватора; з) в центрі кулі О і її південному полюсі Е про-
водимо аксонометричні осі в ортогональній диметрії (цей додатковий пункт обов'язковий у його графіч-
ній реалізації на картинній площині у переважній більшості випадків). 

Наведемо умови лише чотирьох можливих (типових, у певній мірі) стереометричних побудов, що 
відносяться до класу конструктивних задач, визначених у заголовку статті. 

№1. Побудувати піраміду, описану навколо кулі, якщо в основі піраміди лежить правильний трикут-
ник, дві бічні грані перпендикулярні до основи, а третя складає з площиною основи кут 60°. 

№2. Навколо кулі радіуса r описати піраміду. Основою піраміди служить ромб, у якого гострий кут 

рівний 60°, а сторона рівна )ra( a 2
3

2
>  і одне з бічних ребер піраміди розташовується перпендикулярно 

до площини її основи. 
№3. Навколо кулі описати піраміду. Основою піраміди служить рівнобедрений прямокутний трикут-

ник, її висота в два рази більша за діаметр кулі, а основою висоти є центр вписаного в трикутник кола. 
№4. Побудувати піраміду, описану навколо кулі. В основі піраміди лежить рівнобедрений трикутник, 

дві бічні грані, що містять його рівні сторони, перпендикулярні до площини основи, а третя грань скла-
дає з площиною основи кут 45°. Висота піраміди у два рази більша за діаметр кулі. 

Отже, маючи на увазі викладені вище міркування і пам'ятаючи, що інструментами виконання графіч-
них дій будуть циркуль та лінійка, приступимо до розв'язання першої задачі. 

В системі двох взаємно перпендикулярних площин проекцій П1 і П2 комбінацію куля-піраміда розта-
шуємо так, щоб основа піраміди була горизонтальною, а бічна грань, нахилена до площини основи під 
кутом 60°, - фронтальнопроеціюючою (рис. 1). 

Рис. 1. 
 
Оскільки алгоритм побудови зображення кулі (O, r) відомий, то в подальшій роботі передбачається 

відшукати на проеційному кресленні М.Ф.Четверухіна точки дотику граней піраміди SABC до поверхні 
кулі (сфери) і вершини многогранника S, A, B і C. Очевидно, що основа ABC піраміди дотикається до 
сфери в південному полюсі Е, а дві бічні грані, перпендикулярні до основи, мають точки дотику L і M на 
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екваторі. Нарешті, третя бічна грань також має зі сферою одну спільну точку К, яка належить апофемі 
SК° цієї грані. З рисунка неважко помітити, що побудова точок L і M не потребує особливих зусиль. Для 
цього досить в екватор вписати рівносторонній трикутник NLM і зафіксувати дві його вершини, що ма-
ють у прямокутній декартовій системі координат Oxyz одну і ту ж саму абсцису. Для встановлення такої 
ж координатної визначеності точки К у просторі знову ж таки звертаємося до рисунка. Помічаємо, що 
трикутник QKO прямокутний, його гострий кут при вершині Q рівний 30°, а катет KO дорівнює радіусу 
кулі r. Тому, враховуючи, що гіпотенуза прямокутного трикутника в два рази більша катета, який лежить 
проти кута в 30°, маємо: OQ=2r. Відомо також, що катет прямокутного трикутника є середнім геометри-
чним між гіпотенузою і проекцією цього катета на гіпотенузу. Отже, KO2=OQ·OP, де точка P - центр па-
ралелі сфери, на якій лежить шукана точка K. Або ж, r2=2r·OP. Звідси OP=r/2. Цим встановлено аплікату 
точки K: zк=3r/2. Оскільки її ордината yк=0, то залишилося знайти із трикутника KPO лише абсцису цієї 

точки: rPKxk 2
3

== . Відрізок PK будується як середній пропорційний до відрізків довжиною в 3r/4 і r 

(r=NO), оскільки rrxk ⋅=
4
32 . Після побудови точок K, L і M проблеми побудови решти елементів пірамі-

ди, описаної навколо кулі, зникають. 
Таким чином, конструкцію алгоритму розв'язання розглядуваної задачі можна представити у такому 

вигляді. 
1. Побудова зображення кулі (послідовність дій наведена у тексті вище). 
2. Побудова зображень спільних елементів поверхонь піраміди і кулі: 
а) вписуємо в еліпс, що є ортогональною аксонометричною проекцією екватора кулі, зображення пра-

вильного трикутника NLM і виділяємо його вершини L і M як такі, в яких до поверхні кулі дотикаються 
грані піраміди SAC і SBC відповідно; б) на вертикальній прямій уверх від точки О відкладаємо відрізок 
OP, рівний половині відрізка OF (F - північний полюс кулі, OF=r); в) через точку P ведемо пряму, пара-
лельну осі Ox, і на ній в додатному напрямку відкладаємо відрізок PK, чим визначимо точку дотику K 
третьої бічної грані SAB до сфери.  

3. Побудова зображення піраміди: 
а) опишемо навколо екваторільного еліпса зображення правильного трикутника A°B°C° так, щоб його 

сторони A°C° і B°C° дотикалися до кривої в точках L і M відповідно. Виконаємо паралельне перенесення 
цього трикутника на вектор OE в площину основи піраміди; б) на вертикальній прямій уверх від точки О 
відкладаємо відрізок OQ=2r ; в) через точки Q і K проведемо пряму лінію до перетину, з одного боку, з 
вертикальною прямою, що проходить через точку C≡C°, з другого, - з віссю Ex у південному полюсі кулі 
E. Цим визначимо вершину піраміди S і апофему її лівої грані SK° (точка K° - основа апофеми); г) вер-
шини A і B трикутника ABC фіксуємо в перетині прямих A°C і B°C, що належать площині основи пірамі-
ди, із прямою, яка проходить через точку K° паралельно осі Ey; ґ) з'єднуємо точку S з кожною із точок A, 
B і C. 

Алгоритм дій виконавця складено. Залишилося реалізувати його на дошці (чи на папері в клітинку, 
рис. 2) із обов’язковим урахуванням властивостей паралельного проеціювання. 

Пропонуємо читачеві самостійно розв'язати також графоаналітичним методом задачі на побудову, що 
записані на початку статті під №№ 2-4. Це в якійсь мірі дасть можливість дещо глибше зрозуміти суть 
теоретичної частини методу і перевірити себе на практиці. 

Завершуючи, зауважимо: нам не хотілося б, щоб у математика і, зокрема, шанувальника і знавця гео-
метрії, який ознайомився з наведеними викладками і зацікавився ними, склалося враження, що автор 
штучно ускладнює процес розв'язування стереометричних задач на побудову шляхом об'єднання прое-
ційних креслень М.Ф. Четверухіна і Г. Монжа. Так, можливо деякі задачі могли б розв'язуватись прості-
ше і швидше без використання епюра Г. Монжа. Більше того, кожну із наведених у тексті задач (і будь-
яку їм подібну) досвідчений фахівець-геометр розв'яже "від руки" безпосередньо на проеційному крес-
ленні М.Ф. Четверухіна. Але ж ми мали за мету продемонструвати метод не лише професіоналам цієї 
справи, а й учням старших класів, студентам фізико-математичних факультетів педуніверситетів, вчите-
лям математики, які у масі своїй не володіють максимально розвинутими просторовими уявленнями і не 
мають достатніх навичок побудови зображень окремо взятих стереометричних тіл, не говорячи вже про 
їхні комбінації і, тим більше, незвичні, рідкісні у шкільній практиці комплекси кількох просторових фі-
гур. 

Разом з тим ми свідомо звернулися саме до графоаналітичного методу розв'язування складних задач 
за допомогою комплексних проекцій Г. Монжа. Лише такий підхід дозволяє здійснити просто і відповід-
но до законів логіки аналіз взаємного розташування заданих стереометричних тіл; чітко встановити їх 
спільні елементи; "побачити", як, на яких лініях чи в яких площинах однієї й другої поверхні лежать ці 
точки, прямі або кола; намітити, нарешті, шлях їхнього пошуку на позиційно повному і метрично визна-
ченому кресленні М.Ф. Четверухіна. Отже, аналіз виділяється окремим етапом процесу розв'язання зада-
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чі, що є нормальним явищем, оскільки необхідність аналізу зумовлена самою природою таких задач. При 
безпосередніх суто графічних побудовах на кресленні М.Ф.Четверухіна усе це виконавець має уявляти, 
аналізуючи подумки, не користуючись таким потужним засобом геометрії, яким вважають допоміжний 
рисунок, виконаний, зокрема, за методом Г. Монжа. 

Крім цього, дещо нестандартний підхід до розв'язування просторових задач на побудову в математиці 
і спонукає розв'язувати їх циркулем та лінійкою без будь-яких умовностей і непередбачуваних неточнос-
тей відповідно до математично встановленої теорії паралельного проеціювання. При потребі ж можна 
ввести не просто умовності, а строго обґрунтовані спрощення, які дозволяють прискорити процес побу-
дови рисунка без помітних втрат у наочності і правильності. 

 
 

 
Рис. 2. 

З іншого боку, графоаналітичний метод із застосуванням епюра Г. Монжа не лише вчить аналітично-
му методу міркувань у геометрії, де найбільш наочно переплітаються просторові уявлення і логічне мис-
лення, а й демонструє невичерпні можливості комплексного використання, поєднання аналітики і графі-
ки. До речі, графоаналітичні методи вирішення прикладних задач геометрії давно знайшли визнання в 
наукових колах і на виробництві. 
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На додаток наголосимо також, що запропонована схема алгоритмізації стереометричних побудов пе-
редбачає створення навчальних програм для сучасних ПК, які давали б змогу учневі (чи вчителю) само-
стійно, наодинці з ПК учитися виконувати найрізноманітніші можливі в курсі стереометрії зображення 
на площині. А для цього, як відомо, кожний крок алгоритму має описуватись аналітично. І якщо читач 
уважно продумає і усвідомить алгоритм, записаний вище, то напевно помітить, що в ньому немає жодної 
операції, яку не можна було б описати формулою. Крім цього, реалізація на екрані дисплея ПК встанов-
леної сукупності побудов, зібраних у єдиний алгоритм, передбачає обов'язкову координатну визначе-
ність окремих елементів просторових об'єктів і в цілому їх комбінації. Ця проблема, як виявилося, теж 
просто розв'язується за відомою схемою через відмову від вільного виконання зображень і жорстке за-
кріплення системи куля-піраміда за осями ортогональної диметрії. 

Саме виходячи із міркувань гарантованої наочності зображень, чіткої визначеності стереометричного 
об'єкта в просторі та можливості аналітичної формалізації і машинної алгоритмізації побудов, ми і за-
пропонували графоаналітичний метод їх виконання. 

 
Матеріал надійшов до редакції 16.11.99 р. 

Ленчук И.Г. Графоаналитический метод алгоритмизации построения изображений комбинаций 
шар-описанная пирамида. 

Предлагается метод решения конструктивных задач стереометрии путем целесообразных аналитиче-
ских представлений на проеционных черчениях определяющих элементов нетривиальных комбинаций 

двух тел. Особое внимание уделяется анализу пространственной ситуации с ссылками к эпюру 
Г.Монжа. 

Lenchuk I.H. Graphic and Analytical Method of Constructing Algorithm of Images of sphere-circumscribed 
Pyramid Combinations. 

The solution method of stereometric constructive tasks is suggested through expedient analytical representations 
on projection drawings of determining elements of untrivial combinations of two bodies. Special attention is to 

the analysis of a spatial situation with reference to Monge’s complex drawing. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

У статті обгрунтовується необхідність значного поліпшення  підготовки майбутніх учителів до вста-
новлення зв’язків хімії з іншими предметами, пропонується ряд заходів, спрямованих на розв’язання цієї 

проблеми. 

Мабуть, немає потреби доводити, наскільки важливо, щоб учителі хімії та інших навчальних предме-
тів вели активну і цілеспрямовану роботу з реалізації міжпредметних зв’язків. Без такої роботи неможли-
во успішно розв’язувати ані завдань загальної і політехнічної освіти, ані завдань виховання і розвитку 
учнів. 

В сучасних умовах, коли в загальноосвітніх середніх школах України здійснюється перехід на нові 
навчальні програми і підручники, внаслідок чого істотно змінюється система взаємозв’язків між предме-
тами, коли впроваджується в навчальний процес деяких шкіл принципово нова концепція природничо-
наукової освіти [1], за якою учень отримує  систематизовані знання про природу завдяки взаємо-
пов’язаному вивченню інтегрованого курсу “Довкілля” (1-6 кл.), фізики, хімії, біології і фізичної геогра-
фії (7-11 кл.) та філософсько-природознавчого курсу “Еволюція природничо-наукової картини світу” (10-
11 кл.), проблема міжпредметних зв’язків набуває все більшої актуальності й значимості. 

Чи достатньо підготовлені вчителі до розв’язування цієї важливої проблеми? 
Вчителі хімії Житомирщини досягли певних успіхів у справі реалізації міжпредметних зв’язків. Такі 

педагоги-майстри м. Житомира, як С.Г. Брєднєва (ЗСШ №19), А.М. Горощенко (ЗСШ №8), П.М. Градов-
ський (СПТУ-8) досить уміло використовують різнопредметні знання під час повторювально-
узагальнювальних уроків, семінарів, конференцій, тематичних вечорів, лабораторних і практичних робіт, 
екскурсій на місцеві підприємства. Це, звичайно, допомагає їм домагатися високої результативності у 
навчанні й вихованні своїх учнів. На жаль, далеко не всі вчителі є добре підготовленими до реалізації 
міжпредметного підходу в навчанні. Результати анкетування вчителів хімії (200 осіб), які перебували на 
курсах підвищення кваліфікації, засвідчують, що достатньою мірою підготовленими до цієї роботи вва-
жають себе 35% вчителів, підготовленими недостатньо - 43%, непідготовленими – 22%. 

Для того, щоб з’ясувати, наскільки повно вчителі хімії у своїй практичній роботі використовують 
міжпредметні зв’язки в межах уроку, теми, розділу і яким видам зв’язку приділяється найбільше і най-
менше уваги, а також виділити методи, форми і засоби навчання, що застосовуються з метою встанов-
лення міжпредметних зв’язків, нами було організовано спеціальне педагогічне спостереження. Об’єктом 
цього спостереження було обрано 20 загальноосвітніх середніх шкіл м. Житомира і Житомирської облас-
ті. Функції спостерігачів виконували викладачі кафедри хімії і найбільш підготовлені студенти-
практиканти. Учасникам дослідження було розроблено і видано  в необхідній кількості бланки аналізу 
уроку і докладна інструкція до нього. Окрім того, з ними був проведений і усний інструктаж, на якому 
розглядались усі питання, що стосувались даного дослідження.       

Спостереження показало, що лише 30% вчителів хімії намагалися використати можливості навчаль-
ного матеріалу щодо  здійснення міжпредметних зв’язків. 

У міжпредметній діяльності цих учителів простежувалося чимало напрямків. Проте найбільш повно 
використовувалися зв’язки хімії з фізикою і біологією по лінії формування фундаментальних понять 
природознавства, при вивченні теоретичних концепцій (атомно-молекулярне вчення, теорія електроліти-
чної дисоціації, вчення про періодичність, сучасна теорія будови органічних речовин), при розгляді гло-
бальних проблем сучасності (енергетична, екологічна, сировинна і продовольча). В ході реалізації між-
предметних зв’язків у вказаних напрямках проводилися бесіди на відтворення й узагальнення знань з рі-
зних предметів, організовувалися дискусії з проблемних питань міжпредметного змісту, використовува-
лася наочність із фізики і біології, формувалися висновки з опертям на знання з різних предметів. Окремі 
вчителі хімії впроваджували в практику навчання такі нетрадиційні форми організації, як лекції-діалоги, 
семінари, конференції, ділові ігри, ”круглі столи” міжпредметного спрямування. 

Решта вчителів (70%), за роботою яких проводилося спостереження, через недостатнє знання того, 
що вивчають їхні учні на уроках фізики, біології, географії та інших предметів і через недосконалість 
умінь здійснювати міжпредметні зв’язки, не могла достатньою мірою реалізувати міжпредметний потен-
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ціал окремих уроків, тем і розділів шкільного курсу хімії. Ці вчителі не завжди і лише частково вводили 
в зміст уроку елементи знань з різних предметів. Поняття загальноприродничого характеру (маса, енер-
гія, робота, кількість теплоти, електричний заряд, сила та ін.) здебільшого лише згадувались, ніж викори-
стовувались у самостійній роботі учнів. У поурочних планах цієї категорії вчителів робота з реалізації 
міжпредметних зв’язків, як правило, не знаходила свого відображення.            

Під час дослідження було також виявлено, що більшість учителів хімії недовраховують зв’язків хімії 
з іншими предметами на основі загальних законів природи. Так, при опрацюванні матеріалу про закон 
збереження маси вони найчастіше вдало пояснювали хімічний зміст цього закону, вчили застосовувати 
його при складанні хімічних рівнянь і виконанні хімічних розрахунків. Проте більшість із них навіть не 
згадувала той факт, що закон збереження маси поширюється на велике коло природних явищ, тобто на-
лежить до категорії загальних законів природи. 

На уроках, присвячених енергетиці хімічних перетворень, де формуються уявлення учнів про енерге-
тичний ефект хімічної реакції, термохімічні рівняння, екзотермічні та ендотермічні процеси і їх роль у 
природі, житті і діяльності людини, вчителі хімії  добре налагоджували зв’язки хімії з фізичними і біоло-
гічними поняттями ( внутрішня енергія, теплообмін, фотосинтез, перетворення речовин і енергії в живих 
організмах). А от загальний закон природи – закон  збереження і перетворення енергії, що розглядався 
перед цим на уроках фізики і навіть застосовувався в курсі “Біологія людини”, - залишався поза увагою 
вчителів хімії. 

Не знаходять свого висвітлення зв’язки хімії з фізикою і біологією на основі загальних законів приро-
ди й на повторювально-узагальнюючих уроках, які проводяться на завершальному етапі вивчення основ 
наук у середній школі. Внаслідок цього питання підпорядкованості термохімічних, електрохімічних і фо-
тохімічних процесів законам збереження маси, енергії і електричного заряду, зв’язку закону збереження 
маси з законом збереження і перетворення енергії, зв’язку між періодичним законом Д.І.Менделєєва і 
періодичністю процесів у природі  залишаються не з’ясованими.  

Всі ці упущення, хоч і здаються , на перший погляд , незначними,  безумовно, негативно позначаться 
на формуванні природничо-наукової картини світу, а отже і наукового світогляду учнів. 

Спираючись на власні дослідження, а також на дослідження наших попередників В.М. Максимо-
вої [2],  М. Пак [3], Т. В. Гладюк [4] та інших педагогів-дослідників, можна зробити узагальнення про се-
рйозні недоліки в підготовці  переважної більшості вчителів до роботи з реалізації міжпредметних 
зв’язків. 
     Зрозуміло, велика частка вини в недостатній підготовленості вчителів хімії до відповідної роботи ле-
жить на педвузах. Тому-то саме в педвузах треба наполегливо шукати шляхи подолання виявлених у 
практиці недоліків. 

З огляду на те, що навчальні програми психолого-педагогічних, методичних та інших дисциплін сла-
бо орієнтовані на підготовку студентів до здійснення міжпредметних зв’язків, необхідно внести деякі ко-
рективи до їх викладання. Саме тому на природничому факультеті Житомирського державного педуніве-
рситету ім. Івана Франка, що готує вчителів біології та хімії, розробляється і впроваджується в навчаль-
ний процес спеціальна програма. Вона передбачає розв’язання таких основних питань: озброєння студе-
нтів знаннями про суть, значення, види і шляхи встановлення міжпредметних зв’язків; ознайомлення їх з 
основними напрямками здійснення міжпредметних зв’язків при вивченні сучасного шкільного курсу хі-
мії; вироблення у них умінь планувати, готувати і проводити уроки та позакласні заходи різного ступеня 
насиченості міжпредметними зв’язками; залучення їх до самостійного опрацювання відповідної літера-
тури, вивчення досвіду педагогів-майстрів і дослідницької діяльності з “міжпредметної” тематики; фор-
мування у майбутніх учителів пізнавального інтересу до проблеми міжпредметних зв’язків; нагрома-
дження в них досвіду з реалізації міжпредметних зв’язків та міжпредметної інтеграції знань при вивченні 
хімічних дисциплін. Ця програма реалізується протягом усіх років навчання студентів, починаючи з 
першого курсу. 

Як бачимо, більшість питань програми мають розв’язуватися спільними узгодженими зусиллями ви-
кладачів психолого-педагогічних і методичних дисциплін.  

Крім викладачів психолого-педагогічних  дисциплін, вагомий внесок у формування вмінь студентів 
здійснювати міжпредметні зв’язки можуть і повинні зробити викладачі хімічних дисциплін. Вони під час 
викладу певної наукової інформації мають дбати про встановлення різних видів міждисциплінарних 
зв’язків  і водночас учити студентів їх реалізовувати. Це твердження цілком узгоджується з  принципом 
професійно-діяльнісної спрямованості, проголошеним педагогікою вищої школи [5]. 

 Особливо сприятливі умови для реалізації методичних зв’язків створено на випускному курсі, коли 
узагальнюються знання студентів, одержані при вивченні різних дисциплін на попередніх курсах. Істот-
ним моментом в організації міждисциплінарних  узагальнень є виявлення спільних для цілого ряду дис-
циплін провідних ідей, навколо яких можна інтегрувати різні види знань і зв’язувати їх у цілісні системи. 
“Визначати ідею, – як справедливо стверджує філософ П.В.Копнін, – означає розкрити всю систему нау-
кового знання, що ґрунтується на ній” [6]. Міждисциплінарна ідея відображає таку закономірність, яка 
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характеризує найголовніше в різнодисциплінарному матеріалі. А тому вона в процесі навчання може ви-
конувати синтезуючу функцію, об’єднувати знання в систему – теорію або систему теорій. 

Так, під час читання лекцій і проведення лабораторно-семінарських занять з узагальнювального курсу 
“Вибрані розділи загальної та неорганічної хімії” (цей курс передбачений навчальним планом природни-
чого факультету ЖДПУ ім. Івана Франка) є добра нагода синтезувати, інтегрувати знання студентів з рі-
зних дисциплін на основі філософсько-природознавчих ідей – збереження, періодичності та спрямовано-
сті самочинних процесів до рівноважного стану. 

І якщо для узагальнення матеріалу з названого спецкурсу буде обрано міждисциплінарний підхід, то в 
цьому випадку мають істотно змінитися методи, форми і засоби навчання. 

Узагальнюючи знання на основі ідей збереження, періодичності і спрямованості процесів у природі, 
доцільно скористатись комплексними формами організації навчання (семінари, конференції, лекції між-
дисциплінарного змісту). Саме ці форми останнім часом знаходять своє застосування в практиці роботи 
викладачів середніх навчальних закладів. 

Наприклад, у формі інтегральної лекції можна розкрити тему “Закони збереження матерії і руху”. 
Цю лекцію готують і проводять викладачі хімії, фізики, біології і філософії. В ході лекції можуть бути 
розглянуті такі питання: 1) філософський принцип незнищуваності і нестворюваності матерії і руху; 
2) закони збереження у фізичних процесах; 3) застосування законів збереження до пояснення хімічних 
реакцій; 4) закони збереження у біологічних системах. 

Під час лекції викладач фізики узагальнить знання студентів про підпорядкованість законам збере-
ження маси, енергії та електричного заряду різних фізичних явищ, спиниться на питанні про взаємо-
зв’язок між масою як мірою інертності тіла та енергією як мірою руху. Викладачі інших дисциплін по-
кажуть на конкретних прикладах вияв загальної закономірності збереження в хімічних і біологічних про-
цесах (закони збереження маси, сталості складу речовини; термохімічні й електрохімічні закони; закон 
фотохімічної еквівалентності А. Ейнштейна; закони спадковості і т.д) Загальне керівництво заняттям 
може здійснюватися викладачем філософії, в обов’язки якого входитиме ув’язування виступу кожного 
викладача із загальною проблемою заняття. Він також висвітлить питання про матеріальність, вічність, 
незнищуваність матерії і руху і підведе підсумок цього заняття. 

Тему “Вчення про періодичність” варто опрацювати у формі конференції на міждисциплінарній осно-
ві за участю студентів і викладачів різних дисциплін. Програма цього заняття може охоплювати цілий 
ряд  взаємопов’язаних проблем: періодичність як загальний принцип у розвитку матерії; періодичність 
руху в фізичних та астрономічних явищах і процесах; хімічна періодичність; періодична повторюваність 
у світі живих істот; періодична закономірність у суспільстві і пізнанні. 

Коротко охарактеризуємо матеріал з різних наук, який можуть використати студенти при розгляді за-
пропонованих питань. 

Перший доповідач, зокрема, повідомить про те, що філософський принцип періодичності – це стійка 
тенденція в поступальному розвитку об’єктивної реальності. Вона є результатом вияву всіх трьох законів 
матеріалістичної діалектики: а) єдності і боротьби протилежностей; б) переходу кількісних змін у якісні; 
в) заперечення заперечення. 

Останній закон відіграє найбільшу роль в обґрунтуванні філософського принципу періодичності в 
розвитку матерії. А тому доповідач більш докладно спиниться на його поясненні. Він відзначить, що по-
вторюваність у формі періодичності відбувається шляхом боротьби протилежностей, шляхом взаємного 
заперечення. Заперечення, яке здійснюється двічі, передбачає повторення на вищому рівні того, що 
пройдене на нижчому.  Проте це повторення не абсолютне, бо воно вбирає в себе особливості старого, 
причому при більш багатому змісті.   

Предметом виступів інших студентів буде блок фізичних і астрономічних питань, тісно пов’язаних з 
проблемою періодичності. В цьому випадку йтиметься про закони коливного і хвильового руху та їх зна-
чення в науці і техніці. Тут, зокрема, будуть розглянуті питання про маятник, відлуння, радіолокацію, 
рух Землі навколо Сонця і рух Сонця навколо Галактики тощо. 

 Наступна група студентів приверне увагу учасників конференції до хімічної періодичності, в осно-
ві якої лежить періодичний закон Д. І. Менделєєва . У виступах цих студентів можуть знайти своє ві-
дображення прояв періодичності в розвитку структурних комбінацій нейтронів і протонів, у побудові 
електронних структур, у властивостях атомів (радіус атома, енергія іонізації, спорідненість до електрона, 
електронегативність, ступінь окиснення, валентність), у властивостях простих речовин і хімічних сполук 
(теорія хімічного зв’язку, кислотно-основні і окисно-відновні властивості, реакційна здатність речовин), 
у властивостях органічних речовин у гомологічних рядах і т. ін. 

Повідомлення і доповіді кількох студентів мають присвячуватись періодичним змінам флори і фауни,  
закону гомологічних рядів у спадковості М.І.Вавілова, фотоперіодичним реакціям, біологічному годин-
нику, вченню про біоритми, тобто питанням біологічної періодичності. 

Особливості вияву періодичної закономірності в суспільстві і пізнанні висвітлюється у виступах двох 
студентів. Серед прикладів, що ілюструють вияв цієї закономірності у пізнанні, можуть бути: рух пі-
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знання від абстрактного до конкретного, періодична зміна одних теорій іншими (теорія типів, теорія ра-
дикалів, теорія О.М.Бутлерова, сучасна теорія будови органічних речовин), періодична зміна наукової 
картини світу (механічна, електромагнітна, релятивістська, квантово-релятивістська).  

За допомогою такої комплексної форми організації навчання, як міждисциплінарний семінар, можна 
здійснити синтез, інтеграцію знань студентів на основі фундаментальної закономірності про спрямова-
ність самочинних процесів до рівноважного стану. В програму цього семінару бажано ввести такі питан-
ня: другий закон термодинаміки, вчення про спрямованість хімічних процесів (ентальпія, ентропія, віль-
на енергія Гібса), закон природного добору, принцип мінімуму потенціальної енергії. 

Розвитку здатності студентів – завтрашніх учителів хімії – до реалізації міжпредметних зв’язків 
сприяє і виробнича практика з хімтехнології, під час якої студента природничого факультету ЖДПУ 
ім. Івана Франка беруть участь у численних екскурсіях на місцеві підприємства. Підсумком цієї практики 
може бути тематичний вечір (або конференція) “Підземні скарби землі житомирської”. Під час цього ве-
чора в ході дидактичних ігор, конкурсів, вікторин є можливість узагальнити і систематизувати цікаві 
міжпредметні знання про геологічну будову житомирського краю, видатних дослідників його мінераль-
них багатств (Г. Й. Осовський, П. А. Тутковський, С. В. Бельський та ін.); про сучасний стан мінерально-
сировинної бази Житомирської області; найважливіші підприємства, що працюють на місцевій сировині 
(фарфорові, скляні і цегельні  заводи та підприємства по видобутку титанової руди, каменів-самоцвітів, 
бурого вугілля тощо), про розвиток мінерально-сировинної бази Житомирщини в сучасних умовах гос-
подарювання. 

Зазначені інтеграційні заходи мають велике значення для загальнонаукового і методичного розвитку 
майбутніх учителів. З одного боку, вони підвищують рівень системності знань,  сформованості науково-
го світогляду, а з другого – сприяють нагромадженню досвіду з реалізації міжпредметних зв’язків. І хоч 
перший досвід говорить про певну ефективність впроваджуваних заходів, але для досягнення бажаних 
успіхів у справі підготовки студентів до роботи з реалізації міжпредметних зв’язків належить ще чимало 
чого зробити. Конче необхідна теоретична і дослідно-експериментальна розробка порушеної проблеми. 
У зв’язку з цим варте уваги питання про введення на п’ятому курсі природничого факультету спецкурсу 
“Природничо-наукова картина світу”. Цей спецкурс повинен поліпшити готовність студентів до педаго-
гічної праці загалом і до здійснення міжпредметних зв’язків зокрема. 
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В статье обосновывается необходимость значительного  улучшения подготовки будущих учителей к 
установлению связей химии с другими предметами, предлагается ряд мероприятий, направленных на               

решение этой проблемы. 

Matzievsky A.E., Kashpor V. М., Matzievska V.P.  Training of Higher-school Students for Establishing     
Links of Chemistry with Other Subjects. 

The necessity of essential improvement of future teachers’ training for establishing links of chemistry with other 
subjects has been substantiated in the article. Certain activities aimed at solving this problem have been pro-

posed. 
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ФОРМУВАННЯ  СОЦІОЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 

У статті аналізується процес формування соціоекологічних знань та вмінь учнів засобами народної пе-
дагогіки. Встановлено, що використання в практиці навчання і виховання середньої школи народного ка-
лендаря, дитячого фольклору, спілкування з природою, праці та інших видів природоохоронної діяльності 

сприяє формуванню соціоекологічної культури школярів. 

В умовах розбудови України як суверенної держави перед школою стоїть складне i вiдповiдальне за-
вдання – виховувати високоморальне, нацiонально свiдоме пiдростаюче поколiння, патрiотiв своєї 
Батькiвщини, спадкоємцiв i продовжувачiв нацiональних традицiй, збирачiв народних скарбів та захис-
никiв навколишнього середовища. Все це вимагає змістовної організації i проведення екологічної роботи 
у школі, оновлення змiсту, форм i методiв екологiчного виховання. 

По сутi, ставлення школяра до природи свiдчить про рiвень його культури, його позицiю як громадя-
нина своєї Батькiвщини, оскiльки екологiчне виховання є одним iз елементiв патрiотичного виховання. 

Екологiчна освiта i виховання у педагогiцi розглядається як самостійний елемент загальної освiти, 
пов'язаний з оволодiнням учнями науковими основами взаємодії природи i суспільства та формування 
вiдповiдного ставлення до природи, навколишнього середовища. 

Метою соціоекологiчного виховання є формування системи наукових знань, вмiнь i переконань, якi 
забезпечують формування громадянської вiдповiдальностi школярiв за стан навколишнього середовища. 

У змiст соціоекологiчної освiти i виховання входить засвоєння нових знань про природу, її цiлiснiсть i 
єднiсть із суспiльством; обґрунтування практичних заходiв, пов'язаних із впливом на неї; розумiння 
цiнностi природи для людини i суспiльства; оволодiння нормами правильної поведiнки в природному се-
редовищi; розвиток потреби спiлкування з природою; активiзацiя дiяльностi щодо полiпшення природно-
го навколишнього середовища. 

Для реалiзацiї мети i завдань соціоекологiчного виховання та навчання важливо враховувати певнi 
принциповi положення: єднiсть iнтелектуального та емоцiйного сприйняття природного середовища i 
практичної дiяльностi людини щодо її полiпшення; систематичнiсть та неперервнiсть; мiжгалузевiсть; 
взаємозв'язок глобального нацiонального та краєзнавчого пiдходу до екологiчних проблем. 

Формування дбайливого ставлення школяра до природи здiйснюється також у процесi трудового, мо-
рального, естетичного, патрiотичного, фiзичного виховання. 

Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури показав, що проблема екологiчного виховання 
в роботi класного керiвника є актуальною, привертає увагу багатьох дослiдникiв, але залишається мало-
дослідженим її соціальний аспект 

Вивчення педагогiчного досвiду, проведення анкет та бесiд з учнями, дозволяють зробити висновок, 
що дiйсно повного розв'язання її у шкiльнiй практицi можна досягти шляхом широкого використання за-
собiв та прийомів народної педагогiки. 

В рядi середніх загальноосвітніх шкіл Житомирської областi було проведено анкетування учнiв 5-11 
класiв (350 осіб). Так, наприклад, у відповідь на питання "Чому тобi подобається перебувати на при-
родi?", "Що ти робиш, перебуваючи на лонi природи?" 95% учнiв Кашперiвської школи Баранiвського 
району розповіли про збирання грибiв та ягiд, купання у водоймах або ловлю риби. I лише 5% вiдповiли, 
що вони просто люблять спiлкуватися з природою. I, що найбiльш прикро, суто рацiональний, "спожива-
цький" пiдхiд притаманний саме для старшокласникiв - завтрашніх випускників. Чи не сумно, що роки 
навчання i виховання не залишили нiчого бережливого в їхніх серцях i думках, переконаннях?... 

Для досягнення позитивних результатiв соціоекологiчного виховання слiд брати до уваги вiковi та 
iндивiдуальнi особливостi школярiв, риси характеру, здiбностi i потреби. Так, за даними анкетування се-
ред учнiв, їх ставлення до навколишнього природного середовища, уявлення про природоохоронну 
дiяльнiсть та стан екологiї в країнiзалежать, перш за все, вiд їх вiку та ступеня iнформованостi. 

Молодшi пiдлiтки (9-11 рокiв) необхiднiсть турботи про зеленi насадження мотивують тим, що "рос-
лини всiх радують", "роблять життя красивiшим". У них сприйняття навколишнього середовища 
вiдбувається, в переважнiй бiльшостi, на емоцiйному рiвнi. В їхніх мiркуваннях рiдко зустрiчається суто 
рацiональний пiдхiд ("з дерев роблять олiвцi i зошити", "зеленi насадження очищують повiтря"). 

Дiти мрiють про гарні справи на користь природi, виявляють готовнiсть зробити щось своїми руками, 
пропонують, щоб кожна людина посадила 5-6 дерев, тодi наша Земля буде красивою. 

Старшi пiдлiтки (12-15 рокiв) глибше усвiдомлюють державну i загальнолюдську значимiсть еко-
логiчних проблем; вони осуджують будь-яке зло, жорстокiсть по вiдношенню до природи. У школярiв 
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цього вiку яскраво виражене морально-емоцiйне ставлення до природи. Турбота про рiдний край виявля-
ється в них у конкретних справах. Хоча саме в цьому вiцi найчастiше зустрiчаються "руйнiвнi дiї". 
Пiдлiтки ще слабо уявляють наслiдки руйнацiї, негативного впливу людини на природу, часто не пе-
редбачають, до чого може призвести вчинок, здiйснений з цiкавостi. Водночас їхня активнiсть i прагнен-
ня до дiяльностi служать основою для оволодiння науковими знаннями, формування практичних вмiнь i 
навичок природоохоронного характеру. 

Бiльшiсть школярiв раннього юнацького вiку (16-17 рокiв), як правило, надають великого значення 
суспiльно-корисним справам щодо полiпшення навколишнього середовища, беруть активну участь у 
цьому процесі, висловлюють тверде переконання в тому, що охорона природи - справа кожного громадя-
нина. Молодь бачить негативні наслідки як від безпосередньої шкоди, якої може завдати природi люди-
на, так і вiд байдужого ставлення до неї. Старшокласники зазначають, що людям необхiдно не лише бра-
ти все вiд природи, не руйнуючи її, а й чимало їй вiддавати. 

Показові в цьому плані культурні традиції українського народу. 
Календарна обрядовiсть українцiв може стати невичерпним джерелом засобiв впливу та форм прове-

дення виховної роботи. 
Веснянi свята у своїй основі присвяченi пробудженню природи, її "вiдродженню". Вони допомагають 

дiтям усвiдомити значення i мiсце природи як джерела сили та радощiв в життi людини. Цьому сприяти-
муть днi зустрiчi птахiв, свято першої квiтки, першої борозни, весняної роси, якi збiгаються з народними 
та церковними святами Сорока святих, Юрiя (весняного), Симонового зела та iн. 

Вони мають не лише розважальний аспект, а й несуть певне трудове та iнтелектуальне навантаження. 
Так, до Дня зустрiчi птахiв (День Сорока святих мученикiв) учнi мають дiзнатися, якi птахи та в якiй 

послiдовностi повертаються із вирiю, якi народнi прикмети пов'язанi з цiєю подiєю. Дiти записують спо-
гади старожилiв села про те, як вiдзначались цi днi ранiше, чому їм придiлялась така увага, що сим-
волiзували птахи, випеченi з тiста i т.п. Серед дiвчаток проводиться конкурс господарочок на краще 
випiкання "жайворонкiв", серед хлопчикiв - на кращого майстра шпакiвниць. 

В молодших класах - це виставка дитячих малюнкiв " У свiтi пернатих". Вчитель разом з учнями з'я-
совує, якi птахи були ранiше богемами, чому їм придiлялась така увага, що розповiдається про пернатих 
у фольклорi, яку користь приносять людям і природі птахи. За формою проведення це можуть бути 
брейн-ринг, конкурс розумникiв, відгадувачів вiкторини тощо. В цей день пiдводяться пiдсумки зимової 
операцiї "Годiвничка", вiдзначаються найбiльш сумлiннi її учасники. 

На завершення свята - похiд до парку (лiсу), розвiшування годiвничок i шпакiвень; далі – ігри, весня-
нки, хороводи, "запускання" своїх печених з тiста птахiв. Дiтям цiкаво послухати тут, на лонi природи, 
легенди i повiр'я про птахiв, спостерiгати за пробудженням рослин i тварин зi сну. 

Щоб свято першої борозни стало дiйсно святом, а не нудною сценiчною бутафорiєю, учнi мають 
усвiдомити i необхiднiсть хлiборобської працi, пiзнати радiсть першого власноручно вирощеного вро-
жаю, вiдчути важливiсть своєї роботи. Попередньо всiм класом з'ясовують, в який день господарi вперше 
виходили в поле, якi обряди супроводжували це дiйство. 

На свято запрошують своїх батькiв, дiдусiв та бабусь, кращих працiвникiв-хлiборобiв. Вони не тiльки 
дiляться своїм досвiдом роботи, а й передають почуття, якi охоплюють при першому виходi в поле, якi 
надiї, переживання захоплюють душу, коли спостерiгаєш за тендiтними паростками "твого" хлiба. 

Цiй подiї присвячуються вечори шани: "Землю красить сонце, а людину - праця", "Хлiб - яке просте й 
священне слово", "Хвала рукам, що пахнуть хлiбом" та iн. 

На ньому звучать спогади односельцiв про голодомори 1933-47рр., щоб учнi усвiдомили цiннiсть 
хлiба, вiдчули повагу до землi, до людей-хлiборобiв. 

Лiтнi народнi свята (Iвана Купала, "зелена недiля", Маковей, Спас, зажинки) поетизують, уславлюють 
розквiт i красу природи, працю хлiборобську; несуть в собi залишки язичницького культу предкiв. 

Виховна робота класного керiвника не має права на " лiтнi канiкули", вона має продовжуватись i в 
час, вiльний вiд навчання. До лiтньої роботи вчитель готується сам і готує до неї учнiв протягом навча-
льного року. Вiн сприяє проведенню та органiзації роботи на лiтнiй перiод рiзних груп, гурткiв, комiсiй 
("Зелена аптека", "Юнi лiсничi", "По зелених стежках", "Наодинцi з природою", рейд "Мурашник", "Чер-
вень - мiсяць тишi", "Полювання на браконьєрiв") та інші. 

Вiдпочинок на лонi природи має поєднуватись iз кропiткою, посильною дiтям роботою по збережен-
ню природи та веденням спостережень. 

Яскравi спогади залишить в дiтей колективне святкування Iвана Купала, що (за прадавнiми тра-
дицiями) вiдзначається як День єднання води та сонця. Це свято, як i зелена недiля, повнiстю присвячене 
рослинному та тваринному свiту, вшануванню своїх предкiв. 

Учнi мають не лише знати i вiдтворювати традицiї, а й усвiдомлювати, що нашi пращури були не 
просто язичниками, а сонцепоклонниками, бо в центрi їх релiгiї, як i в центрi всього життя, був свiт при-
роди. 
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Влiтку школярi можуть детальнiше ознайомитись із народною медициною, навчитись розрiзняти та 
збирати лiкарськi рослини, створити власну "Зелену аптеку". Складання альманахiв повiр’їв, народних 
лiкувальних рецептiв, запис на плiвку розповiдей мiсцевих знахарiв, голосiв птахiв, шуму води, лiсу да-
дуть учням першi навички дослiдницької роботи. 

Значний виховний вплив на учнiв матиме участь в осiннiх святах та звичаях, пов'язаних iз завершен-
ням сiльськогосподарських робiт. Це обжинки, свята врожаю, золотого снопа, першої паляницi, що стали 
вже традицiйними в багатьох школах області. 

Восени проводяться пiдсумки лiтньої роботи учнiв, результатом якої є вечори вражень "Лiто, до по-
бачення", конкурси власноручно виготовлених виробiв з природного матерiалу, осiннi ярмарки, випуск 
стiнгазет та журналiв, фотогазет "Iскорки лiта", "Лiтнi канiкули 7 класу", "Лiто в народному календарi ( в 
повiр'ях i легендах) " тощо. Дiти органiзовують збiр насiння дерев i квiтiв, вирощення саджанцiв (опе-
рацiя "Жолудь", "Все починається iз зернинки", "Ми-за чисте повiтря"). Свята Свiчки, Паликопа, Здви-
ження продовжують знайомство учнiв з мiсцем природи в життi людини, з природними уявленнями та 
вiруваннями народу. 

При цьому виховання має здійснюватись за дiяльнiсним пiдходом, у зв'язку з життєвою практикою, з 
використанням природних свят у подальшiй роботi учнiв. Діти мають бачити наслiдки i результати своєї 
працi, розумiти, для чого вони це роблять, усвiдомлювати користь такої роботи. 

Зимовий перiод особливо багатий на святковi днi та обрядовi дiйства. Вже стало традицiєю проводити 
рiзноманiтнi вечорницi з пiснями та варениками. Що ж, це, зрештою, не так вже й погано, але можна бу-
ло б збагатити їх звичну форму пiзнавальним змiстом. Нехай дiти пригадують, якi свята вiдзначають 
взимку, якi рослини й тварини є необхiдними складовими свят та обрядiв, якi гадання та повiр'я пов'язанi 
iз ними (про дiдуха та ялинку та багато iн). 

Рiздво, Коляда, Водохреще... В їх святкуваннi виразно проступають ще дохристиянськi мотиви єд-
нання людини i природи, поклонiння їй. Пояснюємо дiтям значення i мiсце снопа-дiдуха i кози-
щедрувальницi, трав-оберегiв, новорiчного посiвання зерном, що було символом дощу та достатку; вка-
зувало, що у змiстi колядок та щедрiвок, святкових обрядiв звучить надiя на новий врожай, на майбутнiй 
щедрий гарний рiк; розкривається символiка народження нового сонця та води, їх вшанування як джере-
ла життя i здоров'я. 

Важко вповні охарактеризувати весь виховний потенцiал народних свят. Це невичерпне життєдайне 
джерело, яким тiльки треба творчо користуватися. 

Позаяк, виховна робота не може бути епiзодичною, спиратися тiльки на окремi заходи. Свят мало, а 
бiльшiсть часу займають звичнi, буденнi справи. Народна педагогiка завжди спиралась на виховання ди-
тини в працi. 

Трудове виховання було основним напрямком роботи, а праця - провiдним принципом та засобом ви-
ховання i навчання. 

Знання, навички, правила поведiнки, переконання - все це набувалось шляхом безпосереднiх дiй, у 
працi, пiд час виконання тих чи iнших творчих завдань. 

Аналогiчно i у традицiйнiй науковiй педагогiцi. Будь-якi отриманi знання мають бути закрiпленi на 
практицi. Лише перевiренi та узагальненi власним життєвим досвiдом знання та уявлення можуть стати 
переконаннями, послужити основою формування вiдповiдної поведiнки та свiтогляду школяра. 

Освiтнi заходи спрямованi на озброєння учнiв необхiдними знаннями про природу i суспiльство, ос-
новнi правила поведiнки людини по вiдношенню до оточуючого середовища повиннi поєднуватися з 
конкретною практичною природоохоронною дiяльнiстю школярiв. 

Одним iз головних завдань екологiчного виховання є формування в учнiв світогляду майбутнього го-
сподаря, а не бездумного знищувача та споживача навколишнього природного середовища. Важливу 
роль у цьому повиннi вiдiгравати методи практичного навчання i виховання учнів: шкiльнi лiсництва, 
станцiї юних натуралiстiв, "Голубi патрулi", гуртки та iнше. 

З метою залучення учнiвської молодi до продуктивної працi в народному господарствi, до практичних 
дiй з охорони природи при загальноосвiтнiх школах створюються шкiльнi лiсництва. В них дiти здобу-
вають навички з охорони, використання та вiдтворення природних ресурсiв, готуються до свiдомого ви-
бору професiї. Цим самим прищеплюємо повагу до працi, любов до природи рiдного краю, вiдповiдальне 
ставлення до неї. 

Широко використовуються такi форми роботи, як екологiчнi агiтбригади, виїзнi кiнолекторiї, якi роз'-
яснюють населенню основнi правила поведiнки та ставлення до оточуючого природного середовища, 
iнформують про стан екологiї, про необхiднi заходи по збереженню балансу в природi. 

Це можуть бути рiзноманiтнi виставки: лiтература на екологiчну тематику, дитячі малюнки (" Гiмн 
земнiй красi", "Свiт очима дiтей", "Наш зелений дiм"), бюлетенi ("Вони зникли з вини людей", "Бiль ста-
рого лiсу", "Крилатi барометри", "Прогноз живої природи") тощо. 

Доречно проводити виставки-конкурси виробiв з місцевого матерiалу на тему "Природа i творчiсть" 
(лозоплетiння, аплiкацiї з соломи, насiння, iкебан). 
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Дiтям, що проживають на забруднених територiях, не варто, напевно, говорити про можливi наслiдки 
недбалої господарської дiяльностi людини у ставленні до природи. Вони мусять знати, що треба робити i 
як себе поводити, щоб не було бiльше нiяких екологiчних катастроф. 

Вечори запитань-вiдповiдей, конференцiї, уснi журнали можуть поєднувати i екологiчну, i народозна-
вчу тематику: ("Груша на нашому городi", "Без верби i калини нема України", "Тече рiченька", "Подорож 
в країну квiтiв", "Нашi зеленi обереги", "Iвана Купала - свято води i сонця" та iн). Всiм класом можна 
укладати альбоми роздумiв та вражень, листiв-попереджень; проводити конкурси-виставки учнiвських 
творiв, вiршiв на соціоекологiчну тематику. 

Гра є однiєю з важливих умов розвитку особистостi дитини i формування у неї свiдомого, 
вiдповiдального ставлення до навколишнього середовища. Саме в ходi гри, дитина включається в такi 
ситуацiї, які наявні в реальному життi. Свою дiяльнiсть пiд час гри вона сприймає всерйоз i вкладає в неї 
всi свої сили i здiбностi, бо в результатi гри вiдбувається iнтенсивний розвиток її особистостi. У грi про-
являється полiт фантазiї, народжуються проекти i гiпотези, якi людина зможе перетворити в майбутньо-
му в реальнiсть. 

В процесi соціоекологiчної освiти i виховання учнiв важливо використовувати рiзнi види iгор: дидак-
тичнi, сюжетно-рольовi, рухливi i т.д. 

Особливе мiсце серед них займають сюжетно-рольовi iгри, якi найбiльш сприятливi для розкриття 
сфери дiяльностi людей i стосункiв мiж ними, мiж природою i суспiльством. 

Важко переоцiнити роль народознавчих засобiв в екологiчному вихованнi. Наш народ створив свою 
систему виховання, перевiрену столiттями. А природа завжди була в центрi життя людини, займала важ-
ливе мiсце не лише у фiзичнiй трудовiй дiяльностi, а й в духовному життi українцiв. 

Школяр оволодiває певною сумою соціоекологiчних знань, засвоює норми поведiнки та цiннiснi 
орiєнтацiї по вiдношенню до природи, набуває практичних умiнь та навичок по збереженню природного 
середовища у процесi навчання, гри, суспiльно-корисної дiяльностi. Тому визначення педагогiчних умов 
соціоекологiчного виховання здiйснюється на основi ознайомлення з теоретичними даними із наукових 
джерел, узагальненого передового педагогiчного досвiду, зокрема, вивчення досвiду педагогiв Жи-
томирщини по впровадженню надбань народної педагогiки. Це, окрім інших, такi умови: 

− комплексний пiдхiд до вивчення природи з використанням мiжпредметних зв`язкiв; 
− врахування вiкових, iндивiдуально-психологiчних особливостей школярiв, їх пiзнавальних мож-

ливостей у процесi екологiчної освiти та виховання; 
− органiзацiя безпосередньої дiяльностi учнiв по охоронi та полiпшенню природного середовища 

своєї мiсцевостi пiд час навчальної та суспiльно-корисної дiяльностi; 
− звернення до народних засобiв i методiв екологiчного виховання молодi; 
− поєднання дослiдницько-творчої дiяльностi учнiв з питань соціальної екологiї та народознавства, 

iсторiї свого краю; 
− вибiр оптимальних форм, методiв та прийомiв соціоекологiчного виховання; 
− вплив вчителя, батькiв, всiєї громадськостi на дiтей власним прикладом бережливого, дбайливого 

ставлення до природи; 
− єднiсть дiй i зусиль усього педагогiчного колективу школи в соціоекологічному вихованні; 
− систематична та послiдовна, безперервна робота вчителя та громадськостi щодо формування со-

ціоекологiчної культури особистостi школяра. 
 

Матеріал надійшов до редакції 16.11.99 р. 

Березюк Е.С. Формирование социоэкологических знаний и умений школьников средствами народной 
педагогики. 

В статье анализируется процесс формирования социоэкологических знаний и умений учеников сред-
ствами народной педагогики. Установлено, что использование в практике обучения и воспитания сред-
ней школы народного календаря, детского фольклора, общения с природой, труда и других видов приро-
доохранной деятельности способствует формированию социоэкологической культуры школьников. 

Вerezyuk O.S. Formation of pupils’ socioecological knowledge and skills by means of folk pedagogics. 

The process of formation of pupils‘ socioecological knowledge and skills by means of folk pedagogics is ana-
lysed in this article. It is stated that the use of the folk calendar, the children‘s folklore ,contacts with nature, 
work and other kinds of nature protection activity in the process of training and upbringing at the secondary 

school contribute to formation of the socioecological culture of a pupil. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ЗАВДАНЬ З ІНФОРМАТИКИ 

Розглянуто використання ПК для підготовки індивідуальних завдань із числовими даними, які можна ви-
користовувати при вивченні інформатики у вузі. 

Знання, уміння та навички, набуті в результаті добре організованої самостійної роботи, є міцними і 
ґрунтовними. Під час самостійної роботи у тих, хто навчається, виховується наполегливість, увага, ви-
тримка та інші корисні якості. Одним із шляхів організації самостійної роботи під час проведення лабо-
раторних робіт з інформатики є забезпечення кожного студента індивідуальним завданням. 

Опишемо підготовку деяких індивідуальних завдань із числовими даними, які виконують студенти I-
го курсу на лабораторних роботах із предмета "Інформатика і ТЗН". 

При проведенні лабораторної роботи "Арифметичні вирази і прямі обчислення мови BASIC" студен-
там запропоновано завдання на обчислення з шкільного курсу геометрії: За двома сторонами трикутника 
a, b і кутом між ними Сg знайти третю сторону с, кути Ag,  Bg, висоти Ha, Hb, Hc, медіани Ma, Mb , Mc, бі-
сектриси La, Lb, Lc, площу S, радіуси вписаного та описаного кола Rm, Rv. Розроблено генеруючу програ-
му, яка за номером варіанта формує завдання (значення  a, b, Cg), обчислює відповіді та роздруковує за-
вдання для студентів і відповіді для викладача. Для роботи на першому курсі роздруковано 150 варіантів. 
Згідно з протоколом лабораторної роботи, від студента вимагається при оформленні звіту по кожному із 
знайдених значень записати в першому рядку – алгебраїчну формулу, в другому – арифметичний вираз 
на мові BASIC,  у третьому – відповідь. 

Наводимо текст генеруючої програми на мові BASIC. 
 
10 PRINT "Індивідуальні завдання, трикутник": PRINT 
20 INPUT "Ввести кількість варіантів"; K 
30 DIM X(19, K+1): DIM Y$(19): FOR I=0 TO 18: READ Y$(1): NEXT 
40 FOR N=1 TO K: PRINT N 
50 a=1.1+.053*N: b=2.13*A: Cg=21+37*N/60 
60 PI=4*ATN(1): Cr=Cg*PI/180 
70 c=SQR(a^2+b^2-2*a*b*COS(Cr)) 
80 Br=ATN(2*a*b*SIN(Cr)/(a^2+c^2-b^2)): IF Br<0 THEN Br=PI+Br 
90 Bg=Br*180/PI: Ar=PI-Br-Cr: Ag=Ar*180/PI: S=A*B*SIN(Cr)/2 
100 Ha=2*S/a: Hb=2*S/b: Hc=2*S/c: Ma=SQR(a^2/4+b^2-a*b*COS(Cr)):  
Mb=SQR(a^2+b^2/4-a*b*COS(Cr)): Mc=SQR(b^2+c^2/4-b*c*COS(Ar)) 
110 La=b*SIN(Cr)/SIN(PI-Cr-Ar/2): Lb=c*SIN(Ar)/SIN(PI-Ar-Br/2): 
 Lc=b*SIN(Ar)/SIN(PI-Ar-Cr/2) 
120 Rm=2*S/(a+b+c): Rv=a*b*c/4/S 
130 X(0,N)=N 
140 X(1,N)=Ag: X(2,N)=Bg: X(3,N)=Cg 
150 X(4,N)=a: X(5,N)=b: X(6,N)=c 
160 X(7,N)=Ha: X(8,N)=Hb: X(9,N)=Hc 
170 X(10,N)=Ma: X(11,N)=Mb: X(12,N)=Mc 
180 X(13,N)=La: X(14,N)=Lb: X(15,N)=Lc 
190 X(16,N)=S: X(17,N)=Rv: X(18,N)=Rm 
200 NEXT N 
210 INPUT "Введіть початковий номер роздруківки J, де J-1  кратне 5"; J 
220 LPRINT "Роздруківка варіантів від "J " до "J+4 " 
230 LPRINT Y$(0); 
240 LPRINT USING"  ###. "; X(0,J); X(0,J+1); X(0,J+2); X(0,J+3); X(0,J+4); LPRINT 
250 FOR I=1 TO 18: IF I=10 THEN STOP 
260 LPRINT Y$(1); 
270 LPRINT USING " ###.#### "; X(I,J); X(I,J+1); X(I,J+2); X(I,J+3); X(I,J+4) 
280 NEXT I 
290 GOTO 210 
300 DATA Вар, Ag, Bg, Cg, "a ", "b ", "c ", Ha, Hb, Hc, Ma, Mb, Mc, La, Lb, Lc, "S ", Rv, Rm 
310 END 
320 'Роздруківка індивідуальних завдань 
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330 INPUT "З якого варіанта?"; I 
340 LPRINT "   N            a            b            Cg " 
350 FOR J=I TO I+14 
360 LPRINT J; 
370 LPRINT USING " ###.#### "; X(4,J); X(5,J); X(3,J) 
380 NEXT 
390 END 

У цій програмі сторони a, b та кут між ними  Cg обчислюються за допомогою арифметичних виразів 
рядка 50: а=1.1+0.53*N, b=2.13*a, Cg=21+37*N/60, де N – номер варіанта, що змінюється від 1 до 
значення, вказаного на початку виконання програми. Програма спочатку обчислює всі значення  величин 
трикутника для вказаної кількості варіантів, потім роздруковує для викладача умови і відповіді завдань 
по 5 варіантів, потім по команді GOTO 320 роздруковує умови завдань для студентів. 

Як видно з арифметичних виразів рядка 50, межі значень величин a, b, Cg визначаються підбором чи-
слових коефіцієнтів. Для цієї ж мети можна використовувати генератор випадкових чисел, що має свої 
переваги і недоліки. 

Описаний підхід до підготовки індивідуальних завдань із числовими даними використовується нами 
для рівнянь з однією змінною, систем лінійних алгебраїчних рівнянь, числових рядів. Крім того, така 
підготовка індивідуальних завдань із числовими даними може бути використана вчителем математики 
середньої школи. 

 
Матеріал надійшов до редакції 21.11.99 р. 

Коломейцев О.П. Использование персонального компьютера для подготовки индивидуальных зада-
ний по информатике. 

Рассмотрено использование ПК для подготовки индивидуальных заданий с числовыми данными, кото-
рые можно использовать при изучении информатики в вузе. 

Kolomiytsev O.P. Application of PC for preparing individual tasks in informatics. 

The author considers application of PC for preparing individual tasks with numerical data which can be used 
while studying informatics in higher school.  
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УРОК МОВИ ЯК ЗАСІБ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ГОСПОДАРЯ 
УКРАЇНИ 

У статті розглядаються можливості економічного виховання учнів початкових класів у процесі вивчен-
ня української мови. 

На сучасному етапі, етапі переходу України до ринкових відносин, особливої ваги набуває економіч-
не виховання учнів, яке покликане формувати в підростаючого покоління якості ощадливих господарів, 
дбайливе та бережне ставлення до рідної природи, шкільного й особистого майна, продуктів харчування. 
Економічні знання, які одержують учні сьогодні, повинні відображати нові економічні явища в житті су-
спільства. Учитель зобов’язаний не тільки дати учням ці знання, але й сформувати в них глибокий інте-
рес до економічної діяльності, навчити мислити категоріями сучасної економіки. 

Господар починається з власності. І почуття власності, прагнення бути бережливим, економним має-
мо активно підтримувати та розвивати у дітей уже в ранньому шкільному віці. На наш погляд, значні 
можливості у цьому плані мають уроки української мови, зокрема цілеспрямовано дібраний мовний ди-
дактичний матеріал та форми і методи роботи з ним. Спеціальні тексти дозволяють застосовувати такі 
види роботи над розвитком зв’язного мовлення, як: диктанти, перекази, творчі роботи, бесіди на госпо-
дарську (економічну) тему, за газетою, часописом, ведення тематичного словника, добір тематичних 
прислів’їв, приказок як підготовчий етап до творчої роботи тощо. 

Наведемо зразки такої роботи. У 4 класі при вивченні теми “Види речень за метою висловлювання”, 
крім навчальної мети, досягаємо ще й виховної: формуємо в учнів якості дбайливих господарів, вчимо 
економно, по-господарськи використовувати природні ресурси і матеріальні цінності. У кінці уроку че-
рез кодоскоп демонструється текст: 

Будь господарем, друже! 
Як ти можеш допомогти державі зекономити додаткові кошти? 
Ось подумай. По-перше, бережи свої підручники. І вони стануть у пригоді учням у наступному році. 

Знаєте, яка це користь державі? Скільки паперу додатково збережеться! А з нього можна зробити нові 
книги, зошити, альбоми для малювання. 

Більше того! Кожен з вас може допомогти державі зекономити, не виходячи з квартири. Дуже просто. 
Тільки уважніше придивляйся і прислухайся довкола. 

Ось, приміром, хтось із вас не закрутив як слід кран на кухні чи у ванні. Капає собі водичка. Кап, 
кап... Кап, кап... Дрібниці? А за день ці крапельки у всій країні дадуть ціле море – 12 тисяч літрів води. 
Уявляєте? А скільки праці доклали люди, щоб вода прийшла до вашої хати. І насоси встановлювали, і 
фільтри, й прокладали канали та труби...  

А тут – кап, кап – і навколо ціле море. Так само і зі світлом. Далеко не завжди вимикаєте за собою 
світло. А це теж збитки державі. Ти сидиш собі в школі, а забута лампочка марно світить. 

Будь господарем, друже [1: 97–98]. 
Пропонуємо учням, поряд з основними, супровідні завдання: 
1. Прочитайте виразно текст, дотримуючись інтонації; вкажіть розповідні, питальні, спонукальні ре-

чення. 
2. Покажіть знаком , які із слів у питальних і спонукальних реченнях вимовляються більш високим 

тоном. 
3. Як ви розумієте слова “економія”, “господар”? Чи може, по-вашому, бути господарем учень? 
Економічне виховання здійснюємо і при вивченні частин мови. Наприклад, для систематизації знань 

про дієслово пропонуємо учням ряд тренувальних вправ, тексти яких проектуються через кодоскоп. 
♦ Основу господарства нашої країни становлять підприємства – великі й малі заводи і фабрики, які 

виготовляють певну продукцію. Їх дуже багато. Коли підприємство належить одній людині, воно назива-
ється приватним, а коли цілій групі людей – акціонерним. Ця група людей носить назву – акціонерне то-
вариство. Кожен член товариства має акції – цінні папери, що засвідчують внесення грошей людиною в 
підприємство і дають їх власнику право на прибуток. Наведемо приклад. Три родини вирішили посадити 
яблуневий сад із 20 дерев. Перша родина посадила 6 яблунь, друга – 9, а третя – 5. Яблуні виросли й по-
чали давати урожай. Як його розділити? Поділили не порівну, а так, що кожній родині дісталася частина 
урожаю, визначена кількістю дерев, які ця родина колись посадила. Частина урожаю, залежно від того, 
скільки яблунь було посаджено, записана в спеціальному документі – акції. 
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Прослухайте текст. Розкажіть, що таке акція, акціонерне товариство, приватний. Які це частини мо-
ви? Випишіть із тексту дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу. 

♦ Чим пахне коровай? 
 

А чому так радість сяє 
у очах діток малих? 
Бо сьогодні – День врожаю, 
коровай гостює в них! 
Він, шишкатий і рум’яний, 
ліг на шитий рушничок. 
А на тому короваї – 
солі білої дрібок. 
І калини грона повні 
червоніють для прикрас. 
– Короваю, гість шановний, 
звідкіля прийшов до нас? 

І сказала перша Оля: 
– Коровай прийшов із поля. 
Це не тільки коровай, 
це – колгоспний урожай! 
– Коровай, – сказав Борис, – 
під  дощем і сонцем ріс. 
Пахне сонечком він красним 
і промінням теплим, ясним. 
Пахне полем, колосками 
цей хороший коровай,  
в ньому праця тата й мами, 
що збирали урожай  (М. Познанська) 

 [2:103–104]. 
 
Прочитайте текст. Випишіть дієслова, поряд запишіть їх у 3-й особі множини. Виділіть закінчення, 

визначте дієвідміну. Розкажіть, як слід ставитися до хліба? Знайдіть слова з переносним значенням і по-
ясніть їх уживання. 

♦  Чому постаріли книжки? 
Мама Ірочці в книгарні 
Книжечки купила гарні. 
Ой, чого ж там в них немає! 
Іра з втіхи аж співає. 
День минув – і книги плачуть,  

Бо постарілись неначе. 
Іра їх як оглядала,  
Часто в ротик палець клала,  
Став папір такий брудний, 
Хоч бери його і мий (І. Блажкевич) 

[3:142]. 
Перепишіть текст. Підкресліть дієслова і визначте, які з них означають завершену дію, а які – незаве-

ршену. Знайдіть дієслова, вжиті у переносному значенні. Знайдіть опорні дієслова. Чому, на вашу думку, 
слід берегти книжки? 

Великі можливості для формування господарського мислення закладені в текстах народної мудрості – 
прислів’ях і приказках. При опануванні нового матеріалу з будови слова, морфології, синтаксису, для 
самостійної роботи пропонуємо звернутися до таких прислів’їв і приказок: 

Хто про землю дбає, вона тому повертає [4:29]. 
Сій вчасно, вродить рясно [4:30]. 
Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися [4:90]. 
Хто дбає, той і має [4:91]. 
На дерево дивись, як родить, а на людину – як робить [4:93]. 
Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь [4:85]. 
Згаяного часу і конем не доженеш [4:95]. 
Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше [4:95]. 
Лінивий двічі робить, а скупий два рази платить [4:177]. 
Маленька праця краща за велике безділля [4:92]. 
Без трудів не їстимеш пирогів [4:91]. 
Сім раз одмір, а один одріж [4:130]. 
Відстанеш годиною, не здоженеш родиною [4:95]. 
Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а хліб дає [4:94]. 
Пошануй одежу раз, вона тебе – десять раз [4:130]. 
 

Нарешті, уроки мови дозволяють успішно засвоїти цілу низку економічних термінів, що енергійно 
входять у вжиток сьогодні. Пропонуємо увазі вчителів ряд слів, значення яких цілком доступне уже в 
ранньому шкільному віці. 

Асигнувати – виділяти, відпускати певну суму грошей на які-небудь потреби. 
Асортимент – підбір різних видів і сортів товарів або виробів. 
Асоціація – добровільне об’єднання осіб або організацій для досягнення спільної мети. 
Багатий – який володіє великими матеріальними цінностями, заможний. 
Багатир – багата людина, багач. 
Банк – кредитно-фінансова установа, яка залучає й нагромаджує вільні грошові кошти підприємств, 
організацій, населення. 
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Банкрот, банкрут – комерсант, підприємець, що внаслідок розорення неспроможний сплатити борг, 
повернути позику. 
Бартер – взаємовигідний обмін товарами. 
Безробітний – той, хто не має роботи або ніде не працює. 
Берегти – охороняти, оберігати, тримати в доброму стані. 
Боржник – особа, яка позичила що-небудь в когось, винна кому-небудь щось. 
Бюджет – розрахунок прибутків і видатків держави, підприємства, установи або окремої особи на 
певний строк. 
Вартість – грошове вираження цінності чого-небудь, ціна. 
Виріб – виготовлена, зроблена з чого-небудь річ, предмет для вжитку. 
Виробництво – виготовлення, вироблення чогось. 
Дармоїд (зневажл.) – той, хто живе за чужий рахунок, чужою працею; нероба. 
Дешевий – який мало коштує, недорогий. 
Достаток – матеріальна забезпеченість; заможність. 
Економіка – господарче життя, стан господарства (країни, району і т.ін.). 
Економія – ощадливість, бережливість при витрачанні чого-небудь. 
Заощадження – збереження, вигода, одержана в результаті дбайливого використання чого-небудь, 
економія; сума зібраних, накопичених грошей. 
Інфляція – знецінення грошей. 
Компенсація – винагорода, відшкодування, плата за що-небудь. 
Контракт – письмова угода, договір із взаємними зобов’язаннями його учасників. 
Кредит – надання грошей або товарів у борг. 
Криза – різке порушення у розвитку економіки. 
Макулатура – непридатний папір, книжки, призначені для переробки на паперових фабриках. 
Підприємство – виробнича установа або об’єднання декількох одиниць, підпорядкованих одному 
керівництву. 
Продуктивний – який створює цінності, приносить результат; плодотворний. 
Рентабельний – який виправдує витрати, доцільний у господарському відношенні; прибутковий. 
Ставка – розмір заробітної плати. 
Спонсор – організація, фірма, приватна особа, яка фінансує певний захід повністю або частково. 
Товар – все, що є предметом торгівлі, купівлі–продажу. 
Ціна – грошовий вираз вартості товару. 
Ярмарок – з’їзд торгових і промислових організацій, комерсантів, промисловців. 

Наведені слова-поняття, на нашу думку, найдоцільніше засвоювати як частини мови, у зв’язку з під-
готовкою до творчої роботи, темою якої може стати одне із запропонованих прислів’їв. Зрозуміло, поді-
бну роботу маємо планувати на тривалий період – 2-й, а потім 3-й, 4-й класи, поступово розширюючи 
сферу вживання слова. 

Одним із видів цієї роботи можуть бути казки на економічні (господарські) теми. Пропонуємо увазі 
класоводів кілька казок на економічні теми, складених студентами факультету підготовки вчителів поча-
ткових класів для майбутніх вихованців. 

Казка І 
У невеликому місті жив хлопчик Андрійко, який, як і всі інші діти, ходив до школи, любив солодощі, 

бігав цілими днями. Словом, звичайна собі була дитина. Та одного разу трапилася з ним дивна пригода. 
Якось, прийшовши з прогулянки додому, хлопчик побачив на столі вечерю, яку приготувала йому мама: 
смачну кашу і шматочок хліба. З'їв Андрійко кашу, а хліб залишив, думаючи, де б сховати його, щоб не 
помітила матуся. Та й вирішив загорнути шматочок у газету і викинути у вікно. Задоволений своєю кміт-
ливістю, хлопчик так і зробив. І знову побіг до своїх друзів. 

Награвшись досхочу, розчервонілий, втомлений, повернувся Андрійко додому та й ліг спати. І снить-
ся йому, що до його кімнати на нерівних, але міцних ногах увійшов кусень хліба – той самий, що його 
викинув хлопчик за вікно. Тільки тепер Андрійко був маленьким і безпомічним перед тим велетенським, 
грізним куснем. Хліб, взявши дужою рукою хлопчика, поніс його по хлібній стежині до свого хлібного 
царства. Здивувався Андрійко його силі. Невже її так багато у цьому крихкому шматку хліба? 

А вони все йшли, і здавалося, що немає кінця-краю їх дорозі. Нарешті, Андрійко побачив високий па-
лац із хлібних крихт. "Мабуть, тут зібрані всі крихти, які тільки є на землі", – подумав хлопчик. Малому 
стало дуже страшно, коли він помітив грізні обличчя жителів цього палацу – таких же куснів хліба, пере-
кособочених, знівечених, як і його шматок. А на великому хлібному троні сидів найбільший, наймогут-
ніший із них – їх цар, білий хліб, один бік якого був сильно пошматований, а інший – покрився плісня-
вою. Всі вони мовчали і тільки пильно дивились на хлопчика своїми суворими очима, в яких можна було 
побачити багато суму і страждання від нелегкої долі. Хлопчику стало дуже соромно за свій вчинок. Він 
зрозумів усю його ганебність і гірко заплакав. У сльозах і прокинувся Андрійко та ще довго не міг зро-



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 5. Педагогічні науки 
 

30 

зуміти, чи то був сон, чи, може, дійсність. Та одне ясно усвідомив собі хлопчик: він більше ніколи в жит-
ті не буде викидати хліб.  

Швидко переодягнувшись, побіг Андрійко на двір, відшукав неохайно загорнутий шматочок хліба, 
ніжно взяв його у руки і, дрібно покришивши, віддав пташкам. "Це буде краще, ніж залишити шматок 
хліба назавжди знівеченим мешканцем того палацу", – подумав він. Тільки тепер Андрійко зрозумів ціну 
хліба, відчув його силу. 

Отже, потрібно завжди берегти хліб, бо без нього немає життя (О. Більська). 
План 

1. Знайомство з Андрійком. 
2. Смачна вечеря. 
3. Дивний сон. 
4. Рішення хлопчика. 
5. Бережімо хліб! 
Прослухавши текст, учні мають переказати його за наведеним планом та, звичайно, придумати за-

головок. 
Казка 2 

Казка про мудрого Знайка та веселого Незнайка 
Одного ясного й теплого літнього дня мудрий Знайко працював у себе в саду. Раптом він побачив чи-

мось заклопотаного Незнайка, який щось тихо бубонів собі під ніс і прямував повз будиночки своїх дру-
зів до звалища, що було за містом. Власне, то було не звалище, а просто склад усіляких непотрібних ре-
чей. Коли щось виходило з повсякденного ужитку і вже не використовувалось, то його викидали сюди. 
Тут можна було знайти буквально все, навіть нові речі, які чомусь не сподобалися їх власникові. Та по-
вернемося до Незнайка. 

Знайко здивовано дивився на схвильованого товариша, який ледве тримав у руках товсту-претовсту 
книгу. І вирішив Знайко розпитати свого друга докладно. Ось що з'ясувалося. В руках нашого жартуна 
був економічний словник. І хлопчик намагався знайти хоч кого-небудь, хто б пояснив йому значення 
слова "бартер". Він нічого не розумів із написаного у словнику і вже мало не плакав. Маючи добре серце 
і мудру голову, Знайко пошкодував хлопчика і почав йому пояснювати. Але не все так просто, як гадало-
ся. Як відомо, Незнайко завжди хапався за все, але нічого не доводив до кінця. Тож майже нічого серйоз-
ного в голові не мав. Не дивно, що пояснення Знайка не розумів. І тут у Знайка промайнула думка... 

Хлопчики схопили словник і побігли до звалища, у напрямку якого годину тому йшов Незнайко. Але 
тоді він йшов без будь-якої мети, роздумуючи про своє. А тепер Знайко придумав, як пояснити Незнайку 
це важке слово. На звалищі хлопець підняв першу-ліпшу річ (нею виявилась іграшка). Незнайку в руки 
він теж тицьнув якусь іграшку, потім сказав: "Зараз будемо обмінюватися. Уяви собі, що тобі дуже по-
трібна та іграшка, що маю я. А мені – твоя. І ми згодилися обмінятися ними!" 

Знайко обміняв іграшки і пояснив: 
– Це і є бартер, зрозумів? Обмін якимись речами між партнерами, яким він взаємовигідний. 
Похнюплений до цього Незнайко аж ніби ожив. Він засміявся, заплескав у долоні і закричав: 
– Ясно, ясно! Щиро вдячний тобі! Я зрозумів! І навіть більше! І придумав, як використовувати 

непотрібні речі. Адже те, що не треба мені, може знадобитися комусь. Не обов'язково викидати його на 
смітник. 

Схопившись за руки, хлопчики побігли розповідати всім про свою ідею. Так було покладено початок 
найцікавішому тижню в їхньому невеликому містечку. Але то вже інша історія... (С. Вітківська). 

Пропонуємо завдання. 
Прослухайте казку. Про що в ній розповідається? Дайте відповіді на питання: 
1. Куди прямував Незнайко? 
2. Чому він нічого не міг зрозуміти з пояснення Знайка? 
3. Яка думка майнула в голові мудрого Знайка? 
4. Як він зумів пояснити товаришеві значення слова "бартер"? 
5. А як ви розумієте значення цього слова? 
6. Що міг придумати Незнайко про використання непотрібних речей? А ви? 
Важливий підсумок уроку – ознайомлення учнів із новим терміном, який активно вживається зараз, 

виховання бережливості як невід’ємного компонента економічної культури. 
У час, коли сучасне суспільство перебуває на шляху складних соціально-економічних перетворень, 

коли ламається стара система господарювання і створюється нова, важливо, щоб школа готувала майбу-
тніх громадян, які були б пристосовані до життя в умовах ринкових відносин. Як бачимо, у вирішенні 
цих важливих завдань певні можливості мають і уроки української мови в початковій школі. Крім того, 
здійснення економічного виховання на уроках рідної мови в початкових класах не лише посилює їх на-
вчальний і виховний потенціал, а й формує духовну культуру школярів, що є одним із важливих завдань 
оновлюваної національної школи.  
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Подлужная Г.В., Шевчук Т.А. Урок языка как средство экономического воспитания будущего хозяи-
на Украины. 

В статье рассматриваются возможности экономического воспитания учащихся начальных классов при 
изучении украинского языка. 

Pіdluzhna H.V., Shevchuk T.O. A language lesson as a means of economic education of a future master of 
Ukraine. 

The article deals with possibilities of economic education of junior pupils by means of learning the Ukrainian 
language. 
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ЛЕКСИЧНА РОБОТА ЯК УМОВА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ 

У статті розглядаються форми лексичної роботи, визначається їх місце у системі загального розвитку 
особистості людини як складової частини загальної культури. 

За століттями винищення, забуття, уповільненого розвитку Україна набула статусу держави. Із “на-
річчя” українська мова в Україні повільно стає державною. Сама ж держава знову з “окраїни” чи “малої 
Русі” перетворюється на країну європейської культури. До загальної культури входить і культура мови, 
що нерозривно поєднана з багатьма економічними і суспільно-політичними формами людського життя. 
Вирішальна роль у цьому важливому процесі відводиться школі, яка, після сім’ї, повинна вдосконалюва-
ти, а часто й закладати підвалини нового мислення у молодого покоління. Втілювати в життя новизну 
дій, думок, почуттів, поглядів повинен учитель. На нашу думку, лексика – індикатор суспільства. Всі 
зміни загального розвитку колективу відбиваються в лексичному складі мови. Повернення до національ-
них традицій, української культури, духовності несе в активний шар лексики слова, які раніше перебува-
ли у пасивному фонді мови. Швидше у розряд активної лексики переходять слова, що раніше перебували 
у пасивному фонді, ніж ті, що вперше з’являються у мові різними шляхами засвоєння. Залучення чи за-
позичення слів з інших мов є тривалим процесом. Причиною ж такого переходу стали події, пов’язані з 
історичними суспільно-політичними змінами. Основи ж формування людини закладаються у початковій 
школі. Отже, від учителя початкових класів, його професіоналізму залежить майбутнє цілого покоління. 
І не дивно, що відбиток професіограми багатопредметника знаходить відображення у мовленні вчителя 
початкових класів, що активно володіє термінологічною лексикою своїх предметів, має ґрунтовні знання 
з основ наук, що викладаються у школі, у якого сформовані навички культури мови і мовлення. 

Навчальний процес з сучасної української літературної мови на факультеті підготовки вчителів поча-
ткових класів передбачає здобуття студентом лінгвістичної освіти, тобто засвоєння науки про мову, а та-
кож вироблення умінь і навичок, необхідних для активної педагогічної (мовної і мовленнєвої) діяльності. 

Практика переконує, що протягом усього періоду навчання у вузі студенти-початківці успішно за-
своюють теоретичний курс, підтримують і вдосконалюють вироблені навички мовної грамотності, цьому 
сприяє великою мірою практикум з мови. Тим часом рівень оволодіння мовою як духовним скарбом на-
роду, здатність користуватися багатствами її виражальних засобів часто залишаються низькими. Це на-
самперед виявляється в обмеженому запасі власне українських слів, зразків так званої “чистої” лексики. 
Сказане підтверджує диктант, який важко писати першокурсникові не тому, що в тексті наявні складні 
орфо- чи пунктограми, а тому, що психологічним бар’єром є саме названа лексика: перга (пишуть: пер-
ва), драбинястий віз (рябинястий, рапинястий), петрів батіг (Петрів-батих, батик), коров’як (хоров’ях), 
собача рожа (Собача рожа) тощо. 

Типова також ситуація, коли студент правильно, логічно аналізує речення, виконує інші види грама-
тичних аналізів, проте з великими зусиллями складає речення або добирає його з текстів, розвиває власні 
думки через незначний запас слів. При цьому студенти грамотно виконують саме лексичний аналіз сло-
ва, але користуватися українською мовою (для більшості – рідною) як природною у природному середо-
вищі не можуть. 

Треба зауважити, що термін “власне українська лексика” не знайшов стабільного місця у програмах з 
мови як для початкових шкіл, так і для середніх. 

У програмі для початкової школи у розділі “Мова і мовлення”, на вивчення якого відведено 10 год., є 
такі поняття: Слово як основна одиниця мови. Поняття про рідну мову. Формування необхідності розме-
жовувати слова різних мов у власному мовленні. Спостереження за лексичними значеннями слів. 

Спостереження за значенням слів, прямим і переносним значенням, випадки багатозначності, найу-
живанішими омонімами (без терміна). Поняття про синоніми та антоніми, спостереження за їх роллю у 
тексті. Ознайомлення з окремими фразеологізмами. 

Збагачення мови новими словами. Ознайомлення з різними словниками з рідної мови. 
На жаль, ці поняття мало відображені у підручниках з мови і читання. На такій необхідній роботі не 

дуже наголошує й методична література. Тому не завжди цим терміном користується й учитель. До того 
ж програмою передбачене ознайомлення лише із загальновживаною, діалектною, професійною лекси-
кою, словами-термінами, запозиченими, архаїзмами. Такий підхід бачимо і в діючих підручниках з мови. 
Причому чимало вправ побудовано на словесному матеріалі, де слово виступав ізольованим, у словнико-
вому вигляді. Розділ “Лексикологія” вкладається в шкільні “рамки” II годин (5-й клас), і “Лексикологія і 
фразеологія” - 10 годин (6-й клас). 
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Імовірно, недоліки шкільного вивчення мови тягнуться за студентами, а в майбутньому – і за вчите-
лями. Студентам-другокурсникам було запропоновано вибрати маловідому чи невідому лексику з різних 
текстів шкільних підручників початкової школи. Виявилося, що чимало слів сприймаються приблизно, 
неточно. Так, студенти пояснюють слово незугарний, як "негарний", а дехто взагалі його не чув. Тому всі 
здивувалися справжньому значенню: "не вдатний", "не спроможний", з яким воно вживається в українсь-
ких народних піснях, приказках. Учні II класу педагогічного ліцею не могли правильно написати під дик-
товку слова: обійстя, цямрина, плахта тощо. Дивним стає пояснення через дитяче сприймання. Слово 
пужално, яке часто зустрічається у текстах Панаса Мирного, М. Коцюбинського, М. Стельмаха та ін., по-
яснюється дітьми як "злякано". Текст Григора Тютюнника, в якому є вислів "у зеленій муляці", був 
трансформований так: "у зеленому ляці", те ж саме трапилось із словом "підстилку" (записано – “під сти-
лку”), “трубний крик журавлів” – “трупний крик журавлів”, “положисті балки” – “по ложисті балки”. То 
про яке ж розуміння тексту твору може йти мова, якщо більшість слів учнями сприймаються спотворено. 
А словникова робота? Чи існувала вона взагалі? Чи знають учні школи, що існують словники? 

Звичайно, міжмовні контакти відіграють свою позитивну роль, якщо це здійснюється у межах розум-
ного, а не тільки на рівні “старшого брата”. Негативні наслідки білінгвізму маємо сьогодні у мові та мов-
ленні не тільки на лексичному рівні, а й на фонетичному, морфологічному, фразеологічному тощо. Так, в 
усному мовленні чуємо слова: "кали", "заканадавство", "даручення"; у текстах творів пишуть: "зла соба-
ка", "продажа", "мебель", "білила" (розбіжність у роді); "межою", "по селам", "великіх", "два раза", "хо-
тять" (особливості відмінювання) та ін. 

Діючий на факультеті підготовки вчителів початкових класів музей “Українська хата” дає змогу бага-
то спілкуватися з людьми. Розповідаючи про атрибути музею, називаємо предмети вжитку, це стосується 
таких понять: лежанка, мотовило, комин, жердка, терниця, жлукто, ступа, черінь, коловоротка, кукла, че-
люсті, кужіль, веретено, блят тощо, більшість із цих слів зустрічаються у текстах творів, які вивчаються у 
школі. 

Аналіз лексики діючих підручників дає змогу твердити, що вона не завжди зрозуміла школярам. Уч-
ням 3-го класу СШ № 20 м. Житомира пропонувалося пояснити, наприклад, слово “сережки” у слово-
сполученні “сережки берізки”. Відповіді були різні: широкі листочки, довгі віти, біла кора з цяточками, 
чорні прожилки на корі, але жоден не дав правильної відповіді. Лише коли вчителька запитала, як же на-
зивають прикраси у вухах, діти відшукали правильну відповідь і провели паралель з поетичним образом. 

Сьогодні особливо хвилює стан засвоєння української лексики, яка й досі залишається у складі паси-
вної. Наприклад, такі слова, як: виховання, педрада, іспит, гурток, будинок, садиба, горище, бублики, ку-
лко, узвар, спідниця, намисто, стрічка, немовби, невже, відродження та інші – могли б бути конкретним 
висловленням думки, через що проходить код нації, формується її майбутнє. На жаль, дуже бідна лекси-
ка і телебачення, радіо. Дивує безграмотність, байдужість, навіть громадянська здичавілість тих, хто ро-
бить переклади серіалів. Низькопробність такого перекладу викликає відчуження від мови, не на кращо-
му рівні словниковий запас багатьох ведучих, яких швидше можна назвати “диверсантами”, ніж носіями 
національної культури. Вислови “мати рацію”, “кидатися у вічі”, “шістдесять”, “вибачаюся”, “ти гарно 
виглядаєш”, “мені не можеться”, “висказує своє ставлення до мене”, “казатися спокійним”, “жарена кар-
тошка” тощо стали щоденними гостями екрану. Як писав Шевченко, “моголи, моголи...”, бо, занехаюючи 
своє, рідне, узвичаєне, ми переходимо до надуманих форм: "ярко світити", "розкрити очі" та ін. 

Відродження країни починається з навчання й виховання її громадян по-новому. А навчити й вихова-
ти людину культурною – це ще складніше завдання. Культурна людина повинна вміти чітко, просто, 
конкретно і повно висловлювати свою думку. Це може бути лише тоді, коли вона розумітиме семантику 
слів, матиме навички користування й послуговування тими словами, які є у мові. Недостатній рівень за-
гального розвитку і культури є наслідком того, що діти мало читають художньої літератури. Більшість 
читає програмну літературу, та й то не всю, а звідси - незнання лексики, що дуже часто стає причиною 
нерозуміння чи поверхового розуміння тексту твору. Учні не заглиблюються в аналіз мови твору, його 
виражальні засоби. І ось наслідок: на вступному екзамені виникають такі помилки: 

у верх –     замість:  у верхів’ї; а погони чи не видно  – а погонича не видно; 
у бані –                   Кубані; мов чуй – мовчун; 
блищав пруд –       Прут; стегнище – стернище; 
то рує –                   торує; стебні – стерні; 
іще лесне – і шелесне; цілкою –  цівкою; 
бгайнути – гайнути; по біля риння –  побіля куреня; 
пасовиному – по-совиному; одмуху – од моху; 
попід гіррю – по підгір’ю; рулон – руно; 
у задка –  у садках; трухляві кобили –  копили; 
розтелилося поле – розстелилося; сливи у горки –  сливи угорки. 

Аналіз діючих підручників, особливо їх лексики, і проведені експерименти дають змогу зробити не 
зовсім втішні висновки. Так, студенти І, II курсу, в яких убогий лексичний запас, не завжди розуміють 
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текст. Особливо це характерно для студентів, які закінчили школи з російською мовою навчання, а тепер 
їм доводиться переходити на державну. Мовний бар’єр створює психологічні переживання, неза-
доволення собою, адже він пов’язаний з неграмотністю, низьким культурним рівнем. Людина, яка відчу-
ває, що говорить не те, прагне замкнутися в собі, менше говорити, стоїть осторонь колективу. Вплив ро-
зуміння тексту на думку людини, а також грамотність доводить і таке спостереження: вступникам, а по-
тім і студентам перших курсів пропонувалися тексти диктантів М. Коцюбинського, насичені ботанічною 
лексикою. В уривках розкривається багатство синонімічного ряду слів, у них висловлюванню надано 
влучності, на жаль, забутими сьогодні в колах молоді словами. У фонетиці спостерігається сплутування 
звуків і графем. Говорячи по-українському, студенти вносять у своє мовлення орфоепічні особливості 
російської мови, звичні для них способи творення окремих звуків і звукосполучень. О.О. Реформатський 
писав: “Важко засвоїти звуки чужої мови, яких немає у рідній мові. Проте незмірно важче засвоїти звуки, 
що мають спільні особливості із звуками рідної мови. І чим більше спільних рис, тим важче досягти пра-
вильної, точної вимови”. 

В усному мовленні російськомовних студентів спостерігається досить стійке “акання”, підміна украї-
нського фрикативного (τ) російським проривним звуком (ґ), м’яка вимова (р) у кінці слів вівчарь, плуга-
тарь, бондарь, царь, те ж стосується і губних та шиплячих. Це часто позначається і в графічному відтво-
ренні слів, наприклад; “зеркало”, “приїзжий”, “счастя”, “сине”, “обьеднати”, “занемів”. Інтерференція 
особливо відчутна у наголошуванні: дровá, дочкá, коромåсло, порñдковий, високó, веретенó тощо. 

Пояснити такий стан справ з мовою, особливо з лексикою можна. Обов'язковим елементом кожного 
уроку є робота над словниковим запасом, яку в методиці іменують “словниковою”. Творчі вчителі цій 
роботі приділяють багато уваги. Вони знають, що від того, як діти розуміють лексичне значення слова, 
залежить успіх у навчанні. Забувають про це лише ті, хто укладав підручники. Більшість із них навчає 
оволодівати мовою на рівні теорії. Не тільки дитині, а іноді й дорослому доводиться шукати словники, 
щоб з’ясувати значення пропонованого слова, перевірити правопис, підібрати синоніми, антоніми, паро-
німи та ін. Перші підручники обов'язково мали бодай невеличкі словники. Вони були добрими помічни-
ками учителя, особливо у наш час, коли придбати необхідну літературу не може не тільки молодий, а й 
досвідчений учитель. Ось, наприклад, тема “Синоніми” у підручнику для 5 класу подана вправами, серед 
яких лише 3 свідчать про синонімічне багатство української мови. “Короткого словника синонімів украї-
нської мови” П.М. Деркача, 1961 року видання, немає в школах, відсутнє і перевидання його 1993 року. 
Це ж можна сказати і про “Практичний словник синонімів української мови” С. Караванського 1993 ро-
ку. І нехай молодь знатиме теоретичні питання про синоніми, але якщо в неї не виробити бажання вдос-
коналювати їхній запас, то ми й надалі обкрадатимемо цілі покоління, а не дбатимемо про духовність на-
роду. Для роботи необхідно мати багатий фактичний матеріал. Це можуть бути всі види усної народної 
творчості, кращі зразки художньої літератури. Тільки так можна перейти від теоретичного оволодіння 
мовними поняттями до практичних знань і користування мовою в усній і писемній формах. Щоб мова 
стала “кодом нації”, “живою схованкою” його духу, багатою скарбницею, в яку народ “складає і своє да-
вне життя, і свої сподівання, досвід, почування”, треба все зробити для досконалого вивчення її, а не тео-
ретичного матеріалу про неї, оволодіння багатствам фонетичного складу, проникнення в лексичну і фра-
зеологічну системи, морфологічний лад, синтаксичну будову. Треба полюбити, за словами О. Довженка, 
“гарне слово”. 

Убогий лексичний запас гальмує думку абітурієнта, першокурсника, заважає швидко писати текст. 
Лексичний бар’єр нового слова обов’язково спричиняв помилки. Про це свідчать багаті тексти 
М.М. Коцюбинського, в яких є такі слова і словосполучення, як коров'як, перга, драбинястий віз, петрів 
батіг, потентиля, собача рожа тощо. У них з року в рік трапляються помилки, хоча тексти повинні бути 
відомими всім, бо їх вивчають у школі. Отже, вчитель не провів роботу із словом, не пояснив його, не 
звернувся до словника й сам учень. Незнання, відрив від лексики не пускає у світ знань, високої духов-
ності. 

Нерідко студенти просять пояснити слова, які не дають змоги сприйняти семантику цілого прислів’я 
чи тексту. Так, прислів’я  “У Нехая торба лихая” багатьом зовсім незрозуміле. А що таке чи хто такий 
Нехай? 

Можна в цілому зробити висновок, що хоча мова і здобула статус державної і це підкреслено в навча-
льних програмах, та досі ще не враховується її роль як фактора психологічного (духовного) розвитку 
особистості. 

Духовність школяра. студента, його моральність, формування особистості, національного самоусві-
домлення е об'єктом постійної уваги початкової школи, проте найчастіше розв'язання цієї проблеми не 
пов’язується з мовою. А якщо порушується питання вивчення рідної мови, то не все гаразд і з вихован-
ням моральності (добра, милосердя тощо), професійно-педагогічним спрямуванням. Зокрема, В.А. Каліш 
підкреслює, що “в ході вивчення курсу студенти мають аналізувати й усвідомити сучасний курс рідної 
мови в початковій школі”, засвоїти професійно значущий матеріал. Не можна не погодитися з автором, 
що доцільно ввести до вступного розділу курсу сучасної української мови вузів такі теми, як: “Мова і 
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мовлення”. Цілком справедливо автор порушує питання піднесення культури мови (мовлення) студентів 
і в цьому зв’язку наголошує на необхідності постійно виробляти потребу працювати зі словниками, ана-
лізувати лексику майстрів художнього слова Панаса Мирного, М.М. Коцюбинського, П. Тичини, 
М. Рильського, О. Олеся та ін. 

На наш погляд, піднесення загальної мовної культури студента як умови збагачення його духовності 
безперечно пов'язане а проблемами відбору мовного дидактичного матеріалу та ретельного тлумачення 
всіх слів, у тому числі, забутих чи невідомих. Коли перша частина такої проблеми хоч трохи подана у 
шкільних підручниках, то словникова робота вкрай занедбана. Треба краще пропагувати всі види й жан-
ри усної народної творчості, особливо у початкових класах, на основі яких проходить всебічний розвиток 
особистості, формується її культура, світогляд, вдосконалюються здобуті знання і вироблені навички. 

 
Матеріал надійшов до редакції 30.05.2000 р.  
 

Усатый В.Д. Лексическая работа как условие развития культуры речи. 

В статьи рассматриваются формы лексической работы, определяется их место в системе общего раз-
вития личности человека как составной части общей культуры. 

Usaty V.D. Work on vocabulary to ensure the development of culture of speech. 

The author considers various forms of work on vocabulary and determines its role in the system of all-round de-
velopment of the personality as a component of general culture. 
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СОЦIАЛЬНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ОСОБИСТОСТI 

У статтi пропонується гiпотеза про полiфункцiональний елемент, що “генерує” стан цiлiсностi, де 
знiмаються епистомологiчнi протирiччя мiж процесами соцiальної адаптацiї та iндивiдуалiзацiї, а та-
кож ставиться завдання вивчення стану цiлiсностi з позицiї концепцiї функцiональної асиметрiї пiвкуль 

головного мозку людини, у контекстi котрої закладаються основи соцiальної вiдповiдальностi. 

Нi у кого не викликає сумнiву вiдома фiлософська iстина: людина – це сукупнiсть суспiльних 
вiдносин. Iснування як людини, так i суспiльства в цiлому залежить, головним чином, вiд ступеню їх 
iнтеграцiї, що виявляється у процессi узгодження культурно-iсторичної, соцiально-економiчної, 
цiннiсно-свiтоглядної тенденцiй їх розвитку. 

Ступiнь iнтеграцiї людини i суспiльства визначається, головним чином, рiвнем соцiальної 
вiдповiдальностi людини як особистостi, котра постає як сукупнiсть суспiльних вiдносин. 
Вiдповiдальнiсть при цьому, за М. В. Левкiвським, може розумiтися як здатнiсть особистостi дотримува-
тися у своїй життєдiяльностi загальноприйнятих суспiльних норм поведiнки [1]. 

В науцi iснує вiдома сентенцiя, що немає нiчого кращого, нiж хороша теорiя, яка дозволяє не тiльки 
зрозумiти тi чи iншi явища, але й передбачити їх теоретичнi метаморфози. Треба вiдмiтити, що у сього-
деннi немає цiлком задовiльної теорiї розвитку такого аспекту людської особистостi, як соцiальна 
вiдповiдальнiсть, що постає “як моральна риса людини, як мета виховання i якiсть, яка концентрує в собi 
усвiдомлений особистiстю обов'язок” [2 : 87]. Рiч у тiм, що сам розвиток соцiальної вiдповiдальностi як 
особистiсного та суспiльного феномену виявляється парадоксальним. 

Парадоксальнiсть розвитку вiдповiдальностi виявляється в одному з її первинних джерел – у первин-
ному досвiдi, що пов'язаний з перiодом раннього дитинства, коли має мiсце формування основних 
психiчних функцiй та елементарних форм суспiльної поведiнки, якi укорiнюються на рiвнi психо-
логiчних установок, що виявляються в тих чи iнших стiйких поведiнкових паттернах. При цьому з самого 
раннього дитинства поведiнка дитини регулюється чинниками зовнiшнього контролю, а сама дитина жи-
ве та дiє у просторi “принципу реальностi” (Ж. Пiаже). Одначе, згодом поведiнка дитини починає посту-
пово регулюватися чинниками внутрiшнього самоконтролю, при якому iндивiд набуває вiдносної авто-
номностi. 

Тут важливо знати те, що вiдповiдальнiсть щiльно пов'язана з самоконтролем, i якщо людина бере 
вiдповiдальнiсть за життєвi подiї на себе, то це є показником iнтернального (внутрiшнього) локусу конт-
ролю ( I. Роттер). Якщо ж людина приписує вiдповiдальнiсть за життєвi подiї зовнiшнiм подiям, то це 
свiдчить про те, що їй властивий екстернальний (зовнiшнiй) локус контролю. Дослiдження виявили, що 
вiдповiдальнiсть людини пов'язана головним чином з iнтернальним чи змiшаним (iнтернально-
екстернальним) локусом контролю, в той час коли суто екстернальний локус контролю не виявився та-
ким, що корелює з вiдповiдальною поведiнкою [3]. Отже, вiдповiдальнiсть людини випливає з її здат-
ностi регулювати свою поведiнку, виходячи з внутрiшнього локусу контролю. Зрозумiло, що внутрiшнiй 
та зовнiшнiй локуси контролю спiввiдносяться з такими аспектами психiчних функцiй людини, як iнтра- 
та екстравертованiсть.  

Процес формування вiдповiдальностi, яка реалiзується головним чином у сферi внутрiшнього локусу 
контролю, є парадоксальним тому, що перехiд вiд зовнiшнього до внутрiшнього регулювання поведiнки 
дитини виявляється незрозумiлим, тобто незрозумiлим є те, яким чином зовнiшня детермiнацiя людської 
поведiнки формує внутрiшню i поступово починає змiнюватися нею; яким чином дитина, що спочатку 
повнiстю залежна вiд зовнiшнього оточення свого iснування (принцип соцiальної адаптацiї), кристалiзує 
механiзм внутрiшньої детермiнацiї, що мiститься у сферi людського “Я” (принцип iндивiдуалiзацiї, чи 
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потреби стати особистiстю (А. В. Петровський), котре за своїм визначенням є дещо автономним, са-
моiдентичним i тотожнiм тiльки самому собi. 

Парадокс виникнення певної психологiчної якостi, у нашому разi виникнення вiдповiдальностi i 
внутрiшнього локусу контролю (як i людського “Я”), знаходить своє вiдображення у парадоксi розвитку 
(чи виникнення), суть якого в тому, що нове одночасно виникає зi старого i не з нього, оскiльки нове 
(принцип внутрiшньої детермiнацiї, внутрiшнiй локус контролю, людське “Я”) виникає зi старого (прин-
цип зовнiшньої детермiнацiї, зовнiшнiй локус контролю, “не-Я”), то це нове вже виявляється таким, що 
мiститься у старому у деякому прихованому, вiртуальному, потенцiйно-можливому виглядi i не є новим 
в повному розумiннi цього слова. Якщо ж нове виникає не зi старого, тодi не зрозумiло, звiди воно вза-
галi береться [4 : 22–23].  

Зрозумiло, що принципи внутрiшнього та зовнiшнього контролю знаходять свою основу у 
дiалектичному чиннику цiлiсностi (який вивчається новiтнiми науковими напрямками: тоталлогiєю – на-
укою про цiлiсностi, та синергетикою – наукою про принципи саморуху i самоорганiзацiї матерiальних 
форм), який умоглядним чином iнтегрує протилежнi принципи i спрямовує процеси як iндивiдуального, 
так i соцiального розвитку [4]. Тобто, внутрiшня самодетермiнацiя поведiнки тут парадоксальним чином 
випливає не з зовнiшньої детермiнацiї (подiбно до того, як наслiдок випливає з причини, згiдно з класич-
ним лiнiйним детермiнiзмом), а з фактору цiлiсностi як принципу цiлiсного детермiнiзму [5].  

Для того, щоб побудувати теорiю формування принципу соцiальної вiдповiдальностi, яка базується на 
гiпотезi про цiлiснiсть як чинник саморуху та розвитку людини, слiд, на нашу думку, використати кон-
цепцiю функцiональної асиметрiї пiвкуль головного мозку людини [6], якi трансформують iнформацiю 
несхожим чином та роблять рiзний внесок у когнiтивну дiяльнiсть людини.  

Вiдомо, що учнi, якi вiддають перевагу лiвопiвкульовим формам психiчної дiяльностi, краще працю-
ють з абстрактно-фактологiчним матерiалом в iндивiдульному режимi. Учнi, що вiддають перевагу пра-
вопiвкульовим формам психiчної активностi i життєдiяльностi, полюбляють спiльнi форми роботи, якi 
потребують спiвробiтництво, емоцiйне спiвпереживання, досягнення сумiсних цiлей [7]. Цiкаво 
вiдмiтити й те, що лiва пiвкуля здiйснює вольове зусилля [8 : 78-80] i виявляє прагнення до 
манiпуляторно-вольової дiяльностi, в той час, коли права пiвкуля активна у станi творчостi та вирiшеннi 
проблем.   

В цілому можна сказати, що півкулі (функціональна асиметрія яких так чи інакше пов'язана з  асиме-
трією простору та часу [9]) можна розглядати як психофізіологічний фокус людського організму, оскіль-
ки з їх функціями так чи інакше пов'язані такі сторони людської істоти,  як механізми цілепокладання та 
пошуку (вибору) способів досягнення цілей, енергетична та інформаційна регуляція поведінки [10], фази 
сну, емпатія і рефлексія, екстраверсія і інтроверсія (властивості, що співвідносяться зі статевим диморфі-
змом), повільні та швидкі потенціали мозку, свідомість та безсвідомість, довільна і мимовільна сфери 
психічної діяльності, перша та друга  сигнальні  системи, сила та слабкість нервових процесів, їх лабіль-
ність  та  інертність, збудження та  гальмування, “Я” та “не-Я”, ерготропні та трофотропні функції орга-
нізму, симпатична та парасимпатична ланки вегетативної нервової системи та ін. [11 : 44–138].  

Слід сказати, що в цілому правопівкульова стратегія сприйняття, мислення та опанування світом є ін-
стинктивно-інтуїтивним, емоційно-образним, конкретно-експресивним, цілісно-синкретичним світоро-
зумінням, що формує багатозначно-метафоричний, лінгвістичний та мотиваційно-смисловий контексти 
відображення дійсності, “пробуджуючи” до життя такі форми суспільної свідомості, як мистецтво та ре-
лігія [12]. Лівопівкульова стратегія, навпаки, є особистісно-вольовим, абстрактно-логічним, понятійно-
концептуальним, дискретно-множинним світосприйняттям, яке сприяє формуванню однозначного лінг-
вістичного та мотиваційно-смислового контексту відображення оточуючого світу та “пробуджує” до 
життя науку і філософію. 

В онтогенезі людини та у процесі розвитку культури в цілому простежується закономірність – еволю-
ція мови йде від знаку природного до знаку штучного, від синкретизму – до аналітизму, а від них – до 
нового рівня мовної комунікації, яка потребує використання нелінійних форм писемності та мислення. У 
стані функціональної активності правої півкулі, яка притаманна релігійно-міфологічному світосприйнят-
тю [12], людина емпатично сполучається зі своїм оточенням, що сприймається цілісно, багатозначно, ме-
тафорично; тут виявляється релігійний феномен довіри, здатності відображати світ некритично, виходя-
чи зі свого досвіду. Створюються підстави для прояву емпіричного мислення. У стані функціональної ак-
тивності лівої півкулі дійсність віддзеркалюється дискретно-множинним, аналітико-однозначним чином, 
а людина постає як відносно ізольована від зовнішнього світу, ситуативно-рольова особа, котра усвідом-
лює довільність, відносність, ілюзорність, “театральність” всього, що відбувається. Тут постають питан-
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ня про свободу та волю, яка актуалізується у ситуації вибору  саме за умов дискретно-множинної ліво-
півкульової реальності, котра створює передумови для поширення теоретичного мислення, для розвитку 
аналітико-скептичної рефлексії. 

Треба відмітити, що в онто- та  фiлогенезi  живої  iстоти  спостерiгається поступове зростання 
пiвкульової асиметрiї, найбiльше вираження якої досягається у зрiлому вiцi. Потiм, у процесi  старiння  
органiзму, пiвкульова  асиметрiя поступово нiвелюється. Виявляється стан функцiонального синтезу 
пiвкуль, коли стара людина, збагачена життєвим досвiдом,  по  сутi  перетворюється на дитину з її плас-
тичною психiкою, безпосереднiстю сприймання свiту. Подібна схема спостерігається в більш конкрет-
ному контексті. На нейрофiзіологiчному рiвнi реалiзується механiзм  “замикання”. Динамiка  процесiв 
“замикання” тимчасового зв'язку йде вiд асиметрiї до симетрiї та знову до асиметрiї  активностi  пiвкуль 
[13].  

Важливо зауважити й те, що права півкуля, як вважають деякі дослідники, активна у стані гіпнотич-
ного трансу, тобто права півкуля виявляється  сугестогенною [6] 

Можна припустити, що правопiвкульовi форми психiчної дiяльностi актуальнi у процесi соцiальної 
адаптацiї (сугестiї), де реалiзується принцип зовнiшнього локусу контролю, зовнiшньої детермiнацiї, ко-
ли нарiжне значення мають процеси емпатiї, iмiтацiї, наслiдування, яке бере участь у формуванні особи-
стості дитини. 

На вiдмiну вiд правопiвкульових форм психiчної дiяльностi, в полi яких людська iстота не дифе-
ренцiює “Я” i “не-Я”, зовнiшнє та внутрiшнє, що має мiсце на початковому етапi онто- та фiлогенезу (ко-
ли актульним виявляється процес соцiальної адаптацiї як iнтеграцiї у соцiальну структуру реальностi, 
який реалiзується на основi принципу зовнiшнього локусу контролю, зовнiшнiй детермiнацiї), 
лiвопiвкульовi форми психiчної дiяльностi пов'язанi з формуванням “Я” людини як принципу 
внутрiшнього локусу контролю та внутрiшньої детермiнацiї (що дає можливiсть дiяти вiдносно незалеж-
ним вiд зовнiшнього середовища чином та проявляти принцип вiдповiдальностi). При цьому перехiд вiд 
право- до лiвопiвкульової форми психiчної дiяльностi виявляється теоретично неможливим через на-
явнiсть парадоксу розвитку. Слiд припустити, що лiвопiвкульова форма психiчної активностi не є ре-
зультатом розвитку правопiвкульової форми, а випливає з чинника цiлiсностi, тобто зi стану 
функцiональної синхронiзацiї, узгодженностi пiвкуль. Тобто, даний чинник цiлiсностi є постiйно при-
сутнiм у вiртуально-латентному виглядi у суспiльному та людському органiзмах та спрямовує їх розви-
ток. Це твердження виражає гiпотезу про те, що в психофiзiологiчному полi функцiональної синх-
ронiзацiї пiвкуль (яка, як свiдчать енцефалографiчнi дослiдження, має мiсце у медитативному станi [6]) 
виявляється єднiсть i взаємний перехiд процесiв iндивiдуалiзацiї и соцiальної адаптацiї, внутрiшнього та 
зовнiшнього локусiв контролю. А саме це поле формує у людини деякий полiфункцiональний елемент, 
що забезпечує “синтез iнформацiї” (А. М. Iваницький),  “генерує” стан цiлiсностi i не має субстратного 
втiлення. Дiяльнiсть цього гiпотетичного елементу виявляється у контекстi таких гiпотетичних понять 
природознавства, як “бiологiчне поле” А. Г. Гурвiча, “формуюча причиннiсть” Р. Шелдрейка, “слабкi 
екологiчнi зв'язки” В. П. Казначєєва, “ноосфера “ В. I. Вернадського та iн. [6 : 83–89]. У планi психологiї 
даний елемент спiввiдноситься з такими не маючими задоволеного теоретичного обгрунтування 
психiчними станами людини, як “антицiпацiя”, “передперцепцiя”, “випереджаюче вiдображення” та iн. 

Таким чином, якщо фактор цiлiсностi має парадоксальний змiст (через те, що в його рамках 
iнтегруються, взаємоузгоджуються та взаємотрансформуються полярнi риси та аспекти людського ор-
ганiзму), то процес формування здатностi до соцiальної вiдповiдальностi як цiлiсностi (як одної з “гене-
ралiзуючих якостей людини”, як результат “iнтеграцiї всiх психiчних функцiй особистостi та суб'єктив-
ного сприйняття нею навколишнього свiту, емоцiйного ставлення до обов'язку” [2 : 87]) також має бути 
парадоксальним. 

Загалом можна стверджувати, що людина набуває різноманітного досвіду життя через два канали – 
емоційно-чуттєвий (некритично-емпатичний, ірраціональний, правопівкульовий) та логіко-операційний 
(критично-вольовий, раціональний, лівопівкульовий). Зрозуміло, що півкульовий синтез, що генерує стан 
цілісності, передбачає повне розкриття ресурсів “правого”, творчого аспекту психіки (суть творчості по-
лягає у вмінні мислити цілісно, багатозначно, з'єднуючи факти та реалії, що відносяться до різних і на-
віть полярних онтологічних та гносеологічних сфер реальності), коли необхідно не поспішати замінити 
активність правої півкулі лівою. А. В. Запорожець пише, що розум людини, у котрої в дитячі роки не 
сформувалось належним чином беспосереднє сприйняття оточуючого світу та наочно-образне мислення, 
може одержати згодом односторонній розвиток, набути надмірно абстрагованого від конкретної дійснос-
ті характеру [14]. Більше того, як вважає Е. Берн, саме у дитинстві кристалізується повний “сценарій” 
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майбутнього життя людини [15: 192–206], а трансперсональна психологія доводить, що пренатальне та 
постнатальне існування дитини формує модель майбутнього життя. Формування майбутнього сценарію 
життя у дитини пояснюється тим, що в цей час у неї спостерігається активність переважно правопівку-
льового аспекту психіки, а саме права півкуля активна у стані гіпнотичного трансу. Потрiбно сказати, що 
явище iмпрiтiнгу (швидкого, одноразового запам'ятовування), як процес формування мiцних слiдiв па-
м'яті, має мiсце саме в контекстi афективної ситуацiї, коли активна права, “емоцiйна” пiвкуля. Тут ми 
спостерігаємо своєрідне кодування майбутньої поведінки людини через призму наочності та образності, 
що знаходить своє найбільш послідовне відображення у казково-метафоричному (правопівкульовому) 
способі осягнення та освоєння буття. Це кодування пояснюється також і концепцією особистісної міфо-
логії, яка свідчить про несвідомість як базу для формування особистісної міфології (уявлення особистос-
ті про світ та своє місце в ньому) – “моделювання системи кодування та організації сприймання, відчут-
тів, думок та вчинків” (Ю. Д. Гундертайло). 

Чуттєво-сугестивний (правопівкульовий) досвід, якого людина набуває у дитинстві, і який вона 
сприймає принципово некритично, в подальшому житті може трансформуватися у сферу критичного лі-
вопівкульового каналу (внутрішнього локусу контролю, принципу соціальної відповідальності) разом з 
розвитком лiвопiвкульового свiтосприйняття, де будь-яка позитивна установка, що сформувалася у ди-
тинстві, перетворюється на негативну (це пояснюється тим, що ліва півкуля, на відміну від правої, 
сприймає світ принципово критично-вольовим чином, тобто будь-який раціонально-логічний аналіз по-
требує використання рефлексії, контрастного мислення). Тому, як пише Е. Берн, коли дитині постійно 
навіюють щось, коли їй говорять, наприклад, "не роби цього", вона врешті-решт буде намагатися зробити 
саме це [15 : 192–206]. Таким чином, негативні (заборонні) психологічні установки, що вироблені у ди-
тинстві, мають тенденцiю трансформуватися в дорослої людини на свою протилежність. Отже, будь-яка 
психологічна установка, вироблена у дитинстві, у дорослої людини прагне бути перетвореною на анти-
установку разом з розвитком лівопівкульового мислення. При цьому процес перетворення дитячих уста-
новок на антиустановки прямо залежить від міри функціональної “диспропорції” півкуль мозку, що обу-
мовлює протиріччя  між свідомим та безсвідомим (тобто ліво- та правопівкульовим аспектами психіки). 
Тому мета освіти полягає у сполученні свідомості та безсвідомості, у створенні цілісних, “парадоксаль-
них” установок, що здатні інтегрувати психологічні позитивні та негативні установки (а також позитивні 
та негативні схильності людини, взаємодія між якими може вважатися “джерелом продуктивного розви-
тку особистості” (Е. Фромм), перетворити їх на дещо цілісне, в межах чого позитивні та негативні моме-
нти існування людини сприймаються як рівноцінні елементи досвіду, що дозволяє інтегрувати їх у ціліс-
но-гармонійну особистість, де виявляється така соціальна відповідальність, котра не протирічить гли-
бинній природі людині, яка виявляється на рiвнi “правопiвкульової психiки”. 

Отже, є пiдстави вважати, що соцiальна вiдповiдальнiсть реалiзується на основi внутрiшнього локусу 
контролю, що спiввiдноситься з особистiсно-егоцентричним, свiдомим лiвопiвкульовим початком люди-
ни, в психофiзiологiчнiй площинi котрого вона усвiдомлює себе, а тому i вiдповiдальнiсть тут виявляєть-
ся як результат самоусвiдомлення. Лiвопiвкульовий принцип соцiальної вiдповiдальностi протирiчить 
пiдсвiдомому, правопiвкульовому принципу формування психологiчних установок, якi у сферi 
"лiвопiвкульової психiки" мають тенденцiю перетворюватися на "антиустановки" у тiй мiрi, в якiй спо-
стерiгається функцiнальна "диспропорцiя" пiвкуль, в якiй свiдомiсть протирiчить пiдсвiдомостi. Якщо 
метою виховання та освiти є формування гармонiйної особистостi, що виявляє синтез свiдомостi та 
пiдсвiдомостi (згiдно з концепцією “взаємопотенціюючого синергізму свідомості та безсвідомості” 
[16]), право- та лiвопiвкульового типiв вiдображення та освоєння дiйсностi [6] на основi розвитку 
полiфункцiонального елементу, генеруючого стан цiлiсностi (який має ту ж саму психофiзiологiчну при-
роду, як i функцiональна система П. К. Анохiна), то сформувати її можна через розвиток парадоксальних 
(цiлiсних) психологiчних установок та парадоксального свiтогляду як головних когнiтивно-
психологiчних та цiннiсно-етичних показникiв стану цiлiсностi. 
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Левковский М. В., Вознюк А. В., Недашковская Т. В. Социальная ответственность личности. 

В статье выдвигается гипотеза о полифункциональном элементе, “генерирующем” состояние целост-
ности, в котором снимаются эпистемологические противоречия между процессами социальной адап-
тации и индивидуализации, а также ставится задача изучения состояния целостности с позиции кон-
цепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека, в контексте которой закла-

дываются основы теории социальной ответствености. 

Levkіvsky M. V., Voznyuk O. V., Nedashkivska T. V. The social responsibility of personality. 

The authors put forward the hypothesis about polifunctional element that “generates” the state of wholeness, 
where the cognitive contradictions between the processes of socialisation and individualisation are solved. The 
task is set to study this state of wholeness from the point of view of the concept of hemispheric asymmetry of hu-

man brain, in the context of which the foundation of the theory of social responsibility is laid.. 
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МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: СПРОБА ПСИХОСЕМАНТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ 

Аналізуються змістові характеристики мотивації навчальної діяльності студентів. Показуються від-
мінності мотивів навчання юнаків та дівчат. 

Протягом тривалого часу в психології мотивації існує термінологічна невизначеність. У різних теоре-
тичних підходах терміном “мотив” або іншим поняттям, що займає його місце і пояснює причини пове-
дінки, називають: 1) усвідомлену суб’єктом мету дії;  2) неусвідомлені потяги, що зумовлюють зовнішні 
прояви  поведінки (психоаналіз); 3) загальну активацію організму, пов’язану з актуалізацією потреби (те-
орія драйву); 4) зовнішній по відношенню до суб’єкта стимул, ключовий подразник, що запускає певну 
програму поведінки (біхевіоризм) тощо. Один із провідних фахівців з проблеми мотивації Г. Хекхаузен 
[1] визначає мотив як бажаний цільовий стан в рамках відношення “індивід-середовище”, а мотивацію як 
процес вибору між різними можливими діями. 

 В.К. Вілюнас [2] вважає основним критерієм виділення мотиваційних теорій акцентування на енерге-
тичних аспектах мотивації або на її предметному змісті. У теоретичних викладках О.М. Леонтьєва [3] 
робиться акцент на предметному змісті мотивації і дається розуміння мотивації у контексті задоволення 
потреб. Мотив тут визначається як матеріальний чи ідеальний об’єкт, в якому опредмечується, конкрети-
зується, знаходить своє вираження та чи інша потреба. Предметна діяльність відповідає потребі, яка зав-
жди опредмечується в мотиві. Саме зовнішній по відношенню до суб’єкта об’єкт є, за А.Н. Леонтьєвим, 
мотивом діяльності. Смислоутворююча функція мотиву задається тим особистісним смислом, якого на-
буває цей мотив у свідомості суб’єкта. Інакше кажучи, мотиви можна розглядати як спонукання до дія-
льності, пов’язаної із задоволенням потреб суб’єкта. Отже, мотивацію можна вважати сукупністю моти-
вів, що викликають активність суб’єкта і визначають його спрямованість. Під спрямованістю розуміється 
сукупність стійких особистісних цінностей (стійких мотивів), які орієнтують діяльність людини відносно 
незалежно від ситуації.  

У роботах В.Г. Асєєва [4] та В.Г. Елфімової [5] містяться два розуміння структури мотивації: у більш широ-
кому вона характеризується двома складовими – змістовою і динамічною; у більш вузькому вона складається з 
потреби в діяльності і зовнішнього по відношенню до діяльності мотиву, який визначає конкретну цільову уста-
новку. Єдність цих складових, за В.Г.Асєєвим, і є рушійною силою будь-якої діяльності. 

Таким чином, поняття  “мотив” може означати з одного боку стійку особистісну диспозицію, а з ін-
шого – причину окремих дій чи поведінку в цілому. В огляді, зробленому В.Ф. Петренком [6], відміча-
ється, що К. Левін виділяє історичну причинність і системну причинність. Історична (діахронічна) при-
чинність – обумовленість теперішнього подіями минулого. Системна (синхронічна) причинність – зале-
жність подій від багатьох одночасних ситуацій. Синхронічна причинність розуміється як системний вза-
ємозв’язок всіх одночасних подій в їх опосередкуваннях. 

На наш погляд, задача опису синхронічної причинності як реконструкції цілісної картини життєвого 
простору суб’єкта, близька до задач експериментальної психосемантики, метою якої є реконструкція ін-
дивідуальної системи значень, через призму яких відбувається сприйняття суб’єктом світу, себе та інших 
людей.  

  Ми розглянемо реалізацію психосемантичного підходу до дослідження мотиваційної сфери особис-
тості на прикладі експериментального дослідження категоріальних структур індивідуальної свідомості, 
що опосередковують сприйняття вчинку. Стратегія застосування даного підходу була  описана 
В.Ф. Петренком [6].  

Досліджуваним (групі з 18 студентів (9 юнаків і 9 юнок)) віком від 20 до 23 років пропонувався ряд 
речень, які описують ту чи іншу подію, вчинок, що стосуються студентського життя, наприклад: студент 
запропонував обрати себе на посаду старости; студент різко критикував одногрупників; студент відмо-
вився дати свій конспект товаришу; студент всі гроші витрачав на книги; студент підніс сумку професора 
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і т. д. – всього 12 ситуацій. Також було запропоновано набір мотивів типу: прагнення до знань; егоїзм; 
бажання робити як всі; заздрість; бажання бути лідером і т. д. Всього у списку було 12 мотивів. Студенти 
мали оцінити за 5–бальною шкалою наскільки кожен з запропонованих мотивів може бути основою того 
чи іншого вчинку. 

Таким чином, кожен вчинок отримав 12 оцінок за мотиваційними категоріями. Зрозуміло, що кожен 
людський вчинок є полімотивованим і тому отримував у кожного досліджуваного різні навантаження за 
різними мотивами. Але при цьому група мотивів, що пояснюють певний вчинок, іманентно містить у со-
бі певний змістовий інваріант, який і приводить до об’єднання цих мотивів в групу (фактор). 

Отримані в результаті обробки індивідуальні і усереднені по певних параметрах групові матриці під-
давалися процедурі факторного аналізу методом головних компонент. Факторний аналіз включав під-
програму повороту факторних структур по типу varimax normalized. Здійснювався аналіз за допомогою 
пакета прикладних програм STATISTIСA 6.0. 

Вихідним матеріалом аналізу даних є результати оцінки n вчинків (12) N досліджуваних (18) по К мо-
тиваційних категоріях (12). У результаті отримується куб (паралелепіпед) даних: вчинки - мотиви - до-
сліджувані. 

Обробка даних за допомогою факторного аналізу можлива тільки при оперуванні двома змінними. 
Утворений куб даних містить 3 незалежні джерела варіації: вчинки, мотиви, досліджувані. Отже, ми мо-
жемо:  

1) для одного досліджуваного чи усередненої групи досліджуваних виділити дані, що зв’язують вчи-
нки і мотиви, і піддати аналізу матриці “вчинки-мотиви”, розглядаючи кореляції рядків (вчинків) або 
стовпців (мотивів); 

2) взявши одиничний вчинок в якості об’єкта, можемо розглянути взаємозв’язок “досліджувані - мо-
тиви”, де факторизація по досліджуваних дозволить виявити їх диференціацію в приписуванні мотивів 
даному вчинку, а факторизація по мотивах –  їх внутрішню структуру відносно саме даного вчинку; 

3) при фіксації в якості константи одиничного мотиву можемо піддати дослідженню взаємозв’язок 
“досліджувані – вчинки” і розглянути одностайність досліджуваних в оцінці вчинків по даному мотиву, 
або виявити організацію вчинків відносно саме даного мотиву. 

Саме першу задачу відносно побудови семантичного простору групових мотивів ми і спробували 
розв’язати. Перш ніж перейти до детального розгляду проблеми, слід відмітити, що виділені факторні стру-
ктури відображають категоріальну організацію мотиваційної сфери саме нашої вибірки досліджуваних, яку 
в принципі можна вважати репрезентативною. Слід також сказати, що розгляд середньогрупових даних ві-
дображає мотиваційну структуру свідомості до певної міри умовного “пересічного” студента. 

Наш подальший аналіз спрямований на виявлення в досліджуваній студентській групі певних гендер-
них відмінностей у мотиваційній сфері юнаків та юнок. 

Мотиваційна сфера юнаків утворює п’ять факторів. Графічне зображення результатів факторного 
аналізу студентів-юнаків представлено на рис.1. 
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Рис 1. Семантичний простір мотиваційної сфери студентів-юнаків. 
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Перший фактор, що пояснює 31% дисперсії, - це такі мотиваційні інтенції, як “любов до інших” (0,95) та 
“егоїзм” (-0,96). Отже цей фактор біполярний. До позитивного полюсу - “любов до інших” - найближче стоять 
такі  конструкти як, “боязнь адміністративних санкцій” (0,54) та “самопожертва” (0,38), що робить досить 
проблематичним тлумачення цього полюсу. Для інтерпретації звернемося до відповідей студентів на запитан-
ня анкет. Характер цих відповідей свідчить про те, що любов до інших і самопожертва є у значній мірі декла-
рованими мотивами, які об’єднуються навколо конструкту “боязнь адміністративних санкцій”. На користь 
цього припущення свідчить і те, що даний полюс не має значних кореляцій з іншими мотивами. Отже, любов 
до інших і самопожертва у свідомості студентів пов’язані скоріше із спільним доланням адміністративних са-
нкцій. Від’ємний полюс цього фактору представлений конструктом “егоїзм”, найближче до якого за фактор-
ним навантаженням є конструкти “бажання бути як усі “ (-0,31), “бажання показати себе” (-0,41) та “матеріа-
льна зацікавленість” (-0,19). Скоріше за все, саме від’ємний полюс і є провідним у першому факторі. Він відо-
бражає тенденцію до опору соціальним впливам, яка має досить  деструктивний  характер. Мотиви поведінки, 
які приписуються  студентам, майже не зв’язані з таким конструктом, як “прагнення до знань”, натомість, 
провідними вважаються ті прояви, які зв’язані із досягненням матеріального благополуччя та самопожертвою 
заради інших при доланні тиску організаційних норм, закладених у вимогах навчально-виховного процесу. 
Проведений аналіз дає підстави вважати, що виділений фактор характеризує соціальні мотиви, тому ми його 
так і назвемо, незважаючи на значну долю умовності такої назви. 

Другий фактор (25% дисперсії) також біполярний. На більш значимому негативному полюсі виділя-
ються такі конструкти, як “бажання бути як усі” (-0,80) та “самопожертва” (-0,73). Наближені до цього 
полюсу такі конструкти, як “матеріальна зацікавленість” (-0,24) та “боязнь адміністративних санк-
цій” (-0,33). Позитивний полюс цього фактору складають такі мотиви, як “бажання показати себе” (0,51) 
та “прагнення до лідерства” (0,48). Таким чином, з певною долею умовності можна вважати, що даний 
фактор описує індивідуальні мотиви. Характерно, що й вони не зв’язані з таким мотивом, як “прагнення 
до знань” (0,004). 

Детальніший аналіз показує, що мотиви і на позитивному, і на негативному полюсі не спрямовані на 
досягнення, скоріше за все, це мотиви уникання невдач. Так, конструкт “бажання бути як всі” має нега-
тивну кореляцію із конструктами “бажання викликати співчуття” (-0,33), “прагнення до лідерст-
ва” (-0,38), бажання показати себе” (-0,24). Позитивні кореляції у цього конструкту лише з конструктами 
“самопожертва” (0,24) та “егоїзм” (0,24). 

Мотив “прагнення до лідерства” чи не єдиний, який пов’язаний з “прагненням до знань” (0,37) та ма-
теріальним благополуччям, але водночас у свідомості студентів люди, які прагнуть до лідерства, хочуть 
“викликати до себе співчуття” (0,39), не бажають “бути такими, як усі” (-0,38), нездатні на “само-
пожертву” (-0,43). 

Таким чином, прагнення до лідерства у свідомості студентів має скоріше негативне, ніж позитивне 
оціночне забарвлення. 

На відміну від юнаків, у дівчат перший фактор складають соціальні мотиви, пов’язані з навчанням. 
Це стає зрозумілим після детального аналізу. Результати факторного аналізу мотиваційної сфери студен-
ток представлені на рис.2. 

Справді, найвище факторне навантаження по першому біполярному фактору (24% дисперсії) мають 
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конструкти “любов до інших” (-0,90) та “прагнення до лідерства” (0,71). Конструкт “прагнення до лідер-
ства” має негативне оціночне забарвлення, оскільки має прямий кореляційний зв’язок з конструктом 
“підлабузництво” (0.22) і значимі обернені зв’язки з цілим рядом позитивних мотивів. Таким чином, лю-
дина, яка прагне до лідерства, не хоче “бути такою, як усі” (-0,52), не прагне до знань (-0.36), не має 
“любові до інших”  (-0,42), не намагається “викликати до себе співчуття” (-0,32). 

“Любов до інших” для дівчат очевидно орієнтована на батьків, оскільки має тісний кореляційний 
зв’язок із конструктами “прагнення до знань” (0,55), “боязнь адміністративних санкцій” (0,35), “бажання 
викликати співчуття” (0,41). 

При цьому студентки, яким притаманна “любов до інших”, не прагнуть “показати себе” (-0,41), не 
“прагнуть до лідерства” (-0,42) і до “підлабузництва” (-0,29). Значиму вагу по цьому фактору має конс-
трукт “заздрість” (-0,57), який у свідомості дівчат є важливим мотивом поведінки. 

Другий по значимості фактор (23% дисперсії) об’єднує два протилежні підходи в поясненні мотивів 
поведінки. Це, насамперед, “матеріальна зацікавленість” (-0,92), яка зв’язана із “заздрістю”(-0,68) та з 
“бажанням показати себе” (-0,59). Таким чином, цей полюс, очевидно має негативне оціночне забарвлен-
ня. Позитивне забарвлення має протилежний полюс цього фактору, представлений такими конструктами 
як  “бажання викликати співчуття” (0,66) та “прагнення до знань” (0,34), які до того ж тісно корелюють 
між собою (0,62). Домінування мотиву “бажання викликати співчуття” і його позитивне ціннісне забарв-
лення дає підставу назвати цей фактор “мотиви завченої безпорадності”. 

Порівняння мотивів навчальної діяльності, які приписуються студентами - юнаками та дівчата-
ми, - дозволяє зробити такі висновки: 

1. Спільним для мотиваційної сфери студентів обох груп є характер ставлення до навчання. На жаль, 
доводиться визнати, що серед мотивів, якими пояснюються вчинки студентів у різноманітних ситуаціях, 
пов’язаних із навчальною діяльністю, навчально–пізнавальні мотиви, фактично, відсутні. Якщо ж все-
таки мотиви навчання і зустрічаються, то їх семантичний простір дає підстави вважати, що вони не ма-
ють пізнавального характеру, а більше зв’язані із соціальною стороною навчальної мотивації, яка до того 
ж характеризується мінімізаційними тенденціями. Можна припустити, що більшості студентів і студен-
ток ІІІ курсу фізико-математичного факультету більшою мірою притаманна мотивація уникання невдач, 
ніж мотивація досягнень. 

2. Результати факторного аналізу не показали значних відмінностей у структурах мотиваційної сфе-
ри юнаків та юнок. Можна, однак, визначити, що у юнаків мотиваційна структура свідомості відображає 
діалектичну взаємодію мотивів індивідуалізації та соціалізації. При цьому спостерігається певний ухил у 
сторону орієнтації на дотримання соціальних норм. Насторожує те, що ці соціальні стандарти не 
пов’язані з домаганнями визнання. Однак, коли врахувати, що досліджувалися студенти третього курсу, 
то можна припустити, що тенденція до індивідуалізації у майбутньому візьме верх. 

У цілому дане дослідження має пілотажний характер. Невелика вибірка не дає змоги екстраполювати 
отримані дані на все студентство. Однак, результати дослідження показують деякі негативні тенденції у 
мотиваційній сфері студентської молоді, що є підставою для продовження досліджень у цій галузі з ме-
тою перевірки одержаних результатів, створення моделі розвитку мотивації студентів і теоретичного об-
ґрунтування методів оптимізації цього процесу.   
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Климчук В.А., Музыка А.Л. Мотивы учебной деятельности студентов: попытка психосеман-
тического анализа. 

Анализируются содержательные характеристики учебной деятельности студентов. Показываются 
отличия мотивов учения юношей и девушек. 
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analysis. 

The article presents the analysis of the characteristics of educational activity of students. Especially the differ-
ences in study motives of young men and women are stressed. 



 

© Погоруй А.О., 2000  
45 
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ОБЧИСЛЕННЯ СТАЦІОНАРНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ 
З ДВОМА НЕНАДІЙНИМИ АГРЕГАТАМИ 

Для марковського випадку виведена формула обчислення коефіцієнта ефективності виробничої лінії з 
двома ненадійними агрегатами як функції від параметрів системи. 

Система складається з двох агрегатів A1 і A2, між якими розміщений бункер об’єму  V. 
Агрегати ненадійні: час безвідмовної роботи Ak — випадкова величина (в.в.), яка має показниковий 

розподіл з параметром  λk > 0 , час відновлення – в.в., яка має показниковий розподіл з параметром µk > 
0, .,21=k   

Функціонування системи проходить так: 
1. Якщо всі агрегати діючі, бункер заповнений, то продукт, переходячи послідовно від агрегата А1 

до агрегату А2, потрапляє до споживача з продуктивністю a. 
2. Якщо всі агрегати діючі, а бункер неповний, то А1 працює з додатковою продуктивністю b, запов-

нюючи бункер і продовжуючи забезпечувати споживача з продуктивністю a. 
3. Якщо бункер пустий, а агрегат А2  - недіючий, то продукт перестає надходити до споживача, поки 

не відновиться  агрегат A2. 
4. Якщо А1 – відновлюється , бункер не пустий, а А2 – діючий, то система продовжує працювати за 

рахунок продукту, що міститься в бункері. 
Позначимо через VT – об’єм продукту, доставленого споживачу за час [0,T]. 
Стаціонарна середня продуктивність P системи визначається як  

T
V

P T

T +∞→
= lim , 

за умови, що границя існує. Введемо випадковий процес X(t): 
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X(t) є марковським процесом з фазовим простором {00,01,10,11} і функціями розподілу часів перебу-

вання : 

G00=
t)(e 211 µµ +−− , 

G01=
t)(e 211 λµ +−− , 

G10=
t)(e 211 µλ +−− , 

G11=
t)(e 211 λλ +−−  

 
в станах 00,01,10,11 відповідно. 

На просторі Z={00,01,10,11}×[0,V], (V – об’єм бункера) введемо функції C(Z), f(Z): 
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Через V(t) позначимо кількість продукту в бункері в момент часу t . 
Неважко переконатися, що V(t) задовольняє рівняння: 
 

))t(),t(x(C
dt

)t(d
ν

ν
= ,   (1) 

Рівняння (1) описує стохастичний процес переносу  ν(t)  в марковському середовищі x(t) [1]. 

Позначимо через ξ(t)=(x(t),v(t)). 
 
Тоді  

∫ →=
T

0

T Pdt))t(ξ(f
T
1

T
V

 

при T →+∞   

Якщо  процес ξ(t) має стаціонарну міру ρ(⋅) ,то  
 
 
Отже, для визначення стаціонарної продуктивності системи досить знати стаціонарний розподіл про-

цесу ξ(t). 

Процес ξ(t) є марковским [2], його інфінітезімальний оператор має вигляд [3]: 
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де 
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Якщо існує стаціонарна міра  ρ(⋅) процесу  ξ(t), то для  ∀ϕ∈D(A): 

                                    
0=∫

Z

)dZ(ρ)Z(Aϕ .    (2) 

Аналіз властивостей процесу  ξ(t) показує, що точки [01,0] , [10, V] , [11, V] фазового простору Z є 

атомами по v стаціонарної міри ρ(⋅). Надалі будемо позначати їх так: ρ[01,V] , ρ[10, V] , ρ[11, V]. 
Зауваження. Будемо вважати, що в атомах [10,V] і [01,0] агрегати  A1 і A2  не можуть вийти з ладу (λ1 

= λ2 = 0 ), оскільки в цих станах вони не задіяні .  
Запишемо (2), з урахуванням зауваження, в розгорнутому вигляді: 
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Змінюючи в (3) порядок інтегрування, одержимо вираз для А* ρ  =0, где А* - спряжений до А оператор 

, а саме:   
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Звідки випливає, що   

constCbba ==ρ−ρ−ρ 0ν11ν10ν01 ),(),(),(        
Із (4) маємо для атомів: 
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З урахуванням співвідношень (5),(6), одержимо: 
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Із (5) і (7) випливає: 

Звідки, використовуючи останнє рівняння системи (4), неважко переконатися, що перші два рівняння 
(4) можна записати у вигляді: 
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 Систему ( 8 ) запишемо у вигляді: 
 

( 4 ) 

( 6 ) 

( 5 ) 
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( 8 ) 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 5. Фізико-математичні  науки 
 

48 

  










+=
∂

∂

+=
∂

∂

)v,(c)v,(c
ν

)ν,(

)v,(c)v,(c
ν

)ν,(

100110

100101

2221

1211

ρρρ

ρρρ

 

 

 
Розв’язуючи (9), одержимо: 
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З урахуванням (6): 
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Таким чином, шукані щільності мають вигляд: 
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 Використовуючи співвідношення (5), маємо: 
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 Атоми  процесу ξ(t) знаходимо із систем (6): 
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 Константа с є нормуючим множником, який знаходимо із рівності: 

Після беспосередніх обчислень, маємо: 
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МЕТОДИЧНІ КОРЕКТИВИ ЗМІСТУ ТРАДИЦІЙНОЇ СХЕМИ У ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗКІВ 
КОНСТРУКТИВНИХ ЗАДАЧ 

Пропонується методика розв’язування задач на побудову, яка розглядає аналіз як перехід від дескрипти-
вного означення шуканої фігури до конструктивного. При цьому етап “побудова” цілком звільняється 
від логічного навантаження: йому повертається його законне місце – бути лише процесом викреслю-

вання. 

Якісна перебудова вищої і середньої шкіл передбачає значне покращення професійної підготовки фа-
хівців, всебічний розвиток їх творчого мислення. Проте діючі програма і підручник з геометрії не завжди 
орієнтують учителів і студентів педуніверситетів на достатній рівень оволодіння тими чи іншими розді-
лами, темами і окремими питаннями. 

У даній статті мова піде про одне з таких питань – розв’язування конструктивних задач, яким зараз, 
на жаль, приділяється недостатня увага, хоча ці задачі вигідні вже тим, що органічно пов’язані із задача-
ми на доведення і дослідження. 

У роботі зі студентами, а також на різних курсах для вчителів і учнів ми вже чимало років здійснюємо 
в певній мірі новий підхід до розв’язування конструктивних задач. Загальновизнана схема їх 
розв’язування така: аналіз, побудова, доведення і дослідження. Оскільки зміст кожного пункту цієї схеми 
всім цілком відомий, то ми перейдемо безпосередньо до її опису і одночасно до викладу міркувань, на 
яких базується наша методика. 

Аналіз. Відомо [1,2], що означення можна поділити на явні (конструктивні) і неявні (дескриптивні). 
Тому умову задачі на побудову доцільно розглядати як неявне означення фігури, яку треба побудувати. З 
точки зору геометрії як абстрактної науки під побудовою фігури, яка має задовольняти певним вимогам, 
ми розуміємо алгоритм умовних дій, що базуються або безпосередньо на конструктивних аксіомах, або 
на вже відомих найпростіших і основних побудовах [3,4,5,6]. Цей алгоритм є конструкцією, або констру-
ктивним означенням фігури. Звідси розв’язати задачу на побудову – це значить перейти від неявного 
означення шуканої фігури до її конструктивного означення. Цей перехід і називається аналізом. 

Зауваження: 1. Не зовсім коректно, коли аналіз у конструктивній задачі розпочинають так: “Припус-
тимо, що задачу розв’язано”. Адже етапи побудови ще невідомі. Краще сказати: “Нехай зображена фігу-
ра задовольняє умові”. 2. Аналіз містить усі необхідні конструктивні кроки (етапи) побудови. Під час 
розв’язання задачі ці кроки позначаємо відповідними цифрами в дужках. 

Побудова. В діючому підручнику з геометрії [7] аналіз у конструктивних задачах зовсім відсутній, 
розв’язання розпочинається безпосередньо з побудови. Зрозуміло, з цим аж ніяк не можна погодитися. В 
деяких посібниках навіть попередніх років видання (див., наприклад, [8]) частину аналізу перенесено у 
побудову. У книзі [9] аналіз поєднаний із побудовою. Досвід практичної роботи показує, що відсутність 
чіткості у цьому питанні негативно впливає на стан розв’язування конструктивних задач у школі. 

У відповідності з наведеним вище поясненням слід вважати, що саме аналіз є основним у схемі 
розв’язання конструктивної задачі. Фактично, задачу треба вважати розв’язаною як тільки проведено 
аналіз. Пункт “Побудова” з математичної точки зору взагалі є зайвим. У більш складних випадках для 
учнів доцільно лише прокоментувати кроки побудови, одержані в аналізі (особливо це відноситься до ал-
гебраїчного методу). А втім, це є суто креслярський етап побудови, й вже досвідчені учитель і учень мо-
жуть його опустити. 

Доведення. Доведення в схемі розв’язання конструктивної задачі є обернений перехід від явного 
означення шуканої фігури до її дескриптивного означення. Тому здійснення і аналізу, і доведення пока-
зує еквівалентність явного і неявного означень шуканої фігури. Іншими словами: аналіз показує необхід-
ність знайдених конструктивних кроків, а доведення – їхню достатність для того, щоб побудована фігура 
задовольняла умові. 

За попереднім, доведення, хоча це є математичний пункт, теж не є обов’язковим при розв’язанні кон-
структивної задачі. Проте його здійснення значно зменшує ймовірність помилки. Крім того, воно має ви-
ховне і, у певній мірі, естетичне значення, бо надає розв’язанню характер певної завершеності. 

Дослідження. У школі дослідження в конструктивній задачі має надто умовний характер і зводиться в 
основному, до повторення можливостей взаємного розташування тих чи інших геометричних місць. У 
старших класах ми пропонували б в окремих задачах на побудову не тільки якісне, а й кількісне дослі-
дження. 
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Взагалі кажучи, дослідження доцільно розглядати не як складову частину конструктивної задачі, а як 
окрему задачу, що має самостійне значення й лише супроводжує задачу на побудову. Більш того, ми пе-
реконані, що різноманітні задачі на дослідження повинні зайняти належне місце у шкільній практиці як 
четвертий дуже важливий тип задач (разом із задачами на обчислення, доведення і побудову). 

Проілюструємо сказане прикладами. 
Приклад 1. Побудувати трикутник за вершиною, серединою  протилежної сторони і ортоцентром. 
Аналіз. Нехай трикутник ABC задовольняє умові. Оскільки точки B і H відомі, то пряму u=(BH) мож-

на побудувати (1), (рис.1). BB1 – висота, отже, пряму v⊥u можна побудувати (2). Розглянемо точку 
D = ZM(B) (3). Оскільки AM = MC (за припущенням) і BM = MD (за побудовою), то чотирикутник ABCD 
є паралелограм. Крім того, AA1⊥BC і CC1⊥AB. Тому AA1 ⊥ AD і CC1 ⊥ CD. Таким чином, точки A і C на-
лежать колу Γ з відомим діаметром DH (4) ⇒AC = uΓ. Залишається побудувати сторони AB і BC 
(5,6). Всі конструктивні кроки з’ясовані. Аналіз закінчено. 

рис. 1                                                                                                рис. 2 

 
Отже, задачу фактично розв’язано: у “побудові” як математичному пункті писати вже нема чого, уч-

ням залишається за допомогою лінійки і циркуля реалізувати у зошитах одержані в аналізі конструктивні 
дії (1)-(6). 

Доведення. Точки M і O за побудовою є середини відрізків BD і DH відповідно, отже, OM – середня 
лінія трикутника BDH, звідки OM  BH. Але BB1 ⊥ AC (за побудовою), тому OM ⊥ AC. Оскільки OM – ді-
аметр кола Γ, то AM = MC. Отже, чотирикутник ABCD є паралелограм. Крім того, ∠DAH = ∠DCH = 90°. 
Звідки випливає, що AH ⊥ BC і CH ⊥ AB, тобто, точка H – ортоцентр трикутника ABC. 

Дослідження. Очевидно, умова існування розв’язку така: OH > OM ⇔ OH2  > OM2. Для дослідження 
введемо систему координат. Нехай AC – вісь абсцис, а HB – вісь ординат. Позначимо координати даних 
точок відповідно B(O,h), H(O,q), M(m,O). При цьому можна вважати, що h>0, m0. Маємо: 
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2

2 hq,mOh,mD . Таким чином, умову існування розв’язку можна переписати так: 
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Розглянемо випадки: 1) m=0 ⇒ 0>-qh, звідки розв’язок існує тоді і тільки тоді, коли q>0, 2) m>0. Тут 
при q0 розв’язок завжди існує. Отже, нехай q<0. Тоді q=–|q|, m2>|q|⋅h.  

Ця умова існування розв’язку має цікавий геометричний зміст (рис.2). Маємо: BB1=h, B1H=|q|, 

hqNB ⋅=1 . Розв’язок існує (і притому єдиний) тоді і тільки тоді, коли точка M лежить за межами від-

різка B1N (отже, за межами півкола Γ1). У класі доцільно зробити малюнки до решти пунктів досліджен-
ня. 

Приклад 2. Вписати в даний сектор коло. 
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Аналіз. Очевидно, що досить знайти центр O шуканого кола (рис.3). Нехай деяка гомотетія з центром 
S переводить коло (O) в коло (O'). Останнє легко побудувати (1). Відрізки CD і C'D' є відповідними. 
Оскільки відрізок C'D' можна побудувати (2), а точка C виникає під час побудови кола  (O'), тому можна 
побудувати й відрізок  CD || C'D' (3). Після цього можна побудувати коло (O) (4). 

Доведення. Коло (O) дотикається  до сторін кута як гомотетичне до вписаного в цей кут кола (O'). 
Трикутник C'O'D' рівнобедрений й гомотетичний до нього трикутник COD: OC=OD, а тому коло (O) 
проходить через точку C. Коло (O) дотикається до дуги сектора, оскільки їх спільна точка C лежить на 
лінії центрів.  

Дослідження. З самої побудови випливає, що задача завжди має розв’язок і притому єдиний. 
Зауважимо, що вчитель за потребою завжди може деталізувати аналіз і ввести більшу кількість конс-

труктивних кроків. Проте більш доцільно просто розв’язати необхідні попередні задачі. 

Приклад 3. Як треба вдарити кулю на круглому більярдному столі, щоб після двох відбиттів вона 
пройшла через початкове місце? 

Аналіз. Тут для розв’язання доцільно використати алгебраїчний метод. Очевидно, що за законом 
відбиття, куля має рухатися по дотичних до кола деякого радіуса x (рис.4). У відповідності з позначення-

ми, маємо: 
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В даному випадку побудову слід прокоментувати. По-перше, у виразі для x, що очевидно, треба за-
лишити лише знак “плюс”. По-друге, виразу слід надати зручну для побудови форму: 
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 −+= . Побудову відрізка x доцільно здійс-

нювати щонайменшою кількістю дій (одну з таких побудов показано на рис.5). Після цього можна прове-
сти згадане в аналізі внутрішнє коло й одержати шуканий шлях MNP кулі на більярдному столі. 

 

 

рис.3 

 

 
 

рис. 4 

 

 
 

рис. 5 
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Задача має розв’язок при всякому [ ]R,Om ∈ . Якщо m=R, то трикутник, сторони якого суть траєкто-
рія руху кулі, є рівносторонній; при m=0 він вироджується в будь-який діаметр. 
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Боравлев А.Ф., Ленчук. И.Г. Методические коррективы содержания традиционной схемы в поиске 
решений конструктивных задач. 

Предлагается методика решения задач на построение, которая рассматривает анализ как переход от 
дескриптивного определения искомой фигуры к конструктивному. При этом этап “построение” полно-
стью освобождается от логической нагрузки: ему возвращается его законное место – быть всего лишь 

процессом вычерчивания. 

Boravlyov A.P., Lenchuk I.H. Methodical corrective amendments of the contents of the traditional circuit in 
search of the decisions of constructive tasks. 

The technique of the decision of tasks on construction is offered. It considers the analysis as transition from the 
descriptive definition of a required figure to the constructive one. Thus a stage "construction" is completely ex-
empted from logic loading:  it is brought to its lawful place - comes back to be but an only process of drawing. 
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ПРАГМАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

В статті аналізуються слова різних частин мови, які є "егоцентричними", тобто орієнтуються на 
суб’єкта мовлення, на ego, на "я", а також розглядається зв’язок деяких лексичних одиниць з певними 

мовленнєвими актами. 

Сучасні лінгвістичні дослідження направлені як на вивчення семантики і структури мовних одиниць, 
так і прагматичного аспекту їх використання. Прагматика має справу з відношенням мовних знаків до 
людей, які користуються мовою. Ідея про відношення мовних знаків до суб’єктів мовлення була вперше 
запропонована Чарльзом Моррісом в 1946 році. В другій половині ХХ-го століття вона набула великої 
підтримки серед лінгвістів різних країн. 

Використання людиною мовних знаків - це процес мовлення, в результаті якого породжується текст, 
що може бути об’єктивований в письмовій і усній формах.  Прагматичні дослідження проводяться, перш 
за все, на матеріалі тексту та його одиниць, зокрема речення-висловлювання. 

Лексичні одиниці, безперечно, не є засобами комунікації, хоча використовуються для побудови ре-
чень-висловлювань, елементарних одиниць тексту, за допомогою якого здійснюється комунікація. Не 
весь словниковий склад мови несе прагматичне навантаження. Лише деякі слова можуть передавати пра-
гматичну інформацію завдяки тому, що їх лексичне значення орієнтується на суб’єкта мовлення, або ж їх 
використання є характерним для тих чи інших мовленнєвих актів. 

Лексичний склад мови можна розділити на дві групи. До першої належать слова, які точно і чітко по-
значають навколишній об’єктивний світ як системи відношень. Інша група слів відображає кваліфікати-
вно-оцінні сфери людини, її "я", тобто вони орієнтуються на людину, яка є учасником комунікації: адре-
сантом, який відправляє повідомлення, чи адресатом, який отримує повідомлення.  Такі слова назива-
ються в працях лінгвістів різних шкіл неодинаково: егоцентричні, дейктичні, автореферентні, знаково-
рефлексивні слова, індикаторні вирази, індекси, шифтери тощо. Ми будемо користуватися терміном 
"егоцентричні слова", вважаючи його найбільш зручним для того, щоб вказати на специфіку слів, що орі-
єнтуються на суб’єкт мовлення, на ego, на "я". 

Під час акту комунікації ситуація мовлення егоцентрична в тому смислі, що суб’єкт мовлення при-
ймає на себе роль ego і все співвідносить зі своєю точкою зору [1:638]. 

"Егоцентричні слова" неоднорідні за своєю природою. Ю. С. Степанов групує їх по трьох координат-
них вісях [2: 229]: суб’єкта мовлення, просторових відношень, часових характеристик, виділяючи на ко-
жній з них по три прагматичні домінанти, які співвідносяться між собою на основі наближенос-
ті/віддаленості  від суб’єкта ("я"): 

суб’єкт             просторові           часові  
мовлення        відношення          характеристики 
я ------------------  тут  -----------------  зараз  
ти --------------коло тебе -------------  тепер  
він --------------- там   ----------------- тоді  

 
Виділені прагматичні домінанти утворюють три яруси: 

ярус мовця, адресанта /я - тут - зараз/; 
ярус співбесідника, адресата /ти - коло тебе - тепер/; 
ярус третьої особи /він - там - тоді/. 



Котнюк Л.Г. Прагматичне навантаження лексики англійської мови 

55 

В англійській мові відповідно співвідношення прагматичних домінант можно представити таким чином: 

І ------------------  here  ------------- at the present moment;  
you ------------ near your ----------- at the present time;  
he ----------------- there  ------------ then. 

Спільним між домінантами кожної координатної вісі є те, що вони втягнуті в процес комунікації, а їх 
відмінність пояснюється різним ступенем наближеності /віддаленості  від суб’єкта мовлення. 

Аналізуючи три ранги "егоцентричних слів", доречно зауважити, що серед лінгвістів не спостеріга-
ється одностайності думок в цьому питанні. Так, наприклад, А. В. Кравченко [3:89] вважає, що недореч-
но  зараховувати "він"/"hе" до егоцентричних слів, виходячи з того, що: 
 

"я"/ "I"  - "той, хто зараз говорить";  
"ти" /"you"    - "той, до кого я звертаюсь";  
"вiн"/ "he"  - "той, хто не я і не ти". 

На наш погляд, недоцільно виключати "вiн"/"he"  з егоцентричних слів, тому що це призведе до від-
мови в статусі егоцентричних слів іншим елементам цього ж ярусу: there, then. Лексичне значення цих 
слів розкривається в словникових статтях [4] за допомогою елементів першого ярусу; here, the present. 

there - adv of place and direction /contrasted with here/... , 
then  - /adv/ at the time /past or future/;  
past - /adj/ of the time before the present;  
future - /n, adj/ coming after the present. 

Враховуючи ідею про індивідуального і колективного адресанта, адресата і третіх осіб [5:40], до слів, 
що позначають індивідуальних суб’єктів, можна додати слова, що позначають групових суб’єктів: 

I/we               -  here  - at the present moment; 
you1 / you2     - near you  - at the present time; 
he, she/they   -  there   -  then. 

"I"  вказує на автора усного чи письмового повідомлення, "we" - на автора усного чи письмового по-
відомлення і іншої людини /чи інших людей: 

I  -/pers pron / used by a speaker or writer to refer to himself; 
we  - /pers pron /used by a speaker or writer referring to himself and another or others; 

"You1" відноситься до отримувача інформації, a "you2"  вказує на групу людей, до якої належить 
отримувач інформації, але не належить мовець. 

You - /pron/ the person/s/ addressed. 
Коли говорять про третю особу, вживають "he", "she". "They" вказує  у цілому на людей, виключаючи  

адресанта та адресата мовлення. "One" позначає людей взагалі, включаючи адресанта і адресата мовлен-
ня. 

Навколо виділених центральних слів кожного яруса групуються інші лексичні елементи. Подібність 
прагматичної інформації, яку вони передають, може підтверджуватися спорідненістю лексичних значень 
елементів. Так, наприклад, "I"/"we"  об’єднують слова: our, my, ours, mine, myself, ourselves.  В їх семан-
тичній структурі присутні форми слів "І", "we" :  

my - belonging to me; 
our - belonging to us, that we are concerned with, etc.  

"You"  починає список таких слів, як your: yours, yourself, yourselves. Відповідно:     
he - his, himself;  
she - her, herself;  
they - their, theirs, themselves. 

Слова, що фіксувать просторові і часові відношення, доповнюються багатьома іншими словами. На-
приклад:  

hence - /adv/ from here;  
nowadays - /adv/ at the present time. 

Нe завжди тлумачний словник може допомогти зрозуміти егоцентричне слово. В цьому випадку ро-
зуміння забезпечується знанням про об’єктивну ситуацію і аналізом конкретного речення-
висловлювання, яке позначає цю ситуацію. Наприклад, лікар гриво звертається до хворої дитини: How 
are we (=you) feeling today then? (Як ми себе почуваємо?) Речення стає зрозумілим одержувачу інформа-
ції, тому що він знає, що в розмові з хворим лікар питає не про своє здоров’я, а про здоров’я хворого. 
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Запропонована Ю.С. Степановим класифікація егоцентричних слів трьох ярусів за координатними ві-
сями суб’єкта мовлення, просторових відношень і часових характеристик, логічна – проте вона не охоп-
лює всіх слів. Залишаються поза увагою, наприклад, егоцентричні позначення об’єктів і їх якостей, які 
суміщають в собі назву об’єкту (чи його якості) і вказують на їх відношення до "я". Прикладами таких 
слів є:  
a) this-these (укр.цей-ці),  які відносяться до об’єктів, що знаходяться коло мовця, і that-those (укр.той-ті), 
які вказують на предмети, що віддалені від мовця:  

this/these and that/those are used to make a person or thing specific,  
this/these are used when the person or thing is near in space or time to the speaker; 

б) left - right (укр. лівий – правий): 
left - (adj, n, adv) opposite of right/of, in, on, the side of a person’s body which is towards the west when he 
faces north;  
right - (adj) contrasted with left/of the side of the body which is toward the east when a person faces north;  
в) spy - secret agent    (укр. шпигун - розвідник):  
spy – (n) person who tries to get secret information about the military affairs of other countries/called a "secret 
agent" if he is employed by one’s own government and a "spy" if he is working for other countries.  

На особливу увагу заслуговують модальні дієслова, які виражають широкий діапазон відношень мов-
ця до того, про що говориться в реченні. Мовець: 1) інформує адресата про можливість чи її відсутність, 
необхідність дії, спроможність або неспроможність виконати дію; 2) вказує на свої висновки щодо того, 
про що говориться в реченні; 3) намагається заохотити/спонукати адресата виконати/не виконати певну 
дію  [6:11]. Цей широкий спектр відношень забезпечується різними мовленнєвими актами. Наприклад:          

прохання: Can I borrow your car, please?  
докір: You might have done it long ago.  
наказ: You must come at 8.  
порада: You shouldn’t eat so much.  

Цікаво зауважити, що особисте ставлення мовця нейтралізується, коли констатуються правила, з яки-
ми він згоден [7: 129]. В реченні "I must write to Ann"  must   має значення необхідності з точки зору мов-
ця.  В реченні, що передає правила перевезення собак ескалатором, "Dogs must be carried. (notice on esca-
lator)" думка мовця не суперечить вимогам пересування ескалатором. Вираз "нейтралізується ставлення 
мовця"  не означає його відсутності, а вказує на те, що ставлення мовця до ситуації не протистоїть зага-
льним правилам. Ведучи розмову про нейтралізацію ставлення мовця, доречно згадати класифікацію мо-
дальних значень на внутрішні (коли присутній контроль з боку мовця - I won’t do it again) і зовнішні (ко-
ли відсутній контроль, але не відсутнє ставлення з боку мовця - I’m sure it won’t last).  

Дж. Браутон писав: "... we can identify two kinds of modal meaning: intrinsic, in which some kind of hu-
man control is present, and extrinsic in which the events are beyond human control, though not human judge-
ment" [8:161]. 

Ставлення мовця до того, про що він говорить, може виражатися в семантичній структурі деяких 
прикметників. Наприклад:  

achievable - that can be achieved (circumstantial possibility of the action); 
deplorable - that is, or should be deplored (desirability of the action); 
notifiable - that must be notified to public health authority (real necessity of the action). 

Серед лексики, що несе прагматичне навантаження, є велика група слів, які вказують на прояв певної 
іллокутивної сили речень, вжитих в різних мовленнєвих актах [9: 173]. Сюди належать вирази типу: I be-
lieve, believe me, I assure you. I’m certain, quite frankly, as you know, you see, naturally, of course, it goes 
without saying, etc. 

Отже, прагматична інформація може передаватися деякими лексичними одиницями, які належать до 
різних частин мови. Прагматичне навантаження слів можна розглядати в двох аспектах: співвіднесеності 
слів з суб’єктом комунікації за критерієм наближеності/віддаленості і зв’язку слів з певними мовленнє-
вими актами. 
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Котнюк Л.Г.  Прагматическая нагрузка лексики английского языка . 

В статье анализируются слова разных частей речи, которые являются эгоцентричными, то есть  ори-
ентируются на субъекта говорения, на "эго", на "я", а также рассматривается связь некоторых лекси-

ческих единиц с определенными речевыми актами. 

Kotniuk L.H. The pragmatic value of  English words. 

The article deals with the words of different parts of speech which are "egocentric", i.e. oriented to the speaker, 
to "I", to "ego" as well as analyses the connection of some lexical units with certain speech acts.  
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ІСТОРИКО-ЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У 
СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

В статті досліджується дія загального діалектичного принципу єдності історичного та логічного у 
процесі поповнення словникового складу української мови. Аналізу підлягають причини, функції та місце 

лексичних запозичень з англійської в українську мову. 

Мова – одне з найбільших багатств людства – вже багато сторіч використовується як дивовижно до-
сконалий засіб спілкування, обміну думками, збереження культурної спадщини. Дослідження взаємо-
зв’язків мов, які існують на земній кулі, складає суттєвий розділ філологічної науки. 

Найбільшому впливові інших мов підлягяє лексичний склад. Це пов’язано з тим, що між народами 
весь час існують певні економічні, політичні, культурні та інші зв’язки, внаслідок яких у кожну мову 
проникають слова і вирази з інших мов. Запозичення іншомовних лексичних елементів – один з істотних 
шляхів збагачення лексичного складу мови. 

Слід відмітити, що при, здавалося б, зовнішній хаотичності  процесу запозичення іншомовних слів у 
його методологічній основі чітко проглядається дія загального діалектичного принципу єдності історич-
ного й логічного.  Якщо розглядати сучасний стан словникового складу мови як категорію логічного, 
тобто відносно зрілу структуру, а під категорією історичного розуміти довготривалі у хронологічному 
сенсі процеси входження у цей склад іншомовної лексики, то взаємодія історичного й логічного постає 
як скорочене, очищене від випадковостей та зигзагів відображення історичного в логічному. У кінцевому 
результаті довготривалої взаємодії мови-запозичувача та мови-донора у сталому складі першої закріп-
люються тільки ті елементи другої, які проходять випробовування часом і соціальними потребами. Лек-
сичні одиниці, які запозичуються випадково, просто як данина моді чи ще за якихось інших причин, 
врешті-решт відпадають як зайві  та неорганічні для мови-запозичувача. Усвідомлення об’єктивності та 
невблаганності цього процесу дозволило б заощадити найбільш нетерплячим борцям за чистоту рідної 
мови багато сил, які можна було б спрямувати на більш конструктивну діяльність. 

Другий аспект взаємодії історичного й логічного, який відмічається у загальній методології, ствер-
джує, що, крім скороченого відображення логічним історичного, відбувається ще й  перетворення істо-
ричного в логічному.  У перенесенні на конкретне філологічне дослідження  це звучить так: запозичені 
лексичні одиниці в процесі їх функціонування в мові-запозичувачі досягають різного рівня їх асиміляції. 
Причому цей рівень визначається не стільки хронологічною ієрархією появи запозичень, скільки їх прак-
тичною актуальністю для мови-запозичувача на даний момент, тобто, не завжди слово, яке було запози-
чене раніше, асимілюється краще, аніж більш пізнє за хронологією запозичення. Функціональні потреби 
усталеного на даний час мовного складу та соціального замовлення виступають, таким чином, більш ва-
жливим критерієм ієрархії лексичного складу мови, ніж хронологічна послідовність надходження запо-
зиченої лексики. 

З оглядом на вищезазначене методологічне підгрунтя, звернімося до розгляду взаємодії сучасної 
української та англійської мов. Англійська мова як джерело поповнення словникового складу української 
мови безпосередньо чи через посередництво інших мов заявила про себе головним чином у ХІХ та ХХ 
ст. У другому, виправленому й доповненому виданні Словника іншомовних слів за редакцією академіка 
АН УРСР О.С.Мельничука (1985 р.) їх нараховується  близько 950 одиниць, запозичених з англійської 
мови [1].  

Більшість відомих українських мовознавців (Л.А.Булаховський, Ю.О.Жлуктенко, М.А.Жовтобрюх, 
М.А.Плющ та ін.) відмічають, що лексичні запозичення з англійської мови почали проникати в словни-
ковий запас української мови  і засвоювалися там здебільшого  через російську мову. У російській літе-
ратурній мові ХІХ ст. англійські слова опинилися, на думку дослідників, або завдяки посередництву ін-
ших західноєвропейських мов, зокрема французької, наприклад: бюджет (франц. budget з англ. budget), 
вагонетка (франц. waggonet, зменш. від wagon - вагон з англ.), або при безпосередньому контакті з носі-
ями  англійської мови. 

Можливість таких контактів значно зросла за часів правління Петра І, який намагався встановити 
більш близькі й регулярні зв’язки Росії з рядом західних держав, наблизити її до західноєвропейських 
стандартів, що супроводжувалося відчутними змінами у лексиці. 

Наступний різкий приплив західноєвропейської лексики в російську і, відповідно, українську мови 
розпочався у 30-ті роки і тривав до 90-х років ХІХ ст. Можна сміливо сказати, що в ці роки визначалося 
широке коло термінів західноєвропейського походження, міцно засвоєних російською літературною мо-
вою і збагативших її лексику. Не забуваймо, що саме на цей  період припадає  формування української 
національної літературної мови, якій через відомі імперські укази (1863 р., 1876 р.) часто доводилося ко-
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ристуватися  надбаннями російської мови, оскільки друк українською мовою шкільних підручників, нау-
ково-популярних видань та оригінальних літературних творів і перекладів був заборонений. Значну час-
тину запозиченої в той період лексики складали так звані інтернаціоналізми - слова, представлені в схо-
жій фонетичній оболонці, зі схожим значенням у різних, навіть не дуже споріднених мовах. Серед них 
такі слова, як бойкот, бокс, бюджет, генетика, гумор, експрес, експорт, імпорт, танк, чек. 

У перші десятиліття ХХ століття з’явилися слова: блюмінг,  джаз, светр, трактор, тролейбус, 
френч, фокстрот, фільм (історично перша форма - фільма), чемпіон тощо. У цілому в цей період ін-
шомовних запозичень з’являлось мало, оскільки новоутворена радянська держава знаходилася в ізольо-
ваному від усього світу стані. 

З другої половини 20-х років процес запозичення активізується за рахунок наукових та технічних те-
рмінів, спортивної та культурної лексики, назв предметів побуту. В результаті статистичної обробки 
Словника іншомовних слів за редакцією І.В.Льохіна та Ф.М.Петрова [ 2 ] виявлено, що до його складу 
включено 707 англомовних слів, що становить 3,54%  усього словникового реєстру  (20 000 одиниць). 

З середини 50-х років на фоні явища так званої соціально-політичної "відлиги" проникнення англомо-
вних запозичень в російську й українську мови знову посилюється. Цього разу їх частка серед усіх інших 
західноєвропейських запозичень є найбільшою [ 3:  269]. З 1955 до 1985 року кількість англомовних слів 
у мовному обігу збільшилася на 34% (за даними аналізу Словника іншомовних слів за ред. 
О.С.Мельничука). Словник поповнився такими словами, як автостоп, бестселер, біг-біт, Бітлз, біфш-
текс, брифінг, вельвет, вестерн, детектив, джип, дизайн, дисплей, інтерв’ю, кемпінг, комікс, 
комп’ютер, концерн, менеджер, міксер, монітор, ноу-хау, офіс, піджак, прес-реліз, радіола, рефри-
жератор, рок-н-рол, смог, спідометр, стрес, стюардеса, тайм-аут, таймер, твіст, тест, тостер, транзи-
стор, трейлер, фен, фломастер, хіппі, хобі, чипси, шорти, шоу тощо. 

Англомовні запозичення, які сьогодні активно функціонують в україномовному обігу, стосуються, 
головним чином, таких галузей життя та діяльності суспільства:  
• техніки: адаптер, бампер, блокіратор, бульдозер, диспетчер, дисплей, діелектрики, екскаватор, 
ескалатор, комбайн, конвейер, контейнер, монітор, прожектор, пропелер, радар, резистор, рефри-
жератор, сканер, таймер, телетайп, трактор, трамвай, тумблер, тунель, форсунка; 
• різноманітних галузей науки: адамсит, алгол, брусит, дальтоніди, дарвінізм, квазари, кварки, пу-
льсари, радикал, релевантний, реплікація, статистика, факторіал, флотація, фортран; 
• політики, державного управління, засобів масової інформації: біль, блокада, бойкот, брифінг, домі-
ніон, ескалація, ізоляціонізм, імпічмент, істеблішмент, клерк, лідер, лобі, лобісти, мітинг, офіс, па-
бліситі, парламент, полісмен, преса, прес-конференція, прес-реліз, репортер, спікер, спіч; 
• економіки, торгівлі, фінансів: аутсайдер, банкнот, бізнес, бізнесмен, блеф, бос, брокер, бум, бю-
джет, гангстер, демпінг, дисконт, долар, експорт, імпорт, імпортер, інвестор, копірайт, ленд-ліз, ло-
каут, менеджер, менеджмент, рекет, стандарт, супермаркет, тендер, трест, холдингова компанія, 
чек; 
• сільського господарства: аутбридинг, беркшир, брудерація, віандот, гемпшіри, дренаж, інбри-
динг, йоркшири,  компост, мульчувати, плімутрок, турнепс, фермер, шевйот, шортгорн; 
• флори і фауни: джунглі, джут, динго, дог, какаду, кенгуру, кола, колі, лемінг, мімікрія,  мустанг, 
ондатра, пачулі, пінгвін, пінчер, пойнтер, поні, сетер, скунс, спанієль, тер’єр, фокстер’єр, юка; 
• мореплавства та військової справи: аврал, базука, баркентина, браунінг, бункер, ватерлінія, вель-
бот, вінчестер, докер, дрейф, катер, лайнер, командос, мічман, пірс, порт, револьвер, рейд, снайпер, 
танк, танкер, трап, траулер, шквал, шлюпка, шрапнель, шхуна, яхта; 
• спорту: аперкот, аут, бокс, боулінг, ватерполо, волейбол, гол, голкіпер, допінг, еспандер, жокей, 
каное, карт, корт, крос, матч, нокаут, нокдаун, пенальті, пінг-понг, ралі, раунд, регбі, рекорд, ре-
кордсмен, реслінг, рефері, ринг, серфінг, сет, спаринг, спідвей, спорт, спортсмен, спринт, стайєр, 
старт, тайм-аут, теніс, трек, тренер, фальстарт, фініш, форвард, футбол, хокей, чемпіон; 
• одягу й тканин: бостон, бриджі, вельвет, джемпер, джерсі, макінтош, максі, міні, мокасини, під-
жак, піжама, плед, плюш, пуловер, реглан, репс, светр, смокінг, тик, френч, шевіот, шорти; 
• їжі та питва: анчоус, біфштекс, бройлер, вегетаріанство, джем, джин, кекс, кока-кола, коктейль, 
ленч, лівер, лярд, міксер, пудинг, пунш, ром, ростбіф, сандвіч, спирт, торт, тост, тостер, чипси; 
• музики, мистецтва, культури: банджо, блюз, диксиленд, гумор, джаз, імажизм, квікстеп, мюзикл, 
мюзик-хол, оп-арт, памфлет, панк-культура, піанола, поп-арт, портрет, продюсер, регтайм, рок-н-
рол, сингл, скетч, сленг, твіст, фокстрот, фольклор, хеппенінг, хіппі, хол, шейк, шимі; 
• ігор, розваг, відпочинку: автостоп, бар, бармен, веранда, вестерн, віст,  дансинг, детектив, кем-
пінг, клоун, клуб, комфорт, клумба, ковбой, комікс, котедж, кросворд, круїз, парк, пікнік, покер, 
сервіс, сквер, слайд, спінінг,  тент, фешенебельний, флірт, хобі, шоу, яхтсмен; 
• одиниць вимірювання: акр, барель, бел, ват, галон, генрі, максвел, миля, ньютон, пінта, фарад, 
фунт, фут,  ярд. 
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Серед запозичуваних іншомовних слів звичайно розрізняють такі категорії запозичень: 
1)безпосередні запозичення, в яких назва поєднується з поняттям на тій мовній основі, з якої це поняття 
переймається; 2) штучні запозичення – використання історичного мовного джерела, яке вже позбулося на 
даний час своєї  живої основи. 

Перша категорія запозичень ближче пов’язана з побутом, з більшою виразністю відбиває  взаємини 
народів у різних сферах життя. Серед англомовних запозичень до слів першої категорії можна віднести 
такі, як  бампер, бармен, блеф, гейм, грог, дансинг, мюзик-хол, парк, партнер, пуловер, ринг, светр, 
сервіс, стюард, тунель, футбол, шампунь, шельф, шхуна та інші. Потреба у запозиченні подібної лек-
сики визначається позамовними чинниками і пояснюється тим фактом, що мова-реціпієнт легко асимі-
лювала її разом з предметами та явищами, які стали звичайними елементами україномовного середовища 
й безболісно ввійшли у логічну структуру української літературної мови. 

На особливу увагу в рамках першої категорії запозичень заслуговують так звані слова-реалії, в яких 
знаходить своє відображення соціально-історичний та національно-культурний колорит  іншого народу. 
В "Краткой литературной энциклопедии" [4: 227] термін "реалія" подано так : "Реалія … - предмет, по-
няття, явище, характерне для історії, культури, побуту, життя того чи іншого народу, країни, що не зу-
стрічається в інших народів.". Це визначення підкреслює парадоксальну, на перший погляд, властивість 
реалій: з одного боку, як культурно-історичний факт вони існують у мові конкретного народу і ними не-
можливо знехтувати при оперуванні фоновою лексикою; з другого боку, їх важко автоматично перенести 
в іншу мову, оскільки вони є, як правило, безеквівалентними, етнічно забарвленими одиницями і вима-
гають спеціального культурологічного коментаря.  

Англомовні реалії, які потрапили в українську мову, передаються в ній завдяки транскрипції чи 
транслітерації. Терміном "транскрипція" позначають відповідне (адекватне) відтворення звучання слова 
мови-джерела графемами мови-запозичувача, наприклад: Бітлз, бой, джентрі, істеблішмент, кокні, 
конгресмен, ленд-ліз, праймеріз, шейк тощо. Домінуючим фактором при такій передачі іншомовного 
слова є його звучання в рідній мові. Коли ж за домінуючий фактор обирається графіка, тобто написання 
іншомовного слова, тоді йдеться про його транслітераційну передачу, наприклад: вестерн, віскі, гангс-
тер, каное, ковбой, манор, мустанг, патерностер, стерлінг тощо.   

Загалом англійську мову відносять до нефонетичних (щодо правопису) мов [ 5: 93], тобто таких, у 
яких графічна передача слова в силу історичних причин часто не відповідає його звучанню. Саме така 
розбіжність спонукає до необхідності пристосовувати вимову англомовного слова до фонетичної систе-
ми української мови. Інколи при цьому вагомим є написання слова. Наприклад, в англійській мові слово 
‘tank’ вимовляєтлься з відкритим голосним [ æ ], а в українській, як і в російській, через посередництво 
якої це слово запозичено, вживається звук [ а ]: танк.  Вплив англійської орфографії на засвоєння цього 
слова безперечний. У слові ‘park’ в англійській мові вимовляєлься голосний [ а: ] і зовсім не вимовляєть-
ся приголосний [ r ] після нього. Українська мова це слово засвоїла з [ р ] і з [ а ]: парк. Неповна акустич-
на відповідність між іншомовними й  українськими звуками інколи призводить до віріантності в засво-
єнні іншомовних звуків українською мовою. Так, англійське ‘оо’ в українській мові передається двoма 
звуками: [ у ] та [ о ], наприклад: англ. foot – укр. фут, англ. сook  – укр. кок. Проблема пріоритетності 
транскрипції чи транслітерації переростає у проблему пріоритетності шляхів запозичення (відповідно 
усного чи письмового мовлення) і ще чекає на своє вирішення в історико-логічному аспекті.  

Повернімося до розгляду першої категорії англомовних запозичень, які функціонують у сучасній 
українській мові. Варіантом цієї категорії є також та лексика, яка в силу різних обставин надійшла в анг-
лійську мову з інших живих мов і по відношенню до якої англійська мова виступає як засіб транспорту-
вання форми й поняття в інші мови, наприклад: алігатор (англ. alligator від ісп. el lagarto),  бумеранг ( 
англ  boomerang від австрал.), горила (англ. gorilla від афр.), гутаперча (англ. guttapercha від малайськ.), 
джунглі (англ. jungle від інд. jangal), іглу (англ. igloo від ескім.), мохер (англ. mohair від араб.), піжама 
(англ. pyjamas від інд.), поло (англ. polo від тібет.), фермер (англ. farmer від фр.) тощо. 

Друга категорія запозичень стосується, головним чином, вершин цивілізації – науки, мистецтва, орга-
нізації суспільства, - тобто, таких понять, які за умовами свого існування швидко інтернаціоналізуються 
(бо сприяють налагодженню шляхів міжнародного обміну) і семантично мало свідчать про свою істори-
чну основу. Для англійської мови, як і для української, друга категорія складається з великої кількості 
грецизмів і латинізмів, іноді комбінованих, фонетично й морфологічно пристосованих до мови, носій 
якої пускає їх у життя. Таким шляхом через англійську мову в український словниковий запас увійшло 
досить багато слів, наприклад: аболіціонізм , вердикт, капітал тощо. 

Значну частку цієї категорії англомовних запозичень складають слова, в основі яких поєднуються дві 
різні за своїм початковим походженням морфеми - англійська і, як правило, грецька чи латинська, як у 
словах: автостоп (від авто... і англ. stop), антифриз( від анти... і англ. freeze), акваланг (від аква... і англ. 
lung), телетайп (від теле... і англ. type) і т.ін.  

В історико-логічному аспекті розвитку англо-україномовних лексичних співвідношень заслуговує на 
увагу той факт, що у 50-х роках ХХ ст. вважалося, що безпосередній вплив мов однієї на другу є мен-
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шим, ніж традиційні способи утворення термінологічних найменувань з успадкованого етимологічного 
матеріалу античних мов (грецької та латини) [6: 100]. Проте порівняння реєстру слів Словника іншомов-
них слів 1955-го року видання зі Словником іншомовних слів 1985-го року видання свідчить, що з 242 
нових англомовних поповнень останнього переважну більшість складають саме прямі запозичення. Від-
соток новозапозиченої термінологічної лексики, яка містить у собі грецькі чи латинські кореневі морфе-
ми, є значно меншим.  

Деякі англомовні слова, входячи в мову-запозичувач, зберегли нехарактерні для неї фонетичні й гра-
матичні риси і тому відчутно сприймаються як чужинці, як, наприклад, невідмінювані в українській бун-
гало, віги, віскі, генрі, гікорі, гризлі, денді, дербі, динго, іглу, інтерв’ю, какаду, каное, кенгуру, кок-
ні, командос, леді, лорі, манкі, міс, ноу-хау, пабліситі,  поло, ралі, торі, фоб, хобі, шимі тощо. Проте у 
переважній більшості англомовні запозичення, як правило, підпорядковуються  графічній, звуковій та 
граматичній системам мови, яка їх приймає (цей процес  називається графічною, фонетичною та грама-
тичною асиміляцією). 

Найбільш широко запозичуваними є повнозначні слова. Переважаючою серед англомовних запози-
чень є група іменників. Вони утворюються, головним чином, від англійських іменників, зберігаючи в ці-
лому граматичну форму. Проте часом при запозиченні іменників зустрічаються випадки засвоєння мно-
жини, що набула значення однини. Порівняймо укр. бутси "футбольні черевики" (однина – бутс)  з англ. 
boots "черевики" (однина – boot), укр. кекс у формі однини з англ. cakes (вимовляється  [keiks]), яке є фо-
рмою множини слова cake "торт; тістечко". Аналогічною є ситуація зі словами біфштекс, ватервейс, 
герлс, кліпс, лімберс, пілерс, пірс, степс, топтимберс тощо. 

Цікаво, що в переважній більшості випадків важко стверджувати напевно, від якої саме частини мови 
походить запозичене слово: від іменника чи дієслова. Причиною є такий активний в англійській мові 
спосіб словотворення, як конверсія, яка зумовлює  однаковість форми двох слів при одночасній їх нале-
жності до двох різних частин мови. Порівняйте: блеф (англ. імен.bluff, дієсл.to bluff), дисплей (англ. 
імен.display, дієсл.to display), імпорт (англ. імен.import, дієсл.to import), ліфт (англ. імен.lift, дієсл.to lift). 

Можуть запозичуватись також прикметники, які звичайно в цьому разі набувають словотворчих при-
кмет української мови: комфортабельний (від англ. comfortable), лояльний (від англ.loyal), резистив-
ний (від англ. resistive), релевантний (від англ. relevant), фешенебельний (від англ. fashionable). Проте у 
ряді випадків запозичені прикметники перетворюються в українській мові на іменники: англ. pink (роже-
вий) перетворилося на пінк (рожева фарба з окисів олова і хрому), musical (музичний) – на мюзикл (му-
зичний сценічний чи кінематографічний твір), reverse (зворотний) – на реверс (зворотний бік медалі …) 
тощо. Подібне перетворення відбувається з англійськими прикметниками та дієслівними формами, які 
мають закінчення –ing: блюмінг, крекінг, дриблінг, рейтинг, реформинг, спаринг, стопінг тощо.  

Цікавим є запозичення  різноманітних словосполучень (двох повнозначних частин мови чи повнозна-
чної та службової частин мови),  які в українському варіанті передаються іменниками: гомруль (англ. 
home + rule),  нокаут (англ. to knock, ударити + out, за межами), нокдаун  (англ. to knock, ударити + 
down, вниз), аврал (англ. over, наверх + all, всі), ноу-хау (англ. know, знати + how, як).  Деякі іменники 
виникли як результат запозичення складних слів, наприклад: банкнота (англ.bank-note), голкіпер (англ. 
goal-keeper), букмекер (англ. book-maker), піджак (англ. pea-jacket) тощо. Окрему групу утворюють за-
позичення, які виникли в англійській мові як абревіатури, а в украінській мові використовуються як тер-
міни, наприклад:  алгол (від англ. algorythmic language), каф (від англ. cost and freight),  лазер (від англ. 
light amplification by stimulated emission of radiation), фортран (від англ. formula translation). 

Серед англомовних запозичень є ряд таких,  які в мові-оригіналі походили від власних назв, але в ши-
рокий вжиток в українській мові ввійшли як загальні назви,  в основі яких лежать асоціації за суміжніс-
тю. Наприклад, добре відоме слово бойкот (англ. boycott) у значенні "припинення стосунків з ким-
небудь як міра покарання, знак протесту та ін." походить від прізвища капітана Бойкотта, ірландського 
поміщика, до якого його орендарі в 1879 р. вперше застосували тактику "бойкотування".  Аналогічним є 
походження слів: хуліган (англ. hooligan), яке було прізвищем родини англійських злочинців, ловелас 
(англ. Lovelas), в основу якого покладене ім’я головного героя роману Річардсона “Кларісса Гарло”, що 
стало прозивним для позначення залицяльника, спокусника. Звичне слово вокзал (англ. Vauxhall) вияв-
ляється насправді назвою парку і закладу для розваг у XVIIст., що належав Джейн Вокс. А слово бедлам 
(англ. bedlam, від Bethlehem - Віфлеєм) утворилося за назвою лікарні ім.Марії Віфлеємської у Лондоні,  
згодом – психіатричної лікарні.  

Іншим зразком перенесення власної назви на загальне поняття є слова, переважно іменники, які  
ввійшли у переносний вжиток для позначення предметів, що отримали свої назви за ім’ям винахідника 
чи власника. Згодом їх переносність забулась і вони зробилися словами з прямим значенням, наприклад: 
браунінг (за ім’ям конструктора Browning),  ватман (за прізвищем фабриканта Whatman), сандвіч (за 
прізвищем лорда Сандвіча, запеклого картяра, що додумався харчуватися бутербродом з двох складених 
шматків хліба з маслом і якою-небудь закускою між ними, щоб  не відриватись від гри і не забруднювати 
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пальців їжею), френч (за прізвищем англійського генерала, учасника бурської і першої світової війни), 
пульман (за прізвищем американського винахідника спальних вагонів) тощо.   

Деякі власні назви закріпилися в назвах речовин, мінералів: адамсит, бентоніт, дальтоніди, найлон. 
До цього списку можна додати назви природних і суспільних явищ, процесів,  утворені від анг-

лійських власних назв: дальтонізм (особливість зору) -  від прізвища фізика Дальтона, дарвінізм (мате-
ріалістичне вчення про еволюційний розвиток живої природи) – від прізвища природознавця Ч.Дарвіна, 
дербі (назва змагань для баских чистокровних трирічних скакових коней) – за прізвищем графа Дербі, 
який уперше організував такі скачки в 1780 році,  мерсеризація (спосіб обробки бавовняних тканин чи 
інших целюлозних матералів) – від прізвища винахідника Дж. Мерсера. 

 На завершення дослідження варто підтвердити фактами дієвість згаданого на початку аспекту пере-
твореного відображення в логічній ієрархії мови історичної хронології появи запозичень. Так, порівнян-
ня реєстрів двох словників іншомовних слів, які вийшли на Україні з перервою у 30 років (1955 р. та 
1985 р.), подає зразки переосмислення значень деяких запозичень і закріплення у вжитку більш пізніх, а 
не ранніх значень. Наприклад, нині є більш актуальним значення слова клерк як службовця контори (іс-
торично друге за послідовністю), а не як письмоводителя при нотаріусі (1955 р.).  А слово крекер (від 
англ. ‘crack’, розщеплювати) тепер частіше вживається у значенні “сухе печиво, виготовлене з пшенич-
ного борошна і жиру на дріжжах”, те ж значення, яке закріплювалося за цим словом у словнику 1955 р. – 
“апарат, що служить для розщеплення аміаку на водень і кисень”, - залишилось функціонувати як омоні-
мічний термін. Аналогічним чином англомовне слово слайд (від англ.‘slide’, ковзати), яке спершу потра-
пило в українську мову в значенні “рухоме  сидіння для гребця в перегоновому човні”, пізніше затверди-
лося у значенні “кольоровий діапозитив”. Історичне переосмислення значення відбулося також зі словом 
монітор (від англ. ‘monitor’, контролювати), яке спершу асоціювалося з назвою певного типу броньова-
ного військового корабля, а пізніше набуло значно ширшого розголосу в значенні “пристрій для візуаль-
ного контролю”. 

Підводячи підсумки усього вищесказаного, слід наголосити, що окреслені контури проблеми функці-
онування англомовних запозичень у сучасному лексичному складі української мови засвідчують непере-
січну роль взаємодії цих двох мов. Усвідомлення глибини історичних коренів української літературної 
мови ніяк не заперечує сприйняття її лексичного складу як відкритої системи, що постійно еволюціонує і 
поповнюється. Причому розвиток її детермінується реальними поліфункціональними запитами як у ме-
жах самої країни, так і в її інтернаціональних зв’язках. Узагальнений погляд на процеси входження анг-
ломовної лексики у широкий україномовний вжиток, які мали і мають місце нині, переконують, що у 
словниковому складі української літературної мови фіксуються тільки об’єктивно виправдані запозичен-
ня, а істина про їх доцільність народжується тільки з плином часу, у взаємодії історичного й логічного, а 
не в затятій боротьбі "за" чи "проти".  
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Мисечко О.Е. Историко-логический аспект проникновения английских заимствований в современ-
ный украинский язык. 

В статье исследуется действие диалектического принципа единства исторического и логического в 
процессе пополнения словарного состава украинского языка. Анализируются причины, функции и место 

лексических заимствований из английского языка в украинский. 

Myssechko O.Ye. Historical-Logical Aspect of Penetration of English Borrowings into the Modern Ukrainian 
Language. 

The article deals with the effect of the general dialectical principal of the unity of historical and logical on the 
process of enlarging the lexis of the Ukrainian language.  Under analysis are reasons, functions and the role of 

English lexical borrowings in the Ukrainian language.  



 

© Чайковська Т.В., Горбань А.В., 2000 
63 

УДК 8(47) 83  
В.Т.Чайковська, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Житомирський педуніверситет) 

А.В.Горбань 
(вчитель ЗОШ, с. Кошелівка) 
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У статті зроблена спроба дослідити ранні оповідання В.Винниченка (зб. "Краса і сила") з точки зору ек-
зистенціалізму, оскільки письменник моделює дійсність за принципами, які відповідали цьому явищу: ви-
пробування героїв на внутрішню свободу, яка виявляється у самостворенні чи саморуйнуванні, у "розі-

рваній свідомості" людини в світі без бога", притчевості. 

Ідея "чесності з собою", заперечення лицемірної суспільної моралі, увага до внутрішнього світу лю-
дини, до питань особистості і натовпу, влади і свободи, людської самотності і проблеми морального ви-
бору, роз'єднаності людей і обов'язку - все це, що чітко окреслюється в оповіданнях В.Винниченка і його 
пізніших творах,-надзвичайно зближує письменника з філософією екзистенціалізму, однією з найбільш 
впливових світоглядних систем у світовій літературі ХХ ст. 

У літературознавчому словнику-довіднику читаємо: " Екзистенціалізм у літературі (лат. existentia-
існування) - течія, що виникла після 1-ої світової війни, сформувалася в 30-40, найбільшого розвитку до-
сягла в 50-60-ті ХХ ст."[1:225]. Тож чи можемо шукати риси екзистенціалізму у малій прозі 
В.Винниченка, тобто у творах, написаних переважно до 1-ої світової війни? На перший погляд, такого 
бути не може. Проте ця суперечність вбачається нами лише з огляду на звичну "плановість", запрограмо-
ваність радянської літератури, в якій спочатку визначались завдання та творчий метод, а вже потім все це 
перевтілювалось у стоси паперу. О.Довженко писав з цього приводу: '' Ніколи в історії не було випадку, 
щоб стиль проголошувався раніш, ніж були створені самі твори. 

Ніколи не повірю, щоб папа говорив, приміром, Боттічелі: "Слухай, Сандро, ти ж пам'ятай, що ми за-
раз вирішили утворити стиль ренесансу, отже, прошу без збочень". 

Стиль є наслідок певного творчого періоду, вільного і обумовленого, а не спланованого" [2 : 50]. 
Екзистенціалізм як філософська система зародився ще в ХІХ ст. у працях німецького мислителя 

Е.-С.К'єркегора. Але як сформоване вчення постав із робіт німецьких (М.Хайдеггер, К.Ясперс) та фран-
цузьких (А.Камю, Ж.- П.Сартр) філософів та письменників. Екзистенціалізм у літературі досить неодно-
рідний, у творчості він виявляв себе по-різному: кожна національна література, кожен письменник, ко-
жен період вносили щось своє. Проте літературознавці виділяють кілька цілком окреслених течій: релі-
гійну (Г.Марсель), атеїстичну (Ж.-П.Сартр, С. де Бовуар, А.Камю), онтологічну (М.Мерло-Понті). 

Володимир Винниченко уже в ранніх творах виявляє ідеї, що зближують його з представниками атеї-
стичної течії екзистенціалізму. Трохи пізніше у щоденнику письменника ці ідеї досить чітко формулю-
ються, складаючи систему поглядів, що значно випередила у часі появу трактату "Буття та ніщо" (1943) 
Ж.-П.Сартра, ессе "Міф про Сізіфа" (1940), А.Камю та інших праць, що відіграли роль програмних доку-
ментів філософів та літераторів екзистенціалізму. 

Керуючись стереотипним сприйняттям екзистенціалізму як теорії, що заперечує відображення літера-
турою об'єктивної реальності (трафаретне визначення нереалістичних течій), важко віднайти бодай натя-
ки на такий екзистенціалізм у малій прозі В.Винниченка, яка не просто наповнена, а переповнена життє-
вою конкретикою, детальним відтворенням суспільних умов, звичайними, цілком реальними персонажа-
ми. Проте ця "реалістичність" у новелах та оповіданнях письменника настільки ж поверхова, зовнішня, 
другорядна, наскільки глибокою є інша сторона його творів, що принципово відрізняє їх від усього, на-
писаного досі українськими письменниками-реалістами. В.Пахаренко підкреслює: "Якщо реалістові ХІХ 
ст. людина потрібна була для осмислення соціального середовища, то неореаліст заглиблювався у внут-
рішній світ персонажа для самодостатнього осмислення його як людини, пізнання її ірраціональної сут-
ности, екзистенційности (частки "світу в собі" у ній) незалежно від суспільного оточення!" [3 : 290]. 
А.Камю писав про це так: "Справжній твір мистецтва завжди співмірний людині..." [4 : 60]. 

Показати, виразити людське - саме таким бачив завдання мистецтва В.Винниченко. Але йдеться тут 
про зображення  буття людини, а не буття речей чи інших об'єктів, що оточують її. Вони мають "право на 
існування" у творі лише тією мірою, якою мірою "причетні" до людини, здатні виразити її. Не важливо, 
чи існує щось об'єктивно, важливо, чи існує воно для мене, чи перебуваю я щодо нього "в ситуації". 
Т.Гундорова зазначає: "Загальна екзистенціалістська ситуація, яку пізніше К.Ясперс визначив через ме-
тод трансцендування, а Сартр - проектування, полягає в тому, що будь-що стає об'єктом для мене, буду-
чи наближеним до мене, включеним у сферу мого переживання. Воно мовби висвітлюється, проектується 
на темному тлі буття, яке, однак, не зводиться до буття об'єктів" [5 :189 ] . А звідси випливає неможли-
вість "об'єктивного" зображення дійсності. Кожен письменник, як будь-яка людина, суб'єктивний. 
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В.Винниченко максимально наближує читача до враження об'єктивності зображуваного, подаючи суб'єк-
тивне сприйняття різними героями однієї і тієї ж події, ситуації. 

Письменник змальовує не світ, навіть не людину в світі, а світ у людині. Його цікавить саме отой "рух 
переживання". Певна річ, будь-яке мистецтво, будь-який літературний напрям так чи інакше співвідно-
ситься з людиною. Відмінність Винниченкових творів полягає в тому, що вони не просто психологічні; у 
них "людське" говорить зсередини, власним, а не деформованим чиєюсь оцінкою голосом. Навіть у ран-
ніх творах авторська постать не мелькає перед очима читача; авторська позиція дуже рідко збігається з 
позицією якогось із персонажів, у більшості випадків вона виводиться з усього тексту чи навіть підтекс-
ту. Наприклад, в оповіданні "Уміркований та щирий"(1907) розповідь ведеться від 1 особи - особи Умір-
кованого, через його суб'єктивне сприйняття описуваних подій, у плані негативного зображення Недото-
рканого ("щирого" українця) та позитивного зображення  самого себе. Авторський погляд, лишаючись 
десь у підтексті, ненав'язливо змушує читача скептично поставитись і до Недоторканого, і до Уміркова-
ного. Автор тут, безперечно, також суб'єктивний, але читач не бачить суб'єктивності, бо не бачить самого 
автора, а лише дійсність, спроектовану ним; тому й вважає своїм висновок, до якого його привів пись-
менник, "неупереджено" (а точніше, з подвійним упередженням) зображаючи події. 

В.Винниченко близький до атеїстичної течії екзистенціалізму. Він не просто заперечує існування бога 
( на такій підставі можна було б віднести до екзистенціалізму всіх войовничих атеїстів радянської літера-
тури), він робить з цього такі ж висновки, до яких А.Камю та Ж.-П.Сартр дійдуть у 40-их роках ХХ ст. 
Аналогічні міркування датуються у Винниченковому щоденнику 1919-им роком. 

"Міфом  про Сізіфа" А.Камю ставить питання, що було актуальним для його сучасників, і дає на ньо-
го відповідь. Питання: якщо бога немає, то чи варте життя того, щоб його прожити? Відповідь екзистен-
ціаліста: так, попри всю абсурдність, життя того варте. Письменник пише: "Війну не можна заперечува-
ти. В ній або помирають, або нею живуть. Так і з абсурдом: треба дихати ним, засвоювати його уроки і 
втілювати його" [4 : 287]. 

Отже, людина має знайти опору в самій собі. Вона може покладатись лише на себе, а не на бога, усві-
домлюючи потребу боротьби з абсурдом і марність цієї боротьби, так само, як Сізіф, усвідомлює мар-
ність, безглуздість своїх спроб викотити камінь наверх, проте не полишає його, починаючи все спочатку 
знову і знову, бо саме це складає його існування. 

В.Винниченко у своєму "Щоденнику" пише: "Інстинкт життя утворив Бога. Смерть - це цілковите, ос-
таточне знищення не тільки фізичної, але й духовної істоти людини - не може зжитися з основним, грун-
товним прагненням життя людини. Факт фізичного знищення переконав тільки в смерті тіла, в одній час-
тині істоти. Друга частина, духова, не підлягає експериментальній перевірці. І сюди переходить сила ін-
стинкту, вона виливається в різні теорії переміщення життя або тут, на землі ( теорія переселення душі в 
звірин), або  частіш усього по той  бік реального життя. Отже, життя не зникає. Таким чином, потрібна 
сила інстинкту не паралізується. Але тому-то з'являється таке чуття сиротливости, тупого непорозуміння 
й органічного, всерединного невдоволення, коли свідомість доходить до розуміння вигаданости потойбі-
чного життя. Людина почуває себе тоді на землі, як у чужому, байдужому їй краї з незрозумілими, безпо-
трібними, безглуздими процесами, нічим між собою не пов'язаними". [6 : 90-91]. 

Як бачимо, В.Винниченко говорить про ту ж "розірвану" свідомість людини, яка дійшла до розуміння 
своєї сиротливості у світі без бога, абсурдному світі. Як же поведеться Винниченків "Сізіф", чи не обли-
шить він свого каменя? 

"А чи не руйнується з ідеєю Бога й безмертя  сила інстинкту життя?- запитує письменник. 
Чи не приглушується його порочливість, упертість, завзятість? Чи не вимре вся людськість від апатії, 

коли висохнуть в ній всі води й болота релігії? Чи велика сила проб'є собі в душі людини інше джерело й 
утворить нову мету й нові підсобні собі стимули до життя? Швидше мусить бути це, а не перше" [6 : 91]. 

Отже, В.Винниченко, так само, як пізніше філософи-екзистенціалісти, заперечуючи бога, нітрохи не 
впадає в песимізм. Навпаки: він вітає усвідомлення людиною своєї свободи. 

Внутрішня свобода людини - це  основа екзистенціалістської моралі. Поведінка людини не визнача-
ється, не задається наперед ні Богом, ні якоюсь "природною", вродженою сутністю людини. Але як же 
бути із "зовнішньою" свободою"? Чи не означає "світ без бога" вседозволеності? 

Ж.-П.Сартр у праці "Екзистенціалізм - це гуманізм" заперечує подібні звинувачення (пригадаймо за-
киди щодо "імморалізму" та "індивідуалізму" на адресу В.Винниченка). Французький письменник-
філософ наголошує на тому, що "світ без бога" не означає вседозволеності, аморалізму, навпаки: людина 
сама відповідає за все, що робить; вона більше не може виправдовувати свої вчинки вищою волею. Ж.-
П.Сартр пише: "Ми самотні, і нам немає вибачень. Це і є те, що я виражаю словами: людина засуджена 
бути вільною. Засуджена, тому що не сама себе створила; і все-таки вільна, тому що, одного разу кинута 
в світ, відповідає за все, що робить"[4 : 327]. Треба наголосити: говорячи про те, що людина "не сама се-
бе створила", Ж.-П.Сартр має на увазі народження людини, а не створення її богом. Людина вільна у 
своєму виборі, але невільна у тому, що мусить обирати, бо питання "бути чи не бути" їй на світі вирішене 
без її участі. Від дня народження вона приречена на свободу. Яким же уявляється гуманізм філософу-
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екзистенціалісту? Ж.-П.Сартр пише: "Людина живе своїм життям, вона створює свій образ, а поза цим 
образом нічого немає. Звичайно, це може видатись жорстоким для тих, хто не досяг успіхів у житті. Але, 
з іншого боку, треба, щоб люди зрозуміли, що в рахунок іде тільки реальність, що мрії, очікування і надії 
дозволяють визначити людину лише як оманливий сон, як нездійснені надії, як даремні очікування, тоб-
то визначити її негативно, а не позитивно"[ 4 : 333]. 

В.Винниченка також (а втім, чому, власне, "також"?) не задовольняв християнський гуманізм з його 
настановою любити ближнього, як самого себе. Уже в "Голоті" (1905) дід Юхим, якому відводиться роль 
свого роду філософа в цьому творі, говорить: "А може, воно тоді ще лучче буде, як усі будуть про себе 
думати. А то погано, що дурний не дума, а розумний притворяється, що не дума. Та й виходить, що ро-
зумному добре, а дурневі - дуля. А хіба бог говорив, щоб одному було добре, а другому погано?"[7 : 274]. 

Пізніше у своєму щоденнику Винниченко напише: "В основі всякої альтруїстичної моралі лежить его-
їзм людей - їхня користь чи шкода(...) А звідси: хочеш добра собі, хочеш, щоб тебе любили, високо ціни-
ли, то не домагайся цього заповідями, але своїми цінностями"[6 : 342]. Цей висновок цілком збігається із 
міркуваннями Сартра про те, що враховується тільки реальність, що поза тим образом, який людина 
створює власними вчинками, немає нічого. Дане положення відбилось і в естетиці екзистенціалізму та 
оповіданнях Винниченка. Але насамперед тут відбувається зближення етичних концепцій, для розгляду 
якого треба провести ще одну світоглядну паралель, власне, звернутись до питання Винниченкового "ім-
моралізму", що вбачався критиками насамперед у його ідеї "чесності з собою". 

Ідея "чесності з собою" постає як логічний наслідок визнання людини вільною у світі без бога . В ети-
чному питанні ні екзистенціалісти, ні Винниченко не  винайшли нічого нового, а лише примусили люди-
ну визнати реальний стан речей. Внутрішня свобода людини, чесність із собою - це не що інше, як моди-
фікації старого поняття "совість". Проте ніхто не заперечував існування совісті або потребу в ній тільки 
тому, що існують ще й суспільні норми моралі, правовий контроль з боку держави, тощо, а Винниченка 
постійно звинувачували в тому, що  він  "виступає з проповіддю зневаги до високих моральних ціннос-
тей взагалі".  

Винниченко добре усвідомлював необхідність існування певних суспільних обов'язків і норм, але він 
добре усвідомлював також і лицемірство суспільної моралі. Письменник  не заперечує мораль, він запе-
речує її абсолютизацію: "Учити людей любити ближнього, як самого себе- це те саме, що вчити їх бути 
чорнявими, коли вони вродились білявими. Любови так само не можна навчити, як не можна навчити не-
талановиту людину творити художні речі" [6 :  89]. 

І для Винниченка, і для екзистенціалістів "світ без бога" означає свободу. А разом з тим і прирече-
ність людини керуватись власним вибором у питаннях моралі і відповідати за цей вибір - насамперед пе-
ред собою ( бути "чесним із собою" за Винниченком). 

Світ Винниченкових  творів цілком матеріальний і не містить жодної  символічності у звичному ро-
зумінні цього слова. Якщо і є якась алюзійність, то вона швидше тяжіє до узагальнення, виходу на рівень 
вічних тем, проблем, характерів. Наприклад, в оповіданні "Студент"  тільки на перший погляд здається, 
що тут йдеться про загнаного революціонера, який опинився в невдалий час у невдалому місці ( у селі 
якраз сталася пожежа, в якій звинуватили студентів) . Швидше, тут ідеться про звичну ціну, якою тільки 
й можна здобути довіру і визнання - смерть? Так само в "Солдатиках" мова йде про дещо більш загальне, 
ніж закони класової боротьби та субординацію в армії, - а саме про роль однієї людини та її владу над 
натовпом. Винниченка як художника постійно цікавила, притягувала до себе химерія життя, дивні мета-
морфози, що відбуваються з людиною чи масою людською, екстравагантні, "чудні", ірраціональні вчин-
ки. Життя відкривалося йому своїми парадоксальними виявами (слово "парадокс" в грецькій мові якраз і 
означало "несподіваний, дивний"). 

12 серпня 1911 р. письменник записує у "Щоденнику": "Коли життя добре збовтати, вивести з спокій-
ної норми, воно може показати деякі такі явища, які в інший час угадуються тільки теоретично" [6: 
91].Твори Винниченка побудовані саме за принципом отого Сартрівського "проектування змін", коли те-
нденції, що "вгадуються теоретично" ( але ж невідомо, чи існують насправді!), подаються у дещо гіпер-
трофованому вигляді, доводяться до тієї межі, коли не помітити їх не можна, коли не можна не відчути 
потребу змін. Прикладом може бути уже згадуване оповідання "Уміркований" та "щирий", де доведені до 
абсурду "уміркованість" та "щирість" вимагають від читача власного вибору у ставленні до "національ-
ного питання". 

Під таким кутом зору твори Винниченка лишаються життєподібними, поки таке "проектування" не 
стає більш далекоглядним, більш помітним для ока, вихованого на зразках реалістичної літератури з її 
обов'язковою какегорією "типового". В.Винниченко ж обрав інший шлях, в основу своїх творів кладучи 
не дійсність, а ідею, не реальне, а можливе, причому можливе десь на грані здорового глузду. Такий 
принцип чітко простежується у малій прозі письменника, творення п'єс відбувається уже при повному 
усвідомленні цього підходу. 

Письменник ставить своїх персонажів, а відтак і читачів, у виняткові умови, де він має вибирати - 
обов'язково і негайно-між красою і силою, добром і злом, людським життям (власним життям!) та абст-
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рактним, але високим ідеалом людини. Саме таким чином ангажований письменник-екзистенціаліст 
здійснює вплив на читача. Полярні ідеї не постають перед героєм однозначно. Винниченко показує, що 
добро і зло-категорії досить умовні та відносні, що брехня може бути благородною ("Федько-
халамидник"), а прогресивне "нове слово" малороса-європейця - брехливим ("Малорос-європеєць"). Таке 
трактування етичних питань, при якому розмежування добра і зла покладається на саму людину (героя, 
читача), оту відому ідею "чесності з собою", що спровокувала звинувачення в "аморалізмі", також можна 
пояснити, провівши паралель із екзистенціалізмом. 

Про парадоксальність Винниченка говорять у різних розуміннях, користуючись різними поняттями: 
амбівалентність, очуднення, вартативна реальність та ін. Але найкраще, мабуть, це висловив А.Камю, го-
ворячи про творчість екзистенціаліста: "Якщо сенс мистецтва - побачити загальне у частковому, швид-
коплинному, вічність краплі води - у грі її відображень, то ще правильніш буде оцінити велич абсурдно-
го письменника за тим розривом, який встановлюється ним між цими двома світами"[4 : 318]. Це і є та 
багатовимірність загального, втиснута Винниченком у часткове: конкретну ситуацію, конкретного пер-
сонажа. А разом з тим - вражаюча розірваність загальнолюдського і загальноприйнятого; вічного, як до-
бро і зло, та "нормального", як здоровий глузд. Герої Винниченка поставлені в ситуацію, коли ця розі-
рваність виявляє себе чітко і гостро, коли треба самому, виходячи із внутрішньої своєї свободи, обрати 
одне з двох. При цьому отой "психологічний пейзаж" якраз і створює алюзію вічного, вільного спостері-
гача, який засуджує дріб'язкових, нерозумних людей або радіє за їх поривання до вищого. А з другого 
боку - конкретна ситуація, де панують егоїзм і буденність, звичайна людська суєта, якій герой може під-
коритись або повстати проти неї. Саме така розірваність створює контраст, зовсім не обов'яково соціаль-
ний. Прикладом може бути хоча б оповідання "Голод", герої якого обрали не людську гідність, а фізичну 
свободу. І саме тому "Зорі сумно дивилися з темного неба і крізь листя здавались заплаканими і цікавий 
вітер боязно шелестів у віттях, а метелики, не звертаючи уваги ні на  крик та сладострасне хльоскання 
ситих, п'яних людей, ні на повзаючих, голодних, сірих людей, літали й бились об скло, вперто лізли на 
вогонь, і падали, і повзали, і знов летіли на вогонь"[ 7 : 427]. 

Таким чином, конкретність просторового і часового виміру в творах В.Винниченка ще не означає 
життєподібності, а високий рівень узагальнення, аж до символічності, не тотожний реалістичній "типіза-
ції". 

У малій прозі В.Винниченка ми не знайдемо ні ліричних   відступів, що скерували б наше сприйняття 
зображуваних подій у "правильне" русло, ні чіткого поділу персонажів на "позитивних" і "негативних", 
прийнятого у реалізмі. Ми не знайдемо нічого в тексті, що декларативно проголосить позицію автора. І 
навіть якщо розповідь ведеться від першої особи, ця особа зовсім не обов'язково буде виразником істини 
або думок автора. Вона лише подасть своє, суб'єктивне, часом досить обмежене бачення ситуації ( "Мало-
рос-європеєць", "Уміркований" та "щирий", "Зіна", "Таємність", "Талісман"). Єдине, що  можна сказати 
про оповідача у малій прозі В.Винниченка, - він буде абсолютно відвертим, чесним - як із собою, так і з 
читачем. При цьому позиція автора може бути виведена лише із всього розмаїття поглядів, ідей, реальних 
вчинків персонажів твору, із врахування підтексту, який у новелах та оповіданнях Винниченка відіграє 
вирішальну роль. Зникає носій абсолютної істини – герой, устами якого говорить автор, герой позитив-
ний, "рупор" правильних ідей, звичне явище у літературі, яка на перше місце ставить виховну, просвітни-
цьку функцію. Натомість з'являється кілька героїв, кожний з яких має власну "правду". У Винниченка від-
падає потреба пояснювати психологію своїх персонажів, бо кожен з них говорить за себе сам.Так, в опові-
данні "Таємність"(1912) оповідач - помічник прокурора, що зрікся своїх юнацьких захоплень революцій-
ними ідеями, від яких врятувала його "одна історія". "Ся історія трапилася в нашому городку, де я жив пі-
сля того, як мене викинули з університету (А викинули мене через те, що я хляснув педеля по плечі і ні з 
того ні з сього закричав: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)" [7 : 561]. Помічник прокурора "з великим спо-
коєм самозадоволення" (пригадаймо: Винниченко розглядав задоволення собою як необхідну умову мож-
ливості існування людини) говорить: "...тепер мені смішні ті дитячі настрої, наївно-дурнуваті і шкодливі 
разом з тим. Мені смішні ті бородаті хлопчики, мої товариші з гімназії, які й досі не вийшли з гімназіаль-
ної стадії розвитку. Ті ж "конспірації, бумажечки, книжечки. Так само скидають шапку перед словом "на-
род", "ідеал", так само "руйнують", "творять", наївно вірять в таємності життя і шукають свободи"[7 : 560]. 
Це не слова автора, професійного революціонера. Але письменник цілком вживається в образ, не дозво-
ляючи персонажу ні на мить засумніватися у своїй правоті. Його погляди сформовані, виправдані, цілком 
послідовні й логічні: " Я не вірю, що непорядком можна дійти порядку" [7 : 561]. 

Отже, мала проза Винниченка уже, попри своєрідну, але все ж раціоналістичну манеру, побудована 
не за принципом відображення дійсності. Письменник свідомо провокує читача до зміни його усталеного 
погляду на реальний світ, моделюючи ситуації, проектуючи інший, умовний, змінений світ. У Винничен-
ка знаходимо і випробування героїв на внутрішню свободу, що виявляється у самостворенні чи саморуй-
нуванні, і "розірвану свідомість" людини "в світі без бога", і притчевість, реалізовану через надзвичайну 
конкретику образів. Все це згодом стане прикметою екзистенціалізму. Як справді великий письменник, 
В.Винниченко випередив свій час. Від його творчості йде спадкоємна екзистенціалістська нитка до прози 
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В.Підмогильного, І.Багряного, Т.Осьмачки, В.Барки та інших українських письменників пізнішого літе-
ратурного покоління. 
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Чайковская В.Т., Горбань А.В. Малая  проза В.Винниченко в свете его мировоззрения. 

В статье сделана попытка исследовать ранние рассказы В.Винниченко ( сб."Краса і сила") с точки зре-
ния экзистенциализма, поскольку писатель моделирует  действительность по принципам, соответст-
вующим этому явлению: испытание персонажей на внутреннюю свободу, проявляющуюся в самосозда-

нии или саморазрушениии, в "разорванном сознании" человека "в мире без Бога", притчевости.  

Chaіkovska V.T., Нorban A.V. V. Vynnychenko Short Story Genre in the Light  of  His Views. 

The authors of this article have made an attempt to study the early short stories of V. Vynnychenko in his 
"Beauty and Strength" from the standpoint of existentialism largely because the writer models Reality according 
to the principles corresponding to this phenomenon: the heroes go through trials of the internal freedom, which 
manifests itself in self - creation or self - destruction, in the "broken consciousness" of human being "in the god-

less world" and allegory. 
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УДК 801.5 
В.Л. Виговський, 

викладач 
(Житомирський педуніверситет) 

ЗМІСТОВА СТРАТИФІКАЦІЯ ТЕКСТУ ОРИГІНАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗНЯТТЯ ОМОФРАЗІЇ 

У статті розглядаються певні напрямки змістової стратифікації  тексту оригіналу як засобу зняття 
омофразії та забезпечення еквівалентності перекладу. 

Порівняльне вивчення текстів оригіналу і перекладу охоплює різні сторони їх формальної та змістової 
будови. При цьому надзвичайно важливу роль відіграє змістова стратифікація тексту оригіналу,  необ-
хідна перекладачеві для забезпечення еквівалентності перекладу. 

Опис змістової структури тексту оригіналу може здійснюватись у трьох основних напрямках: верти-
кальному, горизонтальному та глибинному [1 : 7]. 

При вертикальному підході зміст тексту розглядається від тексту в цілому до його частин. Спочатку 
визначається загальна тема тексту, потім вона розкладається на підтеми та ще менші самостійні частини. 
В результаті перекладач одержує логічну схему змісту тексту за тематичною ознакою. 

Горизонтальна структура змісту тексту утворюється взаємодією окремих його одиниць, послідо-
вністю їх розміщення в тексті, контактним та дистантним зв’язком між ними, анафоричними та катафо-
ричними відсиланнями тощо. 

Глибинна структура змісту тексту не зводиться до простої суми значень окремих його одиниць. Ця 
інформація може сприйматися лише комунікантом, що володіє необхідними мовними та фоновими знан-
нями [2 : 61; 3 : 217-222; 4:17].  

Вертикальний аналіз у більшості випадків однозначно свідчить про належність тексту до опису пев-
ної сфери людської діяльності, наприклад, до військової сфери. 

В такому тексті може зустрітися жаргонний фразеологізм, який не вступає у відношення омофразії зі 
змінними словосполученнями загальної лексики, наприклад: 

Among other considerations, the very fast changing dynamics of a dogfight dictate two things to a fighter 
pilot. Number One, he cannot take his eyeballs off the aircraft he is chasing or he will lose the target. Number 
Two, he must “clear his 6 o’clock” – or he may be a target. A pilot cannot operate effectively at near supersonic 
speeds or 1,000 feet a second without total concentration on where he is and what he must do next to get into an 
effective firing position. Therefore, he cannot satisfy the second dictum – to clear his 6 o’clock. Air Force tactics 
provide a Number Two man whose sole responsibility is to stay in close contact with the lead aircraft and clear 
the lead’s 6 o’clock position. (“Ordnance”). 

В цьому тексті значення фразеологізму to clear one’s 6 o’clock (до речі, не зареєстрованого в словни-
ках) – "слідкувати за задньою півсферою, не допускати заходу противника у хвіст літака ведучого" – ви-
водиться завдяки контексту в цілому, який містить цілу низку ключових слів та виразів: the very fast 
changing dynamics of a dogfight; a fighter pilot; he may be a target; stay in close contact with the lead aircraft та 
ін. 

Значення словосполучення a three-sided box, яке ми бачимо в наступному контексті, також виводиться 
"по вертикалі": 

Then a cortege of black cars stopped at the headquarters building. The loud speakers called us out on the 
double and we were formed in a three-sided box. A group of American Senators and Congressmen who were 
touring the battlefields was introduced to us (J. Hersay). 

Ключові слова: a cortege of black cars; we were formed; а group of American Senators and Congressmen 
(...) was introduced to us. Значення ТС: "каре, відкрите з одного боку, трибічне каре". 

У багатьох випадках тексти містять військові ТС, які мають омофрази серед словосполучень інших 
класів, що викликає проблему зняття омофразії. 

У найпростіших випадках текст включає безпосереднє пояснення ТС, яке актуалізується виразами N 
they call N2, known as N2, (N2), in other words like N2, like that, sort of N2,  or something та ін.: 

It is wonderful, the humour with which the English fellows take this messy business... The heavy shells which 
make an enormous cloud of black smoke they call “Jack Johnson”, because of a Negro prise fighter who is 
dangerous. Also they call them “Black Marias” and “coal boxes” (U. Sinclair). 

He sat back, slightly bemused, while his visitor brought in military electronics debugging specialists (“rat 
catchers”), who tore his office apart (M. Jensen-Stevenson). 

“These days it’s called “a turnover in employment”. In other words, we’ve gotten our  pink slips” (M. 
Maloney). 

The speedy Mustang World War II’s longest-range fighter, became known to bombers as “little friend” (L. 
Sulzberger). 

General Peckem had a hopeful thought. “Perhaps it’s a new code or something, like the colors of the day 
(...)” (J.Heller). 
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He confidently told his friends that to cross a bridge like that was small potatoes (K.Hechler). 

One of the men who served under Timmermann over three years got to know him well and relates that he was 
sort of a “Mister Roberts” to his men (K.Hechler). 

Іноді значення ТС актуалізується за допомогою розгорнутого пояснення в наступному реченні, на-
приклад: 

This was the infamous “ticket punching” behavior so criticized after the war. Knowing their time was 
limited, many officers selfishly sought to enhance their careers during their Vietnam service (J. Arnold). 

Bologna had been bombed. Bologna was a milk run. There had been no flak there at all (J. Heller). 
“I think a tighter bomb pattern is something really worth praying for. (...) it makes a much nicer aerial 

photograph when the bombs explode close together (J.Heller). 
“Why do the Americans hug the buildings and move so slowly? There are no German soldiers left to fight!” 

(K.Hechler). 
Однак частіше перекладачеві для зняття омофразії доводиться вдаватися до горизонтального аналізу 

тексту. 
Треба розрізняти між двома основними горизонтальними визначниками значення ТС. 
По-перше, ключові слова можуть передувати ТС, тим самим заздалегідь даючи "підказку" переклада-

чеві: 
The Krauts were laying up there behind a cloud. It was a turkey shoot (L. Uris) ("Вогонь всліпу", "невлуч-

ний постріл"). 
He knew nothing of the Army and was inclined to be suspicious of all brass hats (R. E. Sherwood) ("військо-

ве начальство", "старші (або штабні) офіцери"). 
“He’s probably come to de-bag me and you,” Bateman said to Peacock, “British M. P. dances till dawn 

while Nasser plots to blot out the thin red line” (J. Aldridge) ("оборона силами піхотних підрозділів"). 
The sergeants and corporals emphasized the command to rise with sharp injunctions to “Snap out of it!” 

“Hit the deck!” (J. Jones) ("Жвавіше!", "Досить вилежуватись!"). 
Some dopey movie actor was standing near us having a cigarette. I don’t know his name, but he always plays 

the part of a guy in a war movie that gets yellow before it’s time to go over the top (J. Salinger) ("іти в атаку, 
піднімаючись з траншеї"). 

They stood motionless in the heat for an hour or two with the men from the sixty or seventy other cadet 
squadrons until enough of them had collapsed to call it a day (J.Heller) (“завершити військове навчання”). 

(...) Colonel Engleman radioed to General Hoge: “Bridge intact. Am pushing doughs to other side (...)” (K. 
Hechler) (“переправляти піхоту”). 

The German situation maps in early March of 1945 reveal a frenetic resort to small detachments in an effort 
to plug the gaps (K.Hechler) (“заповнювати оголені позиції на фронті”). 

The pair discussed the idea back and forth with enthusiasm, and then started   picking the bugs in it 
(K.Hechler) (“шукати недоліки у плані операції”). 

General von Bothmer, the commandant of Bonn and Remagen, was sentenced to five years’ imprisonment for 
his role in the loss of the bridge. To Hitler, this sentence was a light tap on the wrist (K.Hechler) (“м’який, де-
лікатний докір”). 

Although he was agitated by the unfair way in which the court appeared to be questioning him, he was 
confident that he would emerge with a clean bill of health (K.Hechler) (“щасливо уникнути загибелі”). 

По-друге, ключові слова можуть давати пояснення ТС і після презентації останніх. Наприклад, the Old 
Man має, як відомо, декілька значень: "старий" (про капітана корабля, командира полку, голову сім’ї, чо-
ловіка тощо). Але the Mate – "помічник капітана корабля" підказує єдино можливий адекватний переклад 
цього ТС: 

They could hear the Old Man shouting and the Mate bellowing an answer (...) (O. Cusack). 
Порівняємо також презентацію ТС у наступних текстах: 
(The German had) enough “scrambled eggs” for several admirals on his hat (K.Hechler) (“кокарда”). 

Hodges telephoned to Millikin, evincing an unusual degree of enthusiasm for the prospects of a big bag of 
enemy troops west of the Rhine (K.Hechler) (“котел”). 

That was always a quick and easy way to end a troublesome conversation, and at the same time be sure that 
your skirts were clean if there was a court-martial (K.Hechler) (“відсутність доказів звинувачення”). 

Company Commander Timmermann (...) would have complimented his men for conducting themselves like 
the combat veterans that they were – sticking to the book, taking no chances (K.Hechler) (“неухильне, точне 
виконання наказу”). 

Colonel Cathcart lived by wits in an unstable, arithmetical world of black eyes and feathers in his cap, of 
overwhelming imaginary triumphs and catastrophic imaginary defeats (J.Heller) (“поразки”, “тріумфи”). 
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Because of their speed, the fast movers were hard targets for enemy anti-aircraft gunners to hit (J. Arnold) 
("швидкісні бомбардувальники"). 

Sluggo knew were filled wiht napalm. He also knew they were sitting ducks (M. Maloney) ("ціль, в яку легко 
влучити"). 

“He’d be brought on the mat before his officer for absence without leave (S. O’Casey) ("достати догану, 
нагінку"). 

Контекст може містити докладне пояснення ТС, особливо в усному акті комунікації, якщо ви-
никає загроза непорозуміння: 

Lady M. He is sending in his papers. 
Rosanne. Sending in his papers? 
Lady M. There is a hard-and-fast rule in his regiment that any officer who marries an actress automatically 

resigns his commission (N. Coward) ("подавати у відставку"). 
Розкриттю значення ТС може сприяти його позиція як однорідного члена речення: 

Pat was dressed in the vivid green uniform of the volunteers, complete with slouch hat and Sam Browne (I. 
Murdoch) ("портупея"). 

They had taken out most of the bunkers and spider holes and were making some headway /.../ (J. Emerson) 
("павуча щілина", замаскований окоп для снайпера). 

There was a wooden box of sand, sprinkled with cigar stubs and old soldiers (M. Twain) ("пусті пляшки"). 
Контекст також сприяє правильному вибору одного із значень полісемантичного або дифузного ТС: 
Так, ТС big stuff, згідно з  тлумаченням у словнику Е. Партріджа [5 : 76], має такі значення: 
1. Heavy shells. 
2. Heavy vehicles, e. g. tanks. 
3. In the Navy, a battleship or an sircraft carrier. 
4. In the RAF, heavy bombs, or bombers. 
5. In all three Services, Very Important Persons. 
У більшості випадків горизонтальні контексти дають змогу точно визначити одне із значень ТС: 
At night, the Jerries start firing, and you can hear their big stuff come over – huitt, huitt (S. Heym) (перше 

значення). 
“Let’s plaster ‘em, Lieutenant,” one of the mortarmen called out. “Well, we’ve got some big stuff back of us, 

and there’s no sense in sticking a pin in their tail just to see ‘em jump” (K.Hechler) (друге значення). 
The area wasn’t too far from the well-traveled convoy routes, but this band of pirates – touchingly known as 

the Cherry Brothers – were avoiding the big stuff and going after the small potatoes (M. Maloney) (третє зна-
чення). 

“No just fighters,” Hunter said. “I mean bombers, too. Big stuff (M. Maloney) (четверте значення). 
Дифузне ТС black hole ("темниця", "карцер", "гауптвахта") знаходиться у відношеннях омофразії з ас-

трономічним терміном black hole – "чорна діра", "колапсар". В першому з наведених нижче контекстів це 
ТС має значення "карцер", "одиночка", тоді як у другому наявний синтез двох значень: "темниця" (в да-
ному випадку – концтабір для військовополонених) і "чорна діра" (яка "всмоктує" матерію, що безслідно 
зникає): 

It is very hard to communicate with anyone in the Black Hole which is called Solitary Confinement officially. 
“Black Hole” is only a descriptive slang term created by prisoners (J. Jones). 

This was politically convenient to our government, for the four EC 47 Q survivors could then just disappear 
into that recognised MIA (FOW “Black Hole” in Laos) as did many others (M. Jensen-Stevenson). 

Покажчики значення ТС в горизонтальному контексті можуть бути прогресивними або регре-
сивними. Порівняймо, наприклад: 

 
 
 
Yeoman Chuck Radford, the straight arrow, was an espionage controller’s dream, a barely noticed secretary 

who traveled easily through NSC staff offices (L. Colodny and R. Gettlin) ("порядна, пряма людина"). 
“[...] and what Robinson wanted to know was who said it, when they said it, and where they said it, who they  
 
 

talked to. So  what I gave Robinson was grass roots data, feedback” (L. Colodny, R. Gettlin) ("дані, одержані з 
людських розмов", "зворотний зв’язок"). 

Є ще один різновид контексту, який можна назвати обрамляючим, тому що він містить як прогресив-
ні, так і регресивні вказівники значення ТС, яке знаходиться посередині, обрамляється ними: 

“As military governor, my authority supersedes yours, Colonel. If you have a beef, register it with 
headguarters” (L. Uris) (" мати скаргу", "скаржитися"). 
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Then the battalion buglers blew that soul-shattering, heart-rending Last Post, with its inexorable chains of 
rapid sobbing notes and drawn-out piercing wails (R. Aldington) ("вечірня зоря" – сигнал, який грають горні-
сти при похованні військовослужбовців британської армії"). 

Giles turned around to his buddies as he gunned his half-track, saying: “Let’s give Tim a race.” The men 
jerked baskward as the vehicle shot ahead (K.Hechler) (“дати дорогу комусь, звільнити шлях для когось”).  

“(...) the battalion staff didn’t have much love for him. I do believe Timmermann got the short end of the 
stick when it came to honor and glory or medals for that reason” (K.Hechler) (“бути в невигідному станови-
щі”, “не мати переваги в чомусь”). 

Bratge insisted that the American tanks were getting closer every minute. Lieutenant May told him: “Don’t 
soil your underwear. Those tanks are heading toward Bonn” (K.Hechler)  (“не впадати в паніку”). 

McWatt (...) was happiest where he was and still got a big boot out of buzzing his plane over Yossarian’s tent 
(J.Heller) (“мати велику насолоду з чогось”). 

He decided to pass up lunch for a Milky Way and a Baby Ruth from his food locker and a few swallows of 
lukewarm water from the canteen (Y.Heller) (“шоколад з горіхами, що входить до офіцерського раціону”). 

Найскладнішими щодо розуміння ТС є випадки, коли контекст не допомагає з достатньою чіткістю 
з’ясувати його значення: 

“Watch your step. This man is Lawrence of Arabia. Let him in, or you’ll get your bowler hat” (R. Aldington) 
(to be given a bowler hat – to be sent home or sacked: army [5 : 125]). 

“They’d be dead and I’d in the glass house, but I wouldn’t let them down anyway” (A. Sillitoe) (glass-house 
– a guard room: esp. detention-barracks or cells for long-term prisoners: army [5 : 470]). 

They watched the awkwardly rotating rum jar rise to its height, seem to hesitate, and then wobble towards 
them (R. Aldington) (rum jar – a kind of German trench-mortar bomb [5 : 997]). 

They threw the book at him (J.Heller) (to throw the book at someone – to sentence to the full penalty of the 
law [5: 1226]). 

Lieutenant Scheisskopf’s wife (...) had Dori Duz’s dog tags on for the occasion (J.Heller) (dog tag – a metal 
or other indestructible identity disc : аrmy [5: 324]). 

Саме в таких випадках можливість змішання омофраз ЗС, ТС і ФС є досить значною, про що свідчать 
численні помилки навіть перекладачів-професіоналів. У словниках, виданих в Україні та країнах СНД, як 
звичайних двомовних, так і фразеологічних, переважна більшість військових ТС, що становлять собою 
омофрази щодо ЗС та ФС, не зареєстрована. Перекладачеві доводиться вести пошук необхідного ТС (ча-
сто безрезультатний) у різних довідкових виданнях, спеціальній періодичній пресі тощо. 

В цьому зв’язку вкрай актуальною постає проблема створення спеціальних двомовних словників 
омофраз. 
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Выговский В.Л. Смысловая стратификация текста оригинала как средство снятия омофразии. 

В статье рассматриваются определенные направления смысловой стратификации текста оригинала 
как средства снятия омофразии и обеспечения эквивалентности перевода. 

Vygovsky V.L. Semantic stratification of an original text as a means of elimination of homophrasal opposi-
tions. 

The article deals with certain directions of semantic stratification of an original text as a means of elimination of 
homophrasal oppositions and ensuring the equivalency of translation. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМА 

В статье обосновывается необходимость введения полного анализа фразеологической единицы, приво-
дится схема и образец такого анализа. 

Изучение подавляющего большинства языковых единиц, как правило, завершается их полным линг-
вистическим анализом (разбором), который позволяет систематизировать знания о них, охарактеризовать 
их на уровне современного состояния лингвистической теории. Такой анализ по праву считается самым 
эффективным приёмом изучения языковых единиц: выявление существенных лингвистических призна-
ков и речевых свойств и заданная схемой анализа последовательность выявления языковых значений 
обеспечивает сознательное и прочное усвоение знаний и формирование необходимых умений студентов. 

Современная лингвистическая теория и лингводидактика рекомендуют схемы разных видов анализа 
основной единицы языка – слова и основной коммуникативной единицы – предложения [1]. Однако сов-
ременная лингводидактика даже не ставит вопрос о полном лингвистическом анализе фразеологических 
единиц, что объясняется, во-первых, сложностью объекта исследования, во-вторых,  трудностью такого 
анализа, в-третьих, традиционным утверждением ряда учёных о недостаточной изученности фразеологи-
ческой единицы и, наконец, недостаточным вниманием к изучению раздела "Фразеология" в вузовских 
программах и учебниках. 

Современное состояние теории и практики русской фразеологии ставит перед преподавателем русс-
кого языка в высшей школе вопрос о введении при изучении фразеологии полного лингвистического 
анализа фразеологической единицы как приёма обучения и контроля знаний, умений и навыков студента. 
Использование его, несомненно, позволит систематизировать знания о сущности фразеологической еди-
ницы и фразеологии в целом, а, следовательно, будет способствовать совершенствованию лингвистичес-
кого образования будущего учителя и повышению культуры его русской речи. 

Лингвистический анализ фразеологической единицы должен иметь целью дать полную характеристи-
ку её как единицы языковой системы особого промежуточного уровня, назвать её существенные призна-
ки и свойства: определить начальную форму и значение (для многозначных указать другие значения), 
выявить её системные связи и отношения во фразеологической системе языка, определить стилистичес-
кую принадлежность, синтаксическую функцию (для непредикативных фразем), грамматическую модель 
и парадигматические особенности, указать орфоэпические и орфографические особенности, назвать соо-
тветствующий ей фразеологизм в украинском языке. Такой многоаспектный анализ довольно сложных 
языковых единиц потребует знаний и умений студентов в области русской фразеологии, наличия толко-
вых и фразеологических словарей и справочников, а также умений студентов работать с ними. 

Схема полного анализа фразеологизма 
1. Выписать из предложения фразеологическую единицу. 
2. Записать начальную форму и определить грамматическую модель. 
3. Определить значение, для многозначных указать другие значения и привести примеры. 
4. Если имеются фразеологизмы-омонимы, записать их и привести примеры. 
5. Если имеются фразеологические синонимы, привести их, подтвердив примерами. 
6. Если есть фразеологический антоним, назвать его, подтвердив примерами. 
7. Если есть слово- идентификатор значения, назвать его. 
8. Дать стилистическую характеристику фразеологической единицы. 
9. Определить источник и раскрыть этимологию. 
10. Определить синтаксическую функцию и парадигматические особенности. 
11. Отметить орфоэпические и орфографические особенности. 
12. Привести соответствующий фразеологизм из украинского языка (если имеется). 

Образец анализа. 
Не унижай свою жену…Если ты её бросил, это не значит, что ты должен её втаптывать в грязь 

(А.Первенцев. Матросы.) 
1. Втаптывать в грязь. 
2. Начальная форма – втаптывать в грязь, грамматическая модель – глагол + предложно-падежная 

форма имени существительного. 
3. а) Всячески унижать, оскорблять, чернить (ФСРЯ-87) [4].-Оскорбили человека, втоптали в грязь 

и беседуют теперь как ни в чём не бывало (А.П.Чехов. Первый дебют). б) Порочить, чернить, дескриди-
тировать (ФСРЯ –87).- Нина Глазычева считала Фёдора Соловейкина виноватым уже только за то, что 
тот втаптывал в грязь самые чистые из человеческих отношений (В.Тендряков. Не ко двору). 

4. Фразеологических омонимов не имеет. 
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5. Фразеологические синонимы: смешивать с грязью, обливать грязью, обливать помоями, бросать 
тень и др. /СФСРЯ –515/ [5].- Ты прекрасно понимаешь, как нужно держать себя, чтобы не бросать 
тень на фамилию Тальберг ( М.Булгаков. Дни Турбиных). 

6. Фразеологический антоним: превозносить до небес: ср.: Давно ли до небес уединенье ты превоз-
носила (А.С. Грибоедов). –Павлу не остановить было мысли о том, что Суворов втоптал его гатчинс-
кую систему в грязь (О.Форш. Михайловский замок). 

7. Слова – идентификаторы: унижать, дискредитировать. 
8. Фразеологическая единица принадлежит к нейтральному стилю. 
9. Это фразеологическое единство: имеет омонимичное свободное словосочетание: Офицер наскоро 

вытер сапоги о втоптанный в грязь пучок соломы (М.А.Шолохов). 
10. Синтаксическая функция сказуемого; имеет полную парадигму глагольного словосочетания. 
11. Орфоэпических и орфографических особенностей не имеет. 
12. Соответствует украинскому фразеологизму втоптувати в багно / в грязюку/.   
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В статье обосновывается необходимость введения полного анализа фразеологической единицы, приво-
дится схема и образец такого анализа. 

Guzhanov S.I. Linguistic analysis of a phraseological unit.  

The article bases the necessity of introducing  the full phraseological unit analysis and offers the scheme and the 
model of such analysis. 
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОСНОВНЫХ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ В 
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В работе рассматриваются взаимопереходы между собственными, нарицательными названия-
ми,терминами и номенклатурой как явление семантического способа номинации в современном русском 

языке.  

Номинативные классы общелитературной лексики (нарицательные имена, собственные), а также спе-
циальной (термины, номенклатура) являются основными классами лексических единиц современного 
русского языка, с помощью которых обозначаются различные предметы и выражаются различные поня-
тия (всеобщие, частные, единичные). Практика показывает, что все  эти номинативные единицы являют-
ся элементами единого языка, и поэтому между ними существуют взаимные переходы, происходит их  
взаимообогащение. Такая трансформация способствует развитию семантической деривации как одного 
из способов номинации в современном русском языке.  

Непроходимой границы между терминами и нетерминами нет. Между ними существует постоянный 
контакт, происходит постоянный обмен. В период формирования любой терминологической системы 
можно наблюдать (как  характерное явление) процесс  терминологизации общеупотребительных слов. 
При этом происходит своеобразный переход общеупотребительного значения к терминологическому на 
основе метафорического и метонимического переосмысления первого. Таким способом были терминоло-
гизированы, например, слова: усталость, лапа (астроном.),  шейка, карман (техн.), спутник, звезда, луна, 
солнце, факел (астроном.), вид (биол., лингв.), род (лингв.), притяжение, давление (мех.) и др. Войдя в 
терминосистемы, данные лексемы получили специальную терминологическую функцию в языке науки, 
технике, производства и обогатили свое номинативное значение элементами научной информации. Пря-
мая связь номинативного и терминологического значения проявляется при сравнении определения дан-
ных лексем в толковых и терминологических словарях.  Например, общеупотребительное слово звезда 
толкуется в МАС как "небесное тело…, по своей природе сходное с Солнцем и представляющееся взору 
человека на ночном небе светящейся точкой" [1:1: 600]. В этом определении фигурирует только пара-
метр наличия светящейся точки в ночном небе. Этот феномен не связывается с другими небесными те-
лами, с которыми он составляет предмет специальной науки – астрономии, где под звездами понимается 
"гигантские раскаленные самосветящиеся газовые шары с температурами ядер в среднем от 15 до 30 
млн. градусов"  [2 : 114]. 

В научную дефиницию включается целый ряд научно обоснованных параметров, например, размер, 
температура и некоторые другие физические свойства. Ср.: общеупотребительное слово солнце  - “небе-
сное тело, от которого земля получает тепло и свет”. Для астронома же Солнце – “это раскаленный газо-
вый шар, в недрах которого происходят термоядерные реакции и который заключает в себе 99,87% мас-
сы  всей Солнечной системы”. Специалист включает в научную дефиницию следующие параметры: фо-
рма Солнца, диаметр, масса, средняя температура, средняя плотность, удаленность от Земли и т. д. 

Из сравнения этих определений становится ясно, что терминологическое значение развивается на ос-
нове номинативного и что научная дефиниция оказывется в плане содержания более наполненной и 
ограниченной  дифференциальными признаками. 

И совершенно правы те ученые, которые отмечают, что в данном случае мы имеем дело не с разными 
значениями одного слова, а уже с разными словами  [3], [4: 115]. 

Как члены общеязыковой системы, рассмотренные лексемы солнце, земля, звезда включают в свой 
семантический объем ряд переносных  значений (например, солнце: “о том, что является источником или 
основой жизни чего-либо прекрасного”, “о том, кто прославился в какой-либо области искусства, науки и 
т.п.”) и входят в состав многих фразеологических оборотов, пословиц и поговорок: место под солнцем, 
звезд с неба не хватает и т.п. А будучи членами терминологической системы, данные слова приобретают 
дифференциально ограниченное употребление.     

Однако наряду с процессом терминологизации общеупотребительных слов, наблюдается и обратный 
процесс – освоение литературным языком терминов, т.е. их детерминологизация.  

Частое употребление философских, искусствоведческих, литературоведческих, медицинских, фи-
зических, химических, производственно-технических и многих других терминов и терминологических 
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словосочетаний сделало их общеупотребительными лексическими единицами, например: сознание, по-
нятие, аргумент, драма, концерт, контакт, контур, напряжение, стиль, анализ, синтез, спайка, точка кипе-
ния, точка опоры, центр тяжести и т.д. Многие из этих слов и оборотов в общелитературном употребле-
нии имеют иное, нередко переносно-метафорическое, лексическое или фразеологическое значение, ср.: 
катализатор – термин (вещество, ускоряющее, замедляющее или изменяющее течение химической реак-
ции) и катализатор – перен., общеупотребительное (стимулятор чего-либо); контакт – физ. термин (со-
прикосновение электрических проводов) и контакт – перен., общеупотребительное (связь, взаимодейст-
вие, согласованность в работе); апогей – астр. термин  (точка орбиты Луны) и  апогей – общеупотреби-
тельное (высшая ступень, наивысший расцвет чего-либо) и т.д. 

Детерминологизации способствует ряд причин, среди которых большую роль играет повышение 
общеобразовательного  уровня населения, а также значение той или иной науки, отрасли хозяйства в на-
стоящий момент. Ср.: употребление и последовательную метафоризацию ранее существовавшей в языке 
военной лексики в период Великой Отечественной войны; космической лексики – в начале активного ос-
воения космоса; постоянное проникновение в литературный язык спортивной терминологии, обуслов-
ленное размахом спортивной работы в стране, а также сельскохозяйственной, медицинской, театральной 
терминологии и др., например: авангард, атака, гвардейцы, штурм и др.; вывести на орбиту, звездный, 
космодром, ракетодром, ракетоноситель, стыковаться и т.д.; нокаутировать, спринтер, эстафета, выпад и 
др.; инкубационный, посев, сажанец, тепличный; агония, аритмия, раковая опухоль,  хронический, эро-
зия; акт, антракт, бутафорский, премьера и т.д. 

Понимание значения термина и переход его в разряд общеупотребительных слов связаны со струк-
турой термина; слова, состоящие из элементов, значение которых вполне ясно, обычно усваиваются лег-
ко: бесшовный, клеебетон, малометражный, ракетодром и др. Легко понимаются и усваиваются терми-
ны, возникшие вследствие переосмысления слов. Примером могут служить названия множества деталей 
механизмов, по внешнему виду или функции сходных с  бытовыми предметами: вилка, дворник, салазки 
и др. 

Вместе с тем процесс проникновения научной технической терминологии в общеупотребительную 
лексику обусловлены широкой пропагандой научных и технических знаний всеми средствами массовой 
коммуникации (газетами, журналами, радио и телевидением).  

В процессе детерминологизации термины, войдя в систему общелитературной лексики, лишаются 
функциональной и семантической ограниченности. Но при этом они по-прежнему остаются терминами в 
своей терминосистеме. 

Процесс активного освоения терминологической лексики русским языком начался с середины 
Х1ХVІІІ века. Ю.С.Сорокин отмечает, что этот процесс “был связан с глубоким интересом со стороны 
демократической интеллигенции к данным и точных и естественных наук, с широкой популяризацией 
естественнонаучных знаний. Развивая переносные значения, термины обогащали книжные, высокие слои 
лексики литературного языка” [5 : 35]. 

Таким образом, в процессе детерминологизации наблюдаются следующие семантические изменения: 
образное переосмысление – переносное  употребление – переносное значение. Детерминологизирован-
ный, метафорически переосмысленный термин получает новое поле ассоциаций. Отправной точкой для 
этого служит лишь “бытовое представление” о термине, которое включает часть дифференциальных 
признаков, составляющих содержание термина. По сути происходит создание нового слова, в котором 
наблюдаются качественные изменения: может измениться предметная отнесенность (например, “свети-
ло” как астрономический термин обозначает  “небесное тело, излучающее свет”, а как слово общелите-
ратурного языка соотносится с человеком, “прославлявшемся в какой-либо сфере деятельности”; может 
расшириться лексическая сочетаемость (например, “созвездие Ориона” и “созвездие писателей”); могут 
произойти изменения в грамматических связях (например, земля в значении “планета” соотносится с 
прилагательным земной,  а  земля в значении “почва, грунт” (общеупотребительное) – с прилагательным 
земляной. Следует также обратить внимание не только на факты широкого метафорического применения 
терминов, но и на широкое освоение их собственно терминологических значений (таковы, например, 
многие названия лекарств, заболеваний, деталей машин и механизмов, сельскохозяйственных терминов, 
спортивных терминов и т.д.). 

Немаловажная роль в популяризации терминов принадлежит художественной литературе, где эти 
слова используются со стилистической или характерологической целями. Они помогают воссоздать те 
производственные условия, в которых живут и действуют герои, передать их речевые характеристики. 
Например, речь героев романов Г.Николаевой “Битва в пути”, В.Кочетова “Журбины”, Д.Гранина “Иду 
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на грозу”, В.Катаева “Время, вперед!”, В.Попова “Сталь и шлак”, Ф.Гладкова “Цемент” и др., увлечен-
ных своим делом, немыслима без технических, физических терминов даже тогда, когда эти герои нахо-
дятся вне производственных условий, вне заводских стен, вне лабораторий. Разнообразные термины (ра-
диотехнические, морские и др.) встречаются в повести Ю.Крымова “Танкер Дербент”, которые раскры-
вают напряженную атмосферу рабочих будней. 

Метафоризация терминов является одной из характерных черт современной газетной публицистики: 
дать старт (карьере), политический дивертисмент, слагаемые успеха, амплуа спринтера и т.д. 

Используется специальная лексика и как средство создания комического эффекта. Комизм достигает-
ся обычно тем, что термин попадает в несвойственный, даже прямо противоречащий его употреблению 
контекст, противоречащий не столько окружающей его  лексике, сколько самой ситуации – сугубо быто-
вой, интимной и т.п.: По дороге он решал в уме сложную задачу, как бы половчее сообщить Раисе Пав-
ловне и Танечке о принятом решении, не вызвав при этом неуправляемую  термоядерную реакцию 
(С.Шатров). Я баловства сам себе не позволяю и, конечно, жене ни-ни! Раз я работаю, жене нечего на за-
работки бегать, я дома должен иметь покой, дабы покрыть в балансе расход потраченных сил. А иначе 
получается перерасход  (Вс. Иванов). А в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на по-
сетителей и рвет ноги (М.Зощенко). 

Совершенно новым процессом, по наблюдениям Л.А.Капанадзе, не свойственным русской литературе  
Х1Х в., является вовлечение терминов в образную речь поэтических произведений. “В качестве поэтиче-
ского тропа технические и научные термины употребляются в самых разных жанрах поэзии, разными 
поэтами. Это – дань “стилю эпохи со стороны поэтического языка, который всегда особенно чутко отра-
жает реальные языковые сдвиги и перемещения” [6 : 89]. Ср., например, лишь названия некоторых по-
этических произведений: "Мир электронов" В.Брюсова, "Высокое напряжение" П.Антокольского, "Пара-
бола", "Антимир" А.Вознесенского и др.  

Из всего вышесказанного следует, что между общелитературной и специальной лексикой происходит 
постоянное взаимодействие: многие обычные слова вовлекаются в сферу терминологии, получая там 
строгую дефиницию, термины в свою очередь проникают в общелитературное употребление (в основном 
именно такие термины и фиксируются толковыми словарями). “И этот обмен возможен не вопреки, а 
именно благодаря тому глубокому различию, которое существует между терминами и нетерминами. По-
падая в общелитературный язык, термин приобретает лексическое значение и становится словом, отме-
ченным в стилистическом отношении, его преследует особый “технический ореол”, почему он и исполь-
зуется нередко как определенное стилистическое средство. При этом экспрессивная окраска термина 
возникает из сопоставления, которое появляется в нашем сознании, между “строгим” научным термином 
и обычными словами” [7:80]. 

Распростанен также переход собственных и нарицательных имен не только в термины, но и в но-
менклатурные единицы. Ср.: минеральная вода “Миргородская”, “Збручанская”, духи “Наташа”, холо-
дильник “Днепр”, ткань “Радуга”, зубная паста “Ягодка”, хлеб “Ромашка”, пылесос “Ракета” и др. Следу-
ет уточнить, что чаще всего собственные и нарицательные имена переходят в названия коммерческих 
номенклатурных единиц, т.е. в названия товарных знаков. 

Реже встечается переход номенклатурного знака в нарицательное имя; но и этот процесс имеет место: 
“при переходе на серийное производство указанная продукция перестает быть единственной в своем ро-
де, а ее название превращается в видовое обозначение, имеющее тенденцию стать нарицательным: поса-
дить антоновку, купить симиренко (семеринку),  взвесить суфле, почистить зубы поморином” [8 : 11]. 

Такая  “языковая экономия”, вызванная потребностями коммуникаци, приводит к возникновению 
омонимов. Ср.: хлеб “Здоровье” – здоровье (правильная, нормальная деятельность организма); конфеты 
“Ромашка” – ромашка (цветок); булка “Дыня” – дыня (растение), чай “Бодрость” – бодрость (физическое 
состояние) и т.д. 

Итак, собственные, нарицательные имена, термины, номенклатура не отделены друг от друга непро-
ницаемой стеной. Между ними существуют взаимные переходы. Как правило, такая трансформация при-
водит к изменениям в значениях слов и возникновению новых переносных значений, тесно связанных с 
явлениями полисемии и омонимии. В результате такого “семантического развития” слова создается но-
вое наименование. Это один из видов семантической  деривации как способа номинации в современном 
русском языке, на важность детального исследования которого в свое время указывали В.В.Виноградов и 
Л.В.Щерба. 
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В работе рассматриваются взаимопереходы между собственными, нарицательными названия-
ми,терминами и номенклатурой как явление семантического способа номинации в современном русском 

языке.  

Rudnitskaya L. I. On Semantic Transformation of the Main Nominative Units in  Modern Russian. 

The article features mutual tranformations of proper  names, common nouns and  terms as a phenomenon of se-
mantic nomination.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПНИХ СЛІВ 

В статті розглядаються структурні і семантичні особливості телескопних слів. 

В ХХ столітті англійська мова й особливо її американський варіант, відображаючи численні відкриття 
і винаходи в науці й техніці, радіо і телебаченні, фізиці, космонавтиці, хімії, біології, лінгвістиці, попов-
нювалася лексичними одиницями особливої словотвірної структури, які виникли в результаті так званої 
телескопії. 

В лінгвістичній літературі для позначення телескопічних слів telescoping, telescoped words 
(М.М.Брайант, Ф.Вуд, Х.К.Марквардт, С.Робертсон, Дж.Шеард, І.В.Арнольд, І.М.Берман, К.Т.Баранцев, 
А.П.Соколенко, Н.М.Шанський) користуються також термінами: “blend”, “blending” (Ч.Бартер, 
О.Есперсен, Ф.Зандвоорт, А.Кеннеді, Т.Пайлз), “portmanteаu words” (Л.Керрол), “dvandva-compounds” 
(К.Сунден), “contraction” (Дж.Уайлд), “contamination” (Х.Вентворт, Г.Паульс, С.Ульман), “вставки” 
(І.М.Берман), слова-злитки (С.В.Воронін, Н.Г.Олексенко), слова-спайки (Н.Н.Амосова), “слова-
амальгами” (І.Р.Гальперін), “контрактури, також “аддіатури” (Г.В.Павлов), “складноскорочені слова” 
(Р.А.Кисельова, Н.М.Шанський, Н.Н.Щербиновська). 

Тривалий час деякі лінгвісти вважали творцем телескопії Л.Керрола. Він широко вживав так звані 
portmanteаu words у своїх фантастичних казках (snake + shark > snark; tea + supper > tupper). Етимологічні 
словники дають змогу відновити сягаючу в глибину віків тенденцію до розвитку телескопії в англійській 
мові. Ось деякі приклади в ретроспективній послідовності: 

ХХ ст.: betatron (beta + electron), cinerama (cinema + panorama), plumcot (plum + apricot), etc;  
ХІХ ст.: squareson (squire + parson), electrocute (electricity + execute); 
ХVIII ст.: splatter (splash + spatter), chump (chunk + lump); 
ХVII ст.:flurry (flaw + hurry), plotch (plot +blotch); 
ХVI ст.: lunch (lump + bunch); 
ХV ст.: tilt (tild + tent). 
Поява таких утворень була, як відзначалося лінгвістами, результатом несерйозного ставлення до слів, 

обновок, описок або результатом зміщення мовцем двох близьких за значенням слів. 
Механізм виникнення вставного словотвору закладено у   слово “кустыня” ( куст + пустыня). Зовсім 

ні. Тут ми маємо типову вставку, не зареєстровану літературною мовою, – nonce-word [1:109]. 
Однак різке поповнення в ХХ столітті словникового складу англійської мови телескопними словами 

свідчать про продуктивність цього типу словотвору. 
Отже, телескопія – це такий спосіб словотвору, який є злиттям двох (або більше) усічених основ або 

злиття повної основи з усіченою, в результаті якого утворюється нове слово, яке повністю або частково 
поєднує значення всіх його структурних компонентів. 

Вивчаючи дослідження вітчизняних і зарубіжних лінгвістів щодо утворення складноскорочених слів, 
результати аналізу різних підходів до цього процесу словотворення, треба враховувати структурний кри-
терій (план вислову чи виразу) і семантичний критерій (план змісту). 

Процес утворення телескопних слів обов`язково передбачає два послідовних етапи за умови двох ви-
хідних елементів: перший етап – усічення однієї або двох основ; другий – складання усічених основ. 

Існують різні класифікації розподілу телескопних слів за структурними типами. (І.М.Берман, 
А.П.Соколенко, Л.Соудеком). Враховуючи їх, Т.Р.Тимошенко запропонувала три групи: повні телескопні 
слова, часткові та гаплологи або “накладні”[2:65-68]. Повні телескопні слова утворюються злиттям двох 
чи більше усічених основ в одне нове слово. У свою чергу цю групу можна розподілити на п’ять підгруп: 

1. Слова, утворені сполученням двох усічених форм вихідних основ. Н.Г.Олексенко [3:291] назвав їх 
“злитками”: 

Appestat < appe(tite) + (thermo)stat; avionics < avi(ation) + (electr)onics; buppie < b(lack) + (y)uppie; 
Clari-phane < clari(ty) + (cello)phane; cockapopso < cockapo(o) + (Lhasa a )pso; Eisencrat < Eisen(hawer) + 
(Demo)crat; globflation < glob(al) + (in)flation; guppie < g(reen) + (y)uppie; Hurri-Buster < Hurri(cane) + 
(tank)-buster; infotainment < info(rmation) + (enter)tainment; magdraulic < mag(netic) + (hy)draulic; 
medflation < med(ical) + (in)flation; anagate < Pana(ma) + (Water)gate; Perma-lastic < perma(nent) + 
(e)lastic; plench < pl(iers) + (wr)ench; quadminimum < quad(ri-) + (condo)minimum; republocrat < 
republ(ican) + (dem)ocrat; rockoon < rock(et) + (ball)oon; simulcast < simul(taneous) + (broad)cast; sluppy < 
Sl(oane) + (y)uppie; smaze < sm(oke) + (h)aze; soaperatic < soap (opera) + (op)eratic; spammer < sp(ace) + 
(h)ammer; squack < squ(aw) + (sh)ack; suppie < s(outhern) + (y)uppie; synchrotron < synchro(nize) + 
(cyclo)tron; tenique < ten(sion) + (fat)igue; Aluminaut < alumin(um) + (agro)naut; autel < aut(o) + (ho)tel; 
cafetorium < cafet(eria) + (audi)torium; Eisenhopper < eisenh(ower) + (grass)hopper; Infomercial < 
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info/r/m(ation) + (c)ommercial; motel < mot(or) + (h)otel; orature < ora(l) + (lite)rature; patriotute < 
patriot(ic) + (prosti)tute; republicrat < republic(an) + (demo)crat; vocumentary < voc(al) + 
(d)ocumentary;Chinglish < Chinese + English; Indish < Indian + English; Dinglish < Deutch + English; 
Singlish < Singapore + English. 

2. Слова, утворені сполученням початку першого компонента і початком другого: 
Britcom < Brit(ish) com(edy) + (s)itcom; Alcan < Al(aska) + Can(ada); bacitracin < baci(llus subtrilis ) + 

Trac(y) + -in; Benelux < Be(lgium) + Ne(therlands) + Lux(emburg); cockapoo < cocke(r spaniel) + poo(dle); 
plexipave < plexi(glass?)+ pave(ment); telecon < tele(type) + con(versation). 

3. Слова, утворені сполученням початкових частин усічених основ вихідних слів:  
Benelux < Belgium + Netherlands + Luxembourg; Fritalux < France + Italy + Benelux. 
До цієї групи треба віднести утворення змішаного характеру, які становлять собою злиття усіченої 

частини другого компонента та ініціальної абревіації: 
Binac < binary automatic computer; Caldic < California digital intermidiate computor; Calutron < 

California University cyclotron; Shoran < short range navigation. 
4. Слова, утворені сполученням початку першого компонента і середини другого: 
Confab < confer + confabulation; Papreg < paper + impregnated; Russel < russian + satellite. 

5. Невелика кількість одиниць цієї групи утворюється шляхом злиття кінця першого компонента з 
кінцем другого: 

Memberlect < remember + recollect; Phonematic < telephone + automatic; Phonevision < telephone + 
television; Rosetry < prose + poetry. 

Друга група – часткова телескопія - представлена лексичними одиницями двох моделей: 
1. Сполученням першого компонента в повній формі з кінцем другого: 
Airbrasive < air + (a)brasive; Asialationist < Asia + (iso)lationist; Bean-o-tash < bean + (succ)otash; 

beefcake < beef + (cheese)cake; bookvertising < book + (ad)vertising; car hop < car + (bell)hop; carlegging < 
car + (boot)legging; cartnapper < cart + (kid)napper; cheeseburger < cheese + (ham)burger; daddy track < 
daddy + (mommy) track; fanzine < fan + (maga)zine; Fleur –o-lier < fleur + o + (chande)lier; gasahol < gas + 
(alc)ohol; grass trap < grass + (speed) trap; gray market < gray + (black) market; gray marketeer < gray + 
(black) markrteer; grayout < gray + (black)out; hot war < hot + (cold) war; Little Bang < little + (Big) Bang; 
low-rise < low + (high)-rise; lukewarm pants < lukewarm + (hot) pants; middlebrow < middle + (high/low)-
brow; monokini < mono + (bi)kini; moonquake < moon + (earth)quake; Popsicle < pop + (i)cicle; 
potatophernalia < potato + (para)phernalia; Pretoriastroika < Pretoria + (pere)stroika; quadriminium < 
quadri- + (condo)minium; radiobotage < radio + (sa)botage; radioboteur < radio + (sa)boteur; RV-cationer < 
RV + (va)cationer; slumlord < slam + (land)lord; space opera < space + (soap) opera; spud-ucopia < spud + 
(corn)ucopia; squadrol < squad + (pat)rol; tank-dozer < tank + (bull)dozer; turkeyfurter < (frank)furter; 
uraniumaire < uranium + (million)aire; xericsaping <xeric + (land)scaping; yuppieback < yuppie 
+(paper)back. 

2. Сполученням початку першого компонента з другим у повній формі: 
Adenovirus < aden(oid) + o + virus; aeroneer < aeron(aut) + -eer; alcometer < alco(hol) + meter; bar-b-

burger < bar-b-(cue) + burger; binac < bin(ary) + -ac; build-down < build(-up) + down; femspeak < 
fem(inine) + speak; hit lady < hit (man) + lady; hit woman < hit (man) + woman; hot lederhosen <hot (pants) 
+ lederhosen; near collision < near (miss) + collision; Okie < Ok(ahoman) +-ie; ploughperson`s < 
plough(man)`s + person; synchrocyclotron < synchro(nise) + cyclotron; transaxle < trans(mission) + axle; 
vidspud < vid(eo) + spud; Waterbungler < Water(gate) + bungler. 

Третю групу становлять слова – гаплологи. Характерною особливістю їх структури є наявність зага-
льного звуку (звуків) на стику компонентів, які сполучаються. Відбувається накладання звуків одного 
компонента на інший (“The process of formation is also called telescoping because the words seem to slide 
into one another like sections of a telescope” [4:118]: 

Aerobat < aero + (ac)robat; abroadcast < abroad + broadcast; alcohollywood < alcohol + Hollywood; 
coronotion < coronation + Notion; grumble < growl + rumble; autotel < auto + (h)otel; beefalo < beef + 
(buf)falo; bidvertiser < bid + (a)dvertiser; boatel  < boat + (h)otel; confrontainment < confront + 
(enter)tainment; dramedy < drama + (co)medy; ear-condition < ear + (air)-condition; ecotage < eco- + 
(sab)otage; ecoteur < eco- + (sab)oteur; electionomics < election + (ec)onomics; fanference < fan + 
(co)nference; go-show < go + (n)o-show; hairsatz < hair + (e)rsatz; handie-talkie < handy + (walk)ie-talkie; 
inner space < inner + (out)er space; jetomic < jet + (a)tomic; jigaboo < jig + (bu)gaboo; McGovernomics < 
McGovern + (eco)nomics; Nixonomics < Nixon + (ec)onomics; pencilatelist < pencil + (ph)ilatelist; Reaganaut 
< Reagan + (argo)naut; Reaganomic < Reagan + (eco)nomic; Reaganomics < Reagan + (eco)nomics; 
rockumentary < rock + (do)kumentary; Tenderoni < tender + (mac)aroni; trainasium < trai + (gym)nasium; 
cowfeteria <cow + c(a)feteria; Dixiecrat < Dixie + D(emo)crat; Dixiecratic < Dixie + D(emo)cratic; 
turkeymallies < turkey t(a)male; netiqurtte< net + etiquette; selectorate < select + electorate; swellegant < 
swell + elegant; telectorate < tele + electorate; televaglerizm < tele + evangelerizm. 
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Щодо семантичного критерію, то це питання досить складне, оскільки при телескопії може бути адді-
ція двох значень: smog < smoke + fog i xарактерна для деривації модифікація значення основи для того, 
щоб підкреслити семантику існуючих у мові слів: begincement < beginning + commencement. Проте най-
частіше відбувається накладання значень, створення складнішої семантики у фонетично спрощеній фор-
мі: motel < motorist’s hotel. Однак безперечним є той факт, що кожен із структурних елементів телескоп-
ного слова вкладає повністю або частково своє значення, а значення телескопного слова може бути як 
новим – gerrymander < Elbridge Gerry + salamander (“передвиборчі махінації”), – так і не новим, але скла-
днішим: simulcast < simultaneous + broadcast (“одночасна передача по радіо та телебаченню”). 

Основна маса телескопних слів – це утворення, в структурі яких виділяються елементи, що не повто-
рюються в інших oточеннях з тим же значенням. Якщо в структурі частково телескопних слів один ком-
понент (неусічена основа вихідного слова) може вільно функціонувати в мові, то другий (усічена частина 
основи вихідного слова – “осколковий” елемент) у більшості випадків вживається лише в одному утво-
ренні й не зустрічається в інших oточеннях. 

"Осколковий" елемент ( -thon, -rama, -tron, -cast, -tel) перестає співвідноситися з вихідною лексичною 
одиницею і сприймається як структурний елемент з певною функцією і семантикою. 

Він має в телескопному слові додаткову інформацію, що виникла в результаті незвичного сполучення 
його компонентів. 

У залежності від характеру співвідношень компонентів телескопного слова можна виділити такі се-
мантичні групи телескопії:  

1. Значення телескопного слова визначається сумою його компонентів:  
Oxbridge < Oxford + Cambridge.  
Проте в цій групі можна виділити утворення, значення яких, хоч і складається як сума окремих 

інформацій-частин, закладена в компонентах телескопного слова, проте не несе нової смислової 
інформації, оскільки утворення таких одиниць є злиттям синонімічних або подібних у синтаксичному 
відношенні компонентів, щоб передати старе поняття чи явище дійсності емоційніше та експресивніше. 
В такому випадку телескопне слово є засобом передачі не смислової, а емоційної інформації:  

Happentance < happen + circumstance  (випадок); begincement < beginning + commencement (початок); 
humongous < huge + monstrous (величезний, гігантський). 

2. До другої групи належать телескопні утворення, значення яких хоч і складається із значень його 
компонентів, але не означає їх суму. Це значення не є новим, складнішим, воно ширше за значення 
телескопного утворення і містить в собі додаткову інформацію про предмет або явище дійсності:  

Euratom < Europe + atom  (“Європейська атомна співдружність”); Macon < mutton + bacon (“бара-
нина, приготована як бекон”).  

3. Значну групу становлять слова, значення яких складається із значень компонентів, ознак. Два 
компоненти телескопного слова мають різне семантичне навантаження. Один із компонентів при цьому 
виступає як “базовий” і є провідним, основним, а другий доповнює значення, що передається першим 
компонентом, уточнює його і виступає в ролі модифікатора “базового” елемента. Основну масу таких 
утворень становлять часткові і гаплологічні телескопні слова. При цьому виділяють дві групи утворень: 
а) модифікатором телескопного слова є перший компонент, а другий є “базовим” елементом 
телескопного утворення: naviator < navy + aviatir, airgation < air + navigation; б) утворення, в яких перший 
компонент виступає як “базовий”, а другий доповнює значення першого, модифікує йогo: girlsical < girl + 
musical, criticular < critical + particular, jetomic jet + atomic. 

Всі телескопні слова є вторинними похідними утвореннями й тому мотивовані. Мотивованість 
телескопного слова залежить від багатьох факторів: від структури телескопного слова (його типу), від 
структури “осколкового” елемента і від частотності його вживання, від розвитку “моделеутворення” при 
формуванні телескопних слів.  

Телескопні слова мають широку сферу вживання: побутова, наукова і науково-технічна лексика, 
лексика зі сфери кіно, театру, мистецтва й літератури, космонавтики й авіації, телебачення і 
радіомовлення, військова, суспільно-політична, сільськогосподарська, економічна, медична лексика і т.д. 

Існують різні точки зору щодо місця телескопії в словотвірній системі сучасної англійської мови: чи 
треба відносити телескопні утворення до непохідних слів, чи розглядати ці утворення в категорії 
словоскладання і абревіації, чи виділяти телескопію в окремий спосіб словотворення. Очевидним є 
суміжне місце телескопії. При утворенні слів відбуваються два процеси: усічення основ вихідних слів 
або хоч одного з них і злиття цих основ чи усіченої основи з повнозначною. Телескопні слова 
відрізняються від складних тим, що другий компонент телескопної основи не може вільно 
функціонувати в мові і вживається лише з другим компонентом телескопного слова. Повне телескопне 
слово представлене “осколковими” елементами обох вихідних компонентів. Структурні компоненти 
повних телескопних слів є залежними формами, які не можуть вільно функціонувати в мові. 

Суміжність телескопії підкреслюється і певною специфічністю. Існують унікальні “осколкові” 
компоненти, які повторюються в інших сполученнях: -thon, -cast, -tel, -rama, -teria і т.д. Такі елементи 
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тяжіють до абстрактного афіксального значення. При цьому вони мають конкретне лексичне значення. 
Повні телескопні слова з подібними “осколковими” елементами тяжіють до похідних. Тенденція повних 
телескопних слів пристосовуватися з одного боку до простих слів, а з іншого до похідних, і підкреслює 
специфіку і суміжність телескопії.    

Часткові телескопні слова не можуть бути віднесені ні до складних, ні до похідних. Наявність 
“осколкового” елемента відрізняє телескопію від словоскладання. Повторюваність “осколкових” 
елементів в інших оточеннях наближає часткові телескопні слова до похідних, а самі такі елементи 
проявляють тенденцію до переходу в афікси. 

Досліждення Ю.А.Зацного [5:88-89] засвідчили, що “осколковий” елемент може бути частиною ак-
роніма. Ціла низка неологізмів була створена, наприклад, з вище наведеним модним акронімом yuppie 
(young upwardly mobile professional person): buppie (black + yuppie), guppie  (green + yuppie), juppie 
(japanese + yuppie), yummie (yuppie + muslim), yupsky (yuppie + mssky ), chuppie (chinese+ yuppie), huppie 
(hippy + yuppie). 

True too that yuppies and buppies still stake out Central park.  (Guardian Weekly, Oct. 21, 1990). 
Especially if you are a guppie: a yuppie, who has turned green. (Guardian Weekly, June 16, 1990). 
Some might be better described as huppies: young, upwardly mobile living free from routine untill the middle 

of next week. (Guardian, June 16, 1986). 
China's affluent workers, known as chuppies, are driving the trend . (Newsweek, Aug. 18, 1997). 
Телескопні слова за характером утворення наближаються до лексичних абревіатур типу: A-bomb, A-

terror, T-word, S-word і т.д. Відрізняються тим, що “осколковий” елемент є частиною усіченої основи 
вихідного слова, а лексичні абревіатури містять у своєму складі повну основу й ініціальну абревіацію. 
Вони представлені ініціальною літерою і другим компонентом і пишуться через дефіс. Телескопні слова 
завжди пишуться разом і є цільнооформленими утвореннями. Щодо функціонування, то абревіація 
вживається для вираження стилістичних варіантів слова. Основне призначення телескопії полягає в 
утворенні нових лексичних одиниць. 
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Чумак Л.Н. Структурно-семантическая характеристика телескопных слов.  

В статье рассматриваются структурные и семантические особенности телескопних слов. 

Chumak L. M. Structural- semantic characteristics of blendings.  

The article considers structural and semantic peculiarities of blendings. 
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ВПЛИВ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА СИНТАКСИЧНУ СТРУКТУРУ РЕПЛIК (НА МАТЕРIАЛI 
АНГЛIЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ) 

У статтi розглядаються деякi фактори, що можуть впливати на синтаксичну будову реплiк у процесi 
спiлкування, а саме: зворотний зв'язок, комунiкативнi намiри спiврозмовникiв та їх особистiснi харак-

теристики. 

Безпосереднє живе спiлкування завжди передбачає прямий контакт учасникiв комунiкативного акту. 
Мовлення, спрямоване на спiврозмовника,породжує таке явище, як зворотний зв'язок.  

Ми не повиннi розглядати партнерiв по комунiкативному акту, як двi особи, одна з яких подає 
реплiку-стимул, а друга продукує реплiку-реакцiю. Обидвi вони – рiвноправнi суб'єкти комунiкативної 
дiяльностi, якi завдяки власному сприйняттю подiй, що вiдбуваються навколо них, можуть впливати на 
процес спiлкування; вони в змозi змiнити хiд розмови, несподiвано її перервати або знайти нове 
оригiнальне рiшення для того, щоб досягти мети даного комунiкативного акту [1:72].  

Характер зворотного зв'язку багато в чому визначається не тiльки ситуацiєю спiлкування,але й осо-
бистiсними характеристиками комунiкантiв, їх взаємосприйняттям. Наприклад, якщо рiвнi ментальностi 
адресата i адресанта, їх духовний, емоцiональний настрiй не збiгаються, то це, безперечно, позначиться 
на ходi їхнього дiалогу. Тут ми акцентуєм увагу не тільки на тому, що результатом їх спiлкування буде 
або консенсус, або комунiкативна невдача, але й на тому, якими мовними засобами це буде досягнуто.  

Oliver: There you are - you know - twisting, twisting...wronging the girl.  
Baby: (mimicking) You know, you know, you know...You don't even know what part of Ireland you're in 

(J. McGahern).  
Передусім нас цiкавить синтаксична будова реплiк, які служать досягненню мети комунiкацiї. Напри-

клад, якщо адресат вiдрiзняється вiд автора мовлення своїм iнтелектуальним рiвнем, свiтоглядом або че-
рез своє емоцiйне несприйняття спiврозмовника не хоче чи не може дiйти згоди, то останнiй буде виму-
шений ужити певних засобiв (лексичних, синтаксичних) для того, щоб переконати спiврозмовника, пра-
вильно подати iнформацiю, тобто уникнути комунiкативної невдачi. Як приклад синтаксичних засобiв, 
що використовуються в подiбних ситуацiях, ми можемо навести рiзноманiтнi види розчленування тексту 
(абсолютивнi атрибути, вiдокремленi обставини), повтори, приєднання, що уточнюють попередню 
iнформацiю:  

- And these two little boys, twins, five years old, just cute as can be, got blown to bits, Sam. Deader than hell, 
Sam (J. Grisham).  

Quentin (against his own trepidation but encouraged by her evident uncertainty): A girl happened to come 
by, one of the phone operators in the office. I know I shouldn't tell you this but I will. Quite stupid, silly kid. 
Sleeps in the park, her dress ripped. She said some ridiculous things (A. Miller).  

Крiм того, якщо розглядається будь-яке питання, вирiшується та чи iнша проблема,то не завжди вда-
ється побудувати чiткий, логiчно послiдовний ланцюжок висловлювань, тому що кожний з учасникiв ко-
мунiкативного акту пропонує своє рiшення, подає своє бачення об'єкту розмови [2:109].  

Все це вимагає певного структурного оформлення реплiк i може призвести як до збиткових, так i до 
iмплiцитних структур, до так званого "рваного" синтаксису [3:167], "хезитацiї" (порiвняймо подiбнi 
росiйськi термiни: "раскрошенный", "рубленый" синтаксис [4:87]):  

 - It was like some great man had died and you were taking his place - a new light! A light in the world! 
(A. Miller); 

 - It's just - it's just that - (He is abnormally tense, now.) it's just that is you can't deal with people, you have to 
make a start somewhere. With animals (E. Albee). 

При наявностi зворотного зв'язку комунiкант одержує великий обсяг iнформацiї, яка може вплинути 
на хiд його думок, змiнити сприйняття ситуацiї. Iз усiєї рiзноманiтностi мовних засобiв мовець на влас-
ний розсуд і на свiй смак вiдбирає, комбiнує, синтаксично оформлює тi з них, якi дозволять йому 
успiшно вирiшити поставлене комунiкативне завдання.  

На комунiкативно-мовленнєвому рiвнi мови знаходять реалiзацiю такi комунiкативнi дiї, як 
порiвняння, експлiцiювання, апелювання, аргументацiя, що сприяє емоцiйному та рацiональному сприй-
няттю iнформацiї [5:70]. Безперечно, таке вiльне варiювання можливо тiльки у розмовнiй мовi, якiй, як 
ми вiдзначали ранiше, притаманний неофiцiйний характер:  

 - A little physical defect is what you have. Hardly noticeable even! Magnified thousands of times by 
imagination! You know what my strong advice is? Think of youself as superiours in some way! (T. Williams); 
- Gus: Eh, nobody ever hears a thing, have you ever thougnt of that? We never get any complaents, do we, too 
much noise or anything like that? You never see a soul, do you?- except the bloke who comes.  You ever  
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noticed that? I wonder if the wall  are sound-proof. (He touches the wall above his head). Can't tell. All you do is 
wait,eh? (H. Pinter). 

Докладне вивчення живих дiалогiв дозволяє зробити висновок про те, що у процесi спiлкування 
спiврозмовники у рамках певного комунiкативного акту можуть вирiшувати кiлька завдань, тому що мо-
вленнєве висловлювання, як правило, спрямоване на конкретну мету. До того ж, так званi другоряднi цiлi 
не тiльки не суперечать одна однiй, але й забезпечують успiшне вирiшення поставленого ко-
мунiкативного завдання.  

Кожне мовленнєве повiдомлення є не тiльки засобом вираження думок мовця, але й має на метi 
здiйснення певного впливу на реципiєнта, i саме цей вплив може бути охарактерзований як одна зі сторiн 
мовленнєвого спiлкування. У процесi комунiкативного акту може змiнюватись i мовленнєва поведiнка 
адресата, i хiд його думок, почуття, i сприйняття дiйсностi та подiй, що вiдбуваються навколо. Якщо ми 
розглядаємо спiлкування як вплив, то першочергового значення набуває поняття виразностi висловлю-
вання, бо мовлення завжди орiєнтоване на аперцепцiйнi (психологiчнi) можливостi реципiєнта. Але не 
можна стверджувати, що адресат завжди лише пасивно сприймає спрямовану на нього iнформацiю.  

Крiм того, мовець не тiльки надає спiврозмовнику iнформацiю, певний набiр фактiв,але й реалiзує 
свою потребу оцiнити ситуацiю, передати своє ставлення до того,що вiдбувається, тому що живе 
спiлкування не може задовiльнитися тiльки "сухим" фактажем [6:14]. Саме неофiцiйнiсть спiлкування, як 
одна з характеристик розмовної мови, i надає спiврозмовникам можливiсть висловити всю гаму почуттiв, 
що вони переживають у процесi комунiкативного акту. Для досягення певної прагматичної мети (напри-
клад, зацiкавити слухача, переконати його, пiдштовхнути до будь-якого виду дiяльностi) мовець повинен 
надати своєму висловленню емоцiйного забарвлення, зробити його максимально експресивним, дiйовим.  

В живому спiлкуваннi це досягається рiзноманiтними засобами, використанням рiзноманiтних 
експресивних конструкцiй. Ми дотримуємося думки ряду авторiв (О. А. Земська, М. В. Китайгородська, 
Ю. М. Скребнєв, Г. М. Акимова, О. В. Олександрова) про те, що саме протиставлення експлiкацiйних та 
iмплiкацiйних структур з одного боку, їх взаємодiя у мовленнi з iншого i надає нам можливiсть говорити 
про цiлий ряд експресивно забарвлених конструкцiй, притаманних розмовнiй мовi, що вiдрiзняються 
своєю будовою вiд канонiв класичної граматики.  

Кожне висловлення має визначену структурну органiзацiю, йому притаманне певне iнтонацiйне офо-
рмлення, модальнiсть та iншi характеристики. Але у мовленнi висловлення не модифiкується лише для 
того, щоб продемонструвати наявнiсть засобiв і структур. Мовленнєвому повiдомленню надається певна 
синтаксична форма (часто вона відрізняється вiд прийнятих у класичному синтаксисi), яка максимально 
буде сприяти досягненню мети комунiкацiї, найбiльш виразно зможе передати думки й iнтенцiї адресан-
та і вплине на адресата [7: 44]. Таким чином, структурна органiзацiя реплiк може змiнюватись у залеж-
ностi вiд проходження конкретного комунiкативного акту, пiд впливом певного уявлення його учасникiв 
один про одного на фонi певного життєвого і комунiкативного досвiду:  

Sue: And he's got money. That's important, you know.  
Ann: It wouldn't matter to me.  
Sue: You'd be surprised. It makes all the difference. I married an interne. On my salary. And that was bad, 

because as soon as a woman supports a man he owes her something (A. Miller);  
Maggie: I'd keep my quiet about the money if I was you.  
Eileen: Quiet about what? Out with it!  
Maggie: I know a thing or two, I'm telling you.  
Eileen: How would you know anything? Never gets up before the Angelus. Only able to chase after married 

men (J. McGahern).  
 У процесi спiлкування вiдправник повiдомлення поетапно реалізує свої комунiкативнi намiри, i саме 

це, беручи до уваги характер комунiкативного акту, визначає синтаксичну структуру висловлювань, на-
дає поетапну iнформацiю про iнтенцiї адресанта або про будь-якi факти. Наприклад, ця тенденцiя чiтко 
реалiзується при розчленуваннi потенцiйного цiлого висловлення, коли iнформацiя подається частинами 
для повнішого усвiдомлення або для того, щоб пiдкреслити її важливiсть [8: 56]:  

Solness. Who wants you to do that?           
Hilda. A stranger, yes! For what is quite a different thing! A person I have never set eyes on! But one that I 

have come into close contact with - oh,no! Oh,no! Ugh! (H. Ibsen);  
- Civilians! How I hate civilians. They don't know - what do they know? How to make money, how to chase 

girls and kill old women. No order, no purpose. Conscripts! They bring their muddledlives and they poison us, 
Jack; they poison me with their indifference, and all we do is guard their fat bellies (A. Wesker). 

При комунiкативно-прагматичному пiдходi до вивчення мови ми погоджуємося з твердженнями ряду 
дослiдникiв [9: 89; 3: 65], якi беруть за основну одиницю аналiзу будь-яку мовну структуру з кате-
горiальною функцiєю повiдомлення у рамках певного комунiкативного акту. За допомогою лише форма-
льних засобiв (iнтонацiйної завершеностi, граматично витриманої структури) не можна визначити, чи є 
зазначене висловлення комунiкативно-значущим, чи нi, тому що саме на рiвнi дискурсу реалiзується 
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специфiка колоквiального синтаксису. Вивчення прикладiв живого дiалогiчного мовлення з метою їх 
класифiкацiї (оскiльки будь-який комунікативний акт складається мінімум з двох реплiк) дозволяє зроби-
ти висновок про те, що у ньому спостерігається безліч нетипових структур у плані вираження.  
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Павленко Л. И. Влияние обратной связи на синтаксическую структуру реплик (на материале анг-
лийского языка). 

Статья рассматривает некоторые факторы, которые могут оказывать влияние на синтаксическое 
построение реплик в процессе общения, а именно: обратная связь, коммуникативные намерения собесе-

дников и их личностные качества. 

Pavlenko L. I. “Feedback” and its influence on the syntactical structure of response utterances (based on 
spoken English).  

The given article deals with some factors that can influence the syntactical structure of response utterances in 
the process of communication, namely, "feedback", communicative intentions of interlocutors and their personal 

qualities.  
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СТАН ГІДРОМЕРЕЖІ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Проаналізовано гідрологічний та гідрохімічний режим найголовніших річок Центрального Полісся. Осо-
бливу увагу приділено тим з них, які протікають через Житомир. Показано негативний вплив антропоп-

ресії на важливих компонентів малакофауни. 

Кліматичні умови Центрального Полісся  та його рельєф обумовлюють значну обводненість тери-
торії. Регіон має густу річкову сітку, багато боліт, озер, штучних водойм та водотоків, великі запаси 
підземних вод із близьким заляганням їх до поверхні. На 1 км2 території Українського Полісся припадає 
в середньому 0,3 км, а Центрального Полісся близько 0,36 км загальної довжини річок проти середньої в 
Україні 0,21 км[1]. На Центральному Поліссі повністю або частково протікає більше 220 річок (врахова-
но річки довжиною понад 10 км). Найбільшими водними артеріями Центрального Полісся є Тетерів, 
Уборть, Уж, Случ [2:3]. Для річок Центрального Полісся характерне мішане живлення з переважанням 
снігового. Близько 50% річкового стоку припадає на талі снігові води. Частка підземних і дощових вод у 
живленні річок приблизно однакова. Добре вираженими є весняні паводки. Під час паводків річки, особ-
ливо в північній частині терену, заливають великі площі. Застоювання води стало однією з причин забо-
лочування території. В літній період на річках спостерігаються найнижчі рівні і найбільші витрати води. 
Однак часто бувають паводки, викликані літніми зливами. 

Льодоутворення на річках регіону починається, як правило, в кінці листопаду - на початку грудня. 
Середня тривалість льодоставу -  3 - 4 місяці, середня товщина льодового покриву -  0,2 - 0,4 м. 

Головна річка Центрального Полісся - Тетерів [1:2:3]. Основні притоки його - Гнилоп’ять (довжина 
97 км), Ірша (128 км), Здвиж (144 км). Тетерів починається на крайньому південному заході  терену на 
відрогах Волино-Подільської височини на висоті 300 м над рівнем океану і тече в основному в північно-
східному напрямі. Загальна довжина річки - 385 км, рівень падіння - 0,5 м на кілометр. Басейн річки має 
форму неправільного п’ятикутника, найбільш коротка сторона якого розміщена в верхній його частині. 
Площа басейну біля 2250 км2, середня ширина - 67, найбільша ширина - 100 км. Ліси займають 15% те-
риторії басейну, болота - 4,4%. Озерність басейну дуже незначна - біля 0,1%. Річкова сітка розвинута до-
бре, її густота з обліком рік довжиною менше 10 км складає 0,45, без обліку - 0,18 км/км2 [4]. 

Долина річки на території Центрального Полісся (до Радомишля) переважно V-подібна, шириною 0,3-
0,8 км, з крутими або помірно крутими, звичайно опуклими схилами висотою 7 - 30 м. Відслонення 
гірських порід по схилах долини створюють ущелини з прямовисними схилами висотою до 50 м [5]. За-
плава двобічна, висока і вузька. Вона утворена пісками й суглинками, іноді зустрічаються виходи 
гранітів. Русло річки звивисте, переважно нерозгалужене. На всьому протязі річки спостерігається чер-
гування плесів і перекатів, зустрічаються піщані коси, обмілини. Ширина річки змінюється від 0,4 до 200 
м. 

Глибина річки на плесах 1,0-1,5 м, найбільша - 4,5 м. На перекатах вона досягає не більше 0,7 м, на 
порожистих ділянках - 0,2-0,4 м. Середня швидкість течії 0,3-0,5, на порогах збільшується до 1,0-2,5 
м/сек. Русло річки заростає біля берегів водною рослинністю. Дно здебільшого піщане, на плесах - мули-
сто-піщане, рідше глинисте, місцями в верхів’ї скелясте або кам’янисте. Береги річки до Радомишля в 
основному суглинисті. Вони круті, стрімкі, висота їх - 1,0-2,0 , місцями 3-5 м, заросли чагарником, а іноді 
травою. 
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Вода в Тетереві належить до середньомінералізованих [6]. Сума йонів в ній в літню межень не пере-
вищує 400 мг/л. Вона відноситься до гідрокарбонатного класу кальцієвої групи другого типу. Хімічний 
склад води Тетерева відрізняється значною сталістю. Клас і група води зберігаються постійними впро-
довж усього року, і лише у виключних випадках спостерігається зміна типу води. Сезонні коливання 
хімічного складу води проявляються, головним чином, в зміні вмісту головних іонів її сольового складу - 
Са2+ і НСО3

-. Вміст Са2+ коливається при цьому в межах від 24 до 110, НСО3
- - від 150 до 460 мг/л. Вміст 

Мg2+ змінюється паралельно загальній мінералізації від 3 до 24 мг/л. Кількість SO2-
4 коливається впро-

довж року від 6 до 24 мг/л. Кількість SO2-
4 коливається впродовж року від 6 до 41 і CI- - від 3 до 32 мг/л. 

Сума йонів досягає максимальних значень (520-670 мг/л) в підльодний період. В літню межень суми 
йонів коливаються від 318 до 365 мг/л. Під час весняного паводку вміст іонів сольового складу різко 
зменшується. Суми йонів зменшуються до 120-260 мг/л. Такі ж зміни відмічені і під час зимових відлиг. 
Води приток Тетерева - Гнилоп’яті, Гуйви, Ірші, Здвижа за хімічним складом , як і води Тетерева, нале-
жать до гідрокарбонатного класу кальцієвої групи. Тип вод коливається від першого до третього (табл.1). 

Другою за значенням і за довжиною річкою Центрального Полісся, що несе свої води з півдня на 
північ, є Случ - притока Горині. Случ перетинає Центральне Полісся своєю середньою течією і приймає 
води Смолки (довжина 73 км), Церема (58 км), Тні (76 км). Довжина Случі - 459 км, площа басейну - 
13900 км2. 

Случ на Центральному Поліссі протікає в області кристалічного масиву (в межах Волино-
Подільського плато). Вона знаходиться в кристалічних породах та набуває на цій ділянці характеру 
гірської річки зі скалистими берегами, водоспадами, порогами. Долина річки складена тут переважно 
слабкопідзолистими піщаними грунтами, водоносні горизонти розвинуті в гранітах кристалічного маси-
ву. Заплава висока й вузька. Дно річки піщане, течія швидка, рослинність майже не розвинена. 

Вода Случі відноситься до середньомінералізованих вод гідрокарбонатного класу кальцієвої групи. В 
середній течії річки вода менше мінералізована, ніж у верхній. Сума йонів в середній течії становить 
близько 300 мг/л. Вміст НСО3

- - 193 мг/л. Вміст інших компонентів сольового складу значно знижений, а 
під час весняного паводку знижується ще більше. При цьому сума йонів становить 211 мг/л, НСО3

- - 130, 
Са2+ - 46 мг/л. Загальна твердість води Случі в різні пори року коливається в межах від 9 (в паводок) до 
290 (в межень) і являє собою, головним чином, карбонатну твердість [6]. 

Уборть - типова поліська річка, права притока Прип’яті. Її довжина 262 км, площа басейну - 3220 км2. 
Басейн Уборті займає північну частину Придніпровської низовини. В його основі залягають до-
кембрійські кристалічні породи (граніти, гнейси), прикриті третинними і четвертинними піщано-
глинистими відкладами. Основні  грунти басейну - піщані, зрідка пилувато-суглинисті, супіщані, у забо-
лочених пониженнях - торф’янисті. Близько 39% площі басейну Уборті зайнято лісами, 23-30% - болота-
ми. Болота переважно низинні, поширені рівномірно по всій площі басейну.  

Живлення річки переважно снігове. Весняна повінь дає 60% річного стоку, після чого витрати води 
різко знижуються, досягаючи мінімуму в літню межень. Восени і взимку стік річки дещо зростає за ра-
хунок осінніх дощів. Грунтові води залягають у четвертинних і сучасних алювіальних відкладах і дають 
виходи по дну річкової долини. 

Річка в середній течії (Центральне Полісся) має вузьку й високу заплаву. Береги високі, круті. Русло 
завширшки від 5 до 15-20 м, глибиною 0,5-1 м. На дні річки переважає пісок, інколи щебінь і каміння. 
Швидкість течії 0,5-1,0 м/с, вода темно-коричнева. 

На формування йонного складу води Уборті дуже впливають поверхневі води і води верхнього грун-
тового стоку, що надходять з заболоченого водозбору. Надходження в річку з болотним стоком великої 
кількості важкозасвоюваних гідробіонтами гумусних речовин, органічних і мінеральних сполук заліза та 
сполук кремнію значно погіршує абіотичні якості води. Велика кількість відновлених речовин негативно 
впливає на газовий режим Уборті. Присутність у річковій воді гумусних кислот зумовлює низьке зна-
чення рН (6,3-6,9), що також негативно впливає на розвиток гідробіонтів. 

За співвідношенням іонів вода Уборті належить переважно до гідрокарбонатного класу групи кальцію 
(НСО3

- - 29-41%) [7]. Вміст інших іонів незначний. Загальна мінералізація води в зимову межень не пе-
ревищує 165, а в повінь - 89 мг/л (маломінералізована). Значний вміст органічних речовин зумовлює ви-
соку кольоровість води - 95-2000, вона досягає максимальних значень восени. Відносно до кольоровості 
змінюється і окислюваність води Уборті. Твердість води при максимальній мінералізації не перевищує 
80. У воді в значних кількостях є органічні і мінеральні сполуки азоту, які в сумі становлять 1,8-2,5 мг/л. 
Концентрація фосфатів досягає 0,08-0,095 мг Р/л, калію - 0,8-11 мг/л. Характерним є високий вміст заліза 
- 4,0-5,5 мг/л. Вміст кальцію становить 9,7 мг/л [7]. 

Уж - річка завдовжки 256 км, площа басейну - 8120 км2. Основною притокою в межах Центрального 
Полісся є Жерев (довжина 105 км). Сам Уж впадає з правого боку в Прип’ять. Загальний напрям течії 
Ужа - північно-східний. Басейн річки має витягнуту з заходу на схід форму, довжина його 160 км. Болота 
займають біля 19% всієї площі басейну (1542 км2), ліси - 28% (2440 км2) [4]. В межах Центрального 
Полісся Уж протікає по кристалічних породах в каньйоноподібній долині, де набуває особливостей 
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гірської річки. Течія тут швидка (до 1 м/с), нерідкими є пороги і водоспади. Дно переважно кам’янисте, 
місцями в берегових зонах - піщане. Долина має ширину 0,7-1,0 км, в окремих місцях вона доходить до 
6-7 км. Схили долини досягають висоти 9-18 км. Вони прямі, навіть круті і стрімкі. Вони утворені 
піщаними або глинистими грунтами. Заплава річки двобічна, зрідка - однобічна, її ширина до впадіння 
Жерева - 150-500 м, нижче - 1,5-6,0 км. Поверхня її рівна, переважно суха, лише в окремих місцях зу-
стрічаються заболочені ділянки. Заплава лежить на піщаних відкладах. Надзаплавні тераси розвинуті 
лише де-не-де. У живленні річки беруть участь грунтові води і трищінуваті води кристалічного щита [7]. 

За складом головних іонів вода в Ужі належить до слабкомінералізованих вод групи кальцію. Сума 
йонів в літню межень становить 148 мг/л. При цьому хімічний склад води відрізняється значною 
одноманітністю на протязі річки, скрізь різко домінують НСО3

- та Са2+. Характерним є дуже незначний 
вміст SО4

2-. Величина загальної твердості води не перевищує 40. 
Вода приток Ужа дуже близька за складом і ступенем  мінералізації до його води [6]. 
Чимало є на теренах Центрального Полісся невеликих озер. Найбільші з них - Чорне, Куп’є, Озерян-

ське, Дуже, Дідове, Прибиловецьке. Всі вони розташовані в басейні Уборті. 
Багато на Центральному Поліссі і ставків, які живляться водою з боліт. Менш поширені ставки з ат-

мосферним живленням, які наповнюються за рахунок стоку весняних паводків. Особливістю поліських 
водойм є сильне заростання їх вищою водною рослинністю, що відбивається на їх гідрохімічному режимі 
і на розвитку тваринного населення і альгофлори. За хімічним складом ставки Полісся поділяються на 
дві основні групи. Низькою мінералізацією води з високим вмістом кислих гумінових речовин 
відзначаються ставки півночі регіону. Вони розташовані у заболочених долинах, серед піщаних горбів, 
вкритих вересом та сосновим дрібноліссям. Друга група ставків характеризується високою або помірною 
мінералізацією води, яка містить органічні речовини переважно автохтонного походження [8:9]. 

Великі площі на Центральному Поліссі займають болота. Найбільше їх в північній його частині - в 
басейнах Уборті, Ужа [10]. Заболоченість північної частини регіону становить понад 25%. Більшість 
боліт має площу 100-500 га. Далі на південь заболоченість терену зменшується. В центральній його час-
тині площа боліт становить 4120 га. Болота тут невеликі (1-15 га), найчастіше - це болота-блюдця в ме-
жиріччях. Ще менше боліт у південній частині Центрального Полісся. 

За характером мінерального живлення болота Центрального Полісся належать до оліготрофних, мезо-
трофних і евтрофних [11]. Найбільш поширеними є евтрофні болота, розташовані в заплавах річок, а та-
кож в межиріччях (особливо в моренній частині області). Живлення таких боліт здійснюється за рахунок 
грунтових вод і поверхневого стоку, насичених органічними речовинами та мулистими частинками 
[12:13]. Внаслідок розвитку евтрофних боліт поступово наростає шар низинного торфу. Верхові 
(оліготрофні) та перехідні (мезотрофні) сфагнові болота, котрі живляться водами, бідними на мінеральні 
солі, зрідка зустрічаються в північно-західній та західній безморенній частині Центрального Полісся. 

Стан водного середовища на території Центрального Полісся зазнав за останні десятиріччя значного 
впливу антропопресії. Внаслідок непродуманого проведення меліоративних робіт зменшилась площа 
боліт . Нерідкими є розорювання водоохоронної смуги річок. Це спричиняє їх замулення, надходження в 
них з полів і садиб поверхневого шару землі. Останнім часом у водойми Центрального Полісся надхо-
дять у великих кількостях промислові та комунально-побутові скиди. Вони містять у своєму складі йони 
важких металів, миш’як, пестициди, нафтопродукти, феноли, діоксиди, поверхневоактивні речовини, 
різноманітні біогенні елементи, котрі в десятки та сотні разів вищі за ГДК. Рівень забруднення багатьох 
річок органічними речовинами влітку сягає перехідного значення від бета- до альфа- сапробного, а взим-
ку він періодично стає альфа- мезосапробним. Особливо яскраво це спостерігається нижче великих насе-
лених пунктів (Житомир, Коростень та ін.). 

Широке застосування в сільському господарстві хімічних засобів захисту засівів від хвороб, 
шкідників і бур’янів призвело місцями масове надходження їх у водойми. Це, в свою чергу, викликає за-
гибель гідробіонтів. 

Різні антропічні чинники стали причиною зрушень структурно-функціональної організації угрупо-
вань прісноводних молюсків - важливих компонентів водних екосистем Центрального Полісся. Забруд-
нення водойм різними скидами часто викликає збіднення малакофауни. Внаслідок погіршення умов ди-
хання через “цвітіння” та спінення річкових вод тут нерідко має місце масова загибель двостулкових мо-
люсків. Забруднені, а також евтрофіковані води стають часом взагалі непридатними для існування в них 
цих тварин, в кращому випадку останні утворюють монодомінантні угруповання. 

 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 5. Біологічні науки 

88 

 



Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Король В.В. Стан гідромережі Житомирського Полісся 

89 

 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 5. Біологічні науки 

90 

 



Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Король В.В. Стан гідромережі Житомирського Полісся 

91 

 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 5. Біологічні науки 

92 

 



Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Король В.В. Стан гідромережі Житомирського Полісся 

93 

 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 5. Біологічні науки 

94 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Рибачок І.М. Житомирська область: Географічний нарис. – К.: Рад. школа, 1959. – 118 с. 
2. Юденич П.А. По річках України. – К.: Рад. школа, 1968. – 133 с. 
3. Маринич А.М., Сирота Н.П. Житомирское Полесье // Физико-географическое районирование 

Украинской ССР. – К.: Изд-во Киев. ун-та., 1968. – С. 52-77. 
4. Козинцева Л.М. Гідрографія Українського Полісся // Нариси про природу і сільське господарство 

Українського Полісся.−К.:Вид−во Києв. Держ.ун−ту ім. Т. Г. Шевченка. -1955. – С.153−165. 
5. Еленевские Р.А и Е.В. Тетеревская пойма на фоне Днепровского−припятского пойменного 

ландшафта. – Житомир: Издание Полеской сельскохозяйственной опытной станции. – 1927. −70с. 
6. Коненко А.Д. Гидрохимическая характеристика малых рек УССР. – К.: Изд- во АН УССР, 1952. – 

172 с. 
7. Поліщук В.В., Травянко В.С., Коненко Г.Д., Гарасевич І.Г. Гідробіологія і гідрохімія річок 

Правобережного Придністров’я. –К.: Наук. думка, 1978. – 271 с. 
8. Коненко А., Д., Підгайко М.,Л., Радзимовський Д.О. Ставки Полісся України. – К.:Вид-во АН 

УРСР, 1961. –139 с. 
9. Коненко А.Д. Гидрохимическая характеристика прудов Украинского Полесья // Природные усло-

вия и ресурсы Полесья. −К.: Изд−во АН УССР,1958. −105с. 
10. Брадіс Є.М., Бачурина Г.С. Болота УРСР. – К.: Наук.думка, 1969. – 241 с. 
11. Зеров Д.К. Болота УРСР.− К.:Вид-во АН УРСР,1938. –164 с. 
12. Брадіс Є.М. Про класифікацію рослинності боліт УРСР // Український ботанічний журнал. -1956. 

−Т.13,  N3. −С.13−33. 
13. Маринич О.М. Про льодовикові та воднольодовикові форми рельєфу Українського Полісся // На-

укові записи Київ.ун−ту. - 1958. −Т.17, N1. – С.15−18. 
 
Матеріал надійшов до редакції 14.10.99 р. 

Стадниченко А.П., Киричук Г.Е., Янович Л.Н., Король В.В.   Состояние гидросети Житомирского 
Полесья. 

Проанализировано гидрологический и гидрохимический режимы главных рек Центрального Полесья. 
Особое внимание уделено тем рекам, которые протекают по территории Житомира. Показано отри-

цательное влияние антропопресии на малакофауну. 

Stadnуchenko A.P., Kуrуchuk Н.Ye.,. Yanovуch L.N., Korol V.V. The hydronetwork conditions of Zhytomyr 
Polissya. 

The article presents the analysis of hydrological and hydrochemical conditions of the most important rivers of 
Central Polissya. The main attention is given to those flowing through Zhytomyr. The authors show the negative 

effect of anthropopressing and important components of malacofauna. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФАУНИ СТАВКОВИКІВ (GASTROPODA, PULMONATA, LYMNAEIDAE) 
УКРАЇНИ. 

Фауна ставковиків досліджувалася впродовж 1997-1999 років. Виявлено 27 видів, що належать до 7 
підродів. Не знайдено 6 видів, які раніше зустрічалися в Україні. Відзначено зменшення кількості популя-

цій та густини поселення лімнеїд. 

Видовий склад та екологічні особливості представників роду Lymnaea Lamarck, 1799 на теренах 
України неодноразово вивчалися в різні часи [1-5]. За матеріалами останніх досліджень, в Україні рід на-
раховує 34 види, що належать до 8 підродів [5]. Передбачається можливість виявлення в регіоні ще кіль-
кох видів ставковиків, ареали яких охоплюють ті чи інші регіони України, але в її межах ці види виявити 
поки що не вдалося. Незважаючи на постійний інтерес малакологів до цієї групи тварин, дотепер лишає-
ться нез′ясованою низка питань, які стосуються поширення представників роду Lymnaea в Україні. 

Дослідження видової різноманітності ставковиків здійснювались нами впродовж 1997-1999 років. За 
цей час проаналізовано понад 150 зборів із водойм Полісся, Лісостепової та Степової зон в межах 8 обла-
стей України (Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Полтавська, Харківська, Львівська, Іва-
но-Франківська). Охоплено басейни найбільших річок (Дніпро, Сіверський Донець, Південний та Захід-
ний Буг, Прут, Прип′ять). Попереднє визначення видової приналежності тварин здійснювалось компара-
торним методом [6]. В сумнівних випадках застосовували анатомічний метод. Всього оброблено близько 
3000 молюсків. 

З підроду Lymnaea s.str. в наших зборах представлено два види. L.stagnalis (Linnaeus, 1758) - один із 
найпоширеніших видів ставковиків фауни України. Зустрічається в постійних та напівпостійних водой-
мах. Виявлений в басейнах Дніпра, Коденки, Лісової, Вербки, Гуйви, Уборті, Мокрецю, Росі, Ірпеня, Пі-
вденного та Західного Бугу, Коломаку, Ворскли та Уди. Щільність поселення різних популяцій колива-
ється в значних межах (1-150 екз/м²). Вид стагнофільний, надає перевагу стоячим водоймам. В проточ-
них водоймах молюски поселяються в місцях зі слабкою течією (до 0,1 м/с²). L.fragilis (Linnaeus, 1758) – 
близький до попереднього вид. Зареєстрований в річках Тетерів, Гуйва, Уборть, Західний Буг, Ворскла. 
Щільність поселення невелика і коливається в межах від 0,25 до 75 екз/м². L.doriana (Bourguignat, 1862), 
рідкісний вид, присутність якого в фауні України відзначалась раніше [5], нами не виявлений. 

Підрід Corvusiana представлений двома видами. L.corvus (Gmelin, 1791) – стенобіонтний вид. Поселя-
ється в стоячих водоймах (напівперіодичних та періодичних) – невеличких ставках, рукавах, затоках та 
старицях рік, полоях, зрідка – в озерах та торф’яних болотах. Популяції відзначаються низькою щільніс-
тю поселення (до 9 екз/м²). Знайдений нами в річках Тетерів, Гуйва, Уборть, Південний Буг, Івянка, Уди. 
L.gueretiniana (Servain, 1881) – близький до попереднього стенобіонтний вид. Поселяється в стоячих во-
доймах. Іноді зустрічається в проточних водах при швидкості течії до 1 м/с. Виявлений в басейнах Тете-
рева, Ірпеня, Південного Бугу та Гуйви. 

Підрід Stagnicola в Україні налічує 9 видів, які належать до чотирьох секцій [5]. Секція Stagnicola s.str. 
включає в себе два види. L.palustris (Müller, 1774) – широко розповсюджений у напівперіодичних, рідше 
- періодичних водоймах (ставки, затоки та стариці річок, меліоративні рови та ін.). Знайдений нами у 
межах Житомира (озерця та меліоративні рови в районі Мар′янівки), Кам′яному Броді, Кривотині, Олев-
ську та Дзержинську Житомирської обл. (ставки та канави), Києві (озерце в гідропарку). Щільність посе-
лення варіює в широких межах (0,2-100 екз/м²). L.atra (Schranck, 1803) – часто зустрічається разом з 
L.palustris. Щільність поселення невисока і становить 0,1-13 екз/м². Присутній в зборах з ставків (Київ, 
Олевськ, Житомир) та р.Вербки. До секції Fenziana належать 2 види. L.turricula (Held, 1836) – звичайний 
в періодичних та напівперіодичних водоймах. Популяції відзначаються високою щільністю поселення 
(до 74 екз/м²). Виявлений в полоях Західного Бугу, меліоративних ровах (Дзержинськ Житомирської 
обл.), старицях річок Коломак (Полтава) та Немилянка (Кам′яний Брід Житомирської обл.). L.calomphala 
(Servain, 1881) раніше неодноразово знаходили в Українському Поліссі [5] в періодичних та напівперіо-
дичних водоймах. Відзначалалась висока щільність поселення (до 34 екз/м²). В наших зборах представ-
лені лише поодинокі екземпляри цього виду з меліоративних ровів поблизу Житомира (2 екз), Києва 
(1екз. з Дніпра в районі гідропарку) та з полоїв Немилянки (2 екз). L.vulnerata (Küster, 1862) з секції 
Ladislavella – рідкісний вид, для якого раніше повідомлялись лише два місцезнаходження в басейнах 
Дністра та Західного Бугу [5]. Вид степотопний. Поселяється переважно в лугових та лісових водоймах – 
невеличких ставках, меліоративних ровах, канавах, повільних мілководних струмках, калюжах, мочарах. 
Нами знайдений в невеличкому пересихаючому озерці поблизу Дзержинська (Житомирська обл.). Щіль-
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ність поселення становила 6 екз/м². З секції Berlaniana раніше для України було названо 2 види: L.berlani 
(Bourguignat, 1870) та L.danubialis (Schranck, 1803). Нам ці види виявити не вдалося. 

L.clаvata (Westerlund, 1885) (Підрід Omphiscola) лише один раз був знайдений в Україні [5] у басейні 
Західного Бугу. Вид дуже рідкісний і занесений до Червоної книги України. Нами в досліджуваному ре-
гіоні не виявлений. 

Підрід Galba налічує 4 види, які трапляються в заболочених ставках, канавах, струмках, мочарах, ка-
люжах та ін. Види мілководні. Заселяють прибережну зону водойм від урізу води до глибини 0,1-0,2м, де 
влітку вода прогрівається до 26-300С. Надають перевагу стоячим водоймам. Зустрічаються, однак, в гір-
ських струмках, потоках та ріках при швидкості течії до 0,1м/с. L.truncatula (Müller, 1774) та 
L.subangulata (Roffiаen, 1868) знайдені нами в калюжах (Житомир, Дзержинськ та Сущанка Житомирсь-
кої обл.). Густина поселення не перевищує 20-30 екз/м². L.goupili (Moguin-Tandon, 1856) виявлено в Жи-
томирі (запущений котлован на будівництві). Густина поселення не перевищує 15 екз/м². Поодинокі ек-
земпляри L.oblonga (Puton, 1847) зібрано в Житомирі (4 екз.) (калюжі в гідропарку) та в Сущанці Жито-
мирської обл. (1 екз.). 

Підрід Peregriana в фауні України відзначається найбільшою видовою різноманітністю. Він об′єднує 4 
секції. У секцію Peregriana S.Str. входять два види. З них L.peregra (Müller, 1774) зареєстрований у напів-
періодичних водоймах у басейні Тетерева (Тетерівка Житомирської обл.) та в басейні р.Прут (Ворохта 
Івано-Франківської обл.). Густина поселення досить висока (до 75 екз/м²). L.bakowskiаna (Clessin, 1879) 
знайдений (2 екз) в полоях Західного Бугу (Кам′янка Бугська Львівської обл.). За літературними даними 
[5] щільність поселення виду рідко перевищує 10 екз/м². З секції Cyphideana в Україні поширені 2 види. 
L.monnaardi (Hartmann, 1844) населяє переважно стоячі (озера, ставки, затоки та стариці річок), рідше – 
проточні водойми з незначною швидкістю течії (до 0,1м/с). Однак іноді він трапляється при швидкості 
течії до 1,2 м/с. Виявлений в річках Тетерів, Случ, Рось, Ірпінь, Ів’янка, Лісова. Щільність поселення не 
перевищує 5 екз/м. L.fulva (F.Schmidt, 1847) для України вперше названий в 1982 році [7]. Нами вид не 
знайдений. Секція Ampullaceana включає 4 види. L.intermedia (Lamarck, 1822) зустрічається в невеличких 
стоячих та проточних водоймах. Зареєстрований у Дніпрі (Київ), у полоях Західного Бугу та в басейні 
Немилянки (Кам′яний Брід Житомирської обл.). Густина поселення невисока і коливається від 0,1 до 3 
екз/м². L.ovata (Draparnaud, 1805). Населяє проточні та стоячі водойми від урізу води до глибини 1м. В 
проточних водоймах звичайно реєструється при швидкості течії до 0,1м і набагато рідше – при величині 
цього показника близько 1м/с. Виявлений в Тетереві, Ірпіні, Лісовій, Коденці, Уборті, Південному та За-
хідному Бузі, Ів′янці, Коломаку та Уди. Щільність поселення варіює від 0,1 до 15 екз/м². L.ampullacea 
(Rossmaesler, 1835) поселяється на мілководді (до 0,7м) стоячих та проточних водойм. Звичайно приуро-
чений до заростей водяних рослин. Зареєстрований нами в Тетереві, Ірпіні, Південному Бугу та Уди. 
Щільність поселення низька (0,3-0,7 екз/м²). L.balthica (Linné, 1758) трапляється в водоймах сповільнено-
го водообміну (рукави та затоки рік), де зосереджується здебільшого на водяній рослинності. Виявлений 
в Коденці, Лісовій, Уборті, Тетереві, Південному Бузі, Ів′янці, Уди. Щільність поселення від 0,1 до 
12 екз/м². 

Секція Bouchardiana включає 5 видів. L.lagotis (Schranck, 1803) поширений переважно в постійних та 
напівперіодичних водоймах, головним чином в стоячих, рідше – в проточних з уповільненою течією. 
Знайдений в річках Тетерів, Лісова, Тня, Кам′янка, Крошенка, Західний Буг, Коломак. Щільність посе-
лення до 17 екз/м². L.fontinalis (Studer, 1820) широко розповсюджений у межах України вид. Надає пере-
вагу постійним водоймам, проте зустрічається і у водоймах, напівперіодичних та періодичних. Заселяє 
звичайно мілководну зону, рідко зустрічаючись на глибинах, що перевищують 0,8 м. Зареєстрований в 
річках Тетерів, Коденка, Вербка, Уборть, Кам′янка, Західний Буг, Коломак, Уди, Лісова. Щільність посе-
лення часто висока. Коливається в межах від 1 до 36 екз/м². L.tumida (Held, 1836) в Україні вперше вияв-
лений в 1987 році [4]. Молюск зустрічається переважно в стоячих, рідше – в проточних водоймах на не-
великих глибинах (до 0,5-0,7м). Щільність поселення невисока (0,5-1 екз/м²). Нами виявлений в Тетереві 
(Житомир). L.patula (Da Costa, 1778) звичайний у річках, струмках, канавах, ставках, лиманах та озерах. 
Знайдений у річках Тетерів, Случ, Гуйва, Ів′янка, Лісова та Уди. Щільність поселення широко варіює 
(0,1-20 екз/м²). L.hartmanni (Studer, 1820) нами не виявлений у обговорюваному регіоні.  

Підрід Myxas представлений в Україні двома видами L.glutinosa (Müller, 1774) та L.dupuyi (Locard, 
1893), які тут трапляються вкрай рідко. Зареєстрований нами лише L.glutinosa в Уборті поблизу Олевська 
(3екз.). 

З підроду Radix у фауні України зустрічаються 2 види. L.auricularia (Linné, 1758) поширений в різних 
постійних водоймах, здебільшого проточних. Іноді виявляється при досить високих значеннях швидкості 
течії (більше 1м/с). Виявлений в річках Тетерів, Лісова, Случ, Рось, Ірпінь, Південний Буг, Уди, Коломак. 
Щільність поселення дуже широка (варіює від 0,1 до 30 екз/м²). L.psilia (Bourguignat, 1862) трапляється в 
стоячих та проточних водоймах (в останніх – при швидкості течії до 0,1м/с). Щільність поселення дуже 
низька (1 – 3 кз/м²). Зареєстрований в Тетереві та Ірпіні. 
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Отже, у водоймах України нами виявлено 27 видів ставковиків, що належать до 7 підродів. Не знай-
дено видів підроду Omphiscola. Не вдалося виявити L.fulva та L.hartmanni з підроду Peregriana, L.doriana 
(підрід Lymnaea s.str.), L.danubialis та L.berlani (підрід Stagnicola) і dupuyi (підрід Myxas). Вищезгадані 
види завжди зустрічались рідко і в невеликих кількостях [5], а деякі були відомі лише за поодинокими 
екземплярами. Пошуки цих видів у місцях, звідки їх було описано, не принесли очікуваних результатів. 
Тому є підстави вважати, що деякі з цих видів в Україні вже не зустрічаються. Хоча їх відсутність в збо-
рах може бути наслідком того, що не вся територія України була охоплена нашими дослідженнями (ма-
теріал збирали на території лише 8 її областей). 

Слід наголосити також на зменшенні кількості популяій цих тварин та густини їх поселення. Це сто-
сується низки і тих видів, які 2-3 десятиліття тому були досить чисельними. Так нами знайдено лише 15 
екз. L.tumida, 2 екз. L.bakowskiana, 5екз. L.calomphala, 3 екз. L.glutinosa. Ймовірно, це є наслідком впливу 
господарської діяльності людини на гідрологічний та гідронімічний режими водойм. Внаслідок зарегу-
лювання стоку та створення водосховищ виникають нові, більш однорідні, ніж у річках, за своїми умо-
вами біотопи з своєрідними умовами. Наприклад, літні та зимові падіння рівня води, які нерідко досяга-
ють значного розмаху, призводять до осушення площ дна, що супроводжується повним або частковим 
вимиранням наявних у них популяцій ставковиків. Забруднення річок стічними водами значно погіршує 
їх газовий режим, що нерідко є причиною значного скорочення чисельності молюсків. Небезпечними для 
ставковиків також є забруднення водного середовища іонами важких металів, пестицидами, мінераль-
ними добривами та ін. Перераховані чинники значною мірою впливають на кількісний та якісний склад 
популяцій ставковиків і часто призводять до їх деградації і навіть зникнення. 
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Гарбар А.В. Современное состояние фауны прудовиков (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) Украины. 

Фауна прудовиков исследовалась в течение 1997-1999 годов. Обнаружено 27 видов. Не найдено 6 видов, 
которые ранее встречались в Украине. Отмечено уменьшение количества популяций и плотности посе-

ления лимнеид. 

Нarbar O.V. The present state of lymnaeidae fauna (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeida) of Ukraine.  

Lymnaeids`fauna was investigated during 1997-1999. 27 species belonging to 7 subgenes have been discovered. 
6 species that existed in Ukraine earlier were not found. Decrease of lymnaeids populis quantity and their den-

sity was recorded. 
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РОЛЬ МОЛЮСКІВ РОДИНИ КОТУШКОВИХ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ У ПОШИРЕННІ ПАРАМФІ-
СТОМАТИДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ СЕРЕД ЖУЙНИХ ТВАРИН 

Досліджено поширення у різних за екологічними характеристиками водоймах Великої Волині 11 видів 
дрібних котушкових - облігатних проміжних живителів парамфістоматидних трематод, марити яких 
викликають небезпечні трематодози великої рогатої худоби та овець. Найпоширенішими серед них і 
найбільш інвазованими є Planorbis planorbis (14,5%), Segmentina nitida (9,2%) і Anisus vortex (8,5%). Екс-

тенсивність інвазії останніх видів коливається в межах 1-5%. 

Серед трематодозних захворювань свійських тварин до найпоширеніших належать парамфістомато-
дози великої рогатої худоби та овець. Попри профілактичні і лікувальні заходи ураженість тварин цими 
трематодами все ще залишається високою, що супроводжується зниженням продуктивності тваринницт-
ва. Отже, для Великої Волині проблема парамфістоматодозів вищезгаданих сільськогосподарських тва-
рин, незважаючи на наявність досліджень, виконаних у попередні роки, не втратила своєї актуальності 
[1-13]. Про це свідчать значення екстенсивності зараження великої рогатої худоби Liorchis scotial 
(Willmott, 1950 Velichko, 1966), отримані одним із авторів цього повідомлення при обстеженні тварин на 
одному із забійних пунктів, що на Житомирщині (Володарськ-Волинський). Всього було обстежено 573 
особини, з яких 72 виявились інвазованими трематодами (12,6±1,39%). Виявлено вікові і статеві відмін-
ності в екстенсивності інвазії цих тварин збудниками парамфістоматодозів. Найнижчою була зараже-
ність корів старшої вікової групи (понад 8 років) – 6,4±1,02%, натомість для особин молодшої вікової 
групи (менше 8 років) цей показник був значно нижчий – 11,0±1,3%. Найбільша екстенсивність заражен-
ня зареєстрована для теличок і бичків – 30,0±1,9 та 22,9±1,8. Отже, добре простежується тенденція до 
зменшення екстенсивності інвазії великої рогатої худоби парамфістоматидними трематодами із збіль-
шенням віку їх дефінітивних живителів. 

Проміжними живителями парамфістоматидних трематод є молюски родини котушкових. Це типові 
стагнофільні види, приурочені у своєму поширенні здебільшого до невеличких за площею водойм, тихо-
плинних або стоячих, зарослих водними макрофітами, неглибоких, тобто таких, які влітку добре прогрі-
ваються до самого дна [14]. Саме в таких біотопах у сприятливих умовах опиняються інвазійні стадії па-
рамфістоматидних трематод - мірацидії. У невеличких водоймах (площею 10-30см²) вірогідність зустрічі 
мірацидія з проміжним живителем є значна, в той час як у більших водоймах через дисперсію популяції 
паразита ймовірність контактів мірацидіїв і молюсків набагато менша. Саме з цієї причини екстенсив-
ність зараження парамфістоматидами молюсків із невеличких водойм, як правило, більша, ніж тих, які 
живуть у великих за площею водоймах. 

На теренах Великої Волині у пасовищних водоймах найпоширенішими є 12 видів котушкових, які 
об′єднуються шістьма родами – Planorbis, Anisus, Choanomphalus, Segmentina, Armiger, Hippeutis. У 11 з 
них нами виявлено партеногенетичні покоління і розповсюджувальні личинки (церкарії) парамфістома-
тидних трематод. 

Planorbis planorbis серед інших котушкових найчастіше зустрічається у пасовищних біотопах. Ймові-
рно, що саме через це він найчастіше виступає у ролі проміжного живителя парамфістоматид. Екстенси-
вність інвазії цього молюска ними становить на теренах Великої Волині в середньому 14,5±1,1%. Висока 
екологічна пластичність дозволяє йому оселятися у водоймах із значним вмістом іонів двохвалентного 
заліза у воді (наприклад, у пониззі правобережних допливів Прип′яті, а також у тих, які в значній мірі за-
бруднені органічними речовинами). 

Anisus vortex живе як у постійних, так і у напівперіодичних водоймах. В описуваному регіоні він є 
звичайним у прибережній смузі малих річок, у найрізноманітніших водоймах їх придаткової системи. 
Віддає перевагу фітофільним біоценозам. Зустрічається як на рослинності, так і на донних відкладах. До-
бре витримує забруднення водойм органічними речовинами, наприклад, гноївкою. В межах Великої Во-
лині середня ураженість його парамфістоматидами становить 8,5±0,9%. 

Anisus contortus часто трапляється у канавах, меліоративних ровах та інших водоймах, переважно за-
рослих водними макрофітами, на яких здебільшого й виявляється. Як і попередні види, добре витримує 
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забруднення водойм органічними речовинами, через що, як гадаємо, часто зустрічається в невеличких 
водоймах на пасовищах, забруднених гноєм. Густина поселення його, як правило, нижча у порівнянні з 
такою вищезгаданих видів. Цим зумовлена й нижча екстенсивність зараження його парамфістоматидни-
ми трематодами (не більше 2%). 

Anisus spirorbis заселяє у водоймах ті їх ділянки, котрі відзначаються нестабільними умовами гідро-
логічного та гідрохімічного режимів, але інтенсивним розвитком водної рослинності. Звичайний для во-
дойм β-мезосапробної зони, де нерідко досягає високих значень густини поселення – до 100 екз/м². У 
тимчасових водоймах, які виникають під час паводків, часом утворює величезні скупчення (до 35-40 тис. 
екз/м²). На Центральному (Житомирському) Поліссі екстенсивність інвазії його парамфістоматидами 
становить 4,0±0,8%, на Волинському Поліссі місцями сягає 25%. 

Anisus septemgyratus зустрічається як у постійних, так і у періодичних водоймах, переважно на мілко-
воддях. У постійних водоймах він, одначе, ніколи не досягає великої чисельності. У водоймах астатично-
го типу густина поселення його підпадає дуже різким сезонним коливанням, що зумовлене перепадами у 
рівні стояння паводкових вод і пов′язаних з ними змінами площі водойм. Молюск однаково охоче пере-
буває як на водних макрофітах, так і на поверхні донних відкладень, особливо замулених. Є проміжним 
живителем парамфістоматидних трематод. Середня екстенсивність інвазії його цими гельмінтами стано-
вить для Великої Волині 3,3±0,7%. 

Anisus albus – один із найбільш широко розповсюджених у межах регіону видів родини котушкових. 
Живе у водоймах найрізноманітніших типів. Є звичайним компонентом заростевих біоценозів. Вид міл-
ководний. Зустрічається здебільшого на невеликих глибинах – до 20-30см. Поодинокі особини, однак, 
трапляються і на більших глибинах – до 1-2м. Добре витримує забруднення водойм органічними речови-
нами, про що свідчать численні знаходження його в α-мезосапробній зоні водойм. Зараженість його па-
рамфістоматидами у регіоні становить 5,0±1,1%. 

Choanomphalus rossmaessleri дуже широко розповсюджений по всій території Великої Волині. Живе в 
малих річках та їх стариках, які майже або зовсім пересихають до половини літа, а також у стоячих водо-
ймах – невеличких лучних і лісових болотцях, у ставках, меліоративних канавах, мочарах та ін. При пе-
ресиханні водойм молюск закопується у донні відкладення або ховається під алохтонним матеріалом, у 
пазухах листя вегетуючої або відмерлої рослинності. Екстенсивність інвазії його партенітами парамфіс-
томатид невисока – 1,1±0,3%. 

Segmentina nitida заселяє як постійні, так і напівперіодичні та періодичні невеличкі та неглибокі стоя-
чі водойми. Рідше виявляється у проточних водоймах, особливо великих. Прибережний фітофільний вид. 
Селиться звичайно на мілководдях. Густина поселення його коливається в дуже широких межах. Так, у 
літоралі поліських озер (Чорне, Тур) вона сягає значення 140 екз/м², в той час як у заплавних водоймах 
Ірші, Жерева, Тетерева рідко коли перевищує 2-3 екз/м². Звичайний для пасовищних водойм вид. Серед-
ня зараженість його по регіону парамфістоматидними трематодами становить 9,2±2,4%. 

Armiger bielzi в межах Великої Волині поширений як у постійних, так і в напівперіодичних водоймах. 
Зустрічається на зануреній рослинності – як на водоростях, так і на квіткових рослинах. Живе на різних 
глибинах – від урізу води і до глибини 1,5-1,7м. На відміну від інших котушкових, це – полігідрогеніон-
ний молюск, який широко розповсюджений не лише в лужних, але й в слабкокислих і навіть у кислих 
водах. Відомості про його знаходження у регіоні відсутні не через те, що молюск рідко трапляється у йо-
го водоймах, а через незначні розміри його тіла (діаметр черепашки 1,43±0,06мм). Екстенсивність інвазії 
його партенітами парамфістоматид становить 5,4±0,9%. 

Segmentina montgazoniana дуже широко розповсюджена по території Великої Волині. Її виявлено у 
стоячих, проточних, постійних, напівперіодичних і періодичних водоймах, починаючи з найбільших в 
Україні озер (озера Шацької групи) і кінчаючи невеличкими калюжами, що утворюються в ямках від ко-
пит великої рогатої худоби на перезволожених пасовищах. Мезосапробний вид, добре пристосований до 
перебування в середовищі, забрудненому органічними речовинами. Зараженість його парамфістомати-
дами невисока – 2,0±0,3%. 

Hippeutis euphaea заселяє постійні водойми, де локалізує на рослинності, як зануреній, так і напівза-
нуреній. Глибини, на яких найчастіше зустрічається цей вид, як правило, незначні – від урізу води і до 
0,5-1м. Зрідка, але все ж таки він трапляється у водоймах з кислою реакцією середовища – 1-2 екз/м². 
Лише у полоях, що залишаються після розливу річок під час весняних паводків, іноді спостерігаються 
великі скупчення цих тварин (до 200-300 екз/м²). Екстенсивність інвазії його парамфістоматидними тре-
матодами становить в середньому 2,0±0,7%. 
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Стадниченко А.П., Куницкий В.Н., Сластенко Н.Н. Роль моллюсков вида катушкових Великой Во-
лыни в распространении парамфистоматидозной инвазии в распространении среди жвачных жи-

вотных. 

Исследовано распространение в разных по экологическим характеристикам водоемах Великой Волыни 
11 видов мелких катушковых – облигатных промежуточных хозяев парамфистоматидных трематод, 
мариты которых вызывают опасные трематодозы крупного рогатого скота и овец. Наиболее распро-
страненными среди них и наиболее инвазированными являются Planorbis planorbis (14,5%), Segmentina 

nitida (9,2%), Anisus vortex (8,5%) . Экстенсивность инвазии остальных колеблется в пределах 1-5%. 

Stadnуchenko A.P., Kunуtsky V.M., Slastenko M.M. The Role of Molluscs of the Planorbidae species of Great 
Volyn in spreading of Paramphistomatosic invasion among Ruminant Animals. 

 11 species of the Planorbidae in the water voirs of Great Volyn were investigated. The different degree of infec-
tion of molluscs by thrematodes is established, the larvae of the latter cause dangerous diseases of  cattle and 

sheep. The most infected are Planorbis planorbis (14,5%), Segmentina nitida (9,2%), Anisus vortex (8,5%). The 
infection extensibility of the rest varies within the limits of 1-5 per cert. 
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ПОТУЖНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 

Проаналізовано показники потужності популяцій перлівницевих Центрального Полісся. Розраховано но-
рми вилову в 35 досліджених пунктах та дано рекомендації щодо їх дотримання. Показано неможли-

вість інтенсивної промислової розробки малакоценозів через їх якісне та кількісне збіднення. 

Перлівницеві належать до небагатьох представників малакофауни прісних водойм, заготівля яких 
проводился в колишньому СРСР. Ці молюски цікаві як джерело перламутра, м’яса та мінеральної підго-
дівлі тварин. М’ясо перлівницевих – цінний білковий продукт, який добре засвоюється організмом, і йо-
го використовують як додаток до харчового раціону сільськогосподарських тварин. Кормову цінність 
перлівницевих і кулькових України досліджували ряд авторів [1:2:3]. У м’яких частинах тіла цих тварин 
містяться повноцінні білки, вуглеводи, жири, провітаміни і вітаміни, а також мінеральні речовини, в то-
му числі й мікроелементи. Кормова цінність молюсків найбільша влітку [1:4]. Все це звернуло на себе 
увагу іхтіологів. Ряд дослідників[5:6] пропонують для підгодівлі риб у форелевих господарствах Карпат і 
в тепловодних  коропових господарствах рівнинних територій України використовувати найпоширені-
ших у регіоні представників родини Unionidae, популяції яких відзначаються нерідко високими значен-
нями абсолютної кількості та густіше населення , Unio pictorum, U. tumidus, Batavusiana crassa, Anodonta 
cygnea i Colletopterum piscinale. Підгодівля риб цими молюсками сприяє прискоренню лінійного і вагово-
го росту риб,  що веде до зниження собівартості товарної продукції рибгоспів. 

Населення України майже на всій території застосовує молюсків цієї родини для підгодівлі свиней і 
домашніх птахів, здебільшого гусей і качок. При цьому використовуються в основному м’які частини ті-
ла молюсків. Використання м’яса перлівницевих в їжу людиною залишається нерозв’язаною проблемою, 
оскільки це багато в чому пов’язано з реорганізацією переробної промисловості. В наш час розроблено 
технології зберігання свіжого та свіжомороженого продукту, виготовлення супів, екстрактів, других 
страв, консервів. Заготівля м’яса пов’язана з пошуком способів очищення кишечника молюсків від його 
вмісту. Вихід м’яса з мантійною рідиною дорівнює приблизно 45% від загальної маси їх тіла, без неї – 
25%, обвареного – 16% [7]. За біохімічним складом м’ясо перлівницевих близьке до м’яса вустриць, мі-
дій, судака. 

Перлівницеві – одне з джерел перламутрової сировини, яка використовується у виробництві гудзиків 
та різноманітних дрібних галантерейних виробів. Перші спроби застосування з цією метою черепашок 
прісноводних молюсків було зроблено в США наприкінці XIX ст. В СРСР, і зокрема в Україні, добуван-
ня перламутрової сировини ведеться з 30-х років. Проте за останні десятиліття перламутровий промисел 
значно зменшився через витіснення перламутру штучними матеріалами. В 1968 р. в УРСР було добуто 
1384 ц перлівниць, з них 314 ц – в межах Київської і 1070 ц – в межах Чернігівської областей. Відловлю-
вали молюсків у середній течії Дніпра і в Десні. Об’єктами промислу в Україні були чотири види – U. 
pictorum, U. tumidus, Batavusiana та в меншій мірі A.cygnea  [8]. 

Питання продуктивності прісноводних та інших тваринних угруповань та їх промислове використан-
ня в наш час знаходиться в центрі уваги вчених всього світу. 

Враховуючи вищезгадане, ми зробили спробу оцінити промислову потужність популяцій перлівнице-
вих Центрального Полісся. 

За методикою Петрова [9], було досліджено перлівницевих із 35 пунктів збору. Застосований нами 
метод, на відміну від інших [10:11], дає можливість оцінити промислову потужність запасів молюсків 
навіть при однорічних дослідженнях. Потужність окремих скупчень промислових молюсків залежить від 
кількох моментів: щільностi поселення, темпів росту та вікового складу популяцій. Всі ці моменти вста-
новлювалися нами методом пробних квадратів з подальшим підрахунком кількості молюсків, зважуван-
ням їх в кожній окремій пробі, вимірюванням довжин їх черепашок та обрахуванням результатів (табл.). 
Середню масу молюсків кожної вікової групи знаходили як суму мас усіх молюсків цієї групи, поділену 
на їх кількість. Умовною масою вікової групи вважаємо добуток відсоткового вмісту вікової групи в по-
пуляції на середню масу молюсків цього віку. Різниця між умовними масами найближчих вікових груп 
являє собою “природний відхід”. Норму відлову вважаємо рівною 1/3 частині від запасів молюсків. Циф-
ри колонки “Відлов 1/3 частини популяції” отримаємо, якщо припустити, що норма відлову дотримуєть-
ся і кожна вікова група відловлюється у відповідності з кількістю її в популяції. Залишок після відлову – 
це різниця між умовною масою вікової групи та кількістю відловлених молюсків цього віку.  

Проміри довжин черепашок показали, що переважно всі види молюсків на одній площадці досягають 
промислових розмірів в одному віці – в 2–3 роки, при довжині черепашки більше 30 мм. Аналіз вікового 
складу популяцій молюсків показав, що в більшості випадків найбільший відсоток становлять молюски 
2–6-ти річного віку. Зменшення числа молюсків старшого віку закономірно відбиває їх природну смерт-
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ність. Невелика кількість особин молодшої вікової групи (однорічні) пояснюється тим, що вони розсіяні 
по всьому ложу річки (на більших її глибинах), а підростаючи, тварини концентруються в прибережній 
зоні. Двостулкові молюски оселяються на невеликих глибинах (0,3-1 м) в ріпалі водойм, віддаючи пере-
вагу тихоплинним їх ділянкам. З таблиці видно, що в середньому щільність поселення молюсків стано-
вить 3-10 екз/м2 і лише  в деяких випадках – 1та 50 екз/м2 (табл.). Біомаса коливається від 11,3 до 1693 
г/м2. Порівняння результатів 4-го стовпчика свідчить, що у молюсків одного і того ж виду, в однаковому 
віці, але взятих із різних водойм чи з різних пунктів однієї і тієї ж водойми , темп росту та маса неодна-
кові. Ці показники знаходяться в тісній залежності від гідрологічних та гідрохімічних умов водойми. В 
кожному з пунктів збору розміри площадок, найгустіше заселених перлівницевими в середньому в дов-
жину не перевищують 20 м, в ширину – 2-3 м. Поодинокі екземпляри розкидані майже по всій прибере-
жній смузі водойм. Такі невеликі розміри заселених ділянок та невисока щільність поселення тварин ста-
ли причиною того, що, як показує  стовпчик 7 таблиці, за один раз дозволено виловлювати молюсків не 
більше кількох кілограмів. Отже, результати досліджень свідчать, що розробляти популяції перлівнице-
вих в промислових масштабах не вигідно. Однак при дотриманні норм вилову U. pictorum, U. rоstratus, U. 
conus, A. zelensis, C. piscinale їх можна використовувати для підгодівлі риби, сільськогосподарських тва-
рин та птахів. Молюсків роду Batavusiana  через малі розміри, невисоку щільність поселення, товстостін-
ність черепашок відловлювати недоцільно. При цьому було б бажано зменшити відлов Unio у весняний 
період, а Anodonta  та Colletopterum – у осінній, коли вони розмножуються [12]. 

Причиною якісного та кількісного збіднення фауни Unionidae Центрального Полісся є погіршення 
режиму водойм через їхнє забруднення. А продуктивність тварин – це не лише видова спадкова власти-
вість: вона зменшується під впливом несприятливих умов середовища, викликаних діяльністю людини.     

Потужність популяції молюсків 
Вік мо-
люска 

Число 
таких 
мо-

люсків 
в пробі 

Відсоток 
від 

загальної 
кількості 

% 

Середня 
маса 
групи 

Умовна 
вага 

вікової 
групи 

Природний 
відход(смер
тність) 

Маса 1/3 
частини 
вікової 
групи 

Залишок 
після 
відлову 

Unio pictorum 
ставок, Чуднівський р–н, с. Карпівці, біомаса – 97,2 г 

2 1 33,3 6,73 224,1 26,3 74,7 149,4 

4 1 33,3 5,94 197,8 24,6 65,9 131,9 
5 1 33,3 6,68 222,4 - 74,1 148,3 

р.Свинолужка,  Черняхівський р-н, с.Рудня, біомаса – 550,4 г 
3 6 50 165б7 828б5 2360б4 2761,6 55234 
4 5 41,6 255,9 10645,4 10312,6 3548,4 7097 
5 1 8,3 40,1 332,8 - 110,9 221,9 

р.Жерев, Олевський район, с.Білокоровичі, біомаса – 132,2 г 
2 1 33,3 37,5 1248,7 136,5 416,2 832,5 
3 1 33,3 33,4 1112,2 929 370,7 741,5 
6 1 33,3 61,3 2041,2 - 680,4 1360,8 

ставок,Червоноармійський район, с.Соколів, біомаса – 183,4 г 
3 3 75 35,2 2640 2154 880 1760 
4 1 15 32,4 486 4064 162 324 
5 1 100 45,5 4550 - 15,2 4534,8 

р.Свинолужка, Ружинський район, с.Забріддя, біомаса – 265,9 г 
3 3 50 34,8 1740 221,4 580 1518,6 
3 2 33,3 58,9 191,4 1236 653,8 1307,6 
3 1 16,6 43,7 725,4 - 241,8 483,6 

р.Тетерів,Чуднівський район, смт Чуднів, біомаса – 320 г 
3 1 20 45 900 1866 300 600 
4 3 60 45б6 2736 1570 912 1824 
5 1 20 58 1190 - 386,7 773,3 

р.Случ, Дзержинський район, смт Миропіль, біомаса – 64 г 
4 1 50 36 1800 200 600 1200 
5 1 50 32 1600 - 533,3 1066,7 

р.Тетерів,м.Житомир, гідропарк, біомаса - 66,4 г 
3 1 12,5 26,9 336,2 286,3 112 224,2 
4 2 25 24,9 622,5 492 207,5 415 
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5 3 37,5 34,8 1305 475 435 870 
6 2 25 33,2 830 - 22,1 807,9 

р.Тетерів, Чуднівський район, смт Чуднів, біомаса – 253 г 
2 3 43,2 17 734,4 166,4 244,8 489,6 
3 1 14,2 40 568 63,9 189,3 378,7 
4 1 14,2 44,5 631,9 2285,3 210,6 421,3 
5 2 28,6 102 2917,2 - 972,4 1944,8 

р.Тетерів, м. Житомир (гідропарк), біомаса – 63,46 г 
4 3 75 27,36 2052 114,95 684 1368 
6 1 25 36,1 902,5 - 300,8 601,7 

р. Тетерів, м. Житомир (біля Бердичівського мосту), біомаса – 111,6 г 
4 1 50 24,8 1240 3100 413,3 826,7 
7 1 50 86,8 4340 - 1446,7 2893,3 

р. Уж, Емільчинський район, с. Бараші, біомаса – 300,5 г 
2 1 14 11б5 161 912 53,7  
3 2 29 37 1073 667 357,1 715,3 
4 1 14 29 406 2260 135,3 107,3 
5 3 43 62 2666 - 444,3 2221,7 

Unio rostratum 

р. Тетерів,  м. Житомир (біля Бердичівського мосту), біомаса – 137,1 г 
3 3 60 22,5 1350 554 450 900 
6 1 20 39,8 796 204 265,3 530,7 
7 1 20 29,6 592 - 197,3 394,7 

ставок, Житомирський район, с. Давидівка, біомаса – 43,0 г 
3 1 33,33 12,8 426,62 580,1 142,2 284,4 
4 2 66,67 15,1 1006,7  335,56 671,13 

р.  Кам′янка, м. Житомир, біомаса – 129,5 г 
2 1 33,3 53 1764,9 499,5 588,3 1176,6 
3 1 33,3 38 1265,4 16,65 421,8 843,6 
4 1 33,3 38,5 1282,05 - 427,3 854,75 

р. Тня, Червоноармійський район, с. Курня, біомаса – 39,9 г 
3 1 100 39б9 3990  1330 2660 

р.Случ, Любарський район, с. Юріївка, біомаса – 159 г 
2 2 50 24,5 1225 1525 408,3 816,7 
3 2 50 55 2750 - 916,7 1833,3 

ставок, Червоноармійський район, с. Соколів, біомаса – 634 г 
4 2 28б6 70 2002 457,6 667,3 1334,7 
5 2 28,6 86 2459,6 557,7 819,9 1639,7 
6 2 28,6 105,5 3017,3 1426,9 1005,8 2011,5 
8 1 14,2 112 1590,4 - 530,1 1060,3 

р. Осира, Любарський район, с .Демківці, біомаса – 1177 г 
4 6 31,6 70 2212 616,2 737,3 1474,7 
5 6 31,6 89,5 2828,2 1673,2 942,7 1885,5 
6 2 10,5 110 1155 - 385 770 

р. Норинь, м. Овруч,  біомаса – 525,5 г 
1 1 5,9 9 53,1 50,15 17,7 35,4 
2 1 5,9 17,5 103,25 1372 34,42 68,83 
3 8 47,1 31,32 1475,2 172,6 491,73 983,47 
4 7 41,17 31,64 1302,6 - 434,2 868,4 

р. Тетерів, м. Житомир (гідропарк), біомаса – 103,7 г 
6 1 16,6 16,2 268,9 417 89,64 179,26 
5 2 33,3 20,6 685,9 368 228,66 457,24 
3 1 16,6 19,1 317 135,8 105,7 211,3 
2 2 33,3 13,6 452,8 - 150,9 301,84 

Unio conus 
р. Тетерів, м. Житомир (гідропарк), біомаса – 113,4 г 

3 1 16б6 11б0 182,6 852,4 60,9 121,7 
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4 3 50 20,7 1035 365,7 345 690 
5 2 33,3 20,1 669,3 - 223,1 446,2 

р. Уборть,  Ємільчинський район, с. Підлуби, біомаса – 1693 г 
3 3 6 37,3 223,9 957,8 74,6 149,3 
4 17 34 34,7 1181,8 234 393,9 787,9 
5 23 46 30,7 1415,8 151,8 472 943,9 
6 7 14 40,2 564 - 188 376 

р. Случ, Житомирська область, смт. Любар, біомаса – 198 г 
3 1 20 28 560 1858 186,7 373,3 
4 3 60 40,3 2418 1438 806 1612 
5 1 20 49 980 - 326,7 653,3 

р. Тетерів, Житомирська область, с. Дениші, біомаса – 115,5 г 
4 4 44 12,3 541,6 179,3 180,6 361,1 
5 3 33 10,9 362,3 220,4 120,8 241,5 
7 1 11 12,9 141,9 82,5 47,3 94,6 
8 1 11 20,4 224,4 - 74,8 149,8 

ставок, Житомирська район, с. Давидівка, біомаса – 211,82 г 
2 1 4,5 11,1 50,5 437,2 16,8 33,7 
3 9 40,9 14,6 487,7 142,7 162,6 325,2 
4 8 36,3 17,3 630,5 370,5 210,2 420,3 
5 4 18,18 14,3 259,9 - 86,6 173,3 

р. Кам′янка, м. Житомир, біомаса – 327,7 г 
2 1 20 28,7 574 506 191,3 382,7 
3 1 20 54 1080 440 426,6 853,4 
4 1 20 64 1280 440 426,6 853,4 
5 1 20 95 1900 - 633,3 1266,7 

р. Тня, Червоноармійський район, с. Курне, бімаса – 397,2 г 
4 1 8,33 29,1 242,4 1112,8 80,8 161,6 
3 9 75 18 1355,3 893 451,8 903,5 
2 2 16,6 27,7 462,3 - 154,1 308,2 

р. Норинь, м. Овруч, біомаса – 337 г 
1 3 25 16,5 412,5 667,5 137,5 275 

2 5 41,7 25,9 1080 197,5 360 720 
3 3 25 35,3 882,5 450,9 294,2 588,3 
4 1 8,3 52 431,6 - 143,9 287,7 

р. Тетерів, Житомирська область, с. Дениші, біомаса – 377 г 
3 4 58,3 35,2 2055 977 685 1370 
4 1 14 77 1078 1124 359,3 618,7 
5 2 27,7 79,5 2202 - 734 14,7 

канал від р. Свинолужки, Черняхівський район, с. Городище, біомаса – 126,8 г 
4 4 100 38,3 38,3 - - 25,5 

р. Тетерів, м Житомир (біля Бердичівського мосту), біомаса – 444,3 
1 1 9,09 5,9 53,6 470,8 17,8 35,7 
2 2 18,2 29,4 534,5 1292,4 178,2 356,3 
3 5 45,4 40,2 1826,9 711,5 608,9 1217,9 
4 2 18,2 61,3 1115,3 609,1 371,8 743,5 
7 1 9,1 55,7 506,3 - 168,7 337,5 

Anodonta cygnea 
р. Тетерів, м. Житомир, біомаса – 11,3 г 

4 1 100 11,3 11,3 - 376,7 753,3 
ставок, Чуднівський район, с.Карпівці, біомаса – 66,4 г 

2 2 100 33,2 3320 - 1107 2213 
р.Жерев, Олевський район, с.Білокоровичі, біомаса – 71,1 г 

2 3 100 23,7 2370 - 790 1580 
р. Случ, Дзержинський район, смт. Миропіль, біомаса – 62,2 г 

2 2 100 31,1 3110 - 1036,6 2073,3 
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Anodonta zellensis 
р. Норинь, м. Овруч, біомаса – 886,1 г 

3 3 30 62,2 1866 3609 622 1244 
4 6 91,2 5475 3955 1825 3650 3650 
5 1 10 152 1520 - 50,6 1013,3 

р. Осира, Любарський район, с. Демківці, біомаса – 828г 
4 1 5,3 9 514,1 1958,6 171,4 342,7 
5 2 10,5 235,5 2472,7 1107,7 824,2 1648,5 
6 2 10,5 130 1365 - 455 910 

водосховище, Попільнянський район, с. Ходорків, біомаса – 452,9 г 
2 1 16,66 88 1466,1 468,6 488,7 977,4 
3 2 33,3 58,1 1934,7 2150,6 644,9 1289,8 
4 3 49,3 82,9 4085,3 - 1361,8 2723,5 

Colletopterum piscinale 
ставок, Черняхівський район, с. Колонія Івановичі, біомаса -  101,39 г 

3 1 16,7 7,15 119,4 377,3 39,8 79,6 
4 5 83,3 18,8 1570,2 - 523,4 10046,8 

 р. Очеретянка,  смт. Черняхів, біомаса – 271 г 
3 2 25 23,5 587,5 1062,5 195,8 391,7 
4 4 50 33 1650 500 550 1100 
5 2 25 46 1150 - 383,3 766,7 

р. Случ, Новоград-Волинський район, с. Кикова, біомаса – 401 г  
1 1 11,1 32,5 360,7 1510,7 120,2 240,5 
2 3 33,3 56,2 1871,4 469,4 623,8 1247,6 
3 5 55.6 42,1 2340,8 - 780,3 1560,5 

  канал від р. Свинолужки, Черняхівський район, с. Городище, біомаса – 50,21 
4 1 100 50,2 5021 - 1673,7 3347,3 

р. Тетерів, Житомирський район, с. Денеші, біомаса – 117,5 г 
4 1 9 96 864 478,1 288 576 
5 4 36 10,7 385,9 210,4 128,6 257,3 
6 3 27 6,5 175,5 - 58,5 117 
8 1 9 9 81,1 247,4 27 54 
9 2 18 18,3 328,5 - 109,5 219 

Batavusiana fuscula 
р. Тетерів, м. Житомир (гідропарк), біомаса – 137,2 г 

4 2 40 21,2 85 1046 283,3 566,7 
5 3 60 31,6 1896 - 632 1264 
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Янович Л.Н. Мощность популяций перловицевых Центрального Полесья. 

Проанализированы показатели мощности популяций перловицевых Центрального Полесья. Рассчитаны 
нормы вылова в 35 исследованных пунктах и даны рекомендации по их соблюдению. Показана невоз-

можность интенсивной промышленной разработки малакоценозов по причине их качественного и коли-
чественного обеднения. 

Yanovуch L.M. Population potency of Bivalvia in Central Polissya. 

The indices of population potency of Bivalvia in Central Polissya are analyzed. The author estimates the take-
norms in 36 points considered and gives recommendation concerning their observance. The author also proves 
impossibility of intensive industrial take and storing of malacocenoses because of their qualitative and quantita-

tive degradation. 
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ МОЛЮСКАМИ RIVICOLIANA RIVICOLA 
(MOLLUSCA: BIVALVIA: PISIDIOIDEA) ПРИ РІЗНИХ ФІЗІОЛОГІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 

Вивчено процеси дихання у Rivicoliana  rivicola при різних фізіологічних станах (зябровій вагітності, різ-
ній кількості ембріонів). Досліджено функціональне навантаження порового апарату дрібних двостул-

кових молюсків. Виведено рівняння залежності інтенсивності поглинання кисню від маси тварин. 

Встановлено [1: 2: 3], що черепашки всіх молюсків надродини Pisidioidea мають характерні канали, 
котрі в свою чергу виявлені як у інших двостулкових молюсків (прісноводних [4: 5] та морських [6]), так 
і у черевоногих [7], і у хітонів [8: 9]. Детальне вивчення цієї проблеми показало, що ці канали утворюють 
у надродини Pisidioidea комплекс з епітеліальними клітинами зовнішнього шару мантії [10]. Про функці-
ональне навантаження цього черепашко-мантійного комплексу вчені дискутують не один рік [1: 8: 4: 6]. 
Виходячи з усіх відомих припущень, можна спрогнозувати, що вищезгаданий комплекс є мультифункці-
ональним  “органом”. Серед імовірних його функцій можна виділити такі найважливіші: захисну [28], 
твірну [7], дихальну [1]. 

У нашій роботі ми намагалися експериментально довести роль однієї з різних фізіологічних наванта-
жень цього комплексу, а саме дихальної його функції. 

Матеріал і методика досліджень: Об’єктами дослідження були статевозрілі реофільні молюски Rivi-
coliana rivicola Lamarck, зібрані в червні-липні 1995 р. в р. Кам’янці (Житомир) в кількості 213 екз. Вимі-
рювання черепашки (висота, ширина та опуклість) проводили за допомогою штангенциркуля. Масу тва-
рин визначали на лабораторних електронних вагах 4-го класу (ВЛЕ-1 кг). Зяброву “вагітність” визначали 
або візуально, або на тимчасових гістологічних препаратах. Вміст кисню у контрольній та дослідній гру-
пах визначали методом Вінклера. Молюсків по 1 екз. уміщували в респірометри (250 мл) на добу. Для 
дослідів використовували дехлоровану (шляхом відстоювання протягом доби) водопровідну воду, попе-
редньо доведену до 19-20 0С. Вміст кисню у воді становить 8.4–8.9 мг/л. Досліди проводили в 3-5 повто-
рах. Для вивчення функцій епітеліальних виростів мантії використовували методику Алєксєєва [1]. Екс-
периментальні групи представлені тваринами з примусово замкненими стулками та тваринами з приму-
сово замкненими та залакованими стулками. Розрахунки степінної залежності інтенсивності обміну тва-
рин (R) від маси тіла (W) проводили за допомогою пакету програм CSS. Залежність виводили в рівняння 
Хеммінгсена [11]. 

baWR =                                 (1), 
де а та b – константні величини. 

Всі нижче наведені рівняння записані у перерахунку на тотальну масу тварин. Цифрові результати 
оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [12]. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 

Дихальний процес в організмі тварин складається з двох основних етапів: дифузії кисню з оточуючо-
го середовища та тканинних окислювальних процесів. Загальна швидкість проходження його залежить 
саме від першого з вищезгаданих ланцюгів, так як біохімічні ферментативні реакції протікають досить 
швидко [13] . В процесі еволюції у різних типів гідробіонтів адаптації, котрі прискорюють газообмін, 
формувалися цілеспрямовано. Завдяки їм у  тварин або збільшувалася площа дихальної поверхні, або 
утворювався високий градієнт концентрації газів на дихальній поверхні, або покриви, що приймають 
участь в процесах дихання, розрихлялися [14, 15] . 

Використовуючи свої експериментальні дані і відштовхуючись від загальноприйнятого рівняння 1, 
ми розраховували ступінні залежності інтенсивності обміну від маси тіла тварин для R. rivicola  при різ-
ному фізіологічному навантаженні. 

На основі отриманих результатів для R. rivicola першої вікової групи (9,7-13,7 мм), описана залеж-
ність апроксимується рівнянням: 

)041,0651,0()047,0140,0( ±±= WR мг О2/год    (2), 
а для R. rivicola  з розміром черепашки (13,8-17,8 мм) – 

)031,0295,0()008,0074,0( ±−±= WR мг О2/год    (3) 
У рівняннях 2 та 3 відносна похибка константи а складає  33,57 % для вікової групи та 10,81 % - для 

другої, а константи b – 6,30 та 10,07 % відповідно. Між рівняннями 1 та 2 відмічено статистично достові-
рні відмінності (Р > 99,9 %), котрі свідчать про те, що у першої розмірної групи зі збільшенням маси тіла, 
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загальний обмін у молюсків даного виду збільшується, в той час як у другої – зменшується. Якщо роз-
глядати вид у цілому, то ця залежність має такий вигляд: 

)014,0230,0()007,0079,0( ±±= WR мг О2/год    (4) 
Відносна похибка константи а  для рівняння 4 складає 8,86, а для константи b – 6,09 %. Отже, зі збі-

льшенням маси тварин у виду в цілому кількість поглинутого кисню збільшується. 
Вияснено, що з віком у R. rivicola спостерігається пониження інтенсивності обмінних процесів на 

45,12  (в порівнянні з показниками перерахунку на одну особину) на 53,42 (показники в перерахунку на 1 
г загальної маси тіла) і на 52,14 % (в перерахунку на 1 г маси м’якого тіла). Таким чином, інтенсивність 
поглинання кисню піддослідними тваринами в перерахунку на 1 г маси їх м’якого тіла перевищує зна-
чення його в перерахунку на 1 г загальної маси тіла в 1,5 рази (табл. 1). Такі відмінності пов’язані з тим, 
що значну частину тіла молюсків надродини Pisidioidea складають тканини, котрі характеризуються ни-
зькою метаболічною активністю. Прикладом такої тканини слугує  черепашка тварин. Дослідження са-
мок із “зябровою” вагітністю показало, що зі збільшенням кількості ембріонів в марсупіальних сумках 
інтенсивність обмінних процесів дещо понижується. Так, у R. rivicola з одним ембріоном кількість по-
глинутого кисню на 53,24 % вища, ніж двома, а у останнього – на 76,34 % вища, ніж у особин із 3-4 емб-
ріонами. Виявлені також статистично вірогідні відмінності між латентними і вагітними особинами, котрі 
мають три та більш ембріонів: перші з них поглинають кисню в 2, 3 рази більше, ніж другі. Це поясню-
ється тим, що запліднені яйця, потрапляючи з током води в зябри, значно руйнують їх епітеліальні клі-
тини, що в свою чергу призводить до поширення процесу поглинення кисню з водного середовища. Слід 
відмітити, що статистично достовірних відмінностей не спостерігається між латентними особинами і 
особинами з одним чи двома ембріонами. Так при наявності одного ембріона кількість спожитого кисню 
збільшується на 28-34 % в порівнянні з латентними особинами, що, на нашу думку, можна пояснити ада-
птацією організму до додаткового фізіологічного навантаження. При наявності ж двох ембріонів рівень 
поглинання кисню падає в 1,77 раз в порівнянні з особинами з одним ембріоном та зменшується на 37,99 
% в порівнянні з латентними особинами. Ймовірно наявність двох і більше ембріонів призводить до зна-
чних змін в структурі  філаментів напівзябр , що поводує погіршення поглинання кисню з водного сере-
довища. 

Наші дані підтверджують результати досліджень тих авторів, які стверджують, що протягом ембріо-
нального, а частково постембріонального розвитку в період диференціювання  та розвитку різних систем 
органів у гідробіонтів проходять хвилеподібні зміни в характері окисно-відновних процесів, отже, і в рі-
вні загального обміну речовин [15]. 

Неоднорідність констант а та b  у вищезгаданих рівняннях свідчить про те, що в цілому інтенсивність 
поглинання кисню необхідно розраховувати по рівнянню 3, оскільки різноманітні фізіологічні групи тва-
рин, в той час, як в інших рівняннях розглядається та чи інша група тварин і лише однією ознакою. 

Несприятливі умови існування стосовно кисневого режиму ведуть до виникнення у молюсків вище-
згаданої надродини адаптаційних змін. У тварин уповільнюється або зовсім зникає рухова активність. 
Вони частково переходять на анаеробний тип розщеплення глікогену  [16]. 

В експериментальної групи особини з примусово  закритими стулками спостерігається пониження рі-
вня поглинання кисню. Слід зауважити, що для першої розмірної групи кількість поглинутого кисню в 
порівнянні з контролем падає в 4 рази, а для другої – в 4,2  (в перерахунку на одну особину). Відмічено 
нерівнозначне пониження поглинання кисню в перерахунку  на 1 г загальної маси тіла та в перерахунку 
на 1 г маси м’яких тканин у молюсків різних груп. Так, у першої розмірної групи обговорювані показни-
ки  падають в 4,0 рази, в той  час, як у другої – в 3,5 відповідно. 

Ці процеси описуються рівнянням залежності  інтенсивності поглинання кисню від маси тварин. Для 
R. rivicola (з примусово закритими стулками черепашки) рівняння має вигляд: 

)0243,03041,0()0031,00171,0( ±−±= WR  мг О2/год    (5) 
Нами виявлено, що наявність двох фізіологічних навантажень (нестача кисню та зяброва “вагітність”) 

веде до зменшення кількості поглинутого кисню вагітними особинами в порівнянні з латентними в 1,5-2 
рази. Примусове закриття стулок черепашки не тільки зберігає тенденцію, котра спостерігається в конт-
ролі між досліджуваними групами тварин, але й посилює її, виключаючи пониження обговорюваних по-
казників у “вагітних” особин. Так, кількість поглинутого кисню (в перерахунку на 1 г маси м’яких тка-
нин) у  вагітних особин R. rivicola в порівнянні з контролем падає в 4,2, а у латентних – в 3,1 рази. 

При експериментальних умовах різна кількість ембріонів у марсупіях неоднозначно впливає на по-
ниження рівня інтенсивності обмінних процесів. Так, у R. rivicola з одним ембріоном інтенсивність по-
глинання кисню падає в 4,5 рази (в порівнянні з контролем), з двома – в 3,6 рази, а з трьома та більше – в 
2,9 рази. Слід відмітити, що у особин цього виду при даних фізіологічних навантаженнях особин з одним 
ембріоном поглинають кисню на 39,21 % більше, ніж особини з двома ембріонами, і на 51,70 % більше, 
ніж особини з трьома та більше ембріонами. Відзначимо також, що ці показники в 1,6 рази нижчі, ніж у 
контролі. 



Г.Є. Киричук. Інтенсивність поглинання кисню молюсками Rivicoliana rivicola (Mollusca: Bivalvia: Pisidioidea) при рі-
зних фізіологічних навантаженнях 

109 

З метою виключення каналів порового апарату черепешки з процесів поглинання кисню, ми, крім приму-
сового закриття стулок черепешки, покривали їх лаком НЦ-222. За цих умов було досліджено 79 екз. 
R. rivicola. У жодному з респірометрів не було зафіксовано поглинання кисню молюсками протягом до-
сліду. За цей час всі тварини лишалися живими. Подібне явище спостерігали і для Pisidium inflatum [1].  

Таблиця. Поглинання кисню (мг О2/год) Rivicoliana rivicola 
 

  Статистичні показники 

В перерахунку 
На одну особину  

 

 В перерахунку на 1 г 
загальної маси тіла 

в перерахунку на 1 г 
маси м’якого тіла 

 
Матеріал 

 
n 
 

х±mx cv x±mx cv x±mx сv 
Контроль 

 
Перша розмірна 

група 

 
35 

 
0.0818±0.0067 

 
48,23 

 
0.1973±0.0179 

 
53,56 

 
0.2944±0.0224 

 
45,07 

Друга розмірна 
група 

44 0.0787±0.0065 54.45 0.1054±0.0114 71.50 0.1535±0.0157 67.65 

Особини з 1 
ембріоном 

17 0.1088±0.0147 55.58 0.2050±0.0345 69.49 0.2862±0.0440 63.5 

Особини з 2 
ембріонами 

14 0.0710±0.0092 48.59 0.1067±0.0189 66.46 0.1616±0.0277 64.01 

Особини з 3-4 
ембріонами 

8 0.0617±0.0085 38.98 0.0668±0.0106 44.99 0.0986±0.0164 47.18 

Особини з "зяб-
ровою 

вагітністю"  

39 0.0856±0.0086 62.69 0.1414±0.0190 83.93 0.2030±0.0248 76.30 

Латентні особи-
ни 

41 0.0751±0,0047 39.83 0.1524±0.0125 52.55 0.2230±0.0173 49.59 

Примусово закриті стулки черепашки 
Перша розмірна 

група 
40 0.0209±0.0018 54.14 0.0491±0.0052 66.43 0.0623±0.0066 65.72 

Друга розмірна 
група 

33 0.0187±0.0019 58.74 0.0299±0.0049 94.09 0.0437±0.0071 93.67 

Особини з 1 
ембріоном 

20 0.0210±0.0023 49.53 0.0459±0.0078 75.81 0.0613±0.0112 81.97 

Особини з 2 
ембріонами 

27 0.0176±0.0020 59.79 0.0299±0.0036 61.88 0.0424±0.0049 60.09 

Особини з 3-4 
ембріонами 

7 0.0171±0.0031 48.16 0.0227±0.0045 52.37 0.0318±0.0060 49.89 

Особини з "зяб-
ровою 

вагітністю"  

54 0.0188±0.0014 54.17 0.0349±0.0036 75.59 0.0480±0.0050 77.02 

Латентні особи-
ни 

19 0.0228±0.0030 58.06 0.0561±0.0094 73.12 0.0709±0.0120 71.61 

 
Заключення 

Описані вище рівняння співвідносяться з тими, що запропоновані для розрахунку інтенсивності ди-
хання у найпростіших, комах, молюсків, риб та інших типів і класів багатоклітинних тварин  [17-20; 
10,20]. У вищих хребетних значення коефіцієнтів а та b розраховані навіть для рядів [23,24]. Отримані 
нами залежності досить добре співвідносяться з аналогічними, наведеними для прісноводних черевоно-
гих молюсків [18], прісноводних великих [25] та дрібних [26] двостулкових молюсків. Однак отримані 
нами значення показника b дещо відрізняються від  таких наведених деяких дослідниками [25:27:28] для 
різних видів надродини Pisidioidea. На наш погляд, причина такої різниці полягає в тому, що, по-перше, 
матеріал, з яким ми працювали, був зібраний одночасно. На результатах же інших дослідників могла від-
битися сезонна мінливість і зумовлені нею особливості фізіолого-біохімічного статусу піддослідних тва-
рин. По-друге, результати згаданих вище авторів важко аналізувати, оскільки невідомо, з якими саме ви-
дами працювали дослідники, бо в останні роки система надродини піддалася радикальній ревізії [29,30]. 
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По-третє, на наш погляд, значення констант а та b специфічне для кожного роду молюсків. Отже, наші 
дослідження доводять одну з можливих функцій порово-мантійного комплексу, а саме – дихальну. 
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Киричук Г.Е. Интенсивность поглощения кислорода моллюсками Rivicoliana rivicola (Mollusca: 
Bіvalvia: Pisidioidea) при различных физиологических нагрузках. 

Изучены процессы дыхания у Rivicoliana rivicola при различных физиологических состояниях (жаберная 
“беременность”, разное количество эмбрионов). Исследованы функциональные нагрузки порового аппа-
рату мелких двухстворчатых моллюсков. Выведены уравнения зависимости интенсивности поглощения 

кислорода от веса животных. 

Kуrуchuk Н. Ye. Intensivity of oxygen absorption by Rivicoliana rivicola (Mollusca: B іvalvia: Pisidioidea) 
under the conditions of various physiological loads. 

 
Breathing processes of Rivicoliana rivicola were analyzed in variouns physiological states (gravid gills, 

different quantity of embryos). Functional loading of small bivalvia’s  poral apparatus was investigated. The 
author presents the equation of dependence of  oxygen  absorption intensity on the mass of animals. 
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СЕЗОННА ДИНАМІКА ВАГИ І ДОВЖИНИ ТІЛА ПОЛІВКИ-ЕКОНОМКИ 

Наводяться основні біометричні показники сезонних змін ваги і довжини тіла полівки-економки. 
З’ясовується залежність швидкості відносного росту ваги від довжини тіла. 

Вплив людини на навколишнє середовище є загальновідомим. Безсумнівним також є факт постійної 
адаптації живих організмів, в тому числі і дрібних ссавців до умов існування, що постійно змінюються. 
На адаптацію організму до оточуючих умов впливає багато чинників, врахувати які практично надзви-
чайно важко, проте необхідно. 

Для практичних сільськогосподарських цілей здійснюються обширні агротехнічні заходи, внаслідок 
яких змінюється в певній мірі ландшафт території, водний режим, фізико-хімічні властивості грунту 
[1:2]. Все це впливає на зміни в складі популяцій. Змінюється їх видовий і кількісний склад, межі поши-
рення. Дані зміни здійснюються не тільки за рахунок інтенсивних міграцій, але й морфо-фізіологічних 
змін тварин.  

Полівка-економка (Microtus oeconomus Pall.) є одним із найчисельніших видів заболочених ландшаф-
тів України. Екологія полівки-економки, особливо просторова структура розселення, вивчена досить до-
бре [3 – 6]. Вона є типовим мешканцем переважно вологих, низовинних ділянок у долинах і гирлах річок, 
по берегах озер. Досить часто зустрічається на острівцевих ділянках серед загального масиву окультуре-
ного поля, що поросли осокою, кущами верболозу, по берегах меліоративних каналів і канав. Зимою, не-
рідко, вона відловлюється в стиртах, копицях сіна, складених недалеко від заболочених ценозів. Проте, 
недостатньо вивчена морфологія цього виду. В літературних джерелах, наприклад, майже повністю від-
сутні дані, що стосуються корелятивних і регресивних характеристик основих ознак і зовсім не висвітле-
ні питання відносного росту. Поскільки вивчення цих характеристик являється важливим моментом у ро-
зумінні адаптації дрібних ссавців в умовах штучних і природних змін водного режиму грунтів, а також в 
зв’язку з тим, що полівка-економка є досить чисельним і поширеним видом, дослідження цих питань 
вцілому представляє значний інтерес. 

Метою даної роботи є визначення основних варіаційних, кореляційних і регресивних характеристик 
ваги і довжини тіла полівки-економки по сезонах (зима, весна, літо, осінь), а також дослідження її відно-
сного росту. 

Зміна ваги і довжини тіла по сезонам вивчається за зміною середніх арифметичних величин (табл.1). 
Цей показник найбільш повно характеризує групові властивості ознаки і тому являється основним пока-
зником біометрії [7]. За його зміною можна судити про динаміку вікової структури популяції.       Напри-
клад, збільшення W чи L вказує на зміни співвідношення звірків молодших і старших вікових груп на 
користь останніх.  

Для всіх самців і самок окремо середні арифметичні величини ваги W і довжини тіла L виявилися 
статистично недостовірними ( td < tst ). Отже, наші дослідження не виявили різниці у вазі і довжині тіла 
між самцями і самками. Що стосується сезонних змін, то вони мають чітку фенологічну закономірність. 

Найбільш низькі значення ваги тіла характерні для популяції полівки-економки літом і осінню. Це 
пояснюється тим, що в цей період популяція має максимальну кількість молодих звірків. До зими серед-
ня вага тіла збільшується і досягає найбільшого значення весною. Особливо різко зростає вага тіла у вес-
няних самок. В цей період значна кількість самок вагітні, а кількість молодих особин, порівняно з літом і 
осінню, менша. 

У самців мінімальне значення середньої довжини тіла характерне для літа і осені, максимальне – для 
зими і весни ( різниця LЗ – LВ – недостовірна ). Приблизно така ж картина і у самок: літом, осінню і зи-
мою L найменша ( взаємні різниці недостовірні ), весною – найбільша. 

Нині в літературі існує дві основні думки про біологічне значення коефіцієнта варіації CV. Деякі дослі-
дники використовують CV як критерій мінливості [8:9] і навіть називають його коефіцієнтом мінливості 
[10]. Інша група авторів [11:7] вважає, що CV являється показником різноманітності і більш нічим. Мінли-
вість – це властивістиь усього живого безперервно змінюватися, а різноманітність – це властивість об’єктів 
один від одного відрізнятися. Тому CV не може бути одночасно критерієм досить відмінних властивостей. 
В зв’язку з цим Н.А.Плохинський [7] вказує, що поняттю “різноманітність” даються інші назви: мінливість, 
розсіювання, коливання, варіабельність і навіть розкидання. Ці терміни зовсім не прийнятні в даному випа-
дку, поскільки означають зовсім інші властивості живого. Виходячи з того, що в математичній статистиці 
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CV є показником різноманітності, а його біологічне значення як критерія мінливості ніде не доведено, в 
наших дослідженнях CV використовується тільки для оцінки різноманітності ознак. 

Варіаційні, кореляційні і регресивні характеристики ваги і довжини тіла полівки-економки. 
Таблиця 1 

 Межі варіації Середні арифме 
Тичні величини 

Коефіцієнти 
варіації 

Сезон 

Ви 
бір 
ка Ваги 

тіла 
Довжини 

тіла 
Ваги 
тіла 

Довжини 
тіла 

Ваги 
тіла 

Дов-
жини 
тіла 

Кореля 
ційне  
відно 
шення 

 
Рівняння регресії 

W = a . Lb  
 

 n W, г L, мм W, г L, мм CVw% CVL% η
 

a b 

С  а  м  ц  і 
Всі 140 8,0÷61,8 65÷148 30,6 106,6 39,5 14,9 0,835 0,0008125 2,2539 
Зима 15 24,0÷47,7 105÷133 35,6 115,7 22,6* 6,8* 0,800 0,00001176 3,1360 
Весна 21 14,3÷53,0 81÷130 37,7 110,5 21,5* 10,3* 0,851 0,0002670 2,5032 
Літо 69 8,0÷61,8 65÷148 29,4 104,8 48,2 18,4 0,920 0,0002798 2,4776 
Осінь 35 14,0÷48,5 82÷135 26,6 104,7 26,3* 9,7* 0,906 0,0009130 2,2073 

С  а  м  к  и 
Всі 136 10,5÷65,0 64÷135 30,7 106,8 41,7 15,5* 0,888 0,0005501 2,3376 
Зима 6 20,0÷42,0 80÷125 29,4 104,0 31,8* 14,3* 0,880 – – 
Весна 18 13,2÷65,0 77÷134 40,0 110,3 33,3* 13,6* 0,935 0,00006147 2,8309 
Літо 86 10,5÷64,5 64÷135 29,6 105,3 45,0 16,5* 0,926 0,0002322 2,5276 
Осінь 26 12,5÷41,1 77÷129 27,6 103,8 29,0* 13,3* 0,874 0,0005171 2,3291 

 
* Показники в межах статі достовірно не розрізняються 
Із табл.1 видно, що сукупність всіх самок є більш різноманітна, ніж самців як за вагою, так і за дов-

жиною тіла, хоча в окремі сезони має місце відхилення від цього правила. Найбільшої різноманітності за 
обома ознаками популяція досягає влітку, що видно не тільки по CV, але й по межах варіації. Це пояс-
нюється як збільшенням частки молодих звірків, так і інтенсивним ростом дорослих. Зниження CV осін-
ню вказує, що в цю пору року порівняно з літом народжуваність зменшується, а ріст дорослих особин 
стає менш інтенсивним. Такі ж результати отримані при аналізі вікових груп.  

Рівень спряженості між вагою і довжиною тіла вивчався з допомогою кореляційного відношення 
η. Геометричне значення η полягає в тому, що воно  вказує на якій відстані розташовані точки W, L до 
лінії регресії. Чим більше η, тим ближче точки W, L розташовуються до лінії W = a.Lb (рис. 1,2). Біологі-
чне значення кореляційного відношення полягає в тому, що η показує ступінь співпадання закону росту 
окремих індивідумів. Наприклад, для всіх самців, де η = 0,83, 70% (0,8352  ≈ 0,7) особин ростуть по зако-
ну W = 0,0008125 . L2,2539, а решта 30% ростуть кожен за власним законом. 

Із таблиці видно, що вага і довжина тіла полівки-економки добре спряжені і мають високі кореляційні 
характеристики. Кореляція між W i L у самок дещо вища, ніж у самців, хоч ця різниця є невеликою. Що 
стосується сезонів, то і тут з рівнями кореляцій суттєвих змін не відбувається. Відносну стабільність 
η протягом усіх сезонів можна пояснити тим, що організм кожної особини налаштований на оптимум, 

Рис.1. Залежність ваги від довжини тіла самців 
полівки-економки 

Рис.2. Залежність ваги від довжини тіла самок 
полівки-економки 
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характерний для всієї популяції. В зв’язку з відсутністю труднощів в забезпеченні кормами і доброї ада-
птації у всі сезони у окремих особин перебудови організму на свій індивідуальний оптимум не відбува-
ється, хоч окремі коливання і можуть бути. Тому кореляція між W i L зберігається стійкою і відхилення 
η не переважає 0,06. 

Відносний ріст ( відносне збільшення ваги тіла ) вивчався з допомогою рівняння аллометричного рос-
ту 

W = a.Lb        (1) 
Методом найменших квадратів вираховувалися константи a i b ( таблиця 1. ) і для перевірки апрокси-

мації цими рівняннями процесу зміни ваги і довжини тіла для кожної вибірки будувалися графіки. Як 
приклад, два таких графіки для всіх самців і самок представлені на рис. 1,2. 

Під відносним ростом ваги розуміється приріст ваги ( однієї ознаки ) по відношенню до приросту до-
вжини тіла ( іншої ознаки ): 

ω =dW / dL  г/мм         (2) 
Спільне розв’язання (1) і (2) дає формулу для вирахування відносного збільшення ваги: 

ω = a . b . Lb – 1  г/мм       (3) 
Величина ω показує на скільки грам збільшиться вага при збільшенні довжини тіла на 1 мм. 
Завдаючись різними значеннями L в межах варіювання вибірки, обраховувалися величини відносного 

росту ω і результати наносилися на графік (рис. 3). Накладання кривих різних виборок робить зручним 
аналіз відносного збільшення ваги. 

Аналіз графіків (рис. 3) показує, що із 
збільшенням довжини тіла відносне збіль-
шення ваги зростає. Якщо на початку пост-
ембріонального розвитку при збільшенні 
довжини тіла на 1 мм вага зростає на 0,4г, 
то в кінці його збільшення складає більше 
1 г, а для деяких виборок досягає 1,4 г. У 
всі сезони самки набирають вагу швидше, 
ніж самці. Те ж саме показують криві для 
сукупності всіх самців і самок. Найбільше 
значення відносного збільшення ваги ма-
ють самки весною, найменше – самці осін-
ню..  

Відносне збільшення ваги тіла по сезо-
нах у самців і самок убуває з однаковою 
послідовністю: весна, зима, літо, осінь. 
При аналізі графіка (рис. 3)необхідно вра-
ховувати нахил кривих ω = f (L) до осі L. 

Цей нахил характеризує інтенсивність збільшення величини ω. Наприклад, самці зимою збільшують від-
носну вагу більш інтенсивно, ніж самки літом, але приблизно з такою ж інтенсивністю, як самці весною. 

Висновки: 
1. Між самцями і самками полівки-економки не існує різниці у вазі і довжині тіла. Середні арифме-

тичні величини ваги  і довжини тіла самців і самок статистично недостовірні. 
2. Літом і осінню популяція полівки-економки характеризується найнижчими значеннями ваги тіла. 

Зимою цей показник зростає, сягаючи найбільшого значення весною. 
3. Довжина тіла у самців характеризується найменшими значеннями літом і осінню, а найбільшим – 

зимою і весною. У самок майже подібна картина. Максимальне значення довжини тіла припадає на вес-
ну, а мінімальне – на літо, осінь, зиму ( взаємні різниці недостовірні ). 

4. Вага і довжина тіла в популяції полівки-економки добре спряжені, маючи високі кореляційні ха-
рактеристики. У самок кореляція між вагою і довжиною тіла дещо вища, ніж у самців. Протягом сезонів 
у обох статей виду рівні кореляції суттєво не змінюються і є відносно стабільними. 

5. У самців і самок полівки-економки із збільшенням довжини тіла відносне збільшення ваги з ві-
ком зростає. Щодо статей, то самці у всі сезони набирають вагу повільніше ніж самки. І в самців і в са-
мок відносне збільшення ваги тіла в різні сезони убуває з однаковою послідовністю: весна, зима, літо, 
осінь, хоч інтенсивність збільшення відносного росту посезонно у різних статей різна. 

Рис. 3. Залежність швидкості відносного збільшення 
ваги ω від довжини тіла L. Самці _______, самки - - 
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Выскушенко А.П., Гирин В.К., Корнейчук О.В., Рак А.Н. Сезонная динамика  веса и длины тела по-
левки-экономки. 

Приводятся основные биометрические показатели сезонных изменений веса и длины тела полевки-
экономки. Определяется зависимость скорости относительного роста веса от длины тела. 

Vyskushenko A.P., Нуrуn V.K., Korniychuk O.V., Rak A.M. Seasonal dynamics of weight and length of the 
body Microtus oeconomus. 

The basic biometric parameters of seasonal weight-and-length changes of the body of Microtus oeconomus are 
established. The dependence of the rate of a relative growth of weight on the  length of the body is defined.  
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ПРАВИЛА 
для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету" 

 
У "Віснику Житомирського педагогічного університету" публікуються оригінальні (раніше не опуб-

ліковані) 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: 

1.Мова рукопису - українська. 
2.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 ідентичний роздруківці.      

3.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, ниж-
ній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

4.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Рекоменду-
ється уникати (там де це можливо) набору тексту прописними літерами. Назву статті не допускається на-
бирати лише прописними літерами.  

5.  Рекомендується використання у тексті круглих дужок, а також непарних лапок   
6.  Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, 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). 

7.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт  і разом з надписа-
ми 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.   

8.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
9.  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, Sub-
script/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: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

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. 
 
 

10. 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. 
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11. 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 (скорочена), 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.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням 
по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії (окремий абзац, вирівнювання по 

правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
 
12.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання по-

значаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6 : 35], [8 : 21 : 9 : 117]. Список починається підзаголо-
вком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнюванням 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 
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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. 

 
13.  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 функцио-
нального 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 mate-

rial of journal articles in the field of mechanical engineering). 
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are re-

vealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 
 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Матеріали подавати секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з методикою викладання у 

початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні.  
Редколегія 
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