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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 378+140.1
Є. А. Пінчук,
доктор філософських наук, доцент
(Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України)

ІДЕАЛ ЛЮДИНИ В ОСВІТІ НОВОГО ЧАСУ ТА У СВІТІ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
У статті розглядаються особливості освіти, що сформувала ідеал особистості, укорінений і в
сучасній європейській освітній культурі. Стверджується, що освітній ідеал Нового часу, істотною
характеристикою якого є формування людини з позицій її "корисності", в основному зберіг своє
традиційне значення до теперішнього часу, що демонструє необхідність його трансформації у
напрямі гуманізації та універсалізації.
Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що освіта сьогодні втрачає універсальний і
загальнолюдський зміст, характерний для попередньої епохи, після XVIII століття, що принесло
впевненість в раціональності, віру в безмежні можливості науки, "ідеал розумної людини"; сьогоденна
освіта стає вузькопрофесійною і не обтяжується моральною рефлексією.
"Універсальна людина" перетворюється на одностороннього суб'єкта, а метою виховання стає
виконання нею громадського і професійного обов'язку і призначення. На перший план висувається
формалізація і уніфікація освіти: вдосконалення знань, навичок, умінь. Апологія природного,
натурального йде в тінь освітнього процесу, заміщаючись штучним світом, що регламентується і
структурується прийнятими правилами. Освітня система закріпила розрив між самим процесом
трудової діяльності і духовною творчістю. Посилюється суспільний розподіл праці як в його
природно-історичній диференціації видів діяльності, так і в його соціально-класовій
(стратифікаційній) закріпленості. Духовна творчість перестає бути надбанням і потенційною
можливістю для кожного учня, індивіда: вона відчужується, набуваючи ідеологічної форми в
духовному виробництві, приймаючи елітарний характер. Освіта втрачає універсальний і
загальнолюдський зміст, ідеал і мету, що були характерними для попередньої доби; кожна людина,
згідно свого статусу і призначення, здобуває строго відповідну освіту. Освіта професіоналізується.
Вихована і підготовлена виключно для праці в наперед визначеній сфері діяльності людина стає
абстрактною, втрачає можливість особистісного розвитку. Можна навіть стверджувати, що освітній
процес набуває яскраво вираженого станового характеру. Усі ці тенденції, на нашу думку,
потребують, передусім, історичного аналізу філософських засад освіти Нового часу, порівняно з
ситуацією сьогодення.
Метою статті є осмислення трансформацій, що відбулися в освіті доби класицизму та знаменували
собою перехід від ідеалу і моделі суспільної освіти до моделі "освіти згори", коли освіта починає
набувати державного характеру, офіційного статусу, стає пов'язаною з урядовою регламентацією.
Освітні ідеї епохи класицизму до доби Просвітництва на тривалий період визначили розвиток
педагогічної теорії і практики. Вони, у свою чергу, переймали найбільш значущі філософськопедагогічні концепції минулого часу, але особливо акцептували античну ідею "пайдейї", педагогічну
доктрину стоїків.
Освітні моделі означеної епохи надзвичайно різноманітні і варіюються від "ліберальних", так би
мовити, концепцій виховання, що стосуються вимог лише "зовнішньої культурності", до грандіозних
педагогічних програм освіти всього народу в демократичному дусі, формування "царства людини"
(Ф. Бекон).
Основою освітніх і виховних моделей в даний період стало вчення про соціальні інтереси, згідно
якого формується переконання в тому, що, звертаючись до розуму і створюючи сприятливе соціальне
середовище, матеріальні інтереси людей можна гармонізувати, знявши, таким чином, основу
соціальних суперечностей.
Що ж відносно "індивідуальності", то бажаним ідеалом епохи, її наріжним каменем стає геній, його
яскравий образ. Лише діяльність генія визначає рух історії, міняє закони суспільного розвитку, долає
соціальні суперечності. Геніальність як граничний розвиток раціональності, інтелекту дозволяє
передбачати майбутнє, вловити й оцінити сьогодення, пояснити минуле. Тому освіта в своїй
граничній сутності спрямована на культивацію геніїв, тобто, знову-таки, відноситься до соціально
регламентованої діяльності, стосується соціального статусу і соціальної ролі індивіда.
© Пінчук Є. А., 2011
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Крайнощі людського існування і соціальні проблеми філософи цього часу пропонували вирішити
не тільки за допомогою виховання "правителів" і "підданих" у дусі законів (Д. Дідро), "революції згори"
(Ж. Ж. Руссо), апології розумного егоїзму і тому подібне, але і чітко продуманої виховно-освітньої
політики держави. Виховання в своїй граничній сутності повинне, як вважалося, охоплювати весь
людський рід, бути постійним, тривалим, багатогранним, функціональним. Об'єктом виховання й
освіти можуть бути, крім усього людства, певні соціальні прошарки, групи, індивіди. Моральне
політичне і етичне виховання та освіта, що йшли в двох напрямах – по відношенню до народу і по
відношенню до правителів, – в ідеалі повинні були бути спрямованими на досягнення громадянської
згоди, існування без насильства й агресії.
Віра в можливості єдиного ідеалу як загальної мети для всього людства надає філософськопедагогічній думці даної епохи утопічний характер, але, водночас, ідеї просвітників неодноразово
надихали освітню думку подальших епох, показуючи цілі, до яких треба прагнути.
Саме в цей період була й по-новому усвідомлена самоцінність, неповторність людської
особистості, чому немало сприяв приріст знань, запозичених з філософії та інших наук про людину.
Одним із перших, хто поставив питання про людину як культуротворчий суб'єкт, був І. Кант. Людина
визначається ним як істота активна, що творить культуру. При цьому сенс культури – всебічний і
вільний розвиток людини. Культура, в контексті кантівської філософії, фактично означає систему
гуманістичних цінностей, а головний її зміст – ідея "моральності в нас", що реалізовується, головним
чином, за допомогою виховання і самовиховання. Культура уміння, – пише І. Кант, – недостатня для
того, "щоб сприяти волі у визначенні і виборі її цілей. Остання умова придатності, яку можна назвати
культурою виховання (дисципліни), негативна і полягає у звільненні волі від деспотизму бажань, які
роблять нас, прикованими до тих або інших природних речей, нездібними самим робити вибір, з
огляду на те, що ми перетворюємо на цілі наші потяги, які природа дала нам лише замість
дороговказної нитки, щоб не нехтувати призначенням тварини в нас і не порушувати його; адже ми
достатньо вільні, щоб напружувати їх або ослабляти, додавати або збавляти коли того вимагають цілі
розуму" [1: 464-465]. У вихованні і самовихованні, підкреслює І. Кант, криється велика сила
вдосконалення людської природи. Так, розглядаючи два види боргу людини перед самою собою, він
писав: "Перший борг відноситься до морального здоров'я (ad esse) людини... маючи на меті збереження
його природи в досконалості (як сприйнятливість), інший – до морального добробуту (ad melius esse;
opulentia moralis), який полягає у володінні здатністю, достатньою для всякої мети, оскільки ця
здатність набута, і до культури (як діяльній досконалості) самого себе. – Перший принцип боргу
перед самим собою міститься у вислові: "Живи відповідно до природи (naturae convenienter vive)", тобто
зберігай досконалість своєї природи; другий же – у положенні: "Роби себе досконалішим, ніж створила
тебе природа (perfice te ut finem; perfice te ut medium)" [2: 355-356].
І. Кант гранично загострив проблему духовності, що виступає як синтез культуро-творчих потенцій,
морально-розумових начал буття, виховання доброї волі й усвідомлення людиною своєї відповідальності
і боргу як вищих цінностей. Власне людський сенс поведінки індивіда в різних життєвих ситуаціях
пов'язаний з його добровільним самопідкоренням етичному закону, що ставить людину над її власною
природою. Проголошуючи як основний зміст етичного закону положення про те, що людина повинна
відноситися до людства в собі та інших не тільки як до істоти, а як до мети, Кант тим самим виступив
проти егоїстичних варіантів моральності і проголосив принцип гуманізму.
У цьому ж напрямі розвивав свої погляди Г. В. Ф. Гегель, але в основі він поставив питання про
поняття "свободи", яка, на його думку, є необхідною умовою й підвалиною моральності. З його позиції,
вільна воля – це особливий спосіб мислення, включений у загальнопізнавальний процес. У розвитку
свободи волі людини Гегель убачав три послідовні основні стадії: природну волю, свавілля і розумну
волю. Природна воля – це початковий ступінь у розвитку свободи волі людини. Гегель називає її
природною тому, що такою виступає воля людини в її природному стані, до всякого вдосконалення і
дисциплінованості цієї волі за допомогою виховання в суспільстві та державі. Природною волею
володіють діти і неосвічені люди. Вона відрізняється безмежністю і невизначеністю своїх потягів,
бажань, схильностей. Природна воля є лише можливість, але не дійсність свободи, або, за виразом
Гегеля, вона є "волею поки вільною лише в собі". Вона стоїть вище за потяги та здібності тварини
тому, що об'єктивно підставою природної волі, її субстанцією служить загальна воля, яка у дитини й
неосвіченої людини виступає як можливість свободи, яка здатна завдяки вихованню стати дійсно
вільною. Будучи лише можливістю свободи, воля в природному стані не є ще достовірно вільною ні за
змістом, ані за формою, вона виступає у формі безпосереднього, плотського змісту. Природна воля
виявляється недостатньою, що примушує людину в процесі самопізнання виходити за її межі,
обмеживши й піддавши її запереченню, і переходити до другої стадії, іменованої Гегелем свавіллям. Але
на ступені свавілля воля виступає як здатність окремої людини вільно вибирати з безлічі зовнішніх
обставин і з різноманіття своїх власних умонастроїв, намірів і потягів яку-небудь одну перевагу перед
іншими. На відміну від природної, воля-свавілля за формою є дійсною свободою волі, оскільки істотним
4
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моментом останньої є свобода вибору. Гегель називав свавілля "формальною свободою", "для-себесвободою", бо абстрактне знання волі про свою свободу ще не є "істина" останньої. Свавілля не пов'язане з
певною необхідністю змісту. Його зміст – випадково, "за примхою" вибрані індивідом кінцеві зовнішні
обставини або внутрішні потяги, які легко можуть бути замінені іншими кінцевими обставинами і
потягами. Свавілля – це нескінченне хитання з одного боку в інший, безпорадне в усвідомленні певної і
міцної підстави волі людини, і тому воно не може служити дійсною основою етичних шукань людини.
Це ілюзія свободи.
Третім ступенем розвитку людської волі є розумна воля Розумна воля "є в собі" і "для себе" суща
свобода. Вона виступає як усвідомлення розумності, необхідності дійсності. "Людина розумна, – пише
Гегель, – має створити, виробити саму себе за допомогою виходу за свої межі, але водночас також і за
допомогою поглиблення всередину себе, щоб вона стала розумною також і для себе" [3: 41].
Отже, Гегель говорить про те, що тільки в суспільстві й завдяки суспільству людина зможе
"самовдосконалюватися" і подолати свій природний стан шляхом навчання і виховання.
Саме роздуми І. Канта та Г. Гегеля про культуротворчу основу формування людини заклали
гуманістичні орієнтири для освітніх ідеалів майбутнього, фундаментальні філософські підвалини всієї
європейської освіти.
Проте, практичне життя за умов капіталістичного способу виробництва поставило дещо інші завдання
відносно формування людини, її освітнього ідеалу. Саме в Новий час сформувалися освітні парадигми,
що витікають з потреб нового капіталістичного устрою, де ідеал особи пов'язаний, передусім, з її
"корисністю", з її призначенням бути виключною "гвинтиком" системи.
Розширення уявлення про світ, пізнавальні можливості людини і відхилення в бік прикладної
науки веде в практиці освіти до якісно іншого ідеалу людини. Це сприяє розповсюдженню в цій сфері
уявлень про "розщеплювання" цілісної особи на особу, що "вміє", особу, що "знає" й особу, що "вірує".
Таке уявлення про природу людини знайшло віддзеркалення й у розумінні різних форм освіти і виховання
та в їх подальшому розвиткові. Ідеалом індустріальної епохи поступово стає особа, що тільки "вміє".
Капіталістичний розподіл праці заглиблює цю тенденцію перетворення освіти в соціальний інститут
для формування "часткової" людини, суть якої вимірюється параметрами її економічної корисності; ця
настанова залишається домінуючою й в даний час не тільки для Європи, починаючи з XIX століття, але і
до теперішнього часу превалює у тому числі й у наший освітній парадигмі.
Отже, в Новий час з'явилася ця ідея людського економічного потенціалу, розуміння людини виключно
як людини "економічної", яка, варто додати, з того часу бере активну участь як у руйнуванні
навколишнього природного середовища, так і в руйнуванні своєї людської соціально-духовної,
природної тілесності. Окрім цього, впровадження таких освітніх технологій, що мають за мету
здійснення тільки тих видів освіти, що моделюють і реалізують "вигідні" в економічному сенсі форми
поведінки, в кінці XX століття порушує і руйнує духовне екзистенційне поле культури.
У зв'язку з цим, виникає принципової значущості проблема – збереження високого сенсу людської
особистості в просторі освітньої культури, прикладом чого може бути постання таких сучасних
напрямів дослідження як "екологія культури" та "екологія людини" [4: 51]. Зміст освіти, іншими
словами, той ідеал людини, який формується освітою в даний історичний період, залежить від цілей, які
ставить перед собою людство. Саме освіта має стати системотворчим фактором людської цивілізації за
доби глобалізаційних процесів. Адже без нової системи освіти, що долає зазначене "розщеплення"
людської особи, не можуть бути знайдені й шляхи взаєморозуміння між різними соціокультурними
традиціями. Взаємозв'язок, взаємовплив культури і освіти є складним, багатоаспектним, діалектичним
процесом. Саме з цієї причини вирішення проблем сучасної освіти, здатної впливати на духовне і
матеріальне життя суспільства, потребує дослідження як внутрішніх змістовних тенденцій його змін,
так і особливостей національних культур, у межах яких вона розгортається. Відповідно до цього, сучасна
освіта в умовах кардинальної зміни орієнтирів повинна виробити таку позицію, яка б не створювала
культу абсолютного заперечення і дозволяла б знайти можливість "діалогу" (як це вже бувало в
попередній історії людства) з філософсько-педагогічними традиціями різних культур людства.
Це, передусім, пошук шляхів формування духовності. Під духовністю нами розуміється здатність
людини переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній "всесвіт" особи на етичній основі,
здатність створювати той внутрішній світ, завдяки якому реалізується можливість бути особистістю.
У духовному виявляється здатність репрезентувати соціум, свій час, національну культуру, брати
участь в їх творчому перетворенні й розвитку, можливість відчувати себе частиною цього світу, бути
затребуваним ним, активно брати участь у відтворенні людського буття, як матеріального, так і
духовного. У цьому повинен полягати дійсний ідеал філософії освіти.
Звичайно, проблема розвитку людської особистості та її духовності, з позицій визначення її статусу,
ролі та участі в культурному, матеріальному і власне духовному розвитку, була однією з головних тем в
історії людинознавства та філософської антропології. Кожна історична епоха накладала свій відбиток
на розуміння проблеми, оскільки змінювалися не тільки умови існування, але й сама людина,
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трансформувалися її ідеали та потяги. Поглянувши на історію світової думки, можна помітити, що
обговорення проблем людської особистості завжди виступало ознакою глибоких теоретичних
досліджень у переломні періоди історії: за часів криз і соціальних вибухів, за доби прискореного
науково-технічного розвитку. Саме тоді посилювався інтерес людини до пошуків Вічного й
Абсолютного.
Наше суспільство знову знаходиться на роздоріжжі, і з усією очевидністю напрошується порівняння
сучасної української дійсності з іншими етапами історії, час яких можна охарактеризувати як епоху
культурного перелому, руйнування життєвих стандартів, формування нових соціально-культурних
цінностей і ідеалів, – зокрема, з епохою становлення класичного капіталістичного суспільства, що
зараз зазнає глобальних перетворень.
Сьогодні наполегливо відчувається потреба у філософській теорії, яка осмислює людину в усій
сукупності, в органічній єдності з самою собою, з природою і сучасним суспільством, дозволяє
визначити цілі людського існування, усвідомити його можливості і перспективи, зокрема, у дзеркалі
філософсько-освітньої рефлексії.
Вивчення сучасної філософсько-педагогічної літератури дозволило виявити різноманіття підходів
до поняття "освіта" [5]. Традиційна освіта розглядається як результат навчання і виховання, як
соціальний інститут, якщо мова йде про його прикладне значення. Крім того, освіта – це складне
явище, що представляє історико-культурний феномен і різновид соціальних і педагогічних систем.
Вона володіє цілеспрямованістю, цілісністю, структурованістю. Процесуальність і результативність
освіти – це духовна оболонка людини, яка складається під впливом моральних і духовних цінностей
та діяльнісних відносин. Освітній простір не обмежується школою, учбовими закладами. Завданнями
освіти є створення умов для формування вільної особи, розуміння інших людей, формування
мислення, спілкування. Окрім цього, наша традиційна освіта розглядається як процес, організований
школою з метою підготовки молодого покоління до життя з урахуванням культурної спадщини і духовноетичних цінностей, які є визначальними у формуванні національної свідомості (патріотизм,
відповідальність за долю свого народу та людства загалом). Усі ці характеристики цілком
відповідають завданням національної філософії освіти. Варто зазначити, що специфіка вітчизняних
культурно-освітянських традицій відповідає завданням гуманізації освіти, формування
людиноцентричного світогляду, який жодною мірою не зводиться до Модернового
антропоцентризму, що протиставляє людину природі та відповідає капіталістично-споживацькому
світогляду. Як переконливо демонструє сучасний український дослідник В. Г. Кремень, це "не просто
чергове філософське і антропологічне вчення, а перетворення філософування і гуманістичних
міркувань як таких на новий тип метафілософії і світогляду, безпосередньо дотичних до вищих
смислів буття, які діють через життя і живе мислення" [6: 5].
Світобачення сучасної людини, вимагає вироблення на сучасний поліфонічний світ філософськоосвітянського світогляду, що поєднує в собі традиції і новації. Сучасний дослідник, зіткнувшись з
негативними наслідками модернізації українського суспільства, вимушений, з одного боку, з
недовірою ставитися до інших культур, а з іншого – прагнути вичленувати метафізичні зв'язки між
усіма культурно-національними осередками. І в цьому йому може допомогти не тільки виділення
парадигмальних особливостей української або іншої культури, але й повернення – вже на новому
рівні – до класичної метафізичної традиції, для якої характерний погляд на світ як на єдине ціле. У
результаті, в процесі діалогу, взаємодоповнення і взаємопроникнення різних філософських систем і
освітніх концепцій гуманістичної спрямованості можуть формуватися освітні концепції людської
особистості XXI століття, які вбирають в себе індивідуальне й універсальне начало.
Таким чином, можна зробити деякі висновки. Отже, в Новий час сформувалася освітня парадигма,
що виходить з потреб нового соціального й економічного строю, де ідеал особи, передусім,
пов'язаний з її "корисністю", виключно призначенням бути "гвинтиком" системи. Цей ідеал
особистості в основних своїх рисах зберігається й у наш час, коли роль людини-споживача в появі
загрози екологічної катастрофи стає все більш очевидною й висуває потребу радикальної
трансформації цього ідеалу. Така трансформація може бути здійсненою за умов повернення на
новому світоглядному рівні до уявлень про універсальний та загальнолюдський зміст освітнього
ідеалу людини, що зображується зокрема в класичній філософській думці. Збереження та
репродукування високого сенсу людської особистості у просторі освітньої культури є запорукою
перетворення освіти на системотворчий фактор людської цивілізації, долаючи "розщеплення"
людської особи на таку, що "знає", та таку, що "вміє", дозволяючи віднайти й шляхи взаєморозуміння
між різними культурами людства. Пошук шляхів уможливлення нової "універсальності", що, на
відміну від класичного світоглядного монізму, не призводила б до знищення індивідуальних
особливостей та множини партикулярного, виявляється одним із найбільш важливих завдань сучасної
філософії освіти та становить собою напрям подальших досліджень з означеної тематики.
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Матеріал надійшов до редакції 19.11. 2011 р.
Пинчук Е. А. Идеал человека в образовании Нового времени и в свете проблем современности.
В статье рассматриваются особенности образования, которое сформировало идеал личности,
укоренённый и в современной европейской образовательной культуре. Утверждается, что
образовательный идеал Нового времени, существенной характеристикой которого является
формирование человека с позиций его "полезности", в основном сохранил свое традиционное значение
до настоящего времени, демонстрирующее необходимость его трансформации в направлении
гуманизации и универсализации.
Pinchuk E. A. Human Ideal in the Education of Modern Times and under Present Problems.
In the article the author considers the features of education that shaped the ideal of personality that still
exists in the present-day European educational culture. It is stated that the educational ideal of the Modern
age, mainly characterized by a person's formation from the position of his/her "usage", mainly preserve its
traditional meaning till the present time that proves the necessity of its transformation in the direction of
humanization and universalization.
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РОЛЬ І ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
В УМОВАХ РЕАЛЬНОСТІ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ:
АДЕКВАТНА ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена адекватній відповіді з боку політичної і інтелектуальної еліти на нові загрози і
виклики, які чекають людство в XXI ст. Аналізується низка нових викликів, що, на думку авторів,
постають сьогодні перед світом загалом і Україною, зокрема. Пропонуються можливі шляхи
вирішення найбільш гострих проблем, в тому числі в галузі освіти та виховання нових поколінь.
Про глобальні загрози і, за термінологією Організації Об’єднаних націй, "нові виклики" XXI
століття написано і висловлено досить багато. Причому думки і висновки авторитетних політиків,
учених і галузевих фахівців-практиків, їх погляди на комплекс нових проблем людства носять
суперечливий характер і часто вкрай категоричні. Наукова та професійна дискусія з даної
проблематики вийшла за межі аналітичних центрів та фахових видань, викликавши широкий
суспільний резонанс. Незважаючи на іноді полярність думок та висновків, спеціалісти сходяться в
одному: нові проблеми є, і вони реальні "тут і тепер". Низка викликів, що в XX столітті мали
латентний або вирішуваний характер, переросли в реальні загрози для нормального функціонування
складної і уразливої системи біосоціоценозу і Землі загалом.
Виділимо, на наш погляд, найбільш глобальні з них, а також відзначимо авторів, що роздумували
над проблемою і публікувалися з цієї тематики.
Природно, дана проблематика не залишена без уваги науковою громадськістю. У кожній з
позначених нижче тем утвердились вітчизняні і зарубіжні авторитети. Про глобальні загрози і
виклики досить багато пишуть українські вчені: В. Семиноженко, І. Грабар, П. Саух, Ю. Пахомов [1],
Д. Зеркалов [2], В. Горбулін [3], Ю. Маломуж [4]; російські вчені В. Дергачов [5], А. Богданова [6],
А. Малашенко [7], І. Іванов [8], В. Кузнєцов [9]; написані дисертації і підручники Р. Гараєва [10],
Д. Чуєва [11], С. Кортунова [12]. Варто безумовно згадати і про відомі роботи зарубіжних авторів:
"Велика шахівниця" З. Бжезінського [13], "Глобальне потепління" Майкла Спектера [14], праці
фахівця з азіатських культурно-релігійних проблем Джалал Діні [15] та ін. [16; 17].
І найголовніше, що міжнародна спільнота в особі ООН прекрасно усвідомлює ці загрози і реагує
на них шляхом ухвалення спеціальних резолюцій. У 2002 році була прийнята найбільш значима з них:
"Про реагування на глобальні загрози і виклики" [18].
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб, по змозі повно і, водночас, стисло окреслити
перелік, зміст та характер викликів та загроз, що постали перед людством у ХХІ столітті, виокремити
ряд нових, з нашої точки зору, проблем і викликів, а також запропонувати деякі можливі шляхи їх
вирішення або, принаймні, послаблення.
I.
Загрози, характер яких відомий
1. Порушення/руйнування екосистемного балансу планети загалом і України зокрема, внаслідок
діяльності людини;
2. Неминуче, на думку низки авторів, зіткнення цивілізацій. Йдеться про два вектори
напруженості:
- світоглядне та ідеологічне протистояння ісламського світу (1,2 млрд. чол.) та євроамериканського християнського економіко-політичного конгломерату (близько. 1 млрд. чол.);
- економічне протистояння нових азійських промислово-фінансових гігантів на чолі з
конфуціансько-буддистським Китаєм (1,5 млрд. чол.) та євро-американського центру сили.
3. Загроза вичерпаності природних ресурсів, насамперед прісної води. Різке збільшення
середньорічної температури у ряді регіонів планети, кількості та тривалості засух поставили вже
сьогодні під загрозу виживання близько 1,2 млрд. чол. Ця загроза пов'язана з іншою: промислове
виробництво безповоротно вилучає з природи воду як найважливіший технологічний продукт: на
виплавку тони сталі потрібно 8 тон прісної води, тони алюмінію – 20 тон. З ресурсами паливноенергетичного сектору становище також досить серйозне, але поки не критичне (з огляду на
нещодавно відкриті бразильські, азійські та європейські шельфові родовища нафти і газу).
4. Загроза глобальних техногенних катастроф. Трагедію із загибеллю людей і розливом нафти в
Мексиканській затоці вже сьогодні називають другим Чорнобилем.
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5. Загроза масштабних стихійних лих внаслідок потепління клімату. Фахівці стверджують, що
середньорічна температура Землі підвищилася незначно (не більше, як на півтора градуси), проте це
явище спричинило різкий стрибок у силі та частоті ураганів і повеней. На всіх континентах
відзначені, поряд з "плановими", сезонними циклонами, і раптові, "позапланові": Європу і Америку,
Австралію і Азію щорік атакують потужні засухи, зливи і штормові вітри, які мимоволі змушують
замислитися про кару Господню. Не дивно, що в масовій свідомості і навколонауковій літературі
міцно утвердився багатоваріантний сценарій Апокаліпсису.
За даними О. Кокоріна, координатора програми "Клімат і енергетика" Всесвітнього фонду дикої
природи (Росія) кількість стихійних лих "у наступні 15 років збільшиться вдвічі і так далі за
принципом геометричної прогресії" [19: 84]. Він також зазначає, що "смуга частих засух протягнеться
від Португалії до західного краю Китаю, зачепить і південні райони України і Росії" [19]. Провідні
кліматологи світу Марк Лінас, лауреат премії Британської академії наук, та Тер'є Бернстен, провідний
фахівець Центру міжнародних досліджень клімату та навколишнього середовища (Норвегія),
вважають, що, оскільки до кінця століття рівень Світового океану підвищиться на 50-100 см,
необхідність в переселенні сотень мільйонів людей із низинних місцевостей, дельт річок і
тихоокеанських островів "поставить перед людством проблему перерозподілу територій, і вже тепер
ведуться розробки різних варіантів карт заселення світу" [19].
6. Загроза спонтанного виникнення глобальної, у тому числі ядерної війни. Напівофіційне
"розповзання" військових ядерних технологій, поява нових можливостей у зростаючих економіках
низки країн зберігає актуальність "Маніфесту Рассела – Ейнштейна".
7. Загроза зникнення національної ідентифікації і самоідентифікації не лише сотень малих, але і
системних, у цивілізаційному аспекті, етносів внаслідок глобалізаційних тенденцій, які суттєво
посилилися. Сучасний світ передбачає вільне перетікання робочої сили, капіталів і послуг.
Посиленням прикордонного контролю, візового режиму і створенням "фільтраційних зон" цей процес
не зупинити: кордони у їх теперішньому вигляді, на наш погляд, неминуче відімруть. Глобальні
інформаційні мережі і міграція лише підсилюють мультинаціональність та мультикультурність навіть
таких стовпів консерватизму, як Європа або католицька частина обох Америк.
8. Загроза демографічного тиску на планету, про яку так багато говорили з часів Мальтуса, на наш
погляд, значною мірою знята (відсунута внаслідок інтенсифікації виробництва і появи нових
технологій в аграрному секторі, а також усе більш реальній допомозі сільському господарству з боку
селекціонерів і біотехнологів). Мальтузіанці писали про "критичні 8 млрд. населення", але планета
вже з сьогоднішніми можливостями може витримати і 20, проблема лише в нерівномірному розподілі
запасів їжі. На всіх без виключення континентах є значний резерв слаборозвиненої та малозаселеної
території, існують і ресурси для їх освоєння. Не випадково Китай вже сьогодні реалізує масштабний
проект переселення на північні території 19-20 млн. чол. з прибережної, перенаселеної зони, яка, до
того ж, знаходиться під постійною загрозою природних катастроф. Для цих людей в раніше суворій
пустинній місцевості вже зведені нові міста, прокладені шляхи і, за допомогою повороту русел річок,
створені запаси водних ресурсів. В перспективі проект має вийти на цифру у 200 мільйонів
переселенців, сконцентрованих навколо нових родовищ корисних копалин та водних резервуарів.
Ми додали б до цього списку загроз, над вирішенням яких більшою чи меншою мірою активно
працює сьогодні людство, також низку нових, що актуалізувалися буквально в останні роки. Фаза
латентного накопичення негативних чинників цих проблем завершена, і сьогодні вони стали
зрозумілими і філософу, що володіє синтетичним мисленням, методами узагальнення, і політологу
або історику, що схильні до аналітики, і певній кількості найбільш далекоглядних представників
політичної еліти.
II. Загрози, що, на думу авторів, чітко окреслилися останнім часом
1. Загроза фінансового колапсу світової економіки. Загальновідомо, що Сполучені Штати і нині є
найпотужнішою економікою в світі: близько половини світового виробництва зосереджено в цій
країні, і 80% світового капіталу – американські. Проте ця країна водночас є найбільшим боржником з
"перегрітою" економікою, орієнтованою на безупинне масове споживання кінцевого продукту, яка
перманентно потерпає від тиску віртуальних грошей. Один лише Китай, без будь-чиєї допомоги
ззовні, може у будь-який момент обрушити цей коло́с, просто вкинувши на ринок свій трильйон
доларів накопичень. Долар, основна світова валюта, настільки слабко забезпечений реальним
товаром, і його так багато (та безупинно друкується ще), що загроза фінансової кризи стає щоденною
і неминучою. На наш погляд, за відсутності реакції з боку політичної еліти провідних економік світу,
економічні та фінансові кризи частішатимуть і ставатимуть глибшими, болючішими та тривалішими.
В таких умовах можуть не витримати слабкі та вразливі (через низьку диверсифікацію виробництва)
ланки в ланцюзі тісно переплетених економік світу (до яких автори відносять і Україну), і тоді
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кризові явища останніх років, дуже можливо, світовою економічною спільнотою будуть сприйматися
лише як період відносного неспокою.
Проте залишимо це питання для обговорення економістам та верхівці політичної і фінансової
еліти, обмежившись лише постановкою проблеми. Тим паче, що варіанти вирішення вже
пропонуються. Нам відомі принаймні два з них: введення в найближчій перспективі нової, штучно
створеної світової валюти під гарантії міжнародного забезпечення (автор пропозиції – відомий
фінансист Джордж Сорос) або переорієнтація світової економіки на стабільний та дедалі більш
впливовий китайський юань (пропозиція провідних азійських бірж та Організації АзіатськоТихоокеанського співробітництва).
На наш погляд, найбільш системною, і, на жаль, невідворотною, є загроза іншого роду. На ній ми
зупинимося більш детально.
2. Загроза переродження людини і людства, зміна їх глибинної суті і призначення. Причому для
фахівців – філософів, психологів, соціологів, психіатрів результат цього переродження неясний; як
неясний і його характер: поки що бракує даних, не накопичені кількісні і якісні масиви
експериментальних досліджень для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку сумарно іде розвиток
людства – до прогресу, чи навпаки, переважно до регресу. Проте вже сьогодні зрозуміло, що у
жодному випадку це не безвихідь/застій, як вважали ще десять років тому деякі науковці, адепти
песимістичного сценарію людської еволюції. Автори не є прихильниками такого сценарію розвитку
людини, адже з історичної та біологічної точок зору людство знаходиться поки на стадії "підліткового
віку" і шлях, пунктирно намічений природою, згідно з логікою будь-якого розвитку, ще довгий (адже
базові історичні віхи людства – виникнення абстрактного мислення, духовного життя, родової пам'яті
та писемної історії, релігії, мистецтва та науки вмістилися у незначний з еволюційної, цивілізаційної
та історичної точок зору проміжок часу з кінця мезоліту (приблизно 10 тис. років до н.е.) до наших
днів.
Розглянемо принципову суть загрози такого роду.
У науковому середовищі загальновизнаним є факт про вступ людства в постіндустріальну фазу
розвитку. Це підкріплюється фактичним станом справ: лише 40% світової економіки зараз припадає
на сферу виробництва, інші 60% розподіляються нерівними частками між сферами інформації,
послуг, розваг та туризму. Діти зростають у надзвичайно потужному полі безсистемної on-line
інформації. За обсягом засвоєного фактажу (підкреслимо, не знань), що прийшов з різних джерел
(ЗМІ, Інтернет, соціум, освіта), школяр молодших класів далеко перевершив не лише античних
класиків, але і професуру Нового часу.
На цьому фоні спостерігається явна криза системи освіти як в Європі, так і в Америці та Японії.
Політична еліта, що нестримно змінюється, виявилася не готовою до викликів реальності: якісний
фахівець вузького профілю опинився в цій реальності зайвим ще 30 років тому. Щороку відмирають
десятки потрібних ще вчора професій, на зміну приходять нові і незвичайні: конфліктолог,
соціальний психолог, біотехнолог та біоінженер, інноваційний маркетолог, ландшафтний дизайнер і
так далі.
Швидкими темпами девальвуються і дипломи фахівців вузького профілю, натомість ринок праці
потребує все більшої кількості підготовлених людей у "межових" сферах різних галузей знань:
біохіміків, політологів, медичних і виробничих психологів, фізико-хіміків, генних інженерів,
системних менеджерів і аналітиків, комп'ютерних графіків і так далі.
Політична, наукова і освітня еліта Європи намагається відреагувати на цей виклик у міру сил і
можливостей: прийнята Болонська декларація реформування системи європейської вищої освіти,
однією з вимог якої є "накопичення знань впродовж усього життя" шляхом збирання так званих
кредитів. Болонський протокол підписали практично всі європейські держави, в тому числі і Україна.
Проте приживається ця система з великими труднощами, зважаючи на очевидні недоліки [20].
Водночас низка держав і провідних університетів вийшли з Болонського "єдиного освітнього
простору" і замислюються над реалізацією чергової реформи вищої школи згідно з новою,
Лісабонською угодою.
Нове покоління "дітей-індиго" не вміє і не прагне самостійно отримувати та систематизувати
знання: вони переконані, що пошукові системи комп'ютера здатні відповісти на будь-яке питання.
Проте теза про те, що "в Google є все", глибоко помилкова. Інформація, зібрана в Мережі, – це старі,
засвоєні знання людства. Інтернет розвивається лише екстенсивно, через нові поповнення
інформацією, що вже комусь відома. Навичок наукового пошуку комп'ютер не дає, методики
отримання дійсно нових знань шляхом аналізу, узагальнення, експерименту також. Зростає генерація
людей, що не знає, як робити відкриття і як вирішити проблему. Ми не відкидаємо, звичайно,
величезну допоміжну та інформативну функцію Всесвітньої мережі, в тому числі, в науковій
систематизації знань та ідей, обміну думками, полегшення доступу до архівів, бібліотек,
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першоджерел та інших баз даних. Але ці функції саме допоміжні, вторинні, суто технічні і до
творчого пошуку відношення не мають.
Показовим в цьому сенсі є факт досить оперативного реагування на зазначену загрозу політичної
еліти і системи освіти Англії: у дитячих садках цієї країни в перелік початкових освітніх дисциплін
включена філософія.
Болонська освітня тенденція лише посилює названу проблему: гонитва за накопиченням залікових
балів і кредитів – це те ж саме кількісне нарощування здобутої інформації. З університетських
аудиторій майже зникли найкорисніші, на нашу думку, дискусійні заняття: диспути, круглі столи,
рольові ігри, обговорення рефератів і повідомлень.
Неготовність самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність, оперативно і
адекватно реагувати на кризові та стресові ситуації, веде до зміни психіки "людини XXI століття".
Молодь виявляється не готовою жити в реальному, а не віртуальному світі. Результат невтішний:
загрозливою стає статистика самогубств у молодіжному середовищі, поступово зникає інститут
шлюбу, та, як наслідок, дедалі більше дітей виховуються в дисфункціональних сім'ях.
Сьогодні психологи і психіатри звертають увагу на наступні проблеми:
1. Зниження спільного інтелекту в популяції (в той же час спостерігається зростання числа
надзвичайно і незвичайно обдарованих індивідів – саме таких ми називаємо "індиго").
2. Зростання числа поведінкових порушень серед дітей і підлітків, причому характер і глибина
девіацій носять часто пряму загрозу оточуючим.
3. Підміна у дітей і підлітків реального світу віртуальним (соціальні мережі, комп'ютерні
стимулятори, фентезі-світи), що порушує і руйнує навички соціальної взаємодії.
Поступове усунення етичних і моральних кордонів, яке спостерігається в середовищі так званого
"золотого мільярда", веде до сурогатних форм соціального об'єднання людей.
В обивателя кінця 70-х – початку 80-х років картина сьогоднішнього світу викликала б щирий
подив і, навряд чи, захоплення.
Політична еліта низки провідних країн світу, витримуючи курс на всезагальну і всеохоплюючу
толерантність, законодавчо забезпечила вільний шлях до так званих "легких" наркотиків, випадкових
статевих зв'язків, створення одностатевих сімей, усиновлення такими сім'ями дітей, появи в
суспільстві цілих нових страт бісексуалів, трансвеститів, людей, що змінили стать. Автори украй
скептично відносяться до спроб пояснити офіційні цифри посиланнями на зміни біологічних і
соціальних потреб і духовне розкріпачення людства.
Потреби залишилися тими ж, етичні ж межі істотно трансформувалися. В умовах масованого
прищеплення загальної толерантності з боку ЗМІ і системи освіти, жорсткі норми сімейного,
релігійного і навіть дворового виховання перетворилися на далекі, правильні, але непотрібні в побуті
умовності. І, як наслідок, незважаючи на яскравість і розмаїття сурогатних форм соціоконтактів,
людина залишається фактично наодинці з собою, своїми проблемами і комплексами.
3. У недалекому майбутньому, як вважається, людству доведеться зіткнутися з реальною
боротьбою за владу зі штучним, комп'ютерним інтелектом.
В одному з інтерв'ю відомий московський професор-фізик С. Капіца відзначив, що вже зараз в
Інтернеті, який надзвичайно швидко нарощує свої можливості, тобто розвивається і "вчиться",
найбільш потужні домени мають зародки інтелекту, що виник мимоволі. За своєю швидкодією
потужні аналітичні комп'ютери серії Діп Сот (подані людству як шахові, але зрозуміло, що вони є
також військовими) нещодавно випередили можливості людського мозку. Поки що інтелект людини з
такими загрозами може впоратися легко. Крім того, Норберт Вінер в п'ятдесятих роках минулого
століття замислив комп'ютер як приблизну копію людського мозку. Він розумів, що це буде лише
мозок машини, і безмежні можливості людського абстрактного мислення, замішаного на емоціях, для
нього конструктивно і принципово недосяжні. Але Інтернет – це глобальна мережа сотень мільйонів
електронних аналогів мозку колосальної сумарної потужності, межі вдосконалення якої поки що
навіть не вивчаються і, одного дня народившись, кібержиття, за логікою будь-якого процесу, почне
еволюціонувати. Крім того, самі люди "йдуть назустріч" машині, наполегливо шукаючи шляхи до
створення штучного інтелекту. Чи вистачить сил у нових поколінь здолати такого роду виклик,
використати його собі на користь і досягти співпраці з таким інтелектом, покаже життя та плоди
зусиль політичної еліти щодо реалізації практичних кроків щодо поліпшення якісних характеристик
нових поколінь людей. При цьому доведеться враховувати і появу нових загроз, як, наприклад,
прорив в науці і відкриття нанотехнологій. Наноробот при мікронних розмірах практично "розумний
з народження", здатний до відтворення; що на практиці дасть впровадження їх у масове виробництво,
ніхто поки виразно сказати не може.
Природно, наведений вище список викликів і загроз неповний, і, на наш погляд, жодна з проблем
(крім, можливо, кліматичної) не досягла критичної фази. Проблеми ці актуальні і для України як
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унікальної в стратегічному відношенні держави, що знаходиться в центрі напруженості векторів
Європа – Азія, християнство – іслам, "золотий мільярд" – решта світу, європейсько-американські
культурні цінності і орієнтири – досягнення інших цивілізацій [3; 5]. Не варто забувати і про те, що
Україна знаходиться на перетині дедалі більш повноводних міграційних потоків [3; 4].
Проаналізувавши завдання політичної та інтелектуальної еліт щодо адекватної відповіді на
глобальні виклики нового тисячоліття за тими кроками, які ці еліти роблять для вирішення нових
проблем в умовах змінної реальності, можна зробити такі висновки:
а) Теоретичний аспект даного комплексу завдань.
1. Інтелектуальна еліта до глобальних загроз опинилася значною мірою готова. Парадоксально,
але більшість з цих загроз є плодами її власних зусиль.
Активно проводяться дискусії на науково-практичних конференціях та нових спеціалізованих
наукових сайтах; розробляються і впроваджуються антикризові концепції (фінансові, освітні,
гуманітарні), одна з яких, присвячена боротьбі зі змінами клімату, нещодавно була реалізована
політиками у вигляді домовленості 194 країн світу (під егідою ООН) на 20-40 % скоротити викиди
парникових газів в атмосферу і створити спеціальний фонд для адаптації людства до змін клімату
[19]; відкриті для публікацій спеціально створені наукові журнали і часописи, присвячені проблемам
глобалізації, змін клімату, релігійних конфліктів та міжконфесійних протиріч, культурних і
ментальних традицій народів і так далі.
Тобто, реакція на загрози адекватна, активна по суті і відповідає ступеню тиску проблеми.
2. Політична еліта до нових загроз опинилася значною мірою не готова. Позначається
консерватизм і інерційність мислення в прийнятті рішень цієї категорії управлінців.
Досить пригадати для прикладу, що найбільші виробники – США і Китай – досі не підписали
Кіотського протоколу про скорочення шкідливих викидів в атмосферу; про те, з якими труднощами
проходили політичні рішення про заборону використання фреону в побуті, заборону промислового
вилову китів, кризову допомогу з боку Євросоюзу і МВФ навіть власним проблемним членам –
Греції, Ірландії, Іспанії, і так далі – список неефективних, хаотичних кроків або взагалі відсутність
таких з боку політичної еліти значний.
б) Практичний аспект: кроки і пропозиції.
1. Не варто "рятувати" нове покоління 2000-х через побудову хибної, з нашої точки зору, шкільної
і університетської матриці знання, що в підсумку складається з набору формул, дат і розрізнених
фактів, методом регулярного масованого тестування. Тест не здатний виявити системні знання,
розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тобто глибину освоєння предмету. Навзамін уривчастим,
"мозаїчним" поверховим знанням, що засвоюються за тестовою методикою варто запропонувати
школяру/студентові максимально розкріпачений дискусійний стиль занять. Лише такий стиль здатен
прищепити людині завзятість, навички аргументованого відстоювання позицій і лідерства.
2. Спостерігаючи зростаючий вплив на суспільство аудіовізуальних ресурсів, можливо, варто
запропонувати всьому ланцюгу освіти (дошкільник > школяр > студент > аспірант) варіанти аудіо- та
відеопідручників, хрестоматій і словників. Адже книга сьогодні молоддю забута, з нашого погляду
незаслужено.
3. Констатуючи зсув акценту цивілізаційного розвитку в невиробничу сферу, найбільш важливим
завданням політичної і інтелектуальної еліти стає всебічне зміцнення гуманітарного блоку дисциплін:
філософії, політології, психології, етики та ін.
Насправді ж у вітчизняних реаліях ми спостерігаємо цілеспрямоване і методичне вихолощення
філософської, світоглядної складової з університетської освіти шляхом скорочення кількості і обсягу
життєво необхідних предметів. Саме життєво необхідних, бо знання тригонометрії або вміння
вирішувати рівняння вищого порядку (при всій повазі до точних наук) ще нікого не врятувало від
елементарного стресу, не підказало шляху вирішення особистої проблеми або виходу зі складної
життєвої ситуації. А гуманітарні дисципліни учать саме цьому. Крім того, вони прищеплюють людині
творчий, яскравий стиль життя, навчають узагальнювати і аналізувати факти, вмінню взаємодіяти з
людьми. Перелік можна продовжити, але навряд чи варто. Українські реалії більш сумні та прозаїчні.
4. Варто різко збільшити зусилля в сфері психологічної реабілітації та профілактики абсолютно
всіх категорій населення. Прес навколишньої дійсності, перелік персональних і глобальних загроз
настільки великий, що весь соціум знаходиться в перманентно стресовому стані. Конфлікти і кризи,
що накопичуються десятиліттями, неминуче призводять до зняття напруги через соціальний вибух.
Для індивіда така ситуація ще складніша, бо несе за собою втрату здоров'я і самого життя. Давно
назріла необхідність масштабного введення в управлінські, виробничі, учбові колективи посад
штатних конфліктологів, політологів, психологів, психотерапевтів.
5. Політичній еліті необхідно вчитися багатьом речам: швидкості реакції на загрози і виклики,
вмінню управляти кризою і знімати її, здатності налагодити діалог з соціумом, з недержавними і
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неформальними організаціями, з опозицією. Раціональні думки, жорсткий аналіз, ділові пропозиції
часто народжуються саме в цьому середовищі.
6. Владна вертикаль на всіх рівнях – і ієрархічному, і мережевому – просто зобов'язана
використовувати експертне середовище і розробників з числа кращої частини інтелектуальної еліти.
На практиці ж потенціал ученого співтовариства залишається переважно незатребуваним.
Докладаючи зусиль до виховання і творення покоління 2000-х, ми робимо інвестиції в майбутнє.
Перспективи подальших досліджень вбачаються, передусім, у побудові системного знання про
комплексний характер загроз і викликів людству, а також шкали пріоритетних завдань, які стоять
перед науковцями та політичною елітою щодо адекватної відповіді на них, шляхів мінімізації
пов’язаних з цим ризиків і матеріальних втрат.
Економічна наука, соціологія, політологія, релігієзнавство, психологія, логістика, кліматологія та
інші прикладні дисципліни, кожна у своїй площині, можуть і повинні в максимально стислі терміни
накопичити достатній масив інформації про характер, гостроту, динаміку та можливі наслідки загроз
та викликів, що нині постали перед людством. Своє вагоме слово повинна сказати філософія – в
частині узагальнення отриманих колегами емпіричних результатів, аналізу поданих ними висновків,
розстановці пріоритетів, тактичних і стратегічних завдань.
Важливо при цьому налагодити тісний зворотній зв'язок між наукою та політичною елітою, в
руках якої сконцентровані ресурси для реалізації запропонованого науковцями комплексу заходів.
Таким чином, забезпечивши єдність теорії та практики, людство, на нашу думку, цілком в змозі
відповісти на будь-який виклик чи глобальну загрозу.
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Матеріал надійшов до редакції 16.11. 2010 р.
И. А. Мельничук, Е. Ю. Мельничук. Роль и психологическая готовность политической
и интеллектуальной элиты в условиях меняющейся реальности, которая изменяется:
адекватный ответ на глобальные угрозы и вызовы XXI века.
Статья посвящена адекватному ответу со стороны политической и интеллектуальной элиты на
новые угрозы и вызовы, которые ожидают человечество в XXI ст. Анализируется ряд новых
вызовов, что, по мнению авторов, появляются сегодня перед миром в целом и Украиной, в
частности. Предлагаются возможные пути решения наиболее острых проблем, в том числе и в
сфере образования и воспитания новых поколений.
I. A. Melnichuk, O. Y. Melnichuk. Role and Psychological Readiness of Political and Intellectual Elites
in the Conditions of Changing Reality: Adequate Answer for the Global Threats
and Calls of the XXI Century.
The article is devoted to the adequate answer from the side of political and intellectual elites on the new
threats and calls which expect humanity in the XXI century. The row of new calls, as authors consider,
appearing today in the world in the whole and in Ukraine in particular is analyzed.
The possible ways of decision of the sharpest problems are offered, including the sphere of education and
training of new generations.
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ВПЛИВ МІФІВ НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
В статті розглянуто суть міфу. Зосереджено увагу на його універсальних функціях, що здійснюють
вплив на розвиток суспільно-політичного буття. При цьому на конкретних прикладах робиться
спроба довести, хто є суб’єктом міфотворення і яка мета цих міфів у суспільстві та бутті людини.
Постановка проблеми. Цілісний соціально-філософський аналіз міфологізації сучасної суспільної
свідомості зумовлений, насамперед, тим, що глибинні перетворення способу життя і соціальної
поведінки населення є невід’ємною ознакою трансформації суспільства. Сьогодні відбувається зміна
основних принципів, на яких ґрунтуються стосунки між людьми, змінюється ціннісно-нормативна
система поведінки людей, здійснюється відмирання старих і створення нових соціальних,
ідеологічних, буденних міфологічних конструкцій, активне, хоч іноді й непомітне, впровадження їх у
масову свідомість через засоби масової інформації з метою впливу та маніпулювання нею.
Позаяк міфологічні проекти пронизують усі сфери сучасного суспільства, то дослідження
характерних рис сучасної міфології, шляхів та принципів утворення сучасних міфів, механізмів
свідомої чи несвідомої міфологізації суспільної свідомості, а також впливу цих процесів на
формування та задоволення сучасних духовних і матеріальних потреб є, на наш погляд, надзвичайно
важливим. Адже саме міфологічне світобачення є, за певних обставин, одним із витоків формування
як індивідуальної, так і суспільної свідомості. Вивчення природи та структури сучасних міфологічних
конструкцій, визначення їх реальної ролі в мотивації соціально-політичної та морально-естетичної
діяльності людей, шляхів та способів проникнення міфології в численні сфери суспільства,
формування на цій основі певних алгоритмів поведінки соціальних груп є, безумовно, актуальним для
соціально-філософського аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова розробка терміну "міфологізація" та його
залучення до філософського вжитку в ХІХ-ХХ ст. відбулися завдяки працям Е. Тейлора, М. Мюллера,
Е. Ланга, В. Вунджа, Л. Леві-Брюля, Е. Кассірера, Б. Маліновського – представників структурної,
ритуальної і психологічної шкіл. З вітчизняних досліджень на рівні світової думки стоять праці
М. Костомарова, О. Потебні, Ф. Вовка. Міфологізацію як прояв колективної свідомості розглядали
Л. Леві-Брюль та К. Леві-Стросс, як прояв колективного несвідомого – К. Юнг, як вияв
індивідуальних несвідомих бажань – З. Фрейд. Структураліст Р. Барт розглядав міфологізацію як
процес створення певних знакових систем; Е. Кассірер вважає міфотворчість найвищим проявом
духовної діяльності людей; відомі представники сучасної німецької та американської філософії
М. Горкхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм та Ю. Габермас підходять до цієї проблеми в межах
обґрунтування стратегії внутрішньої критики суспільних патологій.
Вагомим є внесок російських філософів у дослідження проблеми міфологізації: О. Лосєва –
проблема виникнення архаїчного міфу та його природи, Я. Голосовкера – міфологізація як вияв
творчої активності людини, М. Лівшиця – проблема співіснування міфології сучасної та давньої,
А. Гуревича – дослідження міфологізації як елементу історичного розвитку ментальності та її впливу
на соціокультурні форми життя суспільства. На особливу увагу заслуговують роботи П. Гуревича,
Г. Дилигенського, М. Попова, В. Феофанова в царині дослідження типів, форм та механізмів
функціонування соціальних міфів, праці С. Аверинцева та Н. Автономової з реконструкції
психоаналітичних та постмодерністських підходів до означеної проблеми.
Значним є доробок вітчизняних філософів у розв’язання проблем міфологізації. Принципові
аспекти впливу міфології на розвиток форм суспільної свідомості досліджені у працях В. Шинкарука,
В. Горського, А. Бичко, І. Бичка. Визначення соціального міфу через міф історичний здійснено у
роботах М. Поповича. Тенденції використання технологій міфологізації в сучасній політичній
боротьбі в українському суспільстві розглядаються у працях Ю. Баумана, проблема формування
соціальної психології на ґрунті міфології – Н. Паніної та Є. Головахи, проблеми створення
міфологічних орієнтирів в економічній сфері у процесі приватизації – М. Міщенка, поширення
міфологем через засоби мистецтва – Н. Гончаренко та О. Левченко, парадоксальне відновлення
міфологічної картини світу через прагнення до повного її заперечення та знищення – у дослідженнях
І. Лисого.
Проте онтологічні та соціально-психологічні засади формування сучасної соціальної міфології та
її впливу на розвиток форм суспільної свідомості не набули ще достатнього висвітлення в сучасній
науці. Недостатньо дослідженими залишаються проблеми штучного створення сучасних міфів,
вивчення механізмів їх розробки, розповсюдження та впровадження у масову свідомість через засоби
масової комунікації.
© Поліщук О. С., 2011
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Мета статті: розкрити вплив міфу на розвиток суспільства.
Завдання статті: 1) з’ясувати вплив міфу на свідомість людини; 2) визначити універсальні
функції політичного міфу у житті суспільства.
Виклад основного матеріалу. Роль соціально-політичного міфу для людини і суспільства
унікальна, універсальна, незамінна і, у міру демократизації і посилення ролі в житті суспільства
інформації, стає багато в чому вирішальною тому, що саме в межах міфу відбувається формування
людської свідомості й соціалізація особистості, а суспільство знаходить своє особливе "обличчя". Але
головна заслуга його в тому, що він (міф) забезпечує функцію духовної самоорганізації суспільства,
гармонізуючи відносини, виявляючи і засвоюючи соціальні цінності і пріоритети, з’єднуючи розум і
підсвідомість, логіку і почуття, утілюючи їх в особливому психофізичному стані єдності зі світом, що
робить світ людинозалежним.
Із ролі суспільно-політичного міфу можна зробити висновок, що в житті суспільства він виконує
важливі соціальні функції, які, на думку А. Ставицького, мають універсальний характер. До них, як
вважає дослідник, належать такі: світоглядна, епіместологічна, засвоєння і передачі уявлень масової
свідомості [1: 2]. Останні дві функції мають вербальне значення. Саме на цьому наголошують
В. Колотило та Л. Зубрицька. На їх переконання, міф є вербально оформленим, завдяки чому
виступає ефективним засобом комунікації. Він – вираз міфологічних уявлень, словесна реакція на
зовнішній світ, що не потребує логічної аргументації, але є зрозумілою для кожного учасника
політичного процесу. Для нього не існує меж природного і надприродного, об’єктивного і
суб’єктивного, причинно-наслідкові зв’язки змінюють зв’язки за аналогією та асоціацією. Міф є
рефлексивним, тому що з самого початку несумісний з раціонально-критичними підходом до будьякого явища, віддаючи перевагу емоційному змісту та суб’єктивному переконанню. Міф, а особливо
сучасний політичний, встановлює певні цінності та норми, які сприймаються переважно на віру без
раціонального, критичного мислення [2: 28-32].
Сутність міфу, зауважує Л. Харченко, не визначається його матеріальним носієм; не визначається
й тим, про що він повідомляє. Сутність міфу полягає у прихованому від безпосереднього аналізу
змісту, який міститься в міфі й потужно впливає на його споживача [3: 199-207]. Саме на цьому
наголошує Р. Барт у своїх "Міфологіях": "Оскільки міф – це слово, то міфом може стати все, що
покривається дискурсом. Визначальним для міфу є не предмет його повідомлення, а спосіб, яким
воно передається; у міфі є формальні межі, але немає субстанціональних" [4: 265]. Отже, форма міфу
інколи важливіша, аніж його зміст.
Політична міфологія є результатом особливої діяльності зі створення й поширення ідей-міфологем
та інших уявлень про політику, здатних вплинути на об’єкт державного управління. Міфологія
трансформує абстрактні соціально-політичні ідеали в конкретні образи, спроможні впливати на
суб’єкт.
Отже, початковою формою людської свідомості на планеті Земля була міфологія. Міфологія як
початкова форма людської суспільної свідомості є так само, як і філософія й релігія "світоглядною
формою свідомості". Будучи початковою формою суспільної свідомості, вона формується на
змістовій базі взаємодії людини зі світом.
Сьогоднішнє постіндустріальне суспільство характеризується особливою рисою – інформацією.
Тобто, йдеться про такі властивості людини володіти інформацією, виявляти інформацію, обробляти і
передавати її іншими. Отже, в основу діяльності людини ХХІ століття або постіндустріального
суспільства покладена інформація, й залежно від того, наскільки людина зуміє розібратися в
інформації, настільки вона зможе зайняти своє місце у суспільстві. Віднайдення людиною свого місця
в структурі суспільства є дуже важливим, адже від цього залежатиме її майбутнє.
Однак, зважаючи на тенденції та інтенсивність розвитку інформації, людині важко охопити все, та
і, можливо, цього не потрібно, адже вона (людина) не є "універсальним солдатом", вона є
"біологічним механізмом", який потребує нормальних "умов експлуатації". Ці умови залежать від
правдивої інформації, якої в сучасному світі, незважаючи на мережу інформації, дуже мало. Адже
будь-яка інформація не розкриває до кінця усіх сторінок життя. І як наслідок – людина змушена
утворювати міф, адже усім відомо, що той факт, який людство не може пояснити, або приховує, або
змушене домислювати. Результатом таких домислів людини є народження міфу. Останній виступає у
різних формах, залежно від сфери його дії: соціальній, політичній, економічній та іншій.
Така обставина дає право стверджувати, що міфи настільки опанували нашу свідомість, що без
них ми не можемо уявляти наше життя; мало того, ми навіть не намагаємося їх заперечувати. Тобто
ми не можемо відрізнити істини від міфу: в нашій уяві вони злилися воєдино. І найбільш
парадоксальним у цій ситуації є те, що, намагаючись оволодіти інформацією, людина, забувши про
свій природний дар (мислення), навіть не силується розібратися у достовірності цієї інформації. Це
пояснюється тим, що людина просто перетворилася на звичайного споживача інформації.
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Аналогічне відбувається і в реальному житті з інформацією. Коли людина не здатна розібратися в
інформаційному просторі, то потрапляє у тенета свого ж міфу. Однак доцільно відзначити, що
суспільний міф набагато складніший, ніж будь-який інший, адже він утворюється на вже існуючому
міфі. Тобто міф породив утворення ще одного міфу, і, в результаті, виник третій міф, а цей третій
спровокує ще якийсь – тобто відбувається своєрідна ланцюгова реакція, яка створює цілу мережу
міфів.
Прикладами такої мережі міфів є суспільно-політичне буття. І це дає нам можливість
переконатися в тому, що сучасне політичне життя наповнене міфами. Ці міфи мають свої
особливості: вони короткотривалі в часі, мають автора чи групу авторів, цілеспрямовані, призначені
культивувати ілюзії тощо. Крім цих особливостей, сучасні політичні міфи, на думку В. Колотило та
Л. Зубрицької, характеризуються наступним: відбувається одночасна синкретичність та біполярність,
тобто, з одного боку, міф демонструє цілісну зрозумілу картину світу, усуваючи протиріччя, а з
іншого – містить у собі біполярні конструкції – "ми – вони", "свій – чужий", "герой – ворог" тощо, на
яких ґрунтується міф; просторово-часовий динамізм, тобто активізація міфологічних уявлень про час
та простір; персоніфікований характер міфологізації окремого політичного суб’єкта або інституту;
маніпулятивний характер, тобто здебільшого використання міфів як засобу маніпулювання
свідомістю [2: 28-32].
Доцільно зазначити, що сучасне суспільно-політичне життя переповнене різними міфами, які
розділяють українське суспільство на своїх та чужих, східних та західних, героїв та зрадників. При
цьому, як правило, всі політичні міфи з цієї проблеми утворені штучно, конкретною особою чи
групою осіб, які переслідують єдину мету: "розподіляти і володарювати". У зв’язку з цим вони
вдаються до утворення штучних ворогів як ззовні, так і всередині самої держави, а це, в свою чергу,
сприяє тому, що суспільство на підсвідомому рівні сегментується і в результаті стає легше керованим.
Прикладом сучасних політичних міфів, на думку О. Вишняка, є вступ України в НАТО та надання
російській мові статусу другої державної [5].
Хотілося б відзначити, що, незважаючи на застарілість цих проблем, вони для нашого суспільства
є вічними і розпочали свою міфотворчу ходу з моменту проголошення України незалежною
державою.
Щодо вищезазначених міфів, то міф перший стосується того, що проти вступу в НАТО у нас
більшість громадян, отже, – це воля народу. Якщо брати соцопитування, не важливо якої фірми, а тим
більше здійснене Інститутом соціології, то бачимо, що за останні 15 років у будь-якому опитуванні
переважна чи відносна більшість респондентів висловлюються проти вступу в НАТО. Тут було два
стрибки: це 1999 рік – бомбування Югославії і, особливо, 2005 р. (після помаранчевої революції),
коли стрімко зросла частка тих, хто виступав проти вступу України в НАТО. При чому це зростання
відбулось ще до того, як було відіслано уряд Ю. Тимошенко у відставку і стався розкол помаранчевої
команди [5].
Це приклад трирічної давнини, а сьогодні ми стали свідками того, як нова влада продемонструвала
вміння розсіювати міфи, під впливом яких суспільство перебувало майже два десятиліття. Йдеться
про те, що нинішня влада, дотримуючись статусу позаблокової держави, навіть не ставить питання
про членство України в НАТО. Однак цей міф відіграв важливу роль свого часу у приході деяких
політиків до влади, що дало їм можливість затримати розвиток суспільства, повернувши його не до
майбутнього, а до проблем перегляду історії.
Інше питання – мова. Це теж міф про те, що більшість населення країни виступає за надання
російській мові статусу другої державної. Так, якщо поставити запитання: "Чи підтримуєте Ви
надання російській мові статусу другої державної?", то виявиться, що відносна більшість, але менше
як 50% громадян, виступають за надання російській мові статусу державної. Ми в опитуваннях 20062007 рр. ставили три запитання, що стосувалися єдиної державної мови – української, забезпечення
права на освіту, розвитку інших мов, як передбачено в Конституції України; цю позицію підтримали
65-70% громадян. При цьому ці ж громадяни (43-45%) підтримують надання статусу російській мові
другої державної. Більше 30% тих, хто підтримує українську як єдину державну, готові
проголосувати і за надання російській мові статусу другої державної [5].
Ми вважаємо, що такі результати залежать від того, хто проводив опитування. Результат
референдуму з мови залежатиме від того, яке запитання буде на нього винесене. Якщо це буде
питання про збереження української мови як єдиної державної при відповідних гарантіях російській
мові та мовам національних меншин – буде обов’язково позитивний результат. Якщо буде винесено
питання про надання статусу другої державної російській мові – все залежить від часу проведення
цього референдуму.
Зрозуміло, що це не весь перелік суспільно-політичних міфів нашого буття. Однак вони відіграють
важливу роль в управлінні суспільством, оскільки саме суспільство чи то не здатне, чи то не бажає
відрізнити істину від міфу й сприймає все на віру. Як результат, наростає протистояння між
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представниками різних верств суспільства. Таке протистояння простежується як по вертикалі, так і по
горизонталі, а це, в свою чергу, призводить до того, що людина, суспільство, потрапивши в тенета
міфів, не може визначитися, чого воно насправді хоче, і не може свої вимоги чітко поставити перед
владою, адже за цими міфічними викрутасами приховані справжні проблеми, які потребують
нагального втручання представників різних верств суспільства з метою їх вирішення.
Ще один приклад міфів, що панують у свідомості українського суспільства наводить В. Лупацій.
Зокрема, він зазначає, коли ми говоримо про те, що у нас сьогодні засилля популізму, панують
соціальні стереотипи, це означає лише одне – провал владної верхівки та підконтрольної йому
системи медіакратії у частині здійснення концептуальної влади, володіння умами, забезпечення
легітимності влади та соціальної мобілізації. Іншими словами, якщо владна еліта нездатна
забезпечити владу "над розумом", то виникає вакуум ідей, який стихійно заповнюється міфами та
стереотипами [6].
Варто враховувати, що досить довгий час політики симулювали проблему об’єднання
українського суспільства, яке самі штучно й поділили. Тобто, йшлося про консолідацію. У цьому
питанні українська влада пішла шляхом найменшого супротиву. Замість артикуляції більш-менш
зрозумілого національного проекту та презентації суспільству проекту майбутнього України, влада
запустила "інтелектуальну жуйку", засновану на ідеології "відродження". Відтак, не маючи
привабливого та соціально сприйнятливого проекту майбутнього, не можна домогтися спільного
бачення минулого, тобто історії. Адже лише спільні цілі у майбутньому дозволяють сформувати
консолідовану проекцію історичного минулого. Підтвердженням цієї ситуації є цілеспрямована
діяльність екс-президента України В. Ющенка, який намагався переписати сторінки історії України,
зокрема окремих її частин: Голодомор 1932-1933 років та діяльність ОУН-УПА. У цьому аспекті свій
вклад в міфологізацію свідомості та української політики вносять і українські гуманітарії. Іноді
здається, що вони прагнуть відтворити уявлення 60-70-х років про Україну, про наше становище у
світі.
Наприклад, у нас домінує уявлення про те, що Україна є індустріальною державою. Дійсно, на
рівні номінальної соціології, тобто за паспортом, у нас приблизно 70% населення мешкає у місті, 30%
– у селі. Але реальна соціологія має справу з тим, яка кількість населення живе за тим чи іншим
укладом. Якщо ми подивимося на реальні соціо-економічні уклади в Україні, то побачимо, що
переважна більшість людей, які мешкають у малих містах та райцентрах, працюють не лише в
установах та фірмах, а й на власних присадибних ділянках тощо. Відповідно частка людей, які
належать до аграрного укладу, зросте мінімум до 40%. Відтак, якщо ми хочемо мати реальну точку
відліку українського соціуму, то повинні усвідомити та визнати: Україна не є суто індустріальною
країною, вона є індустріально-аграрною державою. Визнання вказаного факту змусить нас по-іншому
аналізувати й оцінювати реальні загрози та виклики, які стоять перед країною.
Гуманітарії стабільно відтворюють радянську картографію та модель районування України.
Наприклад, значна частина політиків та журналістів оперують такими конструктами, як Буковина,
Крим, греко-католицький Захід. Але це штучні адміністративно-територіальні утворення, які виникли
як інструмент управління в державах, до складу яких входили окремі території сучасної України.
Наприклад, Буковина була "склеєна" свого часу мінімум із трьох різнорідних субрегіонів, з трьох
малосумісних укладів.
З радянських часів ми чуємо міф про греко-католицький Захід. Але згідно зі статистикою, на тій
же Волині домінує православне віросповідання. Взагалі, розмови про цивілізаційний розкол та
розподіл України на канонічні території православ'я і греко-католицизму призводять лише до того,
що ми закриваємо очі на експансію нетрадиційних релігійних культів, сучасних духовних практик та
сект.
Важлива роль у міфотворенні належить історії. Прикладом цього є прийнята радянська схема
історії, що всі ми походимо з Київської Русі, тоді як сучасна історіографія йде набагато далі: історія
України ніколи раніше не рухалась тільки в напрямку "схід-захід", тому що ще був південь та північ, і
ці орієнтальні впливи, які ми бачимо в історії, нікуди не зникли.
Не менш застарілі уявлення про світ лежать в основі дискусії щодо НАТО чи Євросоюзу. З одного
боку, всі чудово розуміють і начебто й кажуть, що світ змінився, Європа втрачає цивілізаційне
лідерство, формується багатополярний світ. Але, попри це, дискусія зводиться до європоцентричної
схеми: НАТО, не НАТО… Це стовідсоткові уявлення періоду 60-х років.
Незважаючи на те, які в нас уклади, за 19 років після розпаду СРСР та подолання автаркії та
закритості, в Україні створилося суспільство споживання. Це базова структура, яка впливає сьогодні
на всі форми поведінки, оцінки політичних діячів і т.ін. Відповідно в межах суспільства споживання
ключова роль та дієвість міфів визначається тим, наскільки вони здатні стати базою для формування
брендів – бренду країни, національних та культурних брендів тощо.
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Тобто, щоби домогтися успіху в управлінні соціумом, в його самоорганізації, з точки зору влади,
еліт та гуманітаріїв, треба формувати не нову альтернативну міфологію, а міфологію, що здатна
забезпечити успішні, міжнародновизнані бренди, проекти, тоді це буде визнаватись і в суспільстві.
Висновок. Сучасні політики активно звертаються до міфологізації навколишнього світу. Поготів
міфотворчість стала важливим складником політичної комунікації. Тому від політичних лідерів
залежить, чи стануть поширювані ними міфи позитивним інтеграційним началом, чи перетворяться
на чергову маніпулятивну технологію впливу на свідомість українства.
Міфологічний світогляд існує за законами внутрішніх ціннісних взаємозв’язків, із яких
вибудовується й ідеалізується більшість символів сучасності. У процесі міфологізації формується
світобачення, життєві плани, спосіб життя, які "переводять" ідеї та символи в практичну площину.
Відтак міфологічний світогляд наповнюється реальними образами. У створеній реальності образ дій
людини, її культура, наука настільки взаємопов’язані, що міфологічність стає системною
характеристикою світогляду. Щораз актуалізуються не лише образи, знаки та символи стародавніх
міфів, а й сам підхід, сам принцип внутрішнього взаємозв’язку. Зрештою, наповнені позитивним
змістом знаки, символи, ідеї слугуватимуть добрим підґрунтям для формування нової ціннісної
парадигми.
Так, міфотворчість стає однією із сутнісних ознак мислення сучасної людини, а існування
особистості у штучно створеному просторі політичних міфів – характерним явищем суспільнополітичного життя. Зрештою, міфологічна свідомість тісно переплітається з політичною, а отже,
перетворюється на політичну складову. Це свідчить, з одного боку, про посилення взаємодії
реальності та міфу в політичних процесах, а з іншого – спричиняє технологізацію політики.
Використання політичних технологій безпосередньо пов’язано з маніпулятивним впливом на
суспільну свідомість, елементом якого стають політичні міфи.
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Полищук А. С. Влияние мифов на общественно-политическое бытие личности.
В статье рассмотрена сущность мифа. Сосредоточено внимание на его универсальных функциях,
которые влияют на развитие общественно-политического бытия. При этом на конкретных
примерах делается попытка доказать, кто является субъектом создания мифов и какая цель этих
мифов в обществе и бытие человека.
Polischuk O. S. The Influence of the Myths on the Social-Political Existence.
The article investigates the essence of the myth. The attention is concentrated on its universal functions
which affect the development of social-political existence. The attempt is done to reveal on the concrete
examples the subject of myths creation and the purpose of these myths in the society and in the human being.
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КОНЦЕПЦІЯ РЕНЕСАНСУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕУДЖЕНІО ГАРЕНА
У статті аналізуються дослідження Е. Гарена, присвячені культурі Відродження, наголошується на
визначній ролі ідей гуманізму та стверджується, що найважливішою особливістю Ренесансу є
взаємовплив та взаємопроникнення всіх сфер культури, тобто синтез найрізноманітніших галузей
знання та мистецтва.
Еудженіо Гарен – один з найвидатніших дослідників спадщини італійського Відродження у ХХ
столітті. Цей всесвітньо відомий італійський учений є автором понад сорока книг, більшість з яких
перекладені на європейські мови (загальна кількість його публікацій перевищує 1200). Його творчі
інтереси досить різноманітні – це й середньовічна філософія й культурні процеси Ренесансу, ідеологія
Просвітництва й розвиток історіографії, суспільна думка й філософські пошуки ХIХ і ХХ століть.
Водночас провідна лінія його творчості – це історія італійської філософії від пізньої античності до
теперішніх часів, які він розглядає в контексті розвитку загальноєвропейської культури. Це знайшло
своє вираження у фундаментальному тритомному виданні "Історії італійської філософії" (1966) [1].
На жаль, на пострадянському просторі перекладів праць мислителя надто мало: можна назвати
"Хроніку італійської філософії ХХ століття" (1966); "Проблеми італійського Відродження" (1986) та
"Герметизм, магія, натурфілософія в європейській культурі ХІІІ-ХІХ ст.". Відсутні й праці,
присвячені ґрунтовному аналізу його доробку. Саме це й обумовлює актуальність даного
дослідження.
Відтак, джерельною базою нашої розвідки наразі виступають аутентичні праці Е. Гарена: "Історія
італійської філософії" [1], "Італійський гуманізм" [2], "Культура Ренесансу" [3], "Проблеми
італійського Відродження" [4], "Магія та астрологія за доби Відродження" [5].
Метою цього дослідження є осмислення напрацювань Е. Гарена про культуру Ренесансу.
Еудженіо Гарен (1909-2004) народився в м. Рієті. Закінчив Флорентійський університет, з яким
була пов'язана згодом його багаторічна педагогічна діяльність (з 1950 по 1975 рр. на посаді
професора, історика середньовічної й ренесансної філософії). У наступні роки він читав лекції з
філософії у Вищій нормальній школі м. Пізи.
Одна з головних наукових зацікавленостей Е. Гарена – культура італійського Відродження.
Чудовий знавець найбагатших колекцій архівосховищ і бібліотек Італії, Е. Гарен зробив значний
внесок у дослідження рукописної спадщини епохи Відродження й унікальних друкованих видань того
часу. Важко переоцінити значення проведених ним пошуків і публікацій творів гуманістів, їхніх
перекладів з латинської на італійську мову. Зокрема, Гарену належить заслуга першовідкриття й
наукового видання в 1964 р. низки творів одного з найвидатніших діячів епохи Відродження Леона
Баттіста Альберті (із циклу його байок і алегорій "Застільні бесіди").
Першою книгою Е. Гарена стала монографія про видатного філософа ХV століття Джованні Піко
дела Мірандола (Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrina, 1937). Ученим було підготовлено й
перше наукове видання основних творів Піко з паралельним перекладом на італійську. Підсумком
раннього етапу творчості Е. Гарена вважається його робота "Італійський гуманізм. Філософія й
громадянське життя в епоху Відродження", що з'явилася спочатку в німецькому виданні (Берн, 1947),
а потім, у 1952 році вже в італійському варіанті ("L'Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel
Rinascimento"). Ця книга багаторазово перевидавалася й одержала широке визнання.
Середина ХХ ст. період розквіту творчості вченого – одна за одною виходять у світ його
найважливіші роботи з історії культури італійського Відродження. Насамперед, це збірники
спеціальних досліджень, побудованих на вивченні нових або маловідомих архівних матеріалів –
"Середні віки й Відродження" ("Medioevo e Rinascimento", 1954), "Філософська культура італійського
Відродження" ("La cultura filosofica del Rinascimento", 1962), "Нова епоха. Дослідження з історії
культури XII-XVI ст." ("L’eta` nuova. Ricerche di storia della cultura dal XII al XVI secolo", 1960). У цих
працях розкриваються характерні риси методу Гарена: широта висвітлення досліджуваних проблем
культури в органічному зв'язку із загальною ідейною атмосферою епохи та увага до її історичної
своєрідності. У 60-ті роки виходить друком низка науково-популярних видань Е. Гарена: "Наука й
громадянське життя в епоху Відродження" ("Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano", 1965),
"Портрети гуманістів" ("Ritratti di umanisti", 1967), "Культура Відродження. Історичний аспект" ("La
cultura del Rinascimento. Profilo storico", 1967). У них Гарен розкриває різні грані свого розуміння
ренесансної культури. Зокрема, на прикладі творчості Леонардо да Вінчі він переосмислює порізному розв'язувану в сучасній історіографії складну проблему зв'язку гуманізму зі сферою
мистецтва й природознавства. У цей же період з'являються й інші відомі історико-культурні й
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філософські роботи Е. Гарена – "Освіта в Європі в 1400-1600" ("L’educazione in Europa. 1400-1600",
1957), "Дослідження про платонізм у середньовіччі" ("Studio sul platonismo medievale", 1957), твір
методологічного плану "Філософія як історичне пізнання" ("La filosofia come sapere storico", 1959), а
також "Італійська філософія між 1800 й 1900 р." ("La filosofia italiana fra '800 e '900").
Проблемам інтелектуального життя Італії від періоду об'єднання країни до наших днів присвячені
його книги "Італійська інтелігенція ХХ століття" ("Intellettuali italiani del XX secolo", 1974),
"Італійська культура між 1800 й 1900 р." ("La cultura italiana tra '800 e '900", 1976). У 1970 році
побачила світ його книга "Від Відродження до Освіти" ("Dal Rinascimento all'Illuminismo"), а в 1975
році – збірник "Відродження й революції" ("Rinascimente e revoluzioni"). Осмислюючи масштаби й
роль Відродження в його зв'язках з іншими найзначнішими явищами європейського суспільного
життя й культури, учений робить помітний акцент на революціонізуючому значенні Ренесансу в
історії європейського науково-мистецького прогресу. Ця концепція Е. Гарена одержує підтвердження
й у серії його статей, що містять монографічні нариси про Альберті, Леонардо да Вінчі, Макіавеллі, та
у вивченні таких важливих тем, як ідеальне місто в контексті Відродження, взаємодія візантійської та
італійської культур в ХV ст. й ін. Якій би епосі не були присвячені праці Е. Гарена, їх відрізняє
масштабний і комплексний підхід до дослідження історії культури. Він не обмежується розглядом
ідейних процесів у їхньому саморозвитку, а завжди зв'язує їх із найрізноманітнішими сферами
громадського життя, з рухом наукової думки, еволюцією мистецтва.
Е. Гарен вбачає в гуманізмі новий світогляд, що охоплює всю гаму функціонування культури й
соціального життя: тобто, згідно з Е. Гареном, гуманізм – це не тільки нове вчення про людину, її
місце в природі й суспільстві, не тільки нова етика, що відіграє провідну роль у сфері гуманітарних
знань, але й новий науковий метод, що вплинув на розвиток природознавства. У книзі "Італійський
гуманізм" він розглядає історію гуманізму впродовж трьох століть – від Петрарки до Кампанелли, –
простежуючи його ідейні лінії у філології й риториці, етиці й логіці, метафізиці й натурфілософії.
"Якщо гуманізм дійсно був вірою в людину і її можливості, – пише Е. Гарен у висновку, – і
усвідомленням її всеосяжної активності, то гуманістичному впливу варто було б приписати, як це
зроблено нами, також і новий метод наукового дослідження, новий погляд на світ, нове ставлення до
речей з метою підкорити їх собі й використовувати" [2: 257]. Гуманізм, таким чином, – новий
світогляд, усвідомлення повноти величі людини, її здатності зрозуміти й повернути собі на благо все
багатство й розмаїтість навколишньої природи, з якою людина зв'язана нерозривно – вона "вузол",
осердя світу, творець свого земного буття. Світогляд, що висунув ідеал гармонії людини зі світом, що
будив у ній енергію дослідника й творця, став зорею мислення нового часу. Саме в цьому бачить
Е. Гарен історико-культурне значення ренесансного гуманізму. Породжений перехідною від
феодалізму до капіталізму епохою, гуманістичний світогляд Відродження ніс у собі величезний
революційний потенціал у боротьбі із середньовічною системою догматичного мислення, потенціал
змістовної світськості й високого раціоналізму, що відкривають шлях науковому знанню.
У статті "Гуманізм і Відродження: зв'язок чи протилежність?" Е. Гарен, розглядаючи реальне
значення цих термінів, дійшов висновку про схожість спрямованості позначуваних ними процесів.
Гуманізм, що складається в галузі літератури й гуманітарних дисциплін, відзначений творчим
збагненням принципів, форм і методів античної культури в ім'я утвердження винятковості людини й
нової духовно-естетичної концепції, а Відродження в мистецтві й науці знаменувало вивчення
природи в ім'я оволодіння її законами та вираження її краси і досконалості в художніх образах. Тому
важко, принаймні в ХV ст., – зауважує Е. Гарен, – протиставляти торжествуючий гуманізм
Відродженню, яке щойно зароджується, начебто перший був утвердженням людини через літературу,
а друге – завоюванням через науку (і вираженням цього в мистецтві)" [3: 54]. Варто особливо
підкреслити, що у творчості цього видатного вченого ХХ ст. ренесансна культура розуміється як
цілісне явище, що розвивається протягом трьох століть, із загальним ідейним забарвленням, якого їй
надавав гуманістичний світогляд.
У своїх роботах Гарен велику увагу приділяє питанню щодо впливу античної й середньовічної
спадщини на формування ренесансної культури. У нього не викликає сумніву величезна роль
античної – не тільки язичницької, але почасти й ранньохристиянської – спадщини в становленні
Ренесансу. Більш важливим для Гарена-дослідника є питання, яким було ставлення до усього
стародавнього в епоху Відродження, і як воно поєднувалося з оцінкою середньовічної культури.
Звертання до античності, підкреслює Гарен, стало наслідком глибинних процесів у
пізньосередньовічній культурі, коли намітилася безвихідь у розвитку схоластики ХII-XIV ст. Виникла
нагальна потреба у відновленні прямого зв'язку зі "справжньою античністю", не спотвореною
середньовічним "варварством". При тому ця характерна тяга до давнини не мала на меті реставрацію
стародавньої культури або сліпе її наслідування. Е. Гарен звертає особливу увагу на те, що в основі
"широкого й загального відродження класики" лежало прагнення не до імітації, а до оновлення, до
побудови нової культури. У древніх шукали відповіді на завдання, поставлені новою епохою. Звідси
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критичне осмислення античності, вибірковий підхід до різноманітних напрямків її думки: у спадщині
древніх бачили не стільки зразок для наслідування, скільки певний еталон культурного розвитку, на
який належало рівнятися у створенні власної культури. Шлях до античності, як справедливо зауважує
Гарен, вимагав критичного осмислення середньовіччя: "Не випадково повернення до древніх,
відкриття їхньої досконалості досить швидко зв'язують із вивченням середньовіччя, що перестає бути
суцільним мороком – його починають обговорювати, вивчати, аналізувати. Культура Відродження,
щоб здійснитися, як така, потребувала оцінки попередніх до неї епох. Даючи визначення
середньовіччю, вона вивчає його, виявляє обмеженість його способу розуміння й використання
класиків" [4: 39].
Проблема ставлення до античної й середньовічної культур має принципове значення для
розуміння особливостей та історичного місця самого феномена Відродження. У дослідженнях Гарена
чітко виділені головні аспекти цієї проблеми: критика сучасної гуманістичної схоластики; висока
оцінка античної мудрості – філософії й особливо поезії, що допомагають знайти шлях до пізнання
людини, її земного призначення; утвердження морального ідеалу, втіленого в обраній людиною
діяльності або споглядальному житті.
Інтерес до гуманітарних дисциплін, осмислення їхньої виховної функції закономірно привели до
широкого освоєння гуманістами античної культури, масштаби якого жодним чином не можуть
порівнятися зі спробами середньовічної схоластики використати частину спадщини древніх,
переосмисливши її в дусі християнської ортодоксії. Е. Гарен відстоює свою точку зору на те, що в
ранньому гуманізмі виправдання античної мудрості не означало протиставлення її християнству,
навпаки, виразним було прагнення до примирення його з язичницькою культурою.
Як показує Гарен, вибір морального ідеалу був зроблений уже в ранньому гуманізмі – не чернеча
аскеза, не відхід від світу, а повнокровне життя в миру. Навіть усамітнення, до якого відчував
схильність Петрарка, зауважує вчений, було далеким від середньовічної споглядальності,
зосередження на любові до Бога, тому що було усамітненням заради іншої мети – знання, збагнення
людського досвіду, відображеного в античній філософії й поезії. Загалом ідеал дії, життєвої
активності людини в реальному світі рішуче протиставлений у ранньому гуманізмі ідеалові
споглядання. Енергійна участь у громадянському, соціальному житті, де якраз духовна культура із
властивими їй специфічними мовними засобами служить способом спілкування людей, розглядалася
як поведінка, що відповідає справжньому достоїнству людини і дозволяє розкритися її обдаруванням.
Тільки в суспільному житті, на переконання гуманістів, повною мірою проявляється природа людини
– за натурою своєю "істоти соціальної". У цьому аспекті Гарен виділяє низку важливих ідей, які
декларувалися гуманістами раннього Відродження. Культура – це надбання не однієї лише
республіки вчених, вона охоплює все людське суспільство, стверджував Петрарка. Салютаті
підкреслював практичне значення гуманітарних дисциплін, покликаних згуртовувати людей і сприяти
більш високому рівню духовного життя суспільства. У громадянськості характеру гуманістичної
ідеології Гарен справедливо бачить одну з характерних рис визріваючої ренесансної культури.
Хотілося б особливо загострити увагу на принциповому значенні такої узагальнюючої оцінки, яку
висловив учений щодо специфіки гуманізму. Громадянськість рис гуманізму початку й середини
ХV ст., як найважливіша його своєрідність, знаходить обґрунтування в дослідженнях Гарена,
присвячених Леонардо Бруні, Джанноццо Манетті, Маттео Пальмієрі, Донато Аччайуолі та іншим
флорентійським гуманістам. У їхніх етичних ученнях головним стає принцип загального добра, ним
вимірюється чеснота, будь-яка людська діяльність, яку вінчає її слава, цінність знання, зміст
культури. У Бруні Е. Гарен виділяє особливий інтерес до етико-політичних проблем, цитуючи
характерне його висловлювання з передмови до зробленого ним перекладу "Поетики" Арістотеля:
"Перше місце серед моральних учень, які формують і розвивають людське життя, займають вчення
про державу й про управління нею, тому що вони спрямовані на благо всіх людей. І якщо приємно
дарувати щастя хоча б одній людині, наскільки ж прекрасніше зробити щасливою всю державу!"
[4: 68]. Політична наука має для Бруні практичний зміст, – підкреслює Е. Гарен, – найбільше його
хвилює життя рідного міста, Флоренції, де він був канцлером багато років: її історії й державному
устрою він присвятив значну частину своєї творчості. Так, на прикладі Бруні (до його поглядів
Е. Гарен звертається в багатьох своїх працях) дослідник аналізує одну з важливих проблем культури
італійського Відродження – проблему зв'язку гуманістичних ідей з дійсністю, із суспільнополітичною практикою будь-якого часу. Свідчення такого зв'язку він знаходить не тільки у Бруні, але
й у творі Пальмієрі "Громадянське життя" та в діяльності Манетті, Аччайуолі й інших
флорентійських гуманістів.
Аналіз етико-політичної концепції цивільного гуманізму – одного із провідних напрямків в
італійському гуманізмі ХV ст. – і її впливу на широкі соціальні верстви переконує в тім, що
новостворюваній ренесансній ідеології були чужі елітарність і замкнутість, вона набула важливого
суспільного звучання, тому що була перейнята жвавим інтересом до актуальних завдань сучасності.
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Наприкінці ХV ст., на погляд Е. Гарена, напрямок гуманістичної думки змінюється убік більшого
інтересу до релігії, відмови від громадянськості ідей в ім'я ідеалу споглядання. Учений пояснює цю
зміну новою політичною ситуацією в Італії – "поступовим утвердженням єдиновладних правителів"
[4: 110]. Людина, позбавлена політичної свободи, зауважує Гарен, шукає усамітнення, "свободи
мудреця". Філософською основою переваги ідеалу споглядання перед ідеалом цивільної активності
став неоплатонізм. Початок нових настроїв, пов'язаних з "кризою свободи", Е. Гарен знаходить у
творчості Аламанно Рінуччіні, "прихильника громадянського життя", що в умовах відверто
тиранічного правління Лоренцо Медічі у Флоренції 70-80-х рр. ХV ст. "приходить до прославляння
культури як притулку, як споглядання, як міркування про смерть й наближення смерті" [4: 113].
Проблему людини можна вважати центральною в італійському гуманізмі ХV ст. Підхід до її
вирішення був різним у Бруні й Валли, у Манетті й Фічіно, у Піко й Альберті. Якщо Фічіно й Піко
прагнули, хоча й з різних позицій, усіляко возвеличити людину у світобудові, то у вченні Альберті
вона є вільним, сповненим сили й достоїнства творцем свого земного буття. Світогляд Альберті –
одного з найвидатніших діячів Відродження – викликав незмінний інтерес Е. Гарена, якого
захоплювала й складність філософських позицій Альберті, і багатство його образної мови, що дає
підстави для різних, часом полярних тлумачень тексту гуманіста. Так, у роботі "Італійський гуманізм"
Е. Гарен, спираючись переважно на аналіз діалогів "Про родину", доходить висновку про
оптимістичне забарвлення світської етики Альберті: гуманіст вірить у людину-творця, у її звитягу –
природну силу, що розкривається в мудрій і раціональній діяльності, успішно витримуючи
протистояння з фортуною. "Характерний відродженський мотив "звитяга перемагає долю"
сполучається у Альберті з оспівуванням людської праці, від якої залежить процвітання родини й
держави" [4: 86]. Альберті сповідує ідеал активного громадянського життя: "людина народжується на
користь інших людей" – така, на думку Е. Гарена, головна теза його етики.
У циклі нарисів про італійське мистецтво від Мазаччо до Мікеланджело дослідник розкриває
особливості й значення творчості найвідоміших архітекторів, скульпторів, живописців епохи
Відродження. Е. Гарен окреслює появу разом з епохою Відродження, здатного змінити художниківремісників нового типу творця синтетичного мистецтва, "універсального художника", що формує свій
неповторний світ, свій "космос", у який "включена людина" й у якому з особливою повнотою
виражені ідеали гуманістичної культури. Його увагу привертають, насамперед, великі майстри, чия
багатогранна діяльність "поєднує в собі все: науку, уявлення про світ, поезію, мораль, політику", – це
такі гіганти, як Леонардо да Вінчі й Мікеланджело. Так, у кількох статтях про Леонардо Е. Гарен
показує, як у творчості геніального мислителя, ученого й художника здійснюється синтез
найрізноманітніших галузей знання й мистецтва, проявляється важлива особливість Ренесансу –
гармонійний взаємовплив і органічне взаємопроникнення всіх сфер культури.
У творчості Леонардо Е. Гарен бачить інтегральний сплав науки, техніки, філософії, мистецтва.
Він – гуманіст нової, негуманітарної користі, найлюдяніший художник, учений, який прагне знайти
зміст усіх явищ життя. Своєрідність гуманістичної концепції Леонардо полягає в тому, що він
розглядає людину як посередника між світом природи-майстрині й світом, створеним нею самою.
Прагнучи відкинути "риторичні екзальтації навколо його імені і принизливу для генія критику"
[4: 239], Е. Гарен розвінчує традиційний ореол таємничості, що оточував діяльність Леонардовченого, хоча й визнає, що в міфі про мага-чудодія, розказаному ще Вазарі, відобразилися деякі
дивацтва характеру Леонардо. Справжній Леонардо, на думку Е. Гарена, – супротивник як марних
диспутів, так і чистої умоглядності, бо стверджує, що "ті науки марні й повні помилок, які не
народжуються з досвіду матері всілякої вірогідності, і не закінчуються досвідом" [4: 239]. У цьому
бачить Е. Гарен новаторство Леонардо, який утверджував новий метод науки.
У статті "Магія й астрологія в епоху Відродження" [5] Е. Гарен розкриває ще одну тенденцію в
ренесансній культурі: на противагу теологізуючому баченню світу, його схематично-логічному
сприйняттю епоха Відродження висунула інше уявлення про світ, засноване на визнанні єдності
реальності, не тільки гармонічно впорядкованої, але й сповненої імпульсів різноманітних життєвих
енергій. Жорстким логічним межам була протипоставлена рухлива гнучкість життя. Людина, її праця,
що перетворить "земний град", мислилася як невичерпна можливість підкорити собі всі природні
сили. Людина-мудрець виступає у Бруно, Кампанелли й інших натурфілософів Пізнього Відродження
в ролі всемогутнього мага. У цьому розкрилося, на думку Е. Гарена, відчуття єдності буття й
мислення, властиве ренесансному світорозумінню.
Отже, в концепції Ренесансу, яку обґрунтовує у своїх працях Е. Гарен, знайшли відображення
основні принципи його загального підходу до дослідження духовних процесів: історизм, сприйняття
культури певної епохи в її цілісності й одночасно в різноманітті її проявів, прагнення виділити
основну лінію ідейного розвитку й показати її значення в історичній перспективі.
Дослідження Е. Гарена належать до кращого, що створено зарубіжною історіографією Ренесансу
ХХ ст.; знайомство з багатогранною, синтетичною картиною ренесансної культури, відтвореної
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дослідником, допоможе збагатити й поглибити наші уявлення про неї; його праці безумовно, внесли
величезний вклад у розкриття й вивчення епохи Відродження й відіграють важливу роль в сучасних
культуротворчих процесах.
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Сабадаш Ю. С. Концепция Ренессанса в исследованиях Эудженио Гарэна.
В статье анализируются исследования Э. Гарэна, посвященные культуре Возрождения,
подчеркивается ключевая роль идей гуманизма и утверждается, что важнейшей особенностью
Ренессанса является взаимовлияние и взаимопроникновение всех сфер культуры, то есть синтез
разнообразнейших областей знания и искусства.
Sabadash J. S. Renaissance Conception in the Еugenio Garin’s Research.
The article analyzes E. Garin’s research devoted to the Renaissance culture, emphasizes the distinguished
role of humanism ideas and states that the most important feature of the Renaissance is the interplay and
interpenetration of all spheres of culture, i.e. the synthesis of various areas of knowledge and art.
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ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ІНДИВІДНОЇ ГАРМОНІЇ
У даній статті робиться спроба провести логіко-структурний аналіз індивіда, визначити складові
структури індивіда, розкрити їх роль у цій структурі, а також знайти оптимальне співвідношення
складових структури індивіда, що дозволить наблизитись до розуміння індивідної гармонії.
Постановка проблеми. Гармонія – це процес, при якому індивід відчуває, розуміє та реалізує свій
внутрішній світ, коли він є ідентичним самому собі. І, які б ситуації не відбувались в його житті, які б
проблеми він не вирішував, він завжди залишається самим собою. Крім того, саме ця ідентичність
гарантує йому єдність з оточуючим світом. Індивід є стабільною неврівноваженою системою.
Стабільною, бо на генетичному рівні закладені основи її виживання, перевірені попередніми
поколіннями. Неврівноваженою, бо для її розвитку потрібно постійне вдосконалення в соціальних та
природних умовах, що змінюються. Причому, ця неврівноваженість відбувається через колізії та
протиріччя до гармонізації розуму, розсудку, емоції, совісті та волі індивіда. Таким чином, до більш
високої та якісної стабільності.
Аналіз останніх досліджень. Учених завжди цікавило, які чинники у житті індивіда є
вирішальними у процесі виникнення гармонії. А також, що може привести структуру індивіда до
гармонії, які є закономірності розвитку гармонії або дисгармонії у житті особистості. Аналізом та
вивченням структури особистості займались А. Г. Здравомислов, Абрахам Маслоу, І. Є. Бекешкина,
С. Б. Кримський. Кожен із них за допомогою різних підходів розкривав суть структури індивіда. Тому
в даній статті робиться спроба осмислити, що ж є основою співвідношення емоцій, розсудку, розуму,
совісті, волі у житті індивіда.
Мета дослідження. Криза зумовлює процеси, які ведуть індивіда до смерті та руйнації або, коли
починається вирішення кризових проблем, людина наближається до більш високого рівня гармонії
почуттів, розуму, волі. Криза може бути викликана як зовнішніми, так і внутрішніми проблемами, а
також неспроможністю індивіда справитись з поставленими проблемами. Велику роль у цьому
процесі відіграє гармонія розуму, почуттів та волі. Це необхідна умова нормального функціонування
індивіда.
Виклад основного матеріалу. У сприйнятті кризових явищ, як зовнішніх, так і внутрішніх,
велику роль грає емоційність. Саме через почуття починає відображатися ставлення індивіда до себе
та оточуючого світу. "Почуття (емоції) – переживання людиною свого ставлення до оточуючої
дійсності (до людей, їх вчинків, до яких-небудь явищ) і до самого себе" [1: 543].
Поступово індивід осмислює ці явища і процеси, аналізує їх та робить висновки. "Розум – як вища
творча здатність мозку створювати принципово нові знання й осягати глибинну сутність реальності"
[1: 493]. Тільки за умови гармонізації почуттів та розуму, що відбувається в житті індивіда, він
починає наближатися до гармонії, а воля стає центром її реалізації. "Воля – свідома цілеспрямованість
людини на виконання тих чи інших дій" [1: 73]. У свою чергу почуття, розум та воля є складовими,
які формують свідомість індивіда. Панування почуттів у співвідношенні розуму, почуттів, волі
створює ірраціонального індивіда. Орієнтація на розум у співвідношенні почуттів, розуму, волі
створює раціонального індивіда. Воля – це вже конкретні дії раціонального або ірраціонального
індивіда. Нас цікавить, як відбувається поєднання почуттів, розуму, волі у житті індивіда? Чи може
таке співвідношення між почуттями, розумом, волею створити гармонію у житті індивіда?
Почуття, розум, воля виконують свої функції в житті індивіда. Індивід через почуття сприймає
оточуючий світ та себе, не аналізуючи їх. Тому серед почуттів велику роль відіграють любов та
ненависть, страх, мужність. Як же можна сприйняти існуючий світ та самого себе, не аналізуючи?
Спиратись у цьому процесі індивід може на розсудок. "Розсудок розглядається як інтелектуальна
діяльність, що не виходить за межі норм і стандартів, вироблених в соціально-історичному та
культурному процесі й в ході індивідуальної діяльності" [1: 493]. Розсудок у житті індивіда відіграє
свою роль. Він дає чуттєвому сприйняттю індивіда систему суспільних норм і правил. Розсудок
пропонує ідеал, в сприйнятті якого індивідом велику роль мають емоції. "Ідеал – (від грецьк. – ідеал,
першообраз) – уявлення про найвищу досконалість, котра як взірець, норма і мета визначає спосіб і
характер діяльності людини або соціальної групи. Ідеал – це певна єдність об’єктивного і
суб’єктивного" [2: 231]. Такий ідеал, як готова основа, сприймається індивідом на рівні емоцій та
розсудку через систему виховання й освіти. Він сприймається як один із варіантів, який впливає на
спосіб та характер діяльності індивіда. Тому, сприймаючи на чуттєвому рівні ідеал, індивід
знаходиться у піднесеному стані. Роль розсудку полягає в тому, що він може систематизувати
результати відчуттів. Розум допомагає вирішити ті питання, які пов’язані з захистом ідеалу та
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засобами його реалізації. У процесі взаємодії почуттів, розсудку, розуму, волі, їх реалізації у житті
індивіда великий вплив мають почуття. Тому такого індивіда ми називаємо ірраціональним. Він є
цілісним, але не є гармонійним індивідом тому, що будь-які зовнішні впливи, як позитивні, так і
негативні можуть внести дисбаланс у систему почуття, розсудку, розуму, волі. Це призводить або до
модернізації ідеї, або до пошуків іншої ідеї, основою якої у сприйнятті індивіда стає співвідношення
почуттів, розсудку, розуму, волі з великими впливами почуттів. Цей тип індивіда можна назвати
ірраціональним.
Почуття 1

Воля 4

Розсудок 2

Розум 3
Рис. 1. Ірраціональна структура особистості.
У житті ірраціонального індивіда наявний великий вплив почуттів. Саме через них в індивіда
виникають найважливіші враження у сприйнятті світу. Допомагає систематизувати почуття людині
розсудок. Розум знаходиться під сильним впливом почуттів. Воля – це поєднання почуттів, розсудку,
розуму в єдину систему з домінуванням почуттів та реалізація цієї системи в дії. Висновок:
створюється цілісна особистість, основою якої є її відчуття.
Розум аналізує реальність для того, щоб збагнути суть явища, процесу, людини. Ми дуже часто не
знаємо механізмів та законів багатьох наших умінь, навичок, якими користуємось у повсякденному
житті (наприклад, вміння ходити, плавати та інше). Але ми їх відчуваємо й усвідомлюємо як власні
вміння, навички. Це рівень розсудку, коли існує чітка систематизація власних умінь, навичок, знань,
яка виникає у процесі діяльності індивіда і включає в себе як біологічні, так і соціальні норми.
Тільки тоді, коли індивід створює цілісне уявлення про явище, процес, річ та розробляє для себе
принципи і систему їх реалізації, вона виходить на рівень розуму. Розум буває двох типів: це логос –
теоретичний рівень, та софія – практичний рівень. Логос пов’язаний з теоретичним осмисленням
явищ, процесів та реалізації того, що необхідно для індивідуальності. Софія – це реалізована
індивідом мудрість, яка є основою її світогляду та реалізується в оточуючому світі. "Є мудрість, яка в
голові – Логос; є мудрість, яка в бутті, в речах – це "Софія " [3: 28]. Логос орієнтує індивіда на
раціоналізм. Емоції індивіда відіграють у такому співвідношенні допоміжну роль. Вони можуть
підтримувати логос, а можуть і ставитись до його рішень байдуже. Саме за допомогою розуму індивід
оцінює ідеал та розробляє шляхи його досягнення. Він має більше шансів для аналізу і самостійних
висновків. У такого індивіда розум відіграє домінуючу роль, а почуття та розсудок – другорядну роль.
Поєднання у житті індивіда розуму, почуттів, розсудку через панування розуму створює цілісного,
цілеспрямованого індивіда, який може через власну волю самореалізовуватись. Такий індивід може
вважатись цілісним, тому що при вирішенні питань він орієнтується на раціоналізм. Розум індивіда
контролює почуття, розсудок, волю. Коли ситуація вимагає при вирішенні проблем відійти від
раціоналізму, починається дисбаланс цілісної системи, дисбаланс між розумом та почуттями індивіда.
Вихід із кризової ситуації такий індивід шукає за допомогою розуму, він вивчає та аналізує всі
фактори і явища, які привели його життя до цієї кризи. На основі цього аналізу він вносить зміни у
власний спосіб життя та вирішує, які зміни в даній ситуації повинні відбутися у його системі розуму,
розсудку, почуттів та волі.
Домінуючу роль у житті раціонального індивіда відіграє розум. Саме він аналізує явища, процеси,
їх суть, розвиток для себе. Розсудок виконує допоміжну роль, пропонуючи систематизацію світогляду
особистості на основі норм і стандартів суспільства. Почуття знаходяться під контролем розуму і
можуть посилювати (через чуттєве сприйняття) позитивну або негативну оцінку явища, процесу.
Воля – це поєднання розуму, розсудку, почуттів у єдине ціле при домінуванні розуму.
Коли індивід на власному рівні виходить на взаємодію розуму і совісті, почуттів та совісті, волі і
совісті та прагне зреалізувати все це практично, тільки тоді він починає наближатися до стану
гармонії. Совість разом з іншими елементами системи особистості бере участь у поєднанні розуму,
емоцій, волі та може зосередити їх на внутрішньому світі особистості. "Совість – категорія етики, що
позначає стан страждання, незручності і дискомфорту при відході від відповідальності перед собою,
іншою людиною чи суспільством. Пробудження совісті означає глибинне невдоволення собою... Стан
совісті на відміну від страху не припускає чекання зовнішнього покарання, це внутрішнє покарання"
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[4: 189]. Совість – це основа внутрішнього морального світу особистості. Завдяки совісті розум
обмежує індивіда в його діяльності. Почуття стають добрими або злими. Воля людини, її
цілеспрямована діяльність стикається з соромом. "Сором – моральний стан людини, що
характеризується переживанням самоосудження на підставі інтеріоризації реальних або завбачуваних
міжсуб’єктивних стосунків" [2: 594]. Таким чином, совість починає виконувати для розуму, почуттів,
розсудку, волі роль механізму, який встановлює обмеження в їх діяльності. Совість стає одним із
чинників, який розвиває разом з розумом критичне мислення індивіда. Совість дає можливість розуму
залишатись людяним, прагнути зреалізувати добро у власному житті. Завдяки совісті відчуття
засуджують зло, зневагу до інших. Совість при виборі в емоційному світі індивіда між любов’ю та
ненавистю віддає перевагу любові. Совість не сприймає суспільні норми, стандарти, які є
антилюдяними і які може підтримувати розсудок. Воля, реалізуючи єдність розуму, почуттів,
розсудку, совісті, через останню діє не за принципом "мета виправдує засоби". Отже, ми бачимо, що
совість виконує свої функції у внутрішньому світі особистості.
Розум 1

Воля 4

Розсудок 2

Відчуття 3
Рис. 2. Раціональна структура особистості.
Функції емоцій – це чуттєве сприйняття себе та оточуючого світу, розсудок – це оцінка себе,
явищ, процесів на основі норм і стандартів суспільства, розум створює нові погляди, на їх основі
оцінює себе та світ, воля – це реалізація переосмислених та пережитих принципів, ідей щодо себе та
світу.
Для індивіда важливим є виникнення такої системи взаємозв’язків між її почуттями, розсудком,
розумом, волею, совістю, яка б гарантувала їй гармонійну цілісність. Самі почуття, розсудок, розум,
воля, совість індивіда формуються під впливом суспільства та завдяки роботі особистості над собою.
Мотивація є однією з основ розвитку індивіда і приводить людину до конкретних дій. Результат
залежить від відчуття та розуміння індивідом свого внутрішнього світу. Тут важливою стає структура
співвідношень між відчуттями, розсудком, розумом, совістю, волею у житті індивіда. Відтак,
гармонія індивіда – це процес самопізнання, який призводить до реалізації індивідуального
співвідношення розуму, почуттів, розсудку, волі та совісті в житті індивіда, оскільки за логікою
певному рівню розвитку розуму, почуттів, розсудку, волі індивіда відповідає такий самий рівень
совісті. Розум, почуття, розсудок, воля – через ці показники ми бачимо рівень осмислення, відчуття та
реалізації власних потреб, інтересів, цілей. Совість є показником того, наскільки наші потреби,
інтереси, цілі відповідають нашим внутрішнім та загальним нормам моралі. Тому, коли переважають
розум, почуття, розсудок та воля, з’являється творчий, активний, цілісний індивід. Коли совість стає
вищою у світогляді індивіда ніж розум, почуття, розсудок, воля, виникає консервативний цілісний
індивід, який за своєю поведінкою є більш пасивним. Коли в житті людини розум, почуття, розсудок,
воля дорівнюють совісті, тоді індивід починає ставати на шлях розвитку гармонійної людини, яка,
щоб підтримати таку рівновагу, повинна розбиратись у власному розумі, почуттях, розсудкові, волі,
совісті. При цьому продовжується процес пізнання самого себе.
Пізнання самого себе в різних типах індивіда відбувається по-різному. Так, у ірраціонального типу
сприйняття ідеалу, задоволення потреб, інтересів, цінностей відбувається через відчуття та
розглядається як приємний чи неприємний власний досвід. Через цей власний досвід він може не
тільки скласти уявлення про існуючий світ, а й зрозуміти самого себе. Раціональний тип при
сприйнятті, осмисленні та реалізації ідеалу, потреб, інтересів, цінностей буде орієнтуватись на
осмислення власного досвіду, буде прагнути зрозуміти, наскільки цей досвід є ефективним та дієвим.
Це дасть можливість оцінювати та пізнавати не тільки свій досвід, а й самого себе. Коли при пізнанні
та вивченні самого себе пануюче положення будуть займати емоції, то можуть виникнути суб’єктивні
емоційні уявлення про себе. Вони створюють цілісну суб’єктивну систему індивіда, яка буде
виводитись із рівноваги зовнішніми або внутрішніми негативними емоціями. У раціонального типу
індивіда на перше місце виходить розум у створенні цілісної системи, внаслідок чого відбувається
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творення цілісної раціональної системи індивіда, яка на перше місце ставить принципи та методику їх
реалізації. Така цілісна система є стабільною до тих пір, поки діють ці принципи та їх методи
реалізації. Як тільки вони не спрацьовують, то дестабілізується і цілісна система індивіда. Це
відбувається переважно у процесі діяльності індивіда та задоволенні потреб, реалізації власних
інтересів та цінностей.
Розум

Воля

Совість

Розсудок

Відчуття

Рис. 3. Гармонійна структура особистості.
Як ірраціональний, так і раціональний індивіди є суб’єктами діяльності, одночасно будучи
носіями потреб. Наявність потреб приводить особистість до діяльності. Розуміючи себе, індивід
вибирає той метод задоволення потреб, який вважає ефективним і який викликає найбільші позитивні
емоції. Задоволення фізіологічних потреб приводить до прагнення задовільнити наступні потреби.
Тут важливо, в якій формі та як привчається задовольняти свої потреби індивід. На те, в якій формі та
яким методом іде задоволення потреб індивіда, впливає внутрішня мотивація людини та зовнішні
проблеми. Саме варіант реакції на ці зовнішні проблеми є одним із факторів, який впливає на методи
самопізнання та задоволення своїх проблем.
Потреба в безпеці та захисті вимагає участі індивіда в якійсь організації та її структурі, у
соціальних об’єднаннях, які б гарантували захист та безпеку. У більшості випадків індивід, який
включається у структуру якоїсь організації, виходить зі свого внутрішнього світу та своєї мотивації,
займає те місце у структурі, яке на дану мить відповідає його здібностям з перспективою розвитку.
Тут в основу оцінки індивідом кладеться процес самопізнання. В ірраціонального індивіда в
самопізнанні та при виборі шляху реалізації у соціальній структурі велику роль відіграють емоції. Це
може бути любов і ненависть, мужність та страх і багато інших відчуттів. Обираючи якусь
організацію, індивід виходить з того, що вона є одним із варіантів задоволення його потреб та
самореалізації. У самій структурі цієї організації, щоб зайняти якесь місце, він повинен проявити
активність, творчість, а також професійні здібності. Причому творча активність ставала одним із
варіантів задоволення потреб і процесу самореалізації. В індивіда це буде вимагати великого
емоційного напруження. Крім того, творча активність окремого індивіда, яка орієнтується на власний
егоїзм, може стати руйнівною. Тільки коли індивід врівноважує власну творчу активність з вимогами
власної совісті та моральними нормами соціальної структури, можлива ефективна робота такої
людини у цій соціальній структурі.
У свою чергу, раціональний підхід індивіда дозволяє проаналізувати суспільну соціальну
структуру, свою роль у ній, зрозуміти роль емоцій у своєму житті, а також за допомогою розуму
збагнути роль совісті у житті індивіда. Врівноваження розуму та совісті відбувається через розуміння
індивідом відповідальності за свої дії і усвідомлення, що норми совісті та моралі – це конкретні
механізми реалізації цієї відповідальності. Врівноваження розуму, відчуттів, совісті посилює
цілеспрямованість індивіда; значить, активізується й її воля. Так починає працювати формула
гармонії, де вона є співвідношенням розуму, почуттів, волі, совісті індивіда на рівні потреби безпеки
та захисту.
Одночасно індивід реалізує потребу в приналежності та любові. Ірраціональний та раціональний
індивіди мають потребу відчувати любов до інших та бути любимими. Також це виражається в
приналежності до якоїсь соціальної групи. При задоволенні потреби у приналежності та любові
велику роль відіграє родина та соціальна група, до якої належить індивід. Важливим є відношення
індивіда до родини, соціальної групи: воно базується на егоїзмі та на бажанні отримати користь від
родини, соціальної групи та людей, які до неї входять, або ж крім власних вимог до групи, індивід
розуміє та відчуває відповідальність перед цією групою та людьми, які входять до неї. У житті
індивіда користь від соціальної групи і родини та відповідальність складають єдине ціле. Рівновагу
між відповідальністю та користю щодо соціальної групи і родини індивід реалізує через своє життя.
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І тут знову ми звертаємось до співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі, совісті в житті
людини. Індивід, який пізнає самого себе, здатний усвідомити, яку роль в його житті мають
співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі, совісті, може оцінити себе більш-менш об’єктивно.
У такого індивіда повинна існувати відповідальність перед собою та іншими. Коли немає розуміння
самого себе, того значення, яке відіграє в його житті співвідношення відчуттів, розсудку, розуму,
волі, совісті, людина не має чіткого уявлення про себе та свою роль у цьому світі. Такий індивід у
своїй діяльності орієнтується на рівні відчуттів та задоволення, розсудок буде підтримувати суспільні
норми, в межах яких буде відбуватись задоволення, на рівні розуму – це осмислення шляхів
отримання задоволення, воля буде сконцентрована в цьому напрямку, ну а совість буде відігравати
другорядну роль.
Можливі й інші варіанти реалізації співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі, совісті в
індивіда, який повністю не відчуває та не розуміє себе. Коли такий індивід відчуває та розуміє
моральні норми, і вони стають основою його совісті, він виходить на цікавий парадокс власного
життя. У нього з’являється відповідальність перед групою, але немає розуміння та навіть уявлення, як
реалізувати свої власні цілі. У першому випадку індивід є егоїстом у соціальній групі; в іншому
випадку він просто розчиняється в цій групі і не уявляє свого існування без неї. Тільки гармонійно
поєднавши почуття, розсудок, розум, совість, індивід може реалізуватись у соціальній групі та
родині.
Вступаючи в соціальну групу, індивід повинен отримувати любов і повагу. Це один із факторів,
який дасть можливість індивіду полюбити самого себе та звернути увагу на самопізнання. Це стане
першим кроком у розкритті людини, дозволить їй наблизитися до найкращого варіанта
співвідношення між відчуттями, розсудком, розумом, волею та совістю. Коли ж вона не задовольнить
потребу в повазі та любові, а взамін отримає ненависть і презирство, то в співвідношенні відчуттів,
розсудку, розуму, волі, совісті виникне дисбаланс. Негативні емоції будуть пануючими, вони будуть
блокувати розвиток гарного співвідношення між відчуттями, розсудком, розумом, волею, совістю та
заважати процесу самопізнання, що врешті-решт, приведе до появи комплексів страху, жорстокості і
буде вести людину до дисгармонії. Тому для індивіда дуже важливо задовольняти потребу в
приналежності та любові.
Потреба у самоповазі базується на досягненнях індивіда та визнанні цих досягнень іншими. Щоб
мати в житті якісь досягнення, індивід повинен мати причини, які б активізували її волю. Причому ця
воля повинна включати в себе поєднаними як відчуття, розсудок, так розум і совість. Будуть при
цьому переважати емоції у внутрішньому співвідношенні, значить, це буде ірраціональний тип
індивіда, переважить розум – раціональний. Зрозуміло, що основа самоповаги індивіда – це його
діяльність та його самооцінка й оцінка іншими. Важливим у цьому питанні є те, як індивід сприймає
діяльність інших та впливи суспільства. Для ірраціонального індивіда важливу роль мають емоційні
впливи суспільства. Він здатен прийняти їх у своїй обробці. Для раціонального типу індивіда велике
значення має осмислення як зовнішніх впливів суспільства, так і результатів власної діяльності. При
цьому, реалізуючи потребу в самоповазі, індивід обов’язково займається самооцінкою. Поєднання
почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі в єдину цілісну систему в житті індивіда, робить його
людиною, здатною в деякій мірі мати про себе об’єктивну точку зору. Коли в системі індивіда
переважають почуття, то він при самооцінці створює про себе суб’єктивний образ, який не буде
відповідати дійсності. Перевага розуму в системі індивіда дозволяє йому раціоналізувати процес
самопізнання. У цій самооцінці важливо, наскільки співвідношення емоцій, розуму, волі та совісті
створило цілісний духовний світ індивіда. Саме цей цілісний духовний світ здатен зберегти
неповторність індивіда та бути базою його розвитку. "Особистість здатна діяти під впливом
матеріальних потреб і найелементарніших нестатків, але вона здатна і протидіяти їх впливам,
керуючись більш високими, духовними потребами, що витікають із суті даної особистості й
підкріплені її волею і характером" [5: 23].
Індивід має потребу в самоактуалізації. Коли він є самим собою, прагне розкрити свій потенціал,
відчуває та усвідомлює себе, тоді здатен до самоактуалізації.
Процес самоактуалізації починається з глибоких, яскравих емоційних переживань, які є
результатом його розвитку і дають можливість індивіду стати самим собою. "Самоактуалізація – це
переживання, переживання всезахоплююче, яскраве самозабуття з повною концентрацією і
абсолютним зануренням в нього. ... Це мить самоактуалізації, мить, коли людина проявляє своє "Я"
[6: 57].
Саме на цьому етапі у співвідношенні почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі індивіда найбільшу
роль відіграють почуття, що є одним із найактивніших проявів індивіда. Для кожної людини це
будуть різні прояви почуттів. При осмисленні своєї суті індивід стикається з проблемою вибору на
рівні почуттів: чи орієнтуватися на задоволення, чи на ті чуттєві переживання, які можуть привести
його до самопізнання.
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Рівень розсудку – це або автоматичне сприйняття суспільних норм та стандартів, або ж початок їх
критичної оцінки. На рівні розуму робиться вибір між прагненням до спокою, стабільності та
бажаннями розвитку і вдосконалення. На рівні волі індивідом робиться вибір між власною активною
діяльністю, яка обов’язково буде проходити шляхом спроб і помилок, та бездіяльністю, або
соціальною діяльністю, яку вимагає від людини суспільство. На рівні совісті це буде вибір між
проголошенням її основних положень та їх реалізацією індивідом. "Самоактуалізація – це процес, він
передбачає, що кожний раз, роблячи вибір, ми обираємо те, що є більш гідним залишитися чесним, а
не неправдивим, що чесніше не красти чи красти, або, узагальнюючи, – кожний із виборів, що встав
перед нами, ми здійснюємо на користь власного зростання. Це і є рух до самоактуалізації" [6: 57]. Для
того, щоб індивід зробив вибір на користь власного зростання, він повинен розуміти своє власне
співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі та совісті, зрозуміти, як це співвідношення
розкриває суть індивіда та формує його неповторність. Саме суть індивіда в подальшому й буде
визначати його розвиток.
Але відчути, зрозуміти, реалізувати свою суть дуже важко. Для цього спочатку треба відчути і
зрозуміти, що в твоїх відчуттях, знаннях, совісті є твоїми, а що суспільними впливами, як це впливає
на співвідношення почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі у твоєму внутрішньому світі. У кожної
людини є суть, саме вона є проявом її структури, яка виникає на основі співвідношення почуттів,
розсудку, розуму, совісті, волі. "Самоактуалізація" заключається у твердженні, що є деяка "самість",
що підлягає актуалізації. І насправді, людина не tabula rasa, не безформна кам’яна глиба, не грудка
глини або пластиліну. В людині завжди щось є, у будь-яку мить вона вже відбулася, в крайньому разі
у своїй "хрящовій" структурі" [6: 57]. Тому індивід робить вибір між прагненням до вдосконалення
співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі, совісті, до самопізнання та реалізації самого себе,
або використання суспільної структури для встановлення співвідношення у системі відчуттів,
розсудку, розуму, совісті, волі та отримання задоволення від життя. Причому вибір є ефективним для
індивіда, коли він ґрунтується на відповідальності.
Відповідальність стає об’єктивним проявом життя індивіда, коли він чесно оцінює свою систему
почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі та самого себе. Людина здатна себе чесно оцінити тільки
тоді, коли відчуває та розуміє себе, вміє через розуміння та відчуття своєї системи, яка складається з
почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі, прислухатись до свого "я" та реалізувати його. З цієї миті
індивідуальність починає усвідомлювати свою ідентичність та прагнути її реалізувати. "Не можна
бути мудрим в головному, не вміючи прислухатись до себе, до свого Я, в кожну конкретну мить
життя, не наважуючись твердо сказати собі: " Я не люблю того-то і того-то" [6: 59].
Самоактуалізація індивіда відбувається все його життя, вона пов’язана з процесами самопізнання.
Це повсякчасний аналіз самого себе, своїх відчуттів, розсудку, розумових здібностей, рівня розвитку
волі та сприйняття норм совісті. Як наслідок – прагнення зрозуміти самого себе та реалізувати свою
суть через своє повсякденне життя. Такий індивід здатен звільнитись від власних ілюзій та
неправдивих суспільних ідей, відчути і зрозуміти свою безмежність та обмеженість, краще зрозуміти
себе. Збагнувши свої позитивні та негативні сторони, він починає бачити ті механізми, які своїми
діями вносять деструкцію у співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі та совісті у житті
індивіда. Значить, при розумінні цих проблем він, коли захоче, може від них звільнитися. Цей процес
дуже складний та болючий, бо ці деструктивні механізми стали частиною нашого я, нашою звичкою,
більша частина суспільства при сприйнятті нас вважає цю деструкцію для нас природною.
Потреби індивіда проявляються тим активніше, чим більше вони відображаються в інтересах.
Потреби – це безпосереднє задоволення своїх вимог через активну взаємодію з іншими
особистостями, соціальними групами та суспільством у цілому в конкретних умовах. "Потреба є
властивістю всього живого, виражаючи першопочаткову, вихідну форму його активного, вибіркового
відношення до умов зовнішнього середовища" [5: 14].
Інтереси, на відміну від потреб, спрямовані на соціальні інститути, соціальні відносини та систему
розподілення. Вихід індивіда на рівень інтересів відбувається при задоволенні більшості потреб та
прагненні людини реалізовувати свої інтереси через відповідну соціальну систему. "Інтереси
спрямовані на ті соціальні відносини, інститути, заклади, від яких залежить розподілення предметів,
цінностей, благ, забезпечення задоволення потреб" [5: 75]. Причому цю соціальну систему індивід
вважає найбільш прийнятною для реалізації своїх інтересів. Для одних ця система відповідає сталим
традиціям споживання, для інших – зміні рівня споживання та можливостей. Крім того, саме
соціальна система підкреслює ту нерівність, яка існує між окремими індивідами. Тому індивід прагне
зайняти ту соціальну нішу в системі, яка дозволить йому не тільки задовольнити більшість своїх
потреб, інтересів, а й самореалізуватися.
У соціальній системі, прагнучи зайняти бажане становище, індивід виходить зі своїх можливостей
та своєї системи відносин між почуттями, розсудком, розумом, совістю, волею. Тому тут важливо, в
якому співвідношенні є відчуття, розсудок, розум, воля, совість у житті індивіда, наскільки вони
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дають можливість індивіду об’єктивно оцінити себе та існуючу соціальну систему. Включаючись в
соціальну систему, індивід дедалі більше осмислює суспільну свідомість, яка проявляється в системі
політичних, економічних, філософських, релігійних уявлень, та остаточно реалізується в національній
ідеї цього суспільства. "Національна ідея – вислів, що позначає: а) важливу для суспільства ідею
будь–якого змісту, щодо якої існує згода більшості громадян" [2: 413].
Таким чином, сприймаючи національну ідею суспільства, яка може базуватись на
загальнолюдських, класових, національних поглядах, індивід виходить із того, наскільки вона
відповідає системі індивіда, яка базується на почуттях, розсудку, розумі, совісті, волі. Ця система
індивіда, яка базується на співвідношенні почуттів, розсудку, розуму, волі, совісті реалізує власні
інтереси.
У той же час самі інтереси індивіда, з одного боку – це об’єктивні відносини, які складаються
внаслідок діяльності соціальних установ, з іншого боку – це уявлення людини про шлях досягнення
своєї мети через соціальні інститути. Однією з основ уявлення індивіда про соціальну установу, як
засіб реалізації своїх інтересів, є розуміння того, що ця соціальна система найбільше відповідає
здібностям індивіда та його індивідуальному співвідношенню почуттів, розсудку, розуму, совісті,
волі.
Тут важливим є, наскільки інтереси, які індивід сприйняв як свої, відповідають його
співвідношенню відчуттів, розсудку, розуму, совісті та волі, як ці інтереси будуть сприйняті
індивідом на рівні відчуттів, розсудку, осмисленні на рівні розуму, чи є у них моральні норми, які
здатні поєднатися з совістю індивіда та стати однією з мотивацій активної й відповідальної волі
людини. Коли все це присутнє, то складається єдність інтересів індивіда та соціальної групи в
суспільстві. Практично це означає, що виникає єдність між суб’єктивним світом індивіда й
об’єктивним світом реальності. Одним із центрів цього синтезу є індивідуальне співвідношення
відчуттів, розсудку, розуму, совісті, волі людини. "Інтерес, відповідно, є єдність вираження
(знайдення, прояву) внутрішньої сутності суб’єкта і відображення об’єктивного світу, сукупність
матеріальних і духовних цінностей людської культури у свідомості цього суб’єкта" [5: 88].
Зміст інтересів у кожного суб’єкта є індивідуальним. Для одних актуальними є вирішення одних
задач, а для інших вони є несуттєві. Але через соціальні інститути інтереси різних індивідів можуть
співпадати, а можуть і протистояти один одному. Суб’єктивною стороною інтересу є сприйняття
індивідом своєї ролі в соціальній структурі. Саме співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, волі,
совісті індивіда буде визначати, які шляхи та методи вибере він для реалізації своїх інтересів:
раціональні або ірраціональні за своєю сутністю.
У кожному суспільстві існують свої традиції задоволення потреб, інтересів. Також існує своя межа
в доступі до матеріальних та духовних благ окремих індивідів та соціальних груп. Усе це пов’язане з
механізмами, які регулюють соціальні відносини між окремими соціальними групами та індивідами.
Самі механізми реалізації інтересів та потреб, з одного боку, пов’язані з суспільними традиціями, з
іншого – з осмисленням цих традицій індивідом. "Традиція – поняття, що визначає різноманітні
форми впливу минулого на сучасне й майбутнє" [2: 646]. У процесі осмислення інтересів та
механізмів, їх реалізації індивідом, на першому етапі у співвідношенні відчуттів, розсудку, розуму,
совісті, волі велику роль відіграє емоційне сприйняття. Коли власні інтереси індивід сприймає без
зацікавленості, захоплення, то він буде дивитись на них як на рутинні обов’язки. При цьому від їх
реалізації у нього не виникає відчуття успіху, задоволення; це означає, що індивід займається не
своєю справою.
На основі роботи власного розуму та моралі, індивід повинен для себе вибрати найкращий
механізм реалізації інтересів, який має бути перевірений власним досвідом.
Совість при реалізації інтересів повинна відігравати роль компенсаційного механізму. Саме вона
встановлює межу для відчуттів, розсудку, розуму, волі індивіда, примушує відчувати, сприймати та
розуміти, що, крім інтересів індивіда, існують інтереси інших людей, що тільки у взаємодії з іншими
людьми можна реалізувати власні інтереси. Захоплений своїми власними інтересами, розуміючи, як їх
реалізувати, в процесі їх реалізації включаючи власну совість, він може бути цілеспрямованим,
активним, результативним. "Інтереси індивіда, хоча вони і породжені суспільними умовами, належать
внутрішньому світу особистості. Поряд з потребами вони представляють собою важливі спонукальні
сили його діянь, поведінки, вибору вчинків" [5: 97]. Рівень реалізації власних інтересів залежить від
того, наскільки вони співпадають з суспільними інтересами.
Іноді буває, що власні інтереси протистоять суспільним; на основі цього протиріччя може
відбутись реалізація власних інтересів або їх нищення. І ось тут важливо, яку роль у співвідношенні
відчуттів, розуму, совісті, волі індивіда відіграють суспільні інтереси. Центром сприйняття
ірраціонального індивіда є емоції, саме через них він сприймає інтереси суспільства. Тому основою
почуттів індивіда є любов та ненависть, страх та мужність.
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Раціональний індивід при сприйнятті суспільних інтересів орієнтується на їх осмислення.
Основою раціонального індивіда є розум, який через аналіз та синтез сприймає суспільні інтереси. В
ірраціональному сприйнятті спільних інтересів велику роль грають емоції індивіда. У раціональному
сприйнятті спільних інтересів індивідом велику роль має розум. Причому яскраве, захоплююче,
емоційне сприйняття з серйозним розумовим аналізом спільних інтересів створює поєднання
суспільних інтересів з особистими, але не повне, оскільки, коли в цей процес не включається совість,
складається дисгармонійне співвідношення між відчуттям, розсудком, розумом, волею. У цьому
співвідношенні або відчуття, або розум займають домінуюче положення. Це буде проявом
дисгармонії в житті індивіда. Відчуття, розсудок, розум не можуть надовго ефективно з’єднати
суспільні та особисті інтереси без включення в цей процес совісті, волі. "Суспільні інтереси
виступають по відношенню до інтересів особистих як визначення лінії можливої поведінки, які
людина може сприймати, а може і не сприймати, може сприймати повністю або частково" [5: 101].
Індивід, задовольняючи свої потреби, інтереси, займається і цінностями. Світ цінностей – це,
передусім, світ культури, це ті моральні завдання, які перед собою ставить індивід, що стають
основою його життя і які він з великими труднощами виконує хоча б по суті. "Світ цінностей – це,
передусім, світ культури в широкому сенсі слова, це сфера духовної діяльності людини, його
моральної свідомості, його прив’язаності – тих оцінок, в яких виражається міра духовного багатства
особистості" [5: 160]. На рівні цінностей ускладнюється діяльність індивіда. У своєму житті він
починає орієнтуватись не на те, що потрібно йому для виживання (потреби), не на матеріальні
інтереси, які реалізуються через соціальні інститути, а на цінності, які стають основою його
самоідентичності. Цінності пов’язані не стільки з тим, що необхідно індивіду, а з процесом його
самореалізації. Коли індивід стає на шлях розуміння самого себе, він починає усвідомлювати та
відчувати своє призначення в цьому суспільстві. Але це усвідомлення відбувається в конкретному
суспільстві, яке має свої ідеї, цінності та культурні традиції. Кожен індивід відчуває, розуміє, реалізує
цінності, ідеї, культурні традиції відповідно до своїх переконань.
Важливо те, яким є індивідуальний світ людини – ірраціональним, раціональним або прагне стати
гармонійним. При пануванні ірраціонального у світогляді індивіда, в сприйнятті цінностей велику
роль відіграють відчуття та віра в культурні традиції. Ця віра в цінності та культурні традиції стає
безапеляційною, коли індивід виховується в цих цінностях та культурі. Тому дуже велику роль у
сприйнятті цінностей індивідом відіграють відчуття. Для індивіда ці цінності спочатку виступають як
зовнішні культурні традиції. Тільки пізніше, сприйнявши їх як основу суспільства, в якому він
реалізується, він сприймає їх як основу життя. За допомогою розсудку індивід може систематизувати
цінності, а також завдяки репродуктивному процесу мислення сприйняти їх. Воля індивіда та вимоги
суспільства дозволяють якось реалізовувати ці цінності.
При пануванні раціонального у внутрішньому світі індивіда засвоєння цінностей відбувається
іншим шляхом: за допомогою розуму індивід починає аналізувати ті цінності, які йому пропонує
суспільство, намагається зрозуміти, як вони виникли, яку роль відіграють у суспільстві, до чого
ведуть це суспільство. Збагнувши призначення цих цінностей, засоби їх реалізації, він починає їх
розуміти та або сприймати, або не сприймати. У цій системі допоміжну роль починає відігравати
розсудок: cаме він пропонує систему суспільних цінностей. Відчуття взагалі включаються в роботу,
як допоміжний інструмент розуму, тому воля орієнтується на розум як основу раціонального
світогляду індивіда.
Створення світоглядної системи індивіда, де цінності постають вище інтересів та потреб,
можлива, коли крім відчуттів, розсудку, розуму, волі у цей процес буде включена совість. Совість
пов’язана з відчуттям та розумом індивіда. Коли індивід має критичний підхід, він вміє аналізувати
події, явища, розуміти, що в житті добро, а що зло. На рівні відчуттів він через ненависть, любов
сприймає добро, зло.
Совість – це ті норми індивіда, які обмежують розум та регулюють відчуття; усе це дозволяє
індивіду сприймати цінності в їх багатогранності. Причому чим більше у цих цінностях совісті,
моралі, тим більше значення має окрема особистість та її права. Чим більше відчуттів, пов’язаних з
власною неповторністю, себелюбством, які домінують у світоглядній системі індивіда, тим менше
загальнолюдських норм у сприйнятті цінностей.
Через процес сприйняття цінностей індивід починає себе краще розуміти : він виходить за межі
матеріальних потреб та інтересів, починає усвідомлювати себе та свою роль у цьому суспільстві.
Контролюючи свої потреби, інтереси, та керуючись своїми цінностями, індивід більш глибоко
починає відчувати й осмислювати самого себе не на матеріальному, а на духовному рівні. Свобода,
гуманізм стають основою світогляду індивіда, коли цінності, які сприймає індивід, базуються на
совісті й моралі. Коли ж у цінностях індивіда переважає егоїзм, себелюбство, то виникає
індивідуальність, яка вміє цінувати власні права, свободу та зневажає права інших. У тому випадку,
коли в основі світоглядних цінностей індивіда лежать совість і мораль, та навіть коли світоглядні
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цінності базуються на егоїзмі, індивід стає вільною людиною, яка усвідомлює саму себе і через цей
стан наближається до власної гармонії". Але правда полягає в тому, що діяльність, загалом і повністю
визначена потребами, ніяк не може бути вільною та створювати нові цінності творчої діяльності.
Поки людина знаходиться під владою потреб, говорити про свободу нема чого. Вона повинна тою чи
іншою мірою звільнитись від цієї влади, подолати своє підпорядкування потребам, стати вище них ...
Свобода людини є завжди звільненням від влади нижчих цінностей, вибором вищих цінностей і
боротьбою за їх реалізацію" [5: 161]. Таким чином, система цінностей індивіда – це основа його
духовного світу. Саме в ній відображається ставлення особистості до суспільства, та її самооцінка.
Внутрішня система цінностей формується під впливом розумової, чуттєвої та вольової діяльності
індивіда. Саме цінності представляють загальні поняття для таких явищ духовного життя як ідея,
норми політичного, правового, соціального, культурного життя. Згодом, саме ця система цінностей
визначає життя і долю індивіда. Саме цінності стають основою стабільності у співвідношенні
почуттів, розсудку, розуму, совісті та волі індивіда. Зміна цінностей в житті індивіда – це зміна
співвідношення у структурі відчуття, розсудку, розуму, совісті, волі.
Коли у світогляді індивіда домінуюча роль належить ідеалу, де панують суспільні, класові,
загальнолюдські цінності, і в цих цінностях мораль та совість не відіграють ніякої ролі або є
другорядними, то яка б структура не панувала у світогляді індивіда – ірраціональна або раціональна,
її основою рано чи пізно стане ідол. Тільки коли в системі цінностей свою разом з відчуттям,
розсудком, розумом, волею буде відігравати совість, тоді у структурі індивіда, якою б вона не була
раціональною, ірраціональною, переважає повага, любов до людини, тобто гуманізм. Розуміння
гуманізму в раціональній структурі індивіда відбувається через розум, спираючись на теоретичний,
раціональний аналіз. Сприйняття гуманізму в ірраціональній структурі індивіда можливе через
чуттєвий світ, який приєднує людину до моральних цінностей. Практично це два шляхи, які (один
через розум, інший через почуття) приходять до моралі та совісті як складових структури індивіда.
Але зрозуміти структуру індивіда можна тільки через його діяльність. Саме у процесі діяльності
індивіда видно, що переважає в його структурі – розум чи відчуття, або ж він прагне до їх
гармонійного поєднання. Крім того, тільки через діяльність індивіда можна збагнути, що переважає в
моральному світі індивіда – любов, доброта або ненависть і зло, або в якому співвідношенні є любов і
ненависть, добро і зло, таким і є співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, совісті, волі в його
структурі. "Справа в тому, що структурний аналіз суб’єктивних явищ, хоч і розуміється об’єктивно
матеріалістично, ще не є структурним аналізом суб’єкта загалом, тобто людини як пізнаючої і діючої
істоти. Суб’єктивне є властивістю суб’єкта, але для розуміння структури властивостей потрібно
знання структури як активної діяльності в оточуючому світі" [7: 7].
Висновки. У раціональній чи ірраціональній структурі індивіда повинна бути суть, яка зводить
цю структуру в єдине ціле і є її основою. Так, суть структури індивіда виникає на основі взаємодії
соціальних, культурних, політичних, економічних норм суспільства, які реалізуються у
співвідношенні почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі індивіда. Яка з цих норм буде більше
відповідати здібностям індивіда або мати вирішальний вплив на співвідношення індивіда, залежить
від нього самого, а також впливів суспільства. Бо саме сутність індивіда буде визначати його
структуру, а також можливі варіанти її розвитку. Розуміння суті індивіда розкриває співвідношення
відчуттів, розсудку, розуму, совісті, волі. Це дозволяє при аналізі структури індивіда поєднати
розуміння єдності, цілісності індивіда з її динамічним розвитком. У цьому процесі важливим буде, які
цінності стануть домінуючими, а які другорядними у структурі індивіда, та яка на цій основі буде
збудована система цінностей індивіда. Саме ця система цінностей, реалізуючись через
співвідношення відчуттів, розсудку, розуму, совісті, волі, створює гармонійний або дисгармонійний
світ розвитку індивіда.
Центром структури індивіда є його здібності; саме їх розвиток створює відповідне співвідношення
відчуттів, розсудку, розуму, совісті, волі у структурі індивіда. Коли здібності індивіда
вдосконалюються, з ними вдосконалюється структура індивіда. Повної гармонії структура індивіда
досягає тоді, коли вона дозволяє здібностям виходити на більш високий рівень розвитку. У такому
випадку індивід стає ідентичним самому собі, він починає розуміти свою суть та роль у суспільстві,
осмислює й відчуває свою автентичність і своє призначення в цьому світі.
Але це тільки початок реалізації гармонії у світі індивіда. Він через свою діяльність, яка розкриває
його ідентичність, включається в існуючий макросвіт, починає його відчувати і розуміти. У
результаті індивід входить у стан гармонії, основою якого стає Софія – духовна, практична мудрість.
Саме вона створює гармонійний мікросвіт індивіда, який є самодостатнім, здатним відображати не
тільки своє співвідношення почуттів, розсудку, розуму, совісті, волі, а й шляхи вирішення основних
проблем свого часу. Мікросвіт гармонійного індивіда стає самодостатнім, здатним через свою
духовну, практичну мудрість (Софію), яка реалізується в явищах, речах, процесах, суспільстві,
спонукати зовнішній світ до досягнення та розвитку індивіда. Саме Софія – духовна, практична
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мудрість – зводить розум та відчуття в єдине ціле і їх гармонійна єдність породжує єдину волю
індивіда, яка спирається на її мікросвіт.
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Нагиленко И. А. Логико-структурный анализ индивидуальной гармонии.
В данной статье делается попытка провести логико-структурный анализ индивида, определить
составляющие структуры индивида, раскрыть их роль в этой структуре, а также найти
оптимальное соотношение составляющих структуры индивида. Это позволит приблизиться к
пониманию индивидуальной гармонии.
Nagilenko I. A. Logic-Structural Analysis of Individual Harmony.
In this article an attempt to make a logic-structural individual’s analysis is made. The components of the
individual's structure are disclosed. Also an attempt to find the optimal correlation of the individual’s
structure components is made. This will allow approaching to the understanding of the harmony.
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CВЯТІСТЬ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ В МЕЖАХ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ
В статті розглядається феномен святості, як естетичного ідеалу в межах православної культури.
Здійснено аналіз проблеми естетичного ідеалу взагалі та святості як естетичного ідеалу зокрема в
контексті різноманітних духовних, моральних та естетичних потреб українського суспільства в
умовах культурного сьогодення.
У процесі розвитку європейської культури кожній епосі був притаманний певний як
моральнісний, так і естетичний ідеал. Щодо останнього, то в будь-який час обов’язково на
теоретичному або практичному рівні йшла мова про наявність певного ''вищого критерію естетичної
оцінки, яка передбачає свідоме або несвідоме зіставлення тих чи інших явищ з естетичним ідеалом''
[1]. У межах цієї проблеми завжди вивчалися питання природи естетичного смаку та естетичних
поглядів, принципово важливо, однак, було й окреслити питання витоку наявності або відсутності
певного канону тощо.
Так чи інакше, але споглядаючи історію європейської культури, можна побачити, що ця
проблематика не припиняла цікавити науковців, що й зумовлює актуальність цієї розвідки.
Варто зазначити, що сьогодні в межах постструктуралістського розуміння стану європейської
культури, відповідного до стану різоми, навряд чи можна говорити про наявність певного єдиного
естетичного ідеалу. Скоріше, йдеться про відсутність такого ідеалу через відповідний стан буття та
мислення. Українська культура та естетична думка певним чином перейняла таку точку зору.
Проте, немаловажним є той факт, що історія розвитку української культури та мистецтва
докорінно відрізняється від історії західноєвропейської. На території України протягом багатьох
століть такий розвиток був більш інертним – стійка традиція та тривкий канон не переставали бути, і
сьогодні, незважаючи на домінування вищезазначеного ставлення до наявності естетичного ідеалу;
знов і знов відбувається повернення до давнього канону, а, відповідно, і до естетичного ідеалу
православної культури.
На нашу думку, таким естетичним ідеалом виступає феномен святості. Незважаючи на традиційно
першочергове етичне значення цього терміну, святість має безумовний естетичний аспект свого
розуміння. Саме на цьому аспекті ми і зосередимо нашу увагу.
Зважаючи на сучасну глибоку різнорідність естетичних смаків та поглядів, а також релігійних
уподобань, неможливо констатувати наявність єдиного для всього українського народу естетичного
ідеалу. Пануючий релятивізм та розуміння мистецтва як засобу заробляння грошей надає привід для
відмови від ідеалу як такого, або принаймні, від ідеалу спільного, єдиного для певної спільноти
людей, що проживають в Україні.
Проте, саме українська історія надає можливість побачити необхідність пошуку такого ідеалу,
адже складна та суперечлива історія розвитку та становлення української державності говорить про
постійність, протягом історії наявність певного культурного стрижня, за рахунок якого це
становлення, врешті-решт, здійснилось. Таким стрижнем має бути православ’я, яке має вияв у вигляді
могутньої православної культури, що є незнищенною протягом більш, ніж двох тисяч років.
Православна культура, яка відіграла немаловажну роль у становленні української національної
культури, існує, розвивається і набуває нових форм і сьогодні. Саме тому варто говорити і про
естетичний ідеал православної культури – святість та його вплив на сучасну українську людину.
Феномен святості був предметом філософських розмірковувань та досліджень ще наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століть. Мислителями, які зосереджували увагу на цій проблематиці, були,
насамперед, філософи – представники російської релігійної філософії Срібного віку: Микола Бердяєв
(''Доля Росії''), Павло Флоренський (''Іконостас''), Володимир Соловйов, В’ячеслав Іванов та інші.
Сучасні філософи, естетики та релігієзнавці також приділяють увагу цій темі. Зокрема, Віктор
Бичков (''Естетичний лик буття (Умогляди Павла Флоренського)", ''Ікона і російський авангард
початку ХХ століття'' та ін.), Олександр Мєнь (''Отець Олександр Мєнь відповідає на запитання''),
С. М. Клімова (''Феноменологія святості і пристрасності в російській філософії культури'') та інші.
Об’єктом дослідження в межах цієї статті є православна культура з точки зору її історичного
розвитку та впливу на формування менталітету українського народу, а також відповідно до сучасного
стану православної культури на території України.
Предметом дослідження є святість як естетичний ідеал українського народу в межах православної
культури в історичному розвитку та на сьогоднішній день.
© Гудзенко Є. О., 2011
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У межах даної статті були поставлені наступні завдання: проаналізувати та навести чітке
розуміння поняття святості та його значення як естетичного ідеалу; дослідити рівень доцільності
визначення саме феномена святості в ролі естетичного ідеалу для сучасного українського суспільства;
розглянути проблеми та суперечності, пов’язані з поняттям святості та його сучасним розумінням.
Отже, головною метою даної статті є спроба довести доцільність обирання саме феномена
святості в якості сучасного українського естетичного ідеалу та доцільність наявності естетичного
ідеалу як такого.
Першим питанням, яке нас цікавить, є визначення святості як естетичного ідеалу. Адже
традиційно поняття святості розглядається в межах етичної проблематики. Проте, перш ніж
розглянути святість саме в межах естетичного аспекту, варто навести визначення феномену святості
як такого, а також визначити роль святості та святої людини в контексті релігійного світовідношення
людини та її духовного життєвого шляху.
Дослідник С. М. Клімова у своїй дисертації ''Феноменологія святості'' наводить наступне
визначення цього феномену: ''Святість як релігійний концепт містить у собі в ''згорнутому'' вигляді
міфологему всієї християнської догматики, яка є імпліцитно пов’язаною з основоположним міфом
про гріхопадіння'' [2: 32]. Дослідниця вважає, що святість є фундаментальним концептом
християнства, який віднаходить причасність людини до Бога в стані обожнення'' [2: 37].
Отже, вже зараз ми можемо побачити два важливих моменти в розумінні та значенні святості в
межах світовідношення та розуміння людиною самої себе: по-перше, святість виступає як певне
''пригадування'' про втрачені можливості бути у безпосередньому зв’язку із Богом; по-друге, святість
є нагадуванням людині про її потенційні можливості, які вона має завжди у прихованому,
нереалізованому стані – можливість духовного розвитку, процесу одухотворення, кінцевою метою
якого є саме стан святості людини: ''Досягнувши обожнення та святості, людина досягає мети та
смислу релігійного життя'' [2: 51].
Власне, С. Клімова розглядає поняття святості як образ, концепт, який постійно присутній в
свідомості релігійної людини – образ людини ідеальної, боголюдини, яка за рахунок свого духовного
розкриття подолала одвічний розрив між світом горним та світом дольним: ''Святість є результат
істинного поєднання двох горизонтів буття, синергія божественної енергії та людської свободи.
Людина стає ''богом за благодаттю'', зберігаючи всю повноту своєї людяності… святість є
трансцендентний підсумок життя, який отримує своє освячення у формі суспільного визнання, як
правило, після смерті'' [2: 45].
Таке розуміння святості одразу говорить про те, що святою може стати далеко не всяка людина.
Саме тому Церква має свій лик святих, канонізації та зачислення до якого достойна була доволі
обмежена кількість людей. Звичайно, поняття святості не є обмеженим лише тими святими, які є
офіційно канонізованими. Святість є дуже важливим поняттям у житті багатьох звичайних людей.
Насамперед, святість і святий є прикладом для наслідування. Певним чином, героїчний та
складний життєвий шлях (''житіє'') святої людини має сприйматися як зразковий та ідеальний, але й
недосяжний, винятковий. Образ святого асоціюється з образом обраної Богом людини, якій були
надані всі можливості, духовні та вольові якості задля досягнення стану святості, який був заздалегідь
призначений саме цій людині. Саме про такий героїчний шлях святого людина може дізнатися з
ікони, яка про це розповідає.
По-друге, лик святих є опосередковуючою ланкою, зв’язком між людиною та Богом. Людина
звертається до Бога саме через споглядання ікони, на якій зображений святий, або ж сам Ісус
Христос, або ж Богоматір. Так чи інакше, святий образ або образ святого є видимим, що надає людині
можливість ''зв’язатися'' із Богом.
І в першому, і в другому варіанті виявляється саме естетичний аспект розуміння святості. Адже
ознайомлення людини з цим феноменом відбувається саме через ікону, на якій зображений святий. Як
пише В. В. Бичков: ''Ікона для православної свідомості – це передусім розповідь про події священної
історії або житіє святого в картинах, тобто практично – реалістичне зображення, ілюстрація. Тут на
перший план висувається її експресивно-психологічна функція – не просто розповісти про події
давніх часів, але й розпалити в глядачеві цілу гаму почуттів – співпереживання, жалю, співчуття,
захвату тощо, а відповідно – і прагнення до наслідування зображених персонажів. Тому ікона –
виразник та носій головного моральнісного принципу християнства – людяності, всеохоплюючої
любові до людей, як наслідку любові Бога до них і людей до Бога'' [3].
Отже, в межах феномену святості естетичний аспект є невід’ємним та ґрунтовним, без якого ми
взагалі не можемо говорити про святість як про ідеал.
Першочергово, святість наочно представлена в якості предметів релігійного культу та об’єктів
релігійного мистецтва, які Клімова називає ''особливим класом духовних речей''. Усі ці речі
набувають своєї актуальності в межах релігійного культу, який аналізує Павло Флоренський. Для
нього святість виявляється в специфічній атмосфері, що утворюється внаслідок культового таїнства,
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яке містить у собі всі невід’ємні елементи (як конкретні предмети, так і їхнє специфічне культове
значення). Аналізуючи вищенаведені думки Флоренського. Віктор Бичков пише: ''Святість – ось та
загальнолюдська цінність, яку церква несе всьому світу в різноманітних формах вираження і,
зокрема, в таїнствах, богослужінні, іконі. У культовому дійстві, обряді святість наповнює вилучені з
буденності осередки буденності, вирізки життя новим змістом, освітлює їх, робить їх якісно іншими,
ніж вони були в буденному житті'' [4: 41].
Але, звичайно, центральним, головним, найяскравішим і найзмістовнішим провідником святості є
ікона. Ікона як зображення святого має за рахунок свого естетичного впливу на людину, яка
споглядає ікону, неабияку духовну силу та духовний вплив на її світогляд та самоосягнення. В якості
прикладу наведемо опис такого естетичного впливу ікон Богоматері, який наводить Д. Н. Бєлова:
''Краса є невід’ємною від того виразу бездонного, високого та чистого суму, яким наповнений лик і
який виявляє звернений до нас погляд. Суму, який майже не може бути переданий словом, істинно
суму Матері, у якої пронизане великим стражданням сина серце назавжди відгукнулось усім бідам та
прикростям людським… Богородиця наповнена благоговінням. Діва Марія поклоняється Своєму
Божественному Немовляті і смирно покоряється неминучості жертви'' [5].
Таким чином, святість естетично, а отже і змістовно, безпосередньо пов’язана з покорою. З одного
боку, святий є героєм, який долає супротив та перепони на шляху до Бога, у ствердженні істинної
віри. Але, з іншого боку, святість вказує на обов’язкову покору людини. Християнська мораль,
передусім, закликає до покори, покірної любові до ворога свого. Така риса є невід’ємною частиною
образу святості. Ця риса безперечно споглядається в більшості ікон. Гнівний вираз обличчя можна
зустріти лише в зображенні архангелів, які мають пряме призначення – боротьби зі злом. Що ж до
людини, яка є святою, її обличчя містить приховану і виразну водночас покору.
Саме в цьому елементі святості філософ Срібного віку Микола Бердяєв вбачав негативний
відтінок і основну проблему впливу святості на православну людину. Філософ порівнює дві основні
ціннісні характеристики, які виносять люди, що мають різний менталітет, із феномену святості. Для
західноєвропейської людини такою домінантною характеристикою є чесність. Для слов’янина
(насамперед, для того, хто сповідує православ’я) – це покора. Проблема полягає в тому, що для такої
людини покора та чесність, як правило, речі несумісні: ''Краще покірно грішити, ніж гордо
вдосконалюватися'' [6: 289].
Покора видається головним діяльнісним орієнтиром. Найстрашнішим є те, що покора не змушує
людину прагнути до духовного розвитку, духовного насичення, до самовдосконалення як людини.
Покірне замолювання скоєних злочинів є умовою для прощення та виправдання. Яку ж роль в цій
проблемі відіграє святість? Власне святий – це той, хто бере на себе всю відповідальність за
діяльність людини. Про це вже зазначалося вище. Святий є ідеальним недосяжним образом. Таке
відношення і вшановування святості призводить до розуміння життєвого шляху звичайної людини як
завідомо недосконалого, насиченого гріхами та помилками, які можна виправити лише за допомогою
покори: ''Вищі надлюдські завдання стоять перед святим. Звичайна людина не має ставити перед
собою високої мети навіть віддаленого наближення до цього ідеалу святості'' [6: 289].
Звідси, зазначає М. Бердяєв, виникає певний світоглядний та моральнісний дуалізм ''святості та
свинства'' як ''щеплення душевно-плотської, недостатньо духовної релігійності''. Святість є
трансцендентною для людини, не має відношення до буденного людського життя. Святість – це ідеал,
але деяким чином, – ідеал порожній, ненаповнений: ''Русь зовсім не свята і не вважає обов’язковим
зробитися святою та здійснити ідеал святості, вона – свята лише в тому сенсі, що нескінченно
вшановує святих і святість, тільки в святості бачить вищий стан життя, в той час як на Заході бачать
вищий стан також і в досягненнях пізнання або суспільній справедливості, торжестві культури, у
творчій геніальності'' [6: 290].
Так філософ веде нас до розуміння того, що святість може бути ідеалом (естетичним або
моральнісним) лише крізь призму людяності. У такому контексті чесність виступає виключно як
людська ознака. Пізнання, справедливість, творчість тощо – все це досягнення та атрибути виключно
людські. Святість – це характеристика надлюдська. Проте, до святості можна прагнути і вбачати в ній
ідеал, лише стверджуючись як людина, реалізуючи власне духовне покликання.
Виходячи з цього, святість постає як дійсний ідеал. Проте, покора вже не виступає в якості
маскування недостатньої людяності, а є особливим, вищим її проявом. Людина з великої літери є
покірною, але не слабкою. Вона упокорена не злим силам, неминучим стражданням, але всеблагій
божественній волі, ототожнюючи себе з дією цієї волі.
Отже, наслідуючи міркування Бердяєва, можна сміливо прийти до ототожнення святої людини,
покірної людини і Боголюдини ''за благодаттю'' та внаслідок власних духовних звершень.
Відповідно, зрозумілим є те, що святість не є просто ідеалом. Микола Бердяєв пише, що людяне
начало в людині недостатньо розкрите, ''воно все ще в потенціях, проте лише потенціях'' [6: 292]. Що
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ж, можливо, в наших силах здійснювати своєрідний заповіт філософа та реалізовувати закладені в нас
потенції. І, звичайно, образ святості як естетичний ідеал має допомагати нам у цьому.
Останнім запитанням, на яке ми маємо за мету відповісти, є проблема актуальності феномену
святості як естетичного ідеалу в контексті сучасних духовних, моральних та естетичних потреб
українця.
Як було зазначено в назві даної статті, святість виступає як естетичний ідеал у межах саме
православної культури. Проте, ми не можемо не звертати уваги на широке та глибоке різномаїття
шляхів, які обирають українці задля заповнення смислостверджуючого простору. Кожен з цих шляхів
пропонує свій естетичний ідеал, або навіть, як вже зазначалося, його принципову відсутність. Тільки
певна частина українців обирає шлях сповідування православ’я і змістовного ознайомлення з
православною культурою, а значить, і зі святістю як естетичним ідеалом. Саме до цієї спільноти
звертається Д. Таргонський, який у своїй статті ''Святі люди Святої Церкви'' пише: ''Нові кумири
заповнюють собою кожний квадратний метр культурного ареалу сучасної цивілізації, як боги
Давнього світу – кожний кут давнього Риму. Мірою всіх речей сьогодні є людина та її відношення до
речей. Із відданих переваг та цінностей сучасного людства очевидним стає не тільки відхід людини
від Бога, але і втрата людиною людяності в сучасному світі різких контрастів на тлі культурної
безлюдяності, мені здається, дуже явно виступає той образ святості, який Церква зберігає та виховує
у своїх надрах недоторканним, а саме – ідеал людяності у Христі'' [7].
Що ж до іншої, значно більшої за кількістю частини населення, то цілком вірогідно, що для неї
феномен святості не матиме ніякого смислу. Людина, яка не є глибоковіруючою, навряд чи піде в
пошуках естетичного ідеалу до храму. Вона буде розглядати (а не споглядати) ікону в музеї як
художній твір, а святого, зображеного в іконі – як вдалий художній образ.
Проте, ще на початку статті ми зауважили, що колискою сучасного православ’я є нинішня столиця
України, на теренах якої православ’я, православна культура розвивалися протягом багатьох століть.
За цей час православна культура та особливе ставлення до неї стали невід’ємними характеристиками
українського менталітету. Тому, навіть якщо людина обирає альтернативний шлях пошуку самої себе
та свого ідеалу, вона завжди має у своїй природі джерело для духовного натхнення – образ святості.
Варто зазначити, що в ХХ столітті розуміння та трактування поняття ''святість'' стали більш
широкими. Про це свідчать ідеї, які висловлювала неоднозначна, але знакова фігура сучасного
православного світу священник Олександр Мєнь. У своєму інтерв’ю він висловлює дуже цінну в
такому контексті думку: ''…святість може здійснюватися в будь-якій формі життя'' [8]. Знову ж таки,
ця думка звертає нас до головного джерела духовного становлення – людяності, людських чеснот, які
притаманні будь-кому; будь-хто має право їх реалізувати, незалежно від віросповідання та
естетичного смаку.
Але О. Мєнь також наводить приклад такої звичайної людини: ''Проста Діва, нічим не славетна,
стала Посередницею великої таємної зустрічі людини з Вічністю'' [8]. Цей приклад чудово ілюструє
значення естетичного ідеалу святості для сучасної української людини. Адже звернення до ікони – це
найпростіше, що може зробити людина. На наш погляд, не обов’язково бути глибоковіруючою
людиною, щоб звернутися до ікони, в якій віднайти шуканий естетичний ідеал.
Ікона, передусім, надає нам образ: не просто художній образ, але образ ідеальний. Іконографічне
зображення Богоматері, наприклад, не є ані прекрасним, ані потворним. Воно є духовно насиченим,
ідеальним. Кожна деталь спонукає нас споглядати єдине ціле, яке є загальним символом вічності,
ідеальної мети, до якої варто прагнути у своєму духовному та людяному звершенні. Звідси ідея Павла
Флоренського щодо головного символічного сенсу мистецтва, особливо мистецтва православного.
Воно містить у собі прихований символ людського ідеалу взагалі: тихого, покірного, але неймовірно
виразного, якщо тільки звернутися до нього, спитати його.
''Символ вічності'' – ''естетичний ідеал – ''святість''. Ось головні поняття, пов’язані з естетичноціннісним розумінням православної культури в межах духовних, моральних та естетичних потреб
сучасного українського суспільства.
Звичайно, ця проблема й досі залишається відкритою. Феномен святості та його сучасне розуміння
потребує глибшого аналізу, не тільки естетичного, але й етичного, яке в майбутньому обов’язково
буде здійснене.
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Гудзенко Е. А. Святость как эстетический идеал в рамках православной культуры.
В статье рассматривается феномен святости как эстетического идеала в рамках православной
культуры. Осуществлен анализ проблемы эстетического идеала как такового и святости как
эстетического идеала в частности в контексте духовных, моральных и эстетических потребностей
украинского общества в современных культурных условиях.
Gudzenko I. O. Holiness as an Aesthetic Ideal within the Limits of Orthodox Culture.
The article investigates the holiness phenomenon as an aesthetic ideal within the limits of orthodox culture,
analyzes the problem of selection of an aesthetic ideal in general and holiness as an aesthetic ideal in
particular in the cоntext and various spiritual, moral and aesthetic necessities of the Ukrainian society in the
conditions of cultural present time.
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ
ПОНЯТТЯ "ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ"
В статті досліджуються історико-філософські аспекти становлення поняття "віртуальна
реальність" з метою розробки понятійного апарату феномену віртуальної реальності; розглянуто
співвідношення ключових понять феномену віртуальної реальності. Виявлено провідні сутнісні та
категорійні характеристики поняття "віртуальна реальність".
У сучасній вітчизняній філософській літературі досліджуються різні аспекти в розумінні проблеми
віртуальної реальності й сприйняття людини. Насамперед, привертає увагу той факт, що поняття
"віртуальна реальність" тлумачиться авторами на різних підставах (інформаційні технології, філософське
осмислення даного питання або психологічний аспект сприйняття людини). Про це також свідчить
відсутність єдиного (універсального) тлумачення означеного терміну.
Отже, розробка понятійного апарату, розгляд співвідношення ключових понять феномену
віртуальної реальності є однією з найважливіших проблем, що постали не тільки перед філософією,
але й перед іншими науками (інформатикою, кібернетикою, фізикою тощо). Цим й обумовлена мета
даної статті – розглянути історико-філософські аспекти становлення поняття "віртуальна реальність".
Технології, що з'явилися в останні десятиліття, зробили популярним нове поняття – "віртуальна
реальність". Термін, що народився у мовному середовищі античного світу, пройшов багатовіковий
шлях, поповнюючись новими значеннями. Як зазначає М. Носов, "virtus" розкривається як "1) мужність,
енергія, сила, шляхетність; 2) шляхетні справи, героїчні подвиги; 3) чудова якість; відмінні якості; талант,
обдарованість; 4) чеснота, моральна досконалість, моральна порядність, щиросердечна шляхетність" [1: 63].
Спільним між термінами "virtus" й "віртуальне" виступають ідеї сили й енергії, які з розвитком релігії, філософії й
науки починали вживатися відповідно не тільки до людини, природи, але й до Бога, Космосу, Всесвіту, а потім до
техніки й до об'єктів реальності.
У теперішній час можна визначити кілька підстав виникнення терміну "віртуальна реальність"
(ВР).
Однією з них є ідеалістичне трактування буття. Основи його були запропоновані ще Платоном у
четвертому столітті до нашої ери. За Платоном, основою світу є ідеальне, безтілесне утворення – ідея.
Нематеріальні надчуттєві ідеї становлять сутність чуттєвого світу, даного нам у досвіді. Речі лише
причетні до ідей, і тільки через це вони існують. Цілісність світу, за Платоном, досягається за рахунок
існування Єдиного, котре саме не є буття, а перебуває над буттям й становить умову можливості буття,
тобто ідей. Це Єдине Платон ототожнює з вищим благом, якого все прагне й через це одержує своє власне
буття. Саме ж вище благо перебуває по той бік усілякого буття й, отже, недоступне всякому розуму. У
цьому твердженні Платона можна виявити передумови майбутньої основи кіберпростору: все видиме й
відчуте у світі кіберпростору не є таким, тобто не існує.
Відомо, що Аристотель у своїх дослідженнях використовував категорії dynamis, energeia й
ентелехія. Dynamis позначав можливість, потенцію, здатність; energeia – енергію, діяльність,
здійснення; ентелехія – дійсність, здійсненність. Те, що відповідало події, Аристотель описує в такий
спосіб: можливість за допомогою енергії перетворюється на ентелехію. Зміни, які відбулися в
переорієнтації змісту "virtus" з енергії, пов'язаної із чеснотою, на енергію іншого виду, варто вважати
причиною, що змінила зміст "virtus".
Аналізуючи дану схему, С. Хоружий відзначає її надзвичайну гнучкість, тому що вхідні в неї терміни
(dynamis, energeia й ентелехія) допускають різні трактування [2: 55]. Порівнюючи між собою варіанти цієї
тріади, він дійшов висновку, що тільки один з них може бути основою для створення теорії віртуальності. У
першому випадку енергія займає серединне положення – це класичний есенциалізм (дискурс
сутності). Домінуючим початком є ентелехія – дійсність, тому що у філософії Аристотеля вона первинна,
тоді як можливість вторинна. Таке розуміння реальності, вважає Хоружий, не відповідає віртуальній
реальності, тому що віртуальне не є чимось закінченим, дійсним [2: 54].
Наступний варіант дискурсу припускає, що енергія гранично наближається до ентелехії. Тоді сам термін
"енергія" знаходить статус деякої закінченості. На думку С. Хоружого, він також не відповідає вимогам
віртуальності. Намагаючись трактувати енергію як щось динамічне, не здійснене, він виходить на
видозмінений варіант тріади Аристотеля, де енергія відокремлюється від ентелехії й поєднується з
потенцією, тобто наближається за своїм змістом до категорії dynamis, позначаючи можливість, потенцію,
здатність. Енергія одержує статус першопричини переходу можливості в дійсність, позначаючи себе
як буття-в-дії. Саме вона, вважає С. Хоружий, є адекватною мовою передачі віртуальної реальності
[2: 57].
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У середні віки термін "virtus" позначав здатність однієї реальності генерувати іншу реальність,
причому кожна з них могла відрізнятися своїми законами існування. Так, Фома Аквінський,
користуючись терміном "virtus", вирішував одну із ключових проблем середньовічної філософії. Мислитель
пояснював, яким чином співіснують реальності різного рівня: душа мисляча, душа тваринна, душа
рослинна [3: 848].
Для Фоми Аквінського категорія віртуальності також була принципово важливою – за її
допомогою він розв'язував проблему онтологічного співіснування реальностей різного ієрархічного
рівня й проблему утворення складного з простих елементів, зокрема, співіснування душі мислячої,
душі тваринної й душі рослинної.
У середньовічній (і навіть ренесансній) філософії, термін "virtus" використовувався як у руслі
означень, названих Аристотелем, так і в руслі значення більш широкого, прив'язаного до теорій
можливих світів. У такому роздвоєнні зміст цього терміну дійшов і до наших днів. Спільним між
середньовічним "virtus" і сучасним "віртуальне" зазначають практично всі дослідники, що займаються
даною проблемою.
Популярний у середні віки, термін "virtus" виявився практично незатребуваним у Новий час.
Подальший свій розвиток він одержав лише в XIX столітті.
В індустріальну епоху ідея віртуальності повернулася в лоно природних наук. Термін "віртуальне"
починає використовуватися у фізиці для позначення уявних, неспостережуваних об'єктів – віртуальних
частинок; саме таке значення "віртуального" набуло надалі найбільшого поширення. У значенні
"можливе" термін "віртуальне" вживався й у квантовій фізиці.
З розвитком філософських проблем фізики, було зроблено перші спроби позначити віртуальні
частинки як особливу реальність. Однак словосполучення "віртуальна реальність" ще не вживалося.
Результати, отримані фізикою елементарних частинок, привели філософів до наступного висновку:
віртуальні частинки – це об'єктивно існуюча реальність.
Відмінною рисою ідеї віртуальності у фізиці є її поширення тільки на певні фізичні об'єкти (мікрочастинки), а
також той факт, що в експерименті вона продемонструвала ідею ієрархії реальностей, тим самим, розвиваючи
моністичну концепцію віртуальності (віртуальні частинки первинні, реальні вторинні, а їхнє розходження дуже
умовне).
З розвитком у ХІХ – ХХ ст. наук, особливо гуманітарних, термін "віртуальне" поширюється й на інші
сфери знання, що стало основою для створення не тільки конкретно-наукових, але й філософських ідей
віртуальності. Причому починають залучатися практично всі існуючі значення терміну "virtus": і ті, які
використовувалися в етиці, й ті, які були розроблені й застосовувалися схоластами, і ті, які вживалися
для опису квантових процесів. Ідея віртуальності дозріла до узагальнення її на філософському рівні.
Подібна ситуація могла мати пряме відношення до адаптації ідей віртуальності у фізиці, філософії і
психології. Зокрема, після уведення терміну "віртуальність" у категоріальний апарат фізики, з'явилися й
перші спроби застосувати його до людської суб'єктивності.
В інтерпретації Ж. Дельоза, суб'єктивне виступає як щось віртуальне, що перебуває в
перманентному процесі актуалізації [4]. Про "віртуальні здібності" висловлювався видатний радянський
психолог А. Н. Леонтьєв: "Віртуально мозок містить у собі не ті або інші специфічні людські здібності, а лише
здатність до формування цих здібностей" [5: 208]. У психології й філософії, таким чином, вживаються спроби
осмислення й застосування ідеї віртуальності до людської суб'єктивності.
Удаваність й ілюзорність стають пріоритетними значеннями не тільки стосовно віртуальних частинок у
фізиці, але й при застосуванні терміну "віртуальне" у таких галузях знань, як обчислювальна техніка й
інформатика. Наприклад, термін "віртуальне" застосовується у словосполученнях "віртуальна пам'ять",
"віртуальна машина", що інтерпретується як створення ілюзії реальної машинної пам'яті або самої
машини. Але ці словосполучення більшою мірою виглядають як метафори.
Наприкінці XІX – початку XX ст. ідея віртуальності поширюється у трьох значеннях: 1) віртуальність,
властива неживим об'єктам, створеним природою; 2) віртуальність, властива неживим об'єктам, створеним
людиною; 3) віртуальність, властива самій людині як форма особливого стану психіки.
До кінця 70-х рр. XX сторіччя термін "віртуальне" ще не вживався в словосполученні "віртуальна
реальність" ні стосовно до людської психіки, ні до реальності, створюваної віртуальними частинками,
ні до реальності, що генерована комп'ютерами.
Термін "віртуальна реальність" було запропоновано у 1984 р. американцем Дж. Ланьєром, власником
фірми, що розпочала випуск комп'ютерів, здатних створювати стереоскопічне зображення.
Найбільш широке поширення словосполучення "віртуальна реальність" одержало стосовно
комп'ютерних систем, та було зафіксовано як факт у деяких словниках, наприклад: "...Віртуальна реальність
– це сукупність програмно-апаратних засобів для створення відчуття присутності у світі комп'ютерних ігор,
мереж, систем" [6: 100].
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Комп'ютерна віртуальна реальність, застосовуючись в усіх сферах життя, одержала не тільки свій
розвиток, але й визнання. Це викликало чергове посилення інтересу філософів і психологів до даної
проблеми.
Одним із перших, хто провів аналогію між комп'ютерною віртуальною реальністю і психікою
людини був американський психолог Ч. Тарт. Відвідавши лабораторію Ж. Ланьє, він написав статтю
про можливості інтерпретації природи психіки людини як віртуальної [7: 62]. Цю ідею й розвинув
надалі М. Носов. Останній, зокрема, вважає, що "віртуальна реальність – це реальність, незалежно від її
природи (фізична, геологічна, психологічна, соціальна, технічна тощо.), що має наступні властивості:
породженість (віртуальна реальність продукується активністю будь-якої іншої реальності, зовнішньою
щодо неї); актуальність (віртуальна реальність існує актуально, тільки "тут і тепер", тільки поки є
активною реальність, що її породжує); автономність (у віртуальній реальності свій час, свій простір і
свої закони існування); інтерактивність (віртуальна реальність може взаємодіяти з усіма іншими
реальностями, у тому числі й з породжуючою, яка онтологічно незалежна від них). На відміну від
віртуальної, реальність, що породжує, називається константною. "Віртуальність" і "константність"
створюють категоріальну опозицію [7: 16]. Усі перераховані властивості можна віднести не тільки до
віртуальної реальності, але й до ідеального, і до психічного, і до суб'єктивного, що ускладнює
розуміння сутності віртуальної реальності.
Д. Іванов розпочав спробу соціологічного виявлення ознак віртуальної реальності у всіх сферах
суспільства. "Віртуалізація в такому випадку, – зазначає він, – це будь-яке заміщення реальності її
симуляцією, образом – не обов'язково за допомогою комп'ютерної техніки, але обов'язково із
застосуванням логіки віртуальної реальності..." [8: 18]. Віртуальна реальність замінюється
постмодерністським терміном "симуляція".
У результаті експансії поняття "віртуальність" у різні галузі науки з'явилася нова проблемна
галузь, "створена" дискусією про можливості створення єдиної теорії віртуальної реальності. Так, у
загальну теорію віртуальної реальності пропонується поєднувати два значення: традиційне, що бере свій
початок від "virtus" й ототожнене з "можливим", і комп'ютерне, що тлумачиться як вид гносеологічної
реальності. У результаті виходить наступний висновок: "Віртуальна реальність є єдність об'єктивної й
суб'єктивної реальностей, спресована в одиницю віртуала" [9: 34]. Таке визначення віртуальної
реальності не спростовує наших сумнівів, тому що незрозуміло, у чому проявляється єдність
об'єктивної й суб'єктивної реальності і як дане визначення можна застосувати до теорії віртуальних
частинок.
За останні п'ять років з'являються ідеї, у яких йдеться про те, що віртуальна реальність – це продукт
нових інформаційних технологій, і тому дослідження пропонується проводити в межах комп'ютерної науки –
своєрідної філософії сучасного Заходу. Віртуальна реальність стає осмисленою, заснованою на теорії
симулякрів Ж. Дельоза, Ж. Бодрийяра й ін. [10]
М. Носов, постулює приход ери віртуальних технологій та, спираючись на антично-схоластичну
філософію та поліонтичну парадигму, розробляє онтологічні засади феномену віртуальної реальності
та його ролі для людини майбутнього.
Інший представник віртуалістики С. Борчіков, розглядає віртуальну реальність у її зв’язку з
творчою уявою, можливостями людини у віртуальній реальності.
Для В. Тарасенка ключовою ідеєю його концепції є проголошення приходу на зміну homo sapiens
нового типу людини, яку він називає "людина кликаюча", яка продовжує прогрес людства, коли
"людина кликаюча" приходить на зміну "людині читаючій та пишучій". Цікавою прогресистською
концепцією є підхід до віртуальної реальності, розроблений І. Акчуріним, який аналізує віртуальну
реальність у контексті теорій множинних (віртуальних) світів. У ній філософ обґрунтовує потенціал
"віртуальних світів" як сучасної онтологічної та пізнавальної парадигм людства [11].
Спроба універсального визначення віртуальності й віртуальної реальності здійснюється в контексті
синергетичної парадигми. О. В. Катаєва зазначає: "Віртуальність варто розуміти як особливий спосіб
існування станів об'єктів і процесів, що припускає їх неактуалізоване насправді існування" [11: 24].
Відразу ж виникає питання: "Чим же віртуальність відрізняється від можливості"? Якщо
можливість вважати "не актуалізованим у дійсності існуванням", то нічим. Зіставляючи об'єктивну й
суб'єктивну реальності, О. В. Катаєва приходить до наступного визначення: "...Віртуальна реальність – це
все-таки особливий феномен людської співвіднесеності зі світом.." [11: 23].
Дана концепція органічно вписується в онтологічний енергетизм, розроблюваний С. Хоружим [2].
Існують й інші концепції, що розглядають віртуальну реальність або в контексті категорії буття-небуття з
позиції суб'єктивного субстанціалізму [12: 130-152], або через сутність становлення [13: 24].
Таким чином, наприкінці XX – початку ХХІ cт. спостерігається повернення до філософського
осмислення поняття "віртуальне", виявляє себе прагнення до осмислення його як єдиної, цілісної формації
реальності.
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Отже, проведений у статті аналіз, дозволяє зробити висновок, що становлення поняття "віртуальність"
в історико-філософському контексті характеризується таким чином:
- всі ідеї віртуальності так чи інакше поєднано з ідеєю множинності світів;
- віртуальність розглядається як здатність будь-чого (сили, об'єктів, реальностей) існувати в
згорнутому (потенційному) стані й здійснювати при цьому вплив на дійсність (ототожнення з
терміном "можливість");
- віртуальність осмислюється як властивість трьох просторів буття або їхнє співвідношення:
суб'єктивного світу людини, об'єктивного світу природи, штучно створеного людиною світу;
- в основі всіх ідей віртуальності виділяється "взаємодія";
- віртуальність розглядається як здатність будь-чого існувати у просторі "між";
- створення єдиної теорії віртуальної реальності є актуальною проблемою як для філософії, так і
для інших галузей життєдіяльності людини.
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Дупак В. Г. Историко-философские аспекты становления понятия "виртуальная реальность".
В статье исследуются историко-философские аспекты становления понятия "виртуальная
реальность" с целью разработки понятийного аппарата феномена виртуальной реальности;
рассмотрено соотношение ключевых понятий феномена виртуальной реальности. Выявлены главные
сущностные и категориальные характеристики понятия "виртуальная реальность".
Dupak V. G Historical and Philosophical Aspects of the Formation of "Virtual Reality".
This article investigates the historical and philosophical aspects of the formation of "virtual reality" in order
to develop the conceptual apparatus of the phenomenon of virtual reality and consider the ratio of the key
concepts of the phenomenon of virtual reality. The main essential and categorical characteristics of the
notion "virtual reality" are pointed out.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
З ОГЛЯДУ НА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНУ СКЛАДНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА
У статті обґрунтовується важливість використання моделювання розвитку суспільно-політичних
процесів у галузі державотворення. Проаналізовано етнонаціональні засади формування української
державності. Здійснено спробу побудувати перспективні моделі розвитку української державності
з огляду на реалії сьогодення. Доведено, що унітарна модель з відповідним балансом централізації
влади і демократичного представництва громадян держави максимально відповідає
умовам розвитку України.
Постановка проблеми. Аналізуючи ідейну складову сучасного українського державотворення,
можна відзначити досить суттєві розбіжності в думках не тільки вітчизняних політиків, а й фахівців з
різних галузей науки щодо майбутнього України. Адже майбутній розвиток української державності
тісно пов'язаний з формуванням певного "образу", моделі суспільної організації життя, яка б
врахувала історичний досвід державотворення, його особливості та сучасні реалії функціонування
українського суспільства з огляду на загальносвітові тенденції, зовнішні та внутрішні загрози. Така
модель слугувала б орієнтиром на шляху сучасного українського державотворення та скоригувала б у
відповідному напрямку необхідні реформи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою національних моделей розвитку в тих чи
інших аспектах займались багато вітчизняних і закордонних дослідників, а саме: Ф. Бадер,
Ю. Бромлей, В. Гельман, Е. Геллнер, О. Картунов, О. Крюков, А. Лейпхарт, О. Майборода, О. Мошак,
С. Римаренко, Дж. Ротшільд, Е. Сміт, Ж. Тощенко, Л. Шкляр та ін. Особливо варто відзначити
прізвища тих дослідників, які в різні часи та з різноманітних теоретико-методологічних позицій
робили спроби проаналізувати особливості українського національного розвитку. Ось деякі з них:
В. Андрущенко, О. Бочковський, М. Грушевський, Д. Донцов, М. Драгоманов, Г. Касьянов, О. Куць,
В. Липинський, М. Обушний, В. Старосольський та ін. Утім, моделювання розвитку сучасної
української державності залишається поза межами серйозної уваги науковців і до цього часу.
Метою статті є побудова моделей розвитку української державності з огляду на реалії
сьогодення, сучасні тенденції та особливості організації етнонаціонального життя українського
соціуму. Результати дослідження дозволять визначити характер розвитку сучасної української
державності, напрямки реформування та шляхи вирішення основних проблемних питань в
етнонаціональній сфері суспільства.
Виклад основного матеріалу. Сенс моделювання майбутньої української державності полягає не
в проектуванні стовідсотково ефективного державного механізму, а в усвідомленні сутності
української державності, її призначення, визначенні мети існування та розвитку, найбільш
оптимального, природного шляху до її реалізації, "кута прикладання" потрібних організаційних
зусиль. Для цього потрібна критична переоцінка попереднього досвіду державотворення та сучасних
підходів до вирішення основних його проблем, які досить часто тільки констатують
неконтрольованість або дуже слабку контрольованість формування засад суспільної організації.
Взагалі під моделлю (від лат. modulus – міра, зразок, норма) у широкому значенні в науці
прийнято розуміти аналог, "замінник" оригіналу (зразок), що за певних умов відтворює властивості
оригіналу, які цікавлять дослідника. Наприклад, американський філософ М. Вартофський розглядає
моделі як "картини", що співвідносяться з чимось реальним [1: 37]. З іншого боку, можна сказати, що
модель містить у собі потенційне знання, яке можна отримати, унаочнити й використати у
практичних життєвих потребах. Саме цим й обумовлена "пророча" здатність модельного опису. Якщо
в природничо-науковому середовищі моделювання нерідко вважають тільки математичним, то в
гуманітарній сфері частіше використовуються змістовні моделі.
Довгий час науковці досить обережно ставились до моделювання розвитку людських спільнот.
Дійсно, можливості дослідника тут досить обмежені. Виникнення нового може бути описане тільки в
термінах асоціативного, евристичного мислення. Однак треба також додати, що на всіх етапах і
рівнях формування прикладної теорії й вироблення практичних рішень є елементи замісноевристичного характеру, властивого моделюванню. Через аналіз моделі складного соціального
об’єкта ми одержуємо інформацію про дійсний об’єкт. Але треба усвідомити той факт, що політична,
як і взагалі соціальна наука, за своєю природою не може претендувати на одержання емпірично
бездоганних, абсолютно об’єктивних фактів. Її прогнози можуть носити суто імовірнісний характер,
© Марасюк С. С., 2011
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тому що завжди залишають за межами аналізу явища соціального життя, які не піддаються точному
обліку й верифікації.
У сучасних соціальних дослідженнях методи моделювання використовуються часто лише для
опису явищ, що вивчаються. Інтерпретація і висновки, що робляться на основі моделей суспільнополітичних процесів, ґрунтуються переважно на певних теоретичних концепціях, інтуїції, досвіді та
світогляді дослідника.
Враховуючи гостроту i складність політичних процесів, моделювання має на меті, з одного боку,
відобразити стан проблеми на даний момент, виявити найбільш гострі моменти та конфлікти, з
іншого – визначити тенденції розвитку i ті чинники, вплив яких може їх скоригувати. Метод виявляє
негативні тенденції, визначає позитивні шляхи вирішення проблем і пропонує альтернативні
варіанти.
Треба зазначити, що багато мислителів минулого створювали у своїй уяві різні моделі суспільнополітичної організації людських спільнот. Потреба в прогнозуванні найгостріше відчувалась тоді,
коли, власне, втрачався контроль не тільки над майбутнім, а й над сьогоденними процесами розвитку.
Загалом існують різні підходи та моделі розвитку державності з огляду на її етнічну (національну)
складову. Проте головним критерієм, на нашу думку, слугують чинники гетерогенності та
гомогенності суспільства [2: 8], тобто факт наявності або відсутності етнічного ядра, навколо якого
відбуваються інтеграційні процеси, а також кількісні показники та якісні характеристики
етнокомпонентів. Тому дуже важливо встановити характер розвитку державотворення, домінуючі
тенденції в етнонаціональному житті суспільства.
У цьому контексті досить багато західноєвропейських учених, аналізуючи процес націотворення в
різних країнах, вказують на два його шляхи, в основі яких, на нашу думку, також лежать чинники
етнонаціональної складності суспільства [3: 87]. Це шлях "політизації етнічності", коли нація створює
державу (нація-держава), та шлях "етнізації політики", коли держава створює націю з гетерогенних
груп (держава-нація) [4: 87-91]. У першому випадку суспільство бачиться відносно етнічно
однорідним, у другому навпаки.
Концепція "держава-нація", на думку М. Обушного, мала за основу ідею, за якою пріоритетне
місце в цьому словосполученні відводилося державі, покликаній створити всі необхідні умови для
формування нації. Така держава, завдяки власним інститутам політичного правління формує, усуває
наявні етнокультурні відмінності [3: 96]. І, навпаки, автори концепції "нація-держава" вбачали в
процесі державотворення становлення держав на моноетнічній основі.
Найпослідовнішим прихильником теорії "держава-нація" були В. Липинський і Л. Ребет [5: 375376]. "Держава як така, – наголошував останній, – не існує, а існує французька, англійська і т.п.
Значить, держава мусить бути "чиясь", у ній все ж існує якийсь етнічний "господар" [6: 8, 69]. Тобто
держава – це формальна цілісність, а нація являє собою її етнічний зміст.
Український дослідник О. Картунов виділяє в західній етнополітології три основні моделі
взаємовідносин держави з етносами (націями) [7]. Прихильники першої точки зору ("оборонці
плюралістичної перспективи") вважають, що держава повинна бути нейтральною ареною, на якій
діють, протистоять і ведуть боротьбу різні етнонаціональні групи. Водночас вона може розробляти і
проводити певну етнонаціональну політику. Прихильники другої точки зору, відомі ще як автори
теорії "центр-периферії" або "внутрішнього колоніалізму", стверджують, що держава є відносно
автономною силою, керівні кола якої мають і переслідують свої власні корпоративні інтереси,
спрямовані на утримання влади, що примушує їх діяти незалежно, а часом, навіть, і всупереч
інтересам та бажанням домінуючої нації чи етнонаціональної групи. Прихильники третьої точки зору,
відомі також своїми симпатіями до теорії "плюралістичного суспільства", розглядають державу як
інструмент якоїсь однієї нації чи етнонаціональної групи, яка бере під свій контроль державний
апарат і життя та діяльність інших груп. Перша модель, яку б ми назвали "конкурентною", дуже
небезпечна для України з огляду на різнокомпонентність суспільства. Хоча деякі її елементи помітні
в намаганнях закласти плюралістичний принцип в побудову суспільної організації. Проте, треба
відзначити, що досягти нейтральності держави (управлінського апарату) проблематично. До того ж
досягнення переваги над домінуючим етносом у таких умовах можливо тільки неконкурентним
шляхом. Другу модель можна назвати "бюрократичною". За такою моделлю інтереси етнічних
спільнот знаходяться на одному з останніх місць і дуже важливо, з представників яких груп
складається "бюрократична верхівка". Третя модель – це модель "домінуючої нації", найбільш
прийнятна для моноетнічних країн.
Інша класифікаційна сітка розроблена американським дослідником Дж. Ротшильдом, який
запропонував три етнонаціональні (етнополітичні) моделі: "вертикальної ієрархії", "паралельної
сегментації" та "перехрещеної сітки" [8: 441]. У разі вертикальної ієрархії всі площини суспільного
життя підпорядковані етнічній перевазі або субординації. При паралельній сегментації кожна етнічна
група стратифікована за соціально-економічними "параметрами", і її представляє політична еліта, що
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відстоює її інтереси. В умовах моделі "перехрещеної сітки" кожна етнічна група представлена в
багатьох і різних видах діяльності і виконує різні економічні функції; кожен соціальний шар
суспільства або суспільний сектор включає представників різних етнічних груп, але система
несиметрична. Якщо перша – нагадує тоталітарну модель, то друга – перехідну від авторитарнототалітарних до демократичних режимів, що близька за змістом до "конкурентної" моделі. До неї
можна віднести "корпоративну" та "кланову" демократії. Їм притаманний високий ступінь групових
інтересів, боротьба за економічний, політичний вплив у суспільстві, переаранжування соціальних
статусів та етнічної "ваги" в країні. Модель "перехрещеної сітки" носить демократичний характер, їй
властива гармонічна взаємодія різноманітних етнічних груп у різних суспільних сферах життя. Але
така модель може існувати тільки в ідеалі, бо неможливо гарантувати майнову рівність, рівне
представництво етнонаціональних груп у політичних організаціях, органах влади тощо. Перша
модель схиляє державну політику до побудови більш моноетнічного політичного організму, дві
останні обумовлені чинниками етнонаціональної складності суспільства, тому налаштовані на
поліцентричний характер організації.
Щодо сучасної української державності, на думку Л. Шкляра, можна припустити щонайменше
чотири імовірні моделі розвитку з урахуванням фактора геополітики й етнічності [9: 111-112]. Перша
модель – ідея "поліетнізму", яка базується на уявленні про багатонаціональну структуру населення
України. Звідси бажання прихильників цієї концепції екстраполювати на український ґрунт політику
федералізації України або її регіоналізації. Друга модель ґрунтується на ідеях та уявленнях щодо
України як держави, де змагаються за політичне, інтелектуальне, ідеологічне та культурне лідерство
два етноси: український та російський. По суті, дана концепція пропагує ідею "двоетнічності". Третя
етноідеологема пов’язана з ідеєю "моноетнічності" України, яка має прибічників переважно серед
прихильників націоналістичної ідеології. Четверта концепція етнодержавотворення виходить з
уявлень про поділ українського суспільства на титульний етнос та етнічні меншини. Якщо
проаналізувати дві останні моделі, то можна зробити висновок, що принципової різниці між ними не
має. Іншими словами, це одна модель: четверта є більш ліберальним варіантом третьої. Загалом вони
представляють одну етноцентричну (україноцентричну) модель. Другу модель також можна віднести
до першої, тому що на шляху реалізації концепції "двоетнічності" в сучасних умовах стоїть на заваді,
так би мовити, "єврейське питання", бо представники цієї загалом нечисельної групи широко
представлені в управлінському середовищі України. Тобто вимальовуються дві перспективні моделі
або альтернативні шляхи розвитку української державності, в основі яких лежать характеристики
складності суспільства й попередній історичний досвід державотворення.
Отже, в залежності від ступеня і часу реалізації запропоновано три рівні формування моделей
розбудови української державності з огляду на такі чинники: етнонаціональна складність суспільства,
ментальність народу, вплив іноетнічного чинника, сучасні тенденції розвитку, попередній досвід
управління, традиції державотворення, ідеологічне підґрунтя тощо. До першого рівня відносять
репресивні моделі або моделі, які мають найменші можливості для реалізації (нацистська або
фашистська, націоналістична). До другого – помірковані, а саме: перспективні (етноцентрична,
поліцентрична), перехідна (декларативна) та проміжна (культуроцентрична), реалізація яких не має
часової віддаленості або довгострокової перспективи. До третього – гуманоцентрична, розрахована на
тривалу перспективу.
Треба зазначити, що побудова нацистської або фашистської моделі, як і шлях розвитку в цьому
напрямку майже неможлива на українських теренах з огляду на особливості національної психології
українців та історичні традиції державотворення. Тобто вони мають гіпотетичний характер. До того
ж, представники домінуючого етносу в Україні (українці) не є домінуючими у "верхніх щаблях
влади" та у великому бізнесі. Тобто домінуючий етнос не є панівним у державі і не має важелів для
насильницької модернізації етнічної структури суспільства.
Щодо націоналістичної моделі, то вона має цілком сформовані ідеологами українського
націоналізму теоретичні засади. Але дана модель виглядає більше утопією з огляду на складність
етнічної структури населення України, територіальну, регіональну "різнобарвність". Тому в
загальноукраїнському масштабі її реалізація цілком проблематична.
Культуроцентрична модель являє собою часткову реалізацію етноцентричної, але має обмежений
за змістом характер, ґрунтується винятково на популяризації в суспільстві народних традицій,
звичаїв, мистецтва і т.п. На початку сучасної української державності були спроби її використання.
Може частково реалізовуватись у декларативній моделі.
Декларативна модель виросла ще з радянської моделі державності, коли існували "подвійні
стандарти": меншість (переважно "верхівка" суспільства) сповідувала одні цінності, принципи і
норми моралі, а більшості населення прищеплювались інші, переважно ідеологічні настанови. Така
модель може передбачати примус, коли інтереси, цілі, цінності й настанови різні, що нерідко
призводить до конфліктів, у результаті чого одна частина системи нав’язує свої рішення іншій. Їй
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також притаманний високий ступінь групових інтересів, боротьба за економічний, політичний вплив
у суспільстві, переаранжування соціальних статусів та етнічної "ваги" у країні. Декларативна модель
може асоціюватися з ліберальним політичним режимом, але має тенденцію до поліархії або гегемонії
(редемократизації, повернення до тоталітаризму чи авторитаризму). Також можливий результат її
трансформації – формування змішаного політичного устрою, не здатного задовольнити основні
вимоги демократії або відмовитися від неї повністю. Іншими словами, декларативна модель є
перехідною моделлю з можливою революційною перспективою.
Не випадково багато науковців вважають Україну перехідною країною від одного економічного та
суспільно-політичного ладу до іншого. Це пов’язано не тільки з процесами розпаду СРСР, а також з
географічним, геополітичним розташуванням української держави. Уявлення про пограничність
України, історично закріплене, зокрема, і в суспільній свідомості, породжує відчуття зайвості для
оточуючого середовища або вторинності, залежності, сприяє становленню політики "двовекторності"
або "багатовекторності", слабкості зовнішньої політики. Управлінська діяльність у такому випадку
зосереджується на налагодженні не внутрішніх зв’язків, нагромадженні організаційного потенціалу, а
на посередництві, сервісі (наданні послуг). Така ідеологія державного будівництва дедалі більше
закріплюється в практичній площині реалізації як зовнішньої, так і внутрішньої політики.
Поліцентрична модель є альтернативою етноцентричному напрямку і базується на твердженні про
поліетнічність України, що може сприяти: визнанню більше однієї етнічної групи як державотворчої;
федералізації країни; впровадженню двох або декількох державних мов; невизначеності або
багатовекторності зовнішньої політики і т.д. У такому суспільстві публічно засуджуються претензії
якої-небудь однієї еліти на представництво інтересів усіх громадян. Іншими словами, акценти
державотворення зміщуються від концепції "національної держави" в бік "мультикультурного
суспільства". Серйозна критика поліцентричної моделі стосується її здатності підтримувати
політичний порядок і політичну стабільність. Інтереси й цінності різних частин суспільства в такій
моделі можуть суттєво розрізнятися. А суспільна консолідація та згода проблематичні, але все ж таки
досяжні за рахунок компромісів і вироблення прийнятних рішень всіма учасниками. На
загальнодержавному рівні домінують цінності тієї суспільної групи, яку підтримує виборець.
Наслідком цього стає часта зміна правлячих груп еліт, а також нагальна потреба у формуванні
коаліцій. Насправді в стосунках політичних еліт панують правила конкуренції, витісняючи плюралізм
на формальний рівень. Тобто в боротьбі виграє сильніший, який може призвести до узурпації влади
навіть представниками певних національних меншин. Однак основною проблемою впровадження
даної моделі в Україні залишається наявність значної чисельної переваги домінуючого етносу над
іншими, а також відсутність гострого конфліктного протистояння в суспільстві, розділеному глибоко
вкоріненими культурними розходженнями.
Важливим є те, що в сучасних українських реаліях поліцентрична та декларативна моделі
орієнтовані на нехтування (відкрите або приховане) традиціями національного життя. Реалізація обох
моделей має найбільшу загрозу розпаду країни та втрати української державності.
Етноцентрична модель розвитку державності близька за змістом до ідеї функціонування
спільноти, яка завдяки власним механізмам самоорганізується, бореться, пристосовується та виживає.
У соціальному вимірі ці механізми пов’язані з сутнісними основами існування людських спільнот,
особливо таких великих як етноси. Досвід людської життєдіяльності, наголошує з цього приводу
С. Римаренко, разом з національною свідомістю, національною ідеєю, традицією, етнічною
(національною) ментальністю є важливою детермінантою становлення та буття всіх народів [10: 3031].
Використання поняття "саморозвиток суспільства" зумовлене, на думку О. Шейко, приділенням
більшої уваги внутрішнім чинникам здійснення цього процесу порівняно із зовнішніми умовами
середовища [11: 10-12]. Саме внутрішній потенціал і основа вважаються вихідним поштовхом,
провідною силою у виборі напрямку розвитку. Одним із принципів саморозвитку суспільства є
внутрішня самоорганізація соціальних явищ і процесів під впливом зовнішнього середовища. Вона
сприяє збереженню цілісності й упорядкованості суспільної системи. У випадку аналізу традицій
оптимізація вбачається як вибір найкращого варіанта розвитку традицій із безлічі можливих, а
детермінанти є напрямами проведення даного вдосконалення. Іноді традиції розглядають не тільки як
механізм спадкоємності суспільних відносин, а й як своєрідний спосіб для відтворення певних
інститутів, норм, цінностей, легітимність яких обґрунтовується фактом їх існування в історичному
минулому. У вужчому значенні традицію розглядають як своєрідний взірець у постановці проблем,
висуненні підходів щодо засобів та шляхів їх розв'язання.
Вибір моделі розвитку для України – питання, яке пов’язано з особливостями, що визначали в
минулому характер самої організації домінуючої на вітчизняних теренах спільноти (етносу). Досвід
західних країн у формуванні політичної нації, в основі якої знаходиться такий феномен європейської
традиції як громадське суспільство, може бути корисним, але не використаним. Бо як стверджує
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Е. Сміт, етносам, які народжувались із родин і родів, як це було у Східній Європі, властиві більша
компактність і народність, виняткове етноцентричне завзяття й активна мобілізація "народу" в
народні етнічні спільноти, впровадженою інтелектуалами та інтелігенцією [12: 62].
Щодо етноцентричного напрямку розвитку сучасної української державності, то він передбачає:
по-перше, визнання того, що Україна не є в повному сенсі поліетнічною державою, бо переважна
частина населення належить до титульної нації (близько 80%), а приблизно 95% території країни є
ареалом розселення одного етносу, тому український етнос становить ядро, навколо якого будується
система суспільної організації, формується і змінюється її структура, проходить процес адаптації до
навколишнього середовища, функціонування та розвиток (оновлення, модернізація, трансформація);
по-друге, визнання того, що український етнос виступає єдиною державоформуючою групою; потретє, формування єдиного культурного та інформаційного середовища в країні, збереження статусу
єдиної державної мови – української; по-четверте, пропорційність представлення всіх етнічних груп у
владі; по-п’яте, унітаризм (територіальний та світоглядний), що передбачає високий ступінь згоди
відносно цілей, цінностей, установок – усі беруть участь у прийнятті рішень.
Отже, розбудова етноцентричної моделі розвитку сучасної України передбачає, насамперед,
залучення правових механізмів національного самозахисту щодо титульного етносу (стосується мови,
культури, представництва у владі тощо) та відпрацювання практичних заходів адаптації національних
меншин до нових умов у поліетнічному суспільстві як передумови формування підґрунтя для
впровадження гуманоцентричної моделі розвитку, що характеризується іншим рівнем солідарності
громадян країни.
Наступним етапом реформування суспільства після гармонізації статусних ролей у відносинах
різних етнонаціональних груп, встановлення балансу представництва та участі громадян країни у
вирішенні питань загальнонаціонального значення повинна стати трансформація етноцентричної
моделі в гуманоцентричну модель розвитку України, в основі якої має знаходитись людина не як
носій спільних особливостей, а як носій певних духовних цінностей. Така модель пов’язана з
гуманістичним поглядом особи і народу на свої і не свої цінності, шануванням свого і чужого життя,
природного права кожної нації на державницьку самостійність [13]. Модель розрахована на більш
далеку перспективу і багато в чому буде залежати від зовнішніх обставин, тенденцій
загальносвітового розвитку. Основне завдання держави тут полягає у подоланні не тільки відчуження
громадянина від неї, а й фаталізму власного існування, песимізму сприйняття оточуючого світу, які є
наслідками, зокрема, і невдалих проектів суспільної організації людства. У таких умовах єдиною
запорукою успішного функціонування держави і державних інституцій є стимулювання індивідів до
якісних змін, суттєвої переоцінки цивілізаційних надбань людства, здатності людини усвідомити
власне призначення, програмувати і самоорганізовувати власне життя, детермінувати свою
діяльність. Для цього необхідно формування принципово нового світогляду, який повинен включати
усвідомлення людства як цілісної системи. Проте ставити такі завдання можливо тільки після
досягнення певного рівня консолідації спільноти.
Отже, що стосується України, то шлях її розвитку мав цілком моноетнічний характер. Українська
нація, не заперечуючи всі проблеми її становлення та функціонування, сформована переважно на
україноцентричних засадах і зорганізована в державу. Україна вже вийшла на модель державності,
яка відзначається суто етнічним принципом її формування, і перебудова її за браком громадянської
складової в суспільстві не є природнім процесом. Побудова України на засадах поліцентричності має
свої суттєві недоліки, виправлення яких може коштувати державі суверенності і територіальної
цілісності. З іншого боку, для впровадження елементів поліцентричності не має відповідного ґрунту у
вигляді, приміром, федералістської традиції. Більш того, не існує навіть об’єктивних передумов для
розбудови федеративної Української держави, які б ґрунтувалися на ментальних засадах організації
життя українського народу. Тому унітарна модель з відповідним балансом централізації влади і
демократичного представництва громадян держави максимально відповідає умовам розвитку
України. До того ж, у період трансформаційних змін в суспільстві нововведення, які послаблюють
інституційні можливості держави, небажані.
Перспективи подальших досліджень. Прискорення темпів вирішення проблемних питань в
етнонаціональній сфері потребує також розробки моделі взаємодії між усіма етнокомпонентами
українського соціуму.
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Марасюк С. С. Моделирование развития современной украинской государственности с учетом
этнонациональной сложности общества.
В статье обосновывается важность использования моделирования общественно-политических
процессов в сфере государственного строительства. Проанализированы этнонациональные основы
формирования украинской государственности. Сделана попытка построить перспективные модели
развития украинской государственности с учетом реалий современной жизни. Доказано, что
унитарная модель с соответствующим балансом централизации власти и демократического
представительства граждан страны максимально соответствует условиям развития Украины.
Marasyuk S. S. Modelling of the Сontemporary Ukrainian Statehood Development Taking into Account
Ethnonational Complexity of Society.
In the article the importance of use of social and political processes modelling in the state-building is
substantiated. Ethnonational bases of the contemporary Ukrainian statehood formation are analyzed. The
attempt of perspective models constructing of the contemporary Ukrainian statehood is realized. It is proved
that unitary model which is characterized by the balance of power centralization and democratic
representation of citizens completely corresponds to the circumstances of the development of Ukraine.
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РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ МАН
(З ДОСВІДУ РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ "ЕРУДИТ"
ОВРУЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3)
У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності та структури дослідницьких
здібностей старшокласників. На основі вивчення досвіду діяльності наукового товариства учнів
"Ерудит" Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 визначено ефективні форми та методи залучення учнів
до науково-досліницької діяльності та вплив особистості вчителя на результативність відповідної
роботи.
Проблема розвитку творчого потенціалу особистості в світі глобалізаційних процесів та
інформаційно-комунікаційних технологій є надзвичайно важливою. На сучасному етапі розвитку
українського суспільства нагальним постає завдання залучення до процесів державотворення
громадян, які здатні по-новому підійти до розв'язання важливих суспільних завдань. У зв’язку з цим
виникає потреба у розвитку активних, творчих особистостей. Однак у Концепції державної програми
роботи з обдарованою молоддю зазначається, що в Україні склалася критична ситуація з
поповненням національної науки молодими кадрами [1: 1]. "Старіння" української науки вже сьогодні
негативно позначається на інноваційно-технологічному розвитку держави. Інтелектуальний творчий
потенціал обдарованих учнів і студентів використовується неефективно, оскільки не створено
сприятливих умов для реалізації їх здібностей. Інтеграція ж України в загальноєвропейський простір
потребує розроблення нових напрямів роботи з обдарованими учнями і студентами. Усі ці явища
актуалізують проблему обдарованості загалом, та необхідність розвитку дослідницьких здібностей та
умінь молоді зокрема.
Ця проблема не є новою. Серед науковців, які досліджували сутність та структуру дослідницьких
здібностей, можна відзначити В. І. Андрєєва, А. Деметроу, В. М. Дружиніна, А. Н. Поддьякова,
Е. І. Регірера, О. І. Савенкова та ін. Окремим питанням розвитку дослідницьких здібностей
присвячені праці С. П. Балашової (формування дослідницьких умінь у студентів педагогічного
коледжу у процесі вивчення природознавчих дисциплін), Н. Д. Волкової (дослідницька діяльність
учня під час вивчення геометрії), Г. Г. Колінець (психологічні передумови формування математичних
дослідницьких здібностей у старшокласників), Л. З. Кареліна (використання задач на дослідження у
шкільному курсі геометрії), Н. Г. Недодатко (формування навчально-дослідницьких умінь у
старшокласників), С. А. Ракова (формування математичних компетентностей учителя математики з
використанням інформаційних технологій), А. В. Рибалко (система дослідницьких задач як засіб
розвитку продуктивного мислення у старшокласників у навчанні фізики) та ін. Перш за все,
розглянуті дослідження стосуються розвитку та формування дослідницьких умінь і здібностей у
школярів [2].
Так у дисертаційному дослідженні С. Ю. Білоус [3] під дослідницькими розуміє загальні
інтелектуальні здібності для адаптивної діяльності, що передбачає: а) взаємодію за типом реакції на
зміни умов навколишнього середовища або змісту завдань; б) цілеспрямовані дії для досягнення
конкретної мети.
У роботі А. Ю. Карлащук [4] серед компонентів творчих здібностей, які були виділені
В. І. Андрєєвим [5], особлива увага у процесі здійснення дослідницької діяльності приділяється:
інтелектуально-логічним (уміння аналізувати; виділяти істотне спільне і відволікатися від
несуттєвого; уміння описувати явища, процеси, логічно, повно і правильно викладати думки;
здатність формулювати правильне визначення об’єкта, встановлювати родову ознаку і видову
відмінність; здатність пояснювати, доводити, обґрунтовувати) та інтелектуально-евристичним,
інтуїтивним здібностям (здатність генерувати ідеї, висувати гіпотези, висувати оригінальні підходи;
фантазія; асоціативність пам’яті, здатність відображати і встановлювати у свідомості нові зв’язки між
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компонентами задачі; здатність бачити протиріччя і проблеми; здатність до узагальнень і
застосування знань і вмінь у нових ситуаціях; здатність долати інерцію мислення; незалежність
мислення; критичність мислення). Як зауважує З. Б. Чухрай, особливо цінними будь-які здібності,
зокрема дослідницькі, стають лише під час цілеспрямованого використання (коли навіть ті, що не
розвинені зараз, постійно тренуються, використовуються у процесі навчання, дають, зрештою,
набагато більше, ніж уже розвинені, але нетреновані) [2].
З. Б. Чухрай визначає дослідницькі здібності як систему індивідуально-психологічних
особливостей особистості, які сприяють успішному виконанню дослідницької діяльності [2].
На думку вчених, найбільш повно дослідницька діяльність охарактеризована О. І. Савенковим [6]
як "...особливий вид інтелектуально-творчої діяльності, що породжується в результаті
функціонування механізмів пошукової активності і побудований на основі дослідницької поведінки".
О. І. Савенков [6] наголошує на тому, що, крім пошукової активності, дослідницька діяльність
охоплює аналіз одержаних результатів, оцінку на їх основі розвитку ситуації, прогнозування
відповідно до цього своїх подальших дій. Тому дослідницькі здібності він розглядає як комплекс
трьох відносно автономних складових: пошукова активність характеризує мотиваційну складову
дослідницьких здібностей. Висока мотивація, інтерес, емоційність – необхідні складові дослідницької
поведінки, що вказує на наявність пошукової активності; дивергентне мислення – дивергентна
продуктивність (здатність до дивергентного мислення: коли мисленнєва задача має одну умову, а
правильних відповідей може бути велика кількість (Дж. Гілфорд). Важливі його характеристики
(продуктивність, оригінальність, гнучкість мислення, здатність до розробки ідей) є абсолютно
необхідними умовами для успішного здійснення дослідницької діяльності (здатність знаходити і
формулювати проблеми, генерувати максимально велику кількість ідей у відповідь на проблемну
ситуацію, оригінальність, здатність реагувати на ситуацію нетривіально); конвергентне мислення
важливе на етапах аналізу й оцінки ситуації, на етапах вироблення суджень й умовиводів; є важливою
умовою для успішної розробки і вдосконалення об’єкта дослідження (або ситуації), оцінки знайденої
інформації.
Навчання школярів спеціальним знанням, а також розвиток у них загальних умінь і навичок,
необхідних у дослідницькому пошуку, – одне з основних практичних завдань сучасної освіти. Як
зазначають О. С. Нестерова та Л. М. Ільїних, загальні дослідницькі уміння і навички – це уміння
бачити проблеми; ставити питання; висувати гіпотези; давати визначення поняттям; класифікувати;
спостерігати; проводити експерименти; робити висновки; структуризувати матеріал; працювати з
текстом; доводити і захищати свої ідеї [7].
На думку В. Ю. Гаврилюка, оновлення системи освіти держави значною мірою пов’язане з
розробкою та впровадженням у педагогічну практику ефективних технологій розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної та творчої активності.
Особливо актуальною є проблема реорганізації форм та методів роботи зі старшокласниками,
оскільки саме старший шкільний вік характеризується активним розвитком пізнавальних і творчих
здібностей, становленням наукового світогляду, особистісним самовизначенням дитини [8].
Основними формами залучення учнів до пошукової та науково-дослідницької діяльності є:
- участь в роботі МАН України, наукових гуртках, товариствах, секціях, клубах, школах
юних дослідників, творчих лабораторіях;
- індивідуальна та групова робота над пошуковими та науково-дослідницькими проектами
("Сто чудес України", "Краса і біль України", "Мій рідний край – моя земля", "Пам’ятаймо минуле
заради майбутнього", "Птах року" тощо);
- науково-практичні конференції, семінари, колоквіуми, зльоти, наукові читання, конкурсивиставки пошукових та дослідницьких робіт, арістотелівські та сократівські бесіди;
- навчальні екскурсії, експедиції, дослідницькі маршрути;
- розроблення мультимедійних проектів, участь в Інтернет-олімпіадах, віртуальних
дослідницьких змаганнях та конкурсах;
- робота сезонних наукових шкіл, оздоровчих одно- і багатопрофільних науково-практичних
таборів в канікулярний час;
- самоосвітня діяльність [8].
Серед ефективних форм науково-дослідної діяльності, що сприяють розвитку творчого потенціалу
учнів, чільне місце посідає Мала академія наук (МАН), яка спрямовує зусилля на розвиток
дослідницьких здібностей школярів, залучає їх до активної дослідницької роботи. Саме тут
старшокласники проходять першу школу становлення як майбутніх науковців, дослідників. У МАН
учні ознайомлюються з досягненнями науки і техніки, розвивають творчу думку, реалізують
прагнення до наукового пошуку, набувають дослідницьких умінь.
МАН України є творчим об’єднанням учнівської молоді, яке забезпечує її інтелектуальний і
духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в
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майбутній професії. Мала академія залучає учнівську молодь до систематичної науководослідницької, експериментальної, конструкторської і винахідницької діяльності в галузі історії та
літературознавства, математики й екології, фізики та біології, хімії та економіки, технічної творчості
та геології, педагогіки та географії, сільського господарства й археології тощо [9: 72].
Малі академії та наукові товариства учнів створюються на базі обласних, районних, позашкільних
навчально-виховних та інших закладів освіти, як їх структурні підрозділи або як секції, гуртки, клуби
науково-дослідницького напряму діяльності. Метою роботи кожного регіонального відділення є
пошук, відбір і навчання здібної учнівської молоді. Кращі вчителі працюють над тим, щоб залучити
учнівську молодь до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької
діяльності у різних галузях знань.
Наукове товариство учнів "Ерудит" Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 створене у 1999 р. з метою
розвитку в учнів здатності до пошуку, який допомагає людині досягти потенційних можливостей у
відносинах зі світом та іншими людьми. Його головне завдання – дати учневі можливість розвинути
свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та
схильностей. Шкільне наукове товариство з часу свого утворення перебуває у стані розвитку і росту.
Якщо у 1999 році науковою роботою займалось лише 5 учнів, то у 2010-2011 н.р. – вже 19. За час
існування членами "Ерудиту" було 124 учні, з них 37 – кандидати в члени МАН, а 9 стали її дійсними
членами.
На думку вчителів, які постійно працюють із старшокласниками, талановиті, здібні діти повинні
весь час перебувати в особливому творчому середовищі наукового пошуку, розвивати уміння
полемізувати, обстоюючи власну думку і формуючи власні наукові погляди на світ. Одним із
головних завдань школи керівники науково-дослідної роботи учнів вбачають розвиток
інтелектуального потенціалу підростаючого покоління, творчо обдарованої молоді, її залучення до
наукової діяльності, орієнтованої на вирішення нагальних проблем суспільства, реалізацію
національних інтересів країни, формування нових громадян України, основними рисами яких є
компетентність, діловитість, прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення,
різнобічність інтересів і захоплень.
Серед учнів – учасників МАН було проведено опитування з метою виявлення мотивів науководослідницької діяльності учнів. Основне питання – "Що спонукає учнів займатися науководослідницькою роботою?". Аналіз результатів дозволив відслідкувати дві групи мотивів: широкі
соціальні мотиви (відповідальність, самовизначення та самовдосконалення, благополуччя, престижу,
уникнення неприємності); суто навчально-пізнавальні мотиви (цікавить сам зміст і процес навчальнодослідницької діяльності). Анкетуванням було охоплено 20 респондентів (учнів-членів МАН).
Отримано такі результати: 25% учнів цікавить зміст, а 20% захоплює процес науково-дослідницької
діяльності; у 20% учнів домінує мотив самовизначення і самовдосконалення; 20% вважають наукову
діяльність престижною; у 15% учнів домінує мотив відповідальності; для 5% домінуючою є
мотивація благополуччя; у 5% учнів домінує мотивація уникнення неприємностей.
Учителі переконані, що участь школярів у відділеннях і секціях МАН успішно вирішує проблеми
індивідуалізації та диференціації навчання, формування навичок самоаналізу і творчості, мотивів
досягнення мети, потреби в самореалізації, вчить робити власні винаходи, відкривати нові факти в
науці.
Напрацьований Овруцькими вчителями досвід роботи з обдарованими та схильними до науководослідницької діяльності дітьми дозволяє: відслідковувати та коригувати зростання питомої ваги
учнів, учасників конкурсів-захистів наукових робіт різних рівнів, дійсних членів МАН; спостерігати
за зміною особистісних освітніх та виховних орієнтирів учасників МАН, зростанням їх
інтелектуального потенціалу; виявляти домінуючі чинники та напрямки науково-дослідницької
діяльності на конкретні проміжки часу, розробляти технології їх впровадження в навчальний процес
та самоосвітню діяльність.
Значна роль у роботі з обдарованими учнями належить учителям організаторам науководослідницької діяльності школярів. Підготувати вихованця до ведення наукового дослідження
спроможний лише підготовлений належним чином педагог, який не тільки володіє сукупністю знань,
добре орієнтується в сучасних методиках, а передусім є вправним психологом, що вміло вибудовує
свої відносини із школярами. Взаєморозуміння, прагнення допомогти один одному, спільними
зусиллями виробити шлях вирішення проблеми, знаходити істинний та відкидати хибний напрямки
дослідження, уміння розділити як успіх, так і невдачу – ось ті риси, які характерні для більшості
вчителів-консультантів та їх підопічних. Зрозуміло, що пробудити в дитині інтерес, спонукати її до
відкриттів, пошуків, знахідок, роздумів може лише активний, зацікавлений учитель. Великий досвід
роботи з обдарованими дітьми в МАН має М. П. Басюк. Під її керівництвом підготовлено 5 робіт з
етнографії. Шваб Крістіна виборола III місце на обласному етапі конкурсу-захисту МАН, а
Невмержицька Наталія протягом двох останніх років була переможцем обласного етапу і
52

О. Є. Антонова, А. В. Якименко. Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників засобами МАН
(з досвіду роботи наукового товариства учнів "Ерудит" Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3)

представляла область на всеукраїнському. Плідно працюють педагогічні керівники С. М. Пугайчук,
М. В. Бернацька, А. В. Якименко, В. П. Миронова, Т. В. Кончаківська, О. М. Бежевець, В. М. Кльов.
На жаль не всі вчителі мають бажання керувати роботою учнів в МАН, посилаючись на відсутність
вільного часу, досвіду, бажання, матеріального заохочення. Велику допомогу педагогічним
керівникам в роботі з членами наукового товариства "Ерудит" надає практичний психолог
О. І. Рушелюк, яка активно допомагає виявляти дітей, схильних до пошуково-дослідницької роботи,
вміло побудувати процес взаємної співпраці.
"Учітеся, брати мої, думайте, читайте…" Ці слова Великого Кобзаря стали девізом "Ерудита". Їх
намагаються втілити в життя і юні науковці й вчителі, їх керівники. Досвід роботи наукового
товариства учнів "Ерудит" дозволяє стверджувати, що процес розвитку дослідницьких здібностей
старшокласників набуває ефективності за умов створення у навчальному закладі цілісної системи
відбору, діагностики та навчання обдарованих учнів, а також за умов залучення учнів старшої школи
до науково-дослідної роботи у Малій академії наук і шкільних наукових товариствах учнів.
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Антонова Е. Е., Якименко А. В. Развитие исследовательских способностей
старшеклассников средствами МАН (из опыта работы научного общества учеников
"Эрудит" Овручской ОСШ І-ІІІ ступеней № 3).
В статье проанализированы современные подходы к определению сущности и структуры
исследовательских способностей старшеклассников. На основе изучения опыта деятельности
научного общества учеников "Эрудит" Овручской ОСШ І-ІІІ ступеней № 3 определены эффективные
формы и методы привлечения учеников к научно-исследовательской деятельности, влияние личности
учителя на результативность соответствующей работы.
Antonova O. Ye., Yakimenko A. V. Senior High Students' Investigative Skills Development by Means of
Small Academy of Sciences (Based on the Experience of the Pupils' Scientific Society "Erudite" in
Ovruch Comprehensive School I-III Levels № 3).
The article analyzes the modern approaches, determining pupils' investigative skills essence and structures.
On the grounds of scientific society "Erudite" experience in Ovruch comprehensive school I-III levels № 3
the authors specify effective forms and methods of pupils' participation in the scientific research and the
teacher's influence on the work efficiency.
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ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В статті розглядається еволюція розвитку поняття "управлінська компетентність" як основа
вироблення системи сучасних поглядів на дану проблему. Виокремлюються етапи становлення
наукових поглядів стосовно системи управління. Визначено сутність поняття "управлінська
компетентність" та вимоги до управлінської діяльності.
Постановка проблеми. Радикальні зміни парадигми освіти повинні охопити всі сфери
педагогічної галузі – від методології до конкретних технологій та методів; так щоб людина,
оцінюючи своє місце у світі та рівень реалізації життєвого сенсу, на кожному етапі була задоволена
своїм життям [1: 48]. Фундаментальні положення про необхідність навчання і виховання майбутніх
управлінців знаходимо ще в соціально-політичних доктринах античної філософії. Заслуговує уваги
ґрунтовна праця Платона "Держава", в якій стверджується, що для того щоб стати придатним до
управління, недостатньо природних задатків і здібностей, а потрібне також особливе спрямоване
виховання і навчання. При цьому для визначення здатності до управління необхідні найвищі,
найсуворіші критерії [2: 386].
Доцільно відзначити, що існуюча нині система вимог до професійних управлінців мало чим
відрізняється від системи Платона. Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники, як і їх древні колеги,
називають обов’язковими елементами кваліфікованого менеджера ґрунтовну загальну освіту, широку
професійну підготовку і високий освітньо-культурний рівень, уміння швидко поновлювати і
поповнювати знання [3: 26].
На нинішню потребу ринку праці швидко відгукнулись заклади освіти, де навчання менеджменту
розвивається найбільш швидкими темпами. Ділове управління стає більш популярним серед
студентів, зростає якість навчання, розробляються і запроваджуються нові дисципліни та навчальні
курси, відкриваються нові вищі навчальні заклади, які орієнтуються на світові стандарти навчання [4:
38]. Інтерес науковців щодо проблеми підготовки фахівців з управлінської діяльності останнім часом
значно розширився. Зокрема, питаннями формування та розвитку управлінських якостей керівників
навчальних закладів займалися М. І. Байрамуков, Л. І. Даниленко, Г. В. Данченко, Г. А. Дмитренко,
Г. В. Єльнікова, Б. В. Жебровський, Л. Н. Каращук, О. Ю. Кощинець, М. П. Кривко, В. І. Маслов,
Т. В. Панчук, В. С. Пекельна, Н. І. Селіверставова, Е. П. Тонконогов, Г. В. Федоров, В. В. Шенкунова
та багато інших. Отримання знань про управлінську діяльність стає необхідністю навчального
процесу старшокласників, про що свідчить дослідження Л. І. Парошенко, Н. С. Солоненко,
Т. В. Ситановської.
Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави зробити висновок про те, що
проблема підготовки компетентних управлінців турбувала людство не одне століття. На кожному
етапі розвитку суспільства до них висувалися специфічні вимоги відповідно з часом і економічною
ситуацією, які були поштовхом для організації навчання і накопичення управлінського досвіду.
Кожне нововведення в управлінську практику було враховано, осмислено і використано у навчальних
ситуаціях. Тому з упевненістю можна говорити про те, що сучасний менеджмент інтегрує у собі
збагачені роками управлінські знання, уміння, досвід, традиції. Наша думка підкріплена
дослідженнями сучасних науковців Л. Калініною, Т. Михайленко, В. Бурми, які підкреслюють, що
"знання і розуміння ролі історичного розвитку теорії менеджменту важливі для практичної діяльності
управлінців сучасності" [5: 63].
А оскільки жоден управлінський аспект не втратив своєї актуальності і сьогодні, то метою даної
статті є зосередження уваги науковців і педагогів на еволюційному розвитку поняття "управлінська
компетентність" як основи вироблення системи сучасних поглядів на це питання.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел із зазначеного питання дає змогу виділити
основні етапи формування поняття "управлінська компетентність". Дана періодизація пов’язана з
виникненням і розвитком самої науки "Управління", на яку впродовж XX ст. суттєво вплинули
управлінські школи та управлінські підходи.
I етап (до 90-х рр. XIX ст.) характеризувався відсутністю наукових поглядів на систему
управління, а тому й на процес навчання управлінців. І хоча державному управлінню на цьому етапі з
боку прогресивної інтелігенції приділялась значна увага, вона стосувалася здебільшого військової
справи, розвитку торгівлі та вдосконалення ведення сільського господарства. Особистість же
управлінця залишалася поза увагою.
Києво-Могилянська академія, заснована у 1632 р., упродовж багатьох десятиліть визнавалась
центром освіти й управлінської думки в Україні. Однак процес викладання був спрямований на
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здобуття глибоких знань у сферах економіки та астрономії, хоча вже тоді назріла гостра потреба у
компетентних управлінцях для державної служби і великих промислових підприємств. Дана проблема
почала вирішуватися після 1809 року, коли Сенатом Росії був прийнятий "Указ о новых правилах
производства в чины по гражданской службе", в якому головним принципом просування по
службових сходинках була не вислуга років, а "дійсні заслуги і відмінні пізнання" [6: 49]. А тому
право на отримання професії тогочасного управлінця у державній сфері мали тільки ті чиновники, які
пройшли курс навчання в університеті та склали іспит за спеціальною програмою. Згаданий документ
був прийнятий за ініціативою управляючого справами Міністерства внутрішніх справ Росії
М. М. Сперанського, який висловив ідею розпочати підготовку кваліфікованих державних
службовців і заснувати закритий ліцей (Царськосільський ліцей) для навчання дворянських дітей з
метою подальшої служби у державних установах.
Участь у діяльності державного апарату людей освічених, спеціально підготовлених до
сумлінного виконання державної служби повинна була, за його твердженням, забезпечити введення
перетворень без революційних вибухів і потрясінь. Освічені чиновники повинні були для розкриття
потенціалу кожної особистості забезпечити створення і підготовку умов [7: 49].
У XIX ст. з початком індустріального розвитку управлінська проблематика поступово почала
просуватися у структури мікрорівня. Під менеджментом тоді розуміли контроль над реалізацією
запланованого. А саме адміністрування, за висловом російського дослідника Е. А. Уткіна, стало
трактуватися як процес формування загальних цілей і політики компанії [8: 14].
Із зростанням обсягів промислового виробництва сфера діяльності управлінців розширилась, і,
нарешті, була визнана провідною, про що свідчать історичні джерела, зокрема доповіді управляючого
однієї із американських промислових компаній Г. Тауна. З цього часу необхідність управлінської
освіти стала загальновизнаною.
У 1881 р. фінансист і промисловець із Філадельфії Дж. Вартон виділив 100 тис. доларів
університету Пенсільванії для відкриття відділення, де молодь мала б змогу отримати освіту і знання
для кар’єри у менеджменті. За його думкою, вища освіта необхідна менеджерам так само, як і
лікарям, юристам та іншим фахівцям. Нове відділення університету у Пенсільванії, що у подальшому
було названо школою, розробило програми для підготовки фахівців у сфері бізнесу, які мали такі
курси, як принципи кооперації, господарське право, природа резервів та облігацій, причини паніки та
грошових криз, ораторське мистецтво, проблеми страйків тощо. Тривалий час школа менеджменту
Дж. Вартона була єдиною, допоки у 1998 р. університети у Чикаго і Каліфорнії не організували свої
школи бізнесу. У XX ст. цей процес набув значного поширення, вийшовши далеко за межі Америки
[6: 117].
II етап (90-ті рр. XIX ст. – 30-ті рр. XX ст. ) характеризуються новими підходами до управлінської
діяльності завдяки появі школи наукового управління й адміністративної (класичної) школи. У цей
період на розвиток професійного менеджменту мали вплив наукові праці Ф. Тейлора, Г. Ганнта, Ф. та
Л. Гілбертів, Г. Емерсона, Г. Форда, А. Файоля, Л. Урвіка, цінні ідеї яких система сучасної
менеджмент-освіти використала у запроваджених навчальних курсах "Основи менеджменту",
"Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Виробничий менеджмент", "Управління ресурсами
і витратами" та деяких інших.
Засновником школи наукового управління вважається Ф. У. Тейлор. Він запропонував наукову
систему знань про закони раціонального управління, з яких починалося ознайомлення студентівменеджерів із своєю майбутньою професією. Одним із чотирьох наукових принципів, які лежать в
основі праць Ф. Тейлора, є "відбір ... менеджерів на підставі наукових критеріїв, їх профвідбір і
профнавчання". Цим підкреслюється важливість ретельного відбору кандидатів на управлінську
посаду і цілеспрямованого професійного навчання як невід’ємного компонента раціональної
організації виробничого процесу [9].
Одним із послідовників Ф. Тейлора, американським ученим Гаррігтоном Емерсоном було
сформульовано 12 принципів управління, які забезпечують ріст продуктивності праці. Третім
принципом він називає "компетентну консультацію професіоналів і вдосконалення процесу
управління на основі їх рекомендації" [8: 87]. "Вкрай важливо мати хоча б небагато фахівців",
стверджує вчений, – наділених інтуїцією, спостережливістю, зрозумілістю з одного боку і усім
багатством фізіологічних, психологічних і антропологічних наукових знань, з іншого. Тільки такий
фахівець може дати ... справді компетентну пораду" [8: 93].
Це підтверджується в подальшому значною кількістю наукових досліджень, які на сьогодні
становлять окрему сферу системи менеджменту. Загалом школа наукового управління виробила такі
вимоги до професіоналізму менеджерів: знання способів диференціювання оплати праці робітників;
уміння формувати завдання та розподіляти заохочення і премії; знання основ оперативного
управління і календарного планування діяльності підприємства; кваліфікований підхід до управління
кадрами, їх науковий підбір, розстановка та підтримка; знання суті продуктивності праці і принципи
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її підвищення; система знань про якість виробів, забезпечення постійної уваги до якості, розвиток
сервісної мережі; знання управлінської функції координації, процедури досягнення цілей; уміння
управляти запасами і здійснювати контроль над виплатами; нормування і графічне відображення
виконаних робіт.
Дещо по іншому розуміють управлінську компетентність менеджерів представники
адміністративної (класичної) школи менеджменту. Засновник школи А. Файоль негативно ставився
до впровадженої системи підготовки керівних кадрів для промисловості, доводячи, що
адміністративні здібності не можна розвинути шляхом тільки однієї інженерно-технічної науки і
підкреслюючи необхідність включення у навчальні плани інженерних вузів спеціальні курси по
адмініструванню [7: 186]. Самому ж менеджеру, вказував він, повинні бути властиві такі моральні
якості, як "свідома, тверда, наполеглива воля, активність, енергія і, у деяких випадках, відвага;
мужність відповідальності; почуття обов’язку, турбота про загальні інтереси" [10: 41].
Значення адміністративної школи менеджменту для сучасної управлінської і педагогічної
свідомості полягає в тому, що її представниками було суттєво доповнено перелік професійно
важливих якостей менеджера, а саме: усвідомлення управлінської діяльності як універсального
процесу, що складається з декількох взаємопов’язаних адміністративних операцій – планування,
організації, мотивації, координації, контролю; знання універсальних принципів управління й
особливості їх застосування у практичній роботі.
III етап (30-ті рр. – 60-ті рр. XX ст.) характеризуються виникненням і розповсюдженням ідеї
психологічної підготовки менеджерів до професійної управлінської діяльності. На розвиток цього
напряму в даний період мали праці Г. Мюнстерберга, М. Фоллетт, Е. Мейо, Р. Лайкерта,
Д. Макгрегора, А. Маслоу, що віднесені до школи людських відносин і "поведінкових наук".
Узагальнення матеріалів представників наукових шкіл свідчить про те, що компетентний
управлінець повинен використовувати у своїй діяльності досягнення психології і соціології; знати
умови і організацію праці; враховувати психологічні явища у групах, індивідуальні потреби, цілі,
мотиви; виявляти мотивацію до праці; уміти здійснювати відбір кадрів, визначати їх сумісність і
професійні здібності. Вказані вимоги до менеджерів підкреслили необхідність формування додаткової
складової управлінської компетентності – здатності до комунікацій всередині колективу. Ідея
комунікативної підготовки у сучасних умовах знайшла відображення у запровадженні навчальних
курсів "Психологія управління", "Управління персоналом", "Етика ділових стосунків".
IV етап (60-ті рр. XX ст. – по сьогодні) характеризується виникненням окремих підходів до
управлінської діяльності, які широко використовуються у сучасній науці і практиці. Знання кожного з
наведених нижче підходів, як показує практика, є затребуваним для сучасного управління, а тому
управлінська компетентність менеджера не буде повністю сформованою, якщо не додати наступних
знань:
- з кількісного підходу: статистики і теорії ймовірності для визначення методів контролю над
якістю; методів лінійного програмування для полегшення вибору напряму діяльності з
урахуванням певних обмежень; теорії черговості для балансування вартості і часу експлуатації
обладнання; теорію ігор для можливості краще зрозуміти конкурентну стратегію; комп’ютерних
програм для моделювання надходження капіталу і побудови різноманітних кількісних моделей [6:
226];
- з процесного підходу: змісту управління як єдиного процесу впливу на організацію;
послідовність виконання процесів планування, організації, мотивації, контролю; методології
проектування автоматизованої системи управління;
- з системного підходу: зміст взаємопов’язаних частин організації як системи; методів
дослідження впливу навколишнього середовища на організацію; методологію стратегічного
управління; суті синергетичного ефекту;
- з ситуаційного підходу: правильного інтерпретування ситуації і визначення факторів,
найбільш важливих для отримання бажаного результату; змісту і особливостей прийняття
управлінських рішень на основі виявлення сукупності ситуаційних факторів; уміння передбачати
в конкретних ситуаціях позитивні і негативні наслідки.
Зроблений нами аналіз наукової літератури з розвитку управлінської думки і формування образу
"професійного менеджера" дає підстави узагальнити, що даний образ інтегрує у собі значну частину
управлінських надбань минулого і вимоги сьогодення, оскільки управлінська сфера – найбільш
чуттєва до змін макросередовища і умов діяльності мікроструктур.
У сучасних умовах для зведення інформації про управлінську компетентність менеджера і
врахування наростаючих вимог до нього повинна бути складена динамічна модель компетентності,
яка містила б набір професійно значущих знань, умінь і навичок. Однак огляд психологопедагогічних джерел доводить складність систематизації положень про професійну компетентність
управління, що пов’язано з відсутністю цілісної та узагальненої системи функцій менеджера, а це,
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безперечно, є підставою для визначення посадових і професійних обов’язків даного фахівця. Для
виконання даного важливого завдання, на нашу думку, потрібно: зрозуміти та визначити специфіку
вимог (соціальних, нормативних, ринкових, особистісних), які висуваються до фахівця з
менеджменту залежно від рівня підготовки і галузі, в якій він буде працювати; вибрати групу
характеристик, що визначають структуру моделі компетентності менеджера, а потім скласти перелік
показників, які входять в ці групи; врахувати принципи, на яких базується управлінська
компетентність; фактори що визначають її зміст; виділити окремі рівні та визначити характеристики
управлінської компетентності для кожного з них; визначити джерела надходження інформації про
сучасні вимоги до професіоналізму фахівців з менеджменту; своєчасно корегувати модель
управлінської компетентності у зв’язку з розвитком і удосконаленням зазначених вимог.
Висновки. Отже, формування системи наукових поглядів на розвиток управлінської
компетентності менеджерів – це тривалий і нескінчений процес взаємодії науковців, педагогів і
менеджерів-практиків з метою накопичення, узагальнення і систематизації знань про сучасні вимоги
до даних фахівців, а також вироблення дієвого механізму, впровадження даних надбань у
безпосередній навчальний процес.
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Матеріал надійшов до редакції 15.02. 2011 р.
Берека В. Е. Генеза научных взглядов на проблему управленческой компетентности.
В статье рассматривается эволюция развития понятия "управленческая компетентность" как
основание выработки системы современных взглядов на данную проблему. Выделяются этапы
становления научных взглядов относительно системы управления. Определены сущность понятия
"управленческая компетентность" и требования к управленческой деятельности.
Bereka V. Ye. Genesis of Scientific Views on the Problem of Management Competence.
The article views the evolution of the development of the concept "management competence" as a base for
the development of modern views system towards this issue. Formation stages of scientific views regarding
management system are pointed out. The essence of the notion "management competence" as well as the
requirements concerning management are determined.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
НА ОСНОВІ ТЕЗАУРУСНОГО ПІДХОДУ
Дістали подальшого розвитку методичні основи управління змістом навчання студентів в частині
контролю знань. На основі тезаурусного підходу визначено передумови та сформульовано вимоги,
необхідні для об’єктивного контролю успішності навчальної діяльності студента. Тестовий
контроль розглянуто як форму контролю знань, яка найбільше відповідає зазначеним вимогам.
Забезпечення високого рівня освіти є найважливішим фактором динамічного розвитку
суспільства. Одним із стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації системи вітчизняної
вищої освіти є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Однак, в Україні
реалізується формалізована технологія визначення потреби у фахівцях з вищою освітою, що
спирається на пропозиції самих вищих навчальних закладів, які не є ні замовниками, ні споживачами
освітніх послуг [1]. Проблема невідповідності змісту навчання студентів та рівня їх підготовки
потребам суспільства постає особливо гостро в умовах фінансово-економічної кризи, яка обумовлює
різке скорочення у вітчизняній економіці кількості робочих місць спеціалістів. Це призводить до
неконкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці та знецінення вищої освіти. Ознакою
неефективності вітчизняної системи вищої освіти є те, що значна частина випускників ВНЗ не працює
за одержаною спеціальністю.
Окрім макроекономічних чинників, суттєво погіршує ситуацію недостатня ефективність системи
управління змістом навчання студентів на рівні ВНЗ. Підготовка студентів у вузах здійснюється за
відповідними освітньо-професійними програмами, які є складовою галузевих стандартів вищої освіти,
і основою для розробки вузом навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Самостійність, яка
надається вузам у розробці та реалізації освітніх програм відповідного рівня, передбачає наявність
об'єктивних методичних підходів до управління змістом навчання. Зараз навчальні відділи вузів, як
правило, вирішують питання планування, контролю та регулювання змісту навчання студентів,
керуючись суб'єктивними критеріями. Це може призводити до неузгодженої у часі та незбалансованої
за обсягами структури підготовки, нерівномірної завантаженості студентів протягом навчального
року, відсутності ефективної системи контролю якості підготовки та можливості управляти нею у
процесі навчання.
Вирішенню даного комплексу проблем може сприяти використання тезаурусного підходу до
управління змістом навчання студентів, який розглядається як найбільш адекватна теоретична основа
в умовах суб’єктивизації сучасної науки, і передусім, гуманітарної. У межах цього підходу освіта
постає як процес розширення тезауруса особистості, яка навчається, при включенні до нього нової
інформації. На кожному етапі навчання необхідно чітко визначити вихідний тезаурус студента,
планувати та контролювати збільшення тезауруса, яке може бути реалізованим у процесі навчання і,
якщо необхідно, здійснювати коригувальні дії.
Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених використанню тезаурусного підходу в освіті
[2; 3: 104-107; 4; 5], методичний аспект проблеми управління змістом навчання студентів на основі
цього підходу є недостатньо розробленим.
Основними функціями управління є планування, контроль та регулювання. У частині планування
змісту підготовки студентів на основі тезаурусного підходу авторами [6] було розроблено
методичний підхід, який включає такі основні етапи: визначення місцеположення виконуваного
завдання в системі навчання студента, деталізоване поставлення педагогічної мети, розробка таблиць
характеристик необхідної вихідної підготовки, збільшення підготовки студента та зведеної таблиці
характеристик навчального завдання.
Метою даної статті є розвиток методичних основ контролю знань студентів на основі
тезаурусного підходу. Досягнення поставленої мети передбачає визначення передумов, вимог та
форм об’єктивного контролю успішності навчальної діяльності студента з використанням системного
підходу.
Систему контролю знань варто розглядати як частину загальної системи управління змістом навчання
студентів, між елементами якої повинні бути зворотні зв'язки і можливість зміни раніше заданих
показників (рис.1). Планування передує контролю і є основою для його застосування, оскільки
проводиться порівняння між плановими і фактичними показниками.
© Єрфорт Ю. О., Єрфорт І. Ю., 2011
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Рис. 1. Система управління змістом навчання студентів.
Необхідною передумовою об’єктивного контролю знань є деталізоване поставлення педагогічної
мети, на основі якого визначаються необхідний вихідний тезаурус студента і тезаурус збільшення
підготовки.
Основною метою контролю є забезпечення виконання планових показників і підвищення
загальної ефективності функцій планування і контролю. Зміст контролю знань полягає у визначенні
результатів навчальної діяльності на основі оцінки і документування фактичних показників
успішності навчальної діяльності студента і порівняння їх з плановими показниками.
Відповідно до тезаурусного підходу для об’єктивного контролю успішності навчальної діяльності
студента необхідним є виконання наступних вимог:
1) змістовна відповідність завдання навчальній діяльності студента, яка перевіряється;
2) функціональна відповідність завдання навчальній діяльності студента, яка перевіряється (тобто
рівень завдання повинен відповідати рівню діяльності, яка перевіряється);
3) визначеність завдання, яке повинне ясно й однозначно вказувати на навчальну діяльність, яка
перевіряється;
4) дозвільна здатність завдання, виконання якого повинне показувати, якого рівня досяг студент,
розв’язуючи те чи інше завдання;
5) однозначне тлумачення того, що є результатом виконання завдання;
6) надійність контролю (тобто заміна перевіряючого або повторна перевірка повинна привести до
результату, аналогічного первісному).
Щодо визначення форми контролю знань студентів, то найбільше відповідає зазначеним вимогам
тестовий контроль, переваги якого узагальнено, зокрема, у роботах [7: 94-97; 8: 127-129]. Поставивши
деталізовано задану педагогічну мету, з урахуванням вимог об’єктивного контролю успішності
навчальної діяльності студента можна побудувати тестовий контроль.
У межах методичного підходу до планування змісту навчання студента запропоновано зазначати
три рівні успішності навчальної діяльності студента. Перший рівень припускає засвоєння
теоретичних і фактичних знань на ознайомлювальному рівні. Другий – уміння застосовувати
придбані знання для виконання завдань репродуктивного рівня (на основі відомих алгоритмів). Третій
– вміння виконувати завдання й вирішувати проблеми продуктивного рівня (на основі невідомих
алгоритмів).
Відповідно у межах системи контролю пропонується розробляти тестові завдання за рівнями
складності (табл. 1), які дозволяють визначити рівень успішності навчальної діяльності студента
(рис. 2).
При плануванні навчального навантаження запропоновано визначити характеристики необхідної
вихідної підготовки та збільшення підготовки студентів: кількість елементів тезауруса за рівнями
навчальної діяльності та її середній рівень, а також розраховувати коефіцієнт збільшення тезауруса
[6]. Визначення фактичних характеристик збільшення підготовки студента в результаті виконання
навчальних завдань, вивчення дисциплін, курсів на основі засвоєної кількості елементів тезауруса за
рівнями навчальної діяльності є досить об'єктивною основою для управління змістом навчання.
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Таблиця 1.
Приклади тестових завдань для контролю рівня успішності навчальної діяльності з виконання
курсової роботи за темою "Оцінка ефективності інвестиційного проекту"
Завдання

Еталон виконання

1. Тести II-го рівня навчальної діяльності
1.1. Тести підстановки
а) підстановка у текст
Допишіть
визначення
внутрішньої
норми Внутрішня норма рентабельності –
ставка відсотка дисконтування, при
рентабельності:
теперішня вартість
Внутрішня норма рентабельності – ставка відсотка якій чиста
інвестиційного проекту дорівнює
дисконтування, при якій …
нулю.
б) підстановка у формулу
Підставте у формулу для визначення чистої теперішньої
CFt
NPVt =
CFt
( 1 + i )t
вартості відсутній символ: NPVt =
(1+ i )
в) підстановка термінів
Напишіть терміни, які позначаються символами:
1) CFt
1) чистий грошовий потік;
2) NPVt
2) чиста теперішня вартість;
3) внутрішня норма рентабельності;
3) IRR
4) період окупності проекту.
4) PBP
1.2. Розрахункові тести
3
Визначте чисту теперішню вартість проекту капітальних
25000
- 70000 =
NPVt = å
вкладень у сумі 70000 грн, якщо щорічні грошові
1
+ 0 ,15 )t
(
t =1
надходження протягом трьох наступних років
= 68497 - 70000 = -1503грн.
становитимуть 25000 грн при ставці дисконтування 15%.
2. Тести I-го рівня навчальної діяльності
2.1. Тести на "упізнання"
1) Ні, не позначення чистого
Напишіть "Так" чи "Ні":
грошового потоку.
1) Bt – позначення чистого грошового потоку?
2) Так, позначення виплат грошових
2) Ct – позначення виплат грошових коштів?
коштів.
3) NPVt – позначення періоду окупності проекту?
3) Ні, не позначення періоду
окупності проекту.
2.2. Тести на "розрізняння"
Напишіть, якому з термінів відповідає позначення NPVt: 2) чиста теперішня вартість.
1) внутрішня норма рентабельності;
2) чиста теперішня вартість;
3) період окупності.
2.2. Тести на "співвідношення"
Співвіднесіть номери позначень з термінами:
1. NPVt а) період окупності;
1. – б);
2. IRR б) чиста теперішня вартість;
2. – в);
3. PBP в) внутрішня норма рентабельності.
3. – 3).
Таким чином, у роботі набули подальшого розвитку методичні основи управління змістом
підготовки студентів в частині контролю знань. Визначено, що передумовою об’єктивного контролю
успішності навчальної діяльності студента є деталізоване поставлення педагогічної мети, на основі
якого визначаються необхідний вихідний тезаурус студента і тезаурус збільшення підготовки.
Сформульовано вимоги та визначено форму об’єктивного контролю успішності навчальної діяльності
на основі тезаурусного підходу.
Впровадження даних методичних розробок у ВНЗ передбачає створення автоматизованої системи
управління змістом навчання студентів на основі тезаурусного підходу, що є перспективним
напрямом подальших досліджень.
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Рис. 2. Групування тестів за рівнями навчальної діяльності.
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Матеріал надійшов до редакції 24.01. 2011 р.
Ерфорт Ю. А., Ерфорт И. Ю. Методические аспекты контроля знаний студентов
на основе тезаурусного подхода.
Получили дальнейшее развитие методические основы управления содержанием обучения студентов
в части контроля знаний. На основе тезаурусного подхода определены предпосылки и
сформулированы требования, необходимые для объективного контроля успешности учебной
деятельности студента. Тестовый контроль рассмотрен как форма контроля знаний, которая
наиболее соответствует указанным требованиям.
Erfort Yu. A, Erfort I. Yu. Methodical Aspects of Students' Knowledge Control on the Grounds of
Thesaurus Approach.
Methodological foundations of students' content education control in terms of knowledge control get further
development. On the basis of thesaurus approach preconditions, requirements are determined for students'
academic progress objective control. Test control is viewed as a form of knowledge control, which
corresponds entirely to the determined requirements.
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ЛАНЦЮГ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧОВИН У ХІМІЇ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
У статті викладено результати історичного аналізу методичних підходів до вивчення речовин у
курсі хімії, здійсненого за навчальними і методичними посібниками, підручниками та навчальними
програмами для середньої й вищої школи, дисертаціями і науковими публікаціями. Встановлено
відповідний до сучасного стану розвитку науки ланцюг характеристики речовин і хімічних елементів.
Теоретично обґрунтовано доцільність такої характеристики.
Згідно із Галузевим стандартом вищої освіти України [1] речовини є об’єктом дослідження не
лише в хімії, а й в інших дисциплінах циклів природничо-наукової, професійної та практичної
підготовки студентів-екологів. Хімічні знання про речовини створюють підґрунтя для оволодіння
екологічними знаннями про якість довкілля, розуміння сутності екологічних проблем людства та
пошуку шляхів подолання негативних наслідків його господарювання. Реалізація такого взаємозв'язку
між курсом "Хімія з основами біогеохімії" та фаховими дисциплінами базується на дидактичних
принципах наступності й неперервності [2], які передбачають формування у студентів цілісних і,
водночас, багатогранних знань про речовини протягом усього терміну навчання у вищій екологічній
школі. Це потребує уніфікації підходів до характеристики речовин з перспективою упровадження
результатів цієї роботи у зміст ПК з хімії та методику їх формування у студентів. Необхідність
розв’язання цієї проблеми й визначила мету нашого дослідження.
Зважаючи на це, ми зосередили свою увагу на навчальних і методичних посібниках, підручниках
та навчальних програмах з хімії для середньої й вищої школи, дисертаціях і наукових публікаціях.
Передбачалося дослідити генезис цієї проблеми та встановити відповідний до сучасного стану
розвитку науки ланцюг характеристики речовин.
Дослідження літературних джерел засвідчило, що в період панування в хімії доструктурних
теорій, вивчення речовин обмежувалося лише їх елементним складом та властивостями. З часу
відкриття та формулювання теорії хімічної будови О. М. Бутлерова ланцюг характеристики речовин
збагатився ще однією важливою ланкою й набув вигляду: склад → хімічна будова → властивості.
Саме в такій послідовності розглядалися речовини за підручником з органічної хімії О. М. Бутлерова
"Вступ до повного вивчення органічної хімії" (1864-1866 рр.). Такий підхід до характеристики
речовин було покладено в основу підручників з хімії В. Н. Верховського, Я. Л. Гольдфарба,
Л. М. Сморгонського (1948 р.), Ю. В. Ходакова, Л. О. Цвєткова і С. Г. Шаповаленка (1961 р.).
Пізніше завдяки науковим відкриттям таких аспектів будови речовин, як електронна і просторова,
з ланцюга характеристики речовин було вилучено слово "хімічна". Вивчення хімічних сполук
передбачало встановлення залежності їх властивостей від складу та усіх аспектів будови. Такий
підхід до характеристики речовин відображено в методичних посібниках з хімії Г. І. Шелінського
(1965 р.) [3], Д. М. Кірюшкіна і В. С. Полозіна (1970 р.) [4]. В окремому підрозділі посібника
Г. І. Шелінського "Основні напрями хімізації сільського господарства" розкривається значення
речовин для боротьби із хворобами і шкідниками рослин. Проте ці відомості про речовини не
пов’язуються з їх будовою і властивостями.
Особливості формування поняття про речовини шляхом встановлення залежності між їх складом,
будовою і властивостями досліджуються в дисертації Н. І. Пилипко (1978 р.) [5].
Подібний підхід до вивчення речовин наводиться в посібнику для вчителів В. М. Потапова
(1983 р.) [6] та в методичному посібнику за редакцією Н. Є. Кузнєцової (1984 р.) [7]. Ці методисти
також рекомендують дотримуватися такої послідовності у вивченні речовин, як відомості про їх
склад, будову, фізичні й хімічні властивості.
Н. Є. Кузнєцова особливу увагу приділяє формуванню знань про залежність властивостей речовин
від їх будови. В одному з розділів посібника розглядається методика формування політехнічних знань
студентів, пов’язаних із використанням досягнень хімії в промисловому та агропромисловому
комплексі. Розкриваються також позитивні сторони хімізації народного господарства. Однак
застосування речовин не пов’язується у посібнику з їх складом, будовою та властивостями, тому й не
становить окремої ланки ланцюга їх вивчення.
Вперше ця залежність виводиться в методичних посібниках Н. М. Буринської [2] та
Г. М. Чернобельської (1987 р.) [8].
Г. М. Чернобельська вважає, що система понять про речовини складається з таких компонентів, як
склад речовин, їх будова, властивості, класифікація, добування, хімічні методи дослідження та
застосування [8: 190]. Вона висловлює думку про те, що не варто обмежуватися лише вивченням
© Заблоцька О. С., 2011
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речовин за відомим трикутником: склад – будова – властивості, оскільки для формування
політехнічної спрямованості хімічної освіти не менш важливими є й інші компоненти системи понять
про речовини.
У методичному посібнику Н. М. Буринської [2] обґрунтовано методичні засади вивчення хімічних
елементів шляхом ознайомлення із поширенням їх у природі, властивостями у вільному стані,
властивостями простих речовин, які утворюють елементи, добуванням та застосуванням. Значна
увага приділяється виявленню залежності властивостей речовин від їх складу та будови [2: 31].
Вперше на матеріалі хімії формуються поняття не лише про позитивні наслідки хімічного впливу
людини на довкілля, а й про шкідливу дію промислових відходів шляхом ознайомлення учнів із
забрудненням різних об’єктів біосфери та заходами охорони навколишнього середовища [2: 44].
Однак "вплив на довкілля" не являє собою окремої ланки ланцюга характеристики речовин.
Наукові знання про залежність біологічних функцій біополімерів від їх будови вперше
відображено в навчальній програмі з хімії для профільних класів (1986 р.) та розкрито в підручнику
Л. П. Величко для класів хімічного профілю та з поглибленим вивченням хімії (2003 р.). Проте
"біологічні функції" як один з аспектів вивчення речовин полімерного рівня структурної організації
не знаходять свого місця в узагальненому ланцюзі характеристики речовин.
Однією з провідних ідей курсу хімії названо залежність між складом, будовою, властивостями і
застосуванням речовин у методичному посібнику для вчителів Н. М. Буринської та Л. П. Величко
(2002 р.) [9]. Неорганічні та органічні сполуки вивчаються відповідно до плану, в якому
простежується "об’єктивний зв'язок: склад → будова → властивості → добування → застосування"
речовин [9: 35]. Вивчення окремих тем курсу (вуглеводні, спирти, фенол тощо) завершується
бесідами екологічного спрямування, в яких висвітлюється негативний вплив тих чи інших речовин на
довкілля (хімічних засобів захисту рослин, нафтопродуктів, метанолу, етанолу та ін.), зокрема й на
живі організми. Такі бесіди автори називають "логічним продовженням теми" [9: 136], визнаючи тим
самим незавершеність ланцюга характеристики речовин і необхідність його доповнення новою
термінальною ланкою, що стосується їх екологічного впливу.
Підходи до вивчення речовин шляхом встановлення взаємозалежності між їх складом, будовою,
властивостями та застосуванням нині відображено в навчальних програмах з хімії для середніх
загальноосвітніх навчальних закладів і вищої школи (2005 р.), а також у сучасних підручниках та
навчальних посібниках з хімії для вищих навчальних закладів, зокрема Н. В. Романової (1998 р.),
Л. Д. Бобрівника, В. М. Руденка, Г. О. Лезенка (2002 р.), Д. О. Мельничука, М. П. Вовкотруба,
Я. П. Шатурського, Н. М. Мельникової, Т. М. Якубович, В. К. Бахтіярова (2005 р.), В. І. Кириченка
(2005 р.) та ін. У них наводяться також відомості про негативний вплив деяких речовин на
навколишнє середовище. Однак не встановлюється безпосередня залежність цього впливу від складу,
будови, властивостей та галузей застосування речовин.
Увага до екологічної освіти учнів і студентів в процесі вивчення хімії значно зросла в останні
роки. Проблемі екологізації хімічних знань у вищій школі присвячено дисертацію О. Г. Власенко
(2009 р.) [10]. Дослідниця вважає, що "врахування специфіки екологічного змісту, що розкривається в
усіх природничих дисциплінах, зокрема хімічних, є важливою умовою забезпечення формування
цілісних уявлень про сутність та наслідки екологічних проблем" [10: 6]. Це дозволяє зробити
висновок про необхідність поєднання хімічних і екологічних знань шляхом доповнення ланцюга
характеристики речовин у курсі хімії ще однією складовою "вплив на довкілля". Нині цей аспект
характеристики вивчається окремо, без встановлення його залежності від складу, будови,
властивостей і застосування речовин.
Особливостям реалізації екологічного виховання в навчанні хімії присвячено наукові статті
Л. Федотової (2003 р.) [11], Л. Шевченко та Н. Цокур (2008 р.) [12].
Л. Федотова пропонує запровадити в курсі хімії загальноосвітніх навчальних закладів технічний
напрям екологічної освіти, який ґрунтується на вивченні наслідків техногенного впливу людини на
довкілля та способів боротьби із забрудненнями різними технічними засобами [11].
Л. Шевченко та Н. Цокур вважають, що екологічна освіта та виховання повинні стати
неодмінними складовими кожного уроку з хімії, пов’язаного із вивченням властивостей, способів
добування чи галузей застосування речовин [12]. Ними розроблено систему завдань із екологічним
змістом, що потребують знань суто хімічних процесів.
Л. П. Величко висловлює думку про те, що збагачення змісту хімічної освіти екологічними
знаннями сприятиме розумінню діалектичної єдності "користі і шкоди продуктів хімічного
виробництва і промислових хімічних процесів", формуванню "життєвої позиції учнів, їхньої ціннісної
орієнтації здобутками хімії як навчального предмета" (2009 р.) [13: 8]. Підтримуючи ідею авторів про
необхідність екологізації хімічних знань, однак вважаємо, що вплив людини на довкілля як
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глобальної проблеми сьогодення повинен набути в курсі хімії іншого ракурсу і розглядатися не як
складова екологічної освіти, а як термінальна ланка ланцюга характеристики речовин.
Посилення уваги до екологічної складової хімічної освіти передбачається й згідно з інструктивнометодичними рекомендаціями щодо вивчення хімії у 2010-2011 навчальному році [14]. Учні 10-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів на рівні стандарту вивчатимуть наслідки впливу
діяльності людини на середовище (парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару
тощо) та шляхи подолання екологічної кризи. На академічному (у класах екологічного профілю) та
профільному рівнях висвітлюватиметься біологічна роль хімічних елементів, вплив хімічних
елементів та їх сполук на організм людини і довкілля. Однак, незважаючи на посилення уваги до
екологічної освіти в курсі хімії, згідно з новою навчальною програмою передбачено встановлення
залежності лише між складом, будовою, властивостями, способами добування і застосуванням
речовин [14: 8]. Вплив речовин на довкілля як термінальна ланка ланцюга характеристики речовин у
програмі не вирізняється.
Вивчення нормативних документів вищої школи також дає змогу ставити питання про доцільність
доповнення ланцюга характеристики речовин новою термінальною ланкою "вплив на довкілля". Про
це свідчить одна з вимог Галузевого стандарту вищої освіти України [1] до вмінь (професійних
компетенцій) випускників екологічних спеціальностей: "встановлювати вплив хімічних речовин
неприродного характеру на довкілля". Цілком зрозуміло, що ця компетенція майбутніх фахівців у
галузі екології може сформуватися лише на основі предметних компетенцій з хімії, що передбачають
встановлення взаємозалежності між складом, будовою, властивостями, застосуванням та впливом
речовин на довкілля, а потім поглибитися й розвинутися в інших екологічних дисциплінах, зокрема
при вивченні тем:
- оцінка впливу речовин на навколишнє середовище ("Екологічна експертиза");
- орієнтовно безпечний рівень впливу речовин ("Моніторинг довкілля");
- виникнення екологічної небезпеки внаслідок дії хімічних чинників та масштаби
забруднення довкілля хімічними речовинами ("Екологічна безпека");
- гранично допустимі концентрації речовин, які внаслідок використання в господарській
діяльності людини, можуть негативно позначитися на якості довкілля ("Нормування
антропогенного навантаження на природне середовище");
- розповсюдження стійких органічних забруднюючих речовин у водному середовищі та їх
вплив ("Моделювання та прогнозування стану довкілля");
- стічні води та органічні забруднювачі міста ("Екологія міських систем");
- принципи хімічної безпеки ("Безпека життєдіяльності");
- вплив токсичних речовин на життя і здоров’я людини ("Екологія людини");
- шляхи очищення навколишнього середовища від забруднюючих речовин ("Техноекологія").
Дослідження літературних джерел дало можливість встановити такі аспекти вивчення речовин, як
склад, будова, властивості, добування, застосування, номенклатура, поширення у природі, біологічні
функції, вплив на довкілля. Однак не всі з цих аспектів нині відображено в ланцюзі характеристики
речовин. Вважаємо, що є всі підстави для його продовження новою термінальною ланкою "вплив на
довкілля". Внаслідок цього наслідки впливу хімічних сполук на довкілля вивчатимуться в залежності
від їх складу, будови, властивостей та застосування. Це допоможе майбутнім екологам в усвідомленні
хімічної сутності екологічних проблем та застосуванні адекватних шляхів їх розв’язання.
Вважаємо також, що цілком логічно було б доповнити ланку "властивості" в ланцюзі
характеристики речовин словосполученням "біологічні функції", наголосивши таким чином на
важливості цього аспекту для вивчення біополімерів як основи живої матерії. Така необхідність,
зокрема, пояснюється значними здобутками в галузі генної інженерії: роботи науковців, що
призводять до перебудови структури макромолекул ДНК і виникнення генномодифікованих
організмів (ГМО), викликають функціональні зміни біополімерів, а створені таким чином організми в
результаті свого практичного застосування починають на полімерному (генному) рівні впливати на
довкілля, зокрема – на живі організми.
Вивчення хімічних елементів, у тому числі й біогенних, у курсі хімії також, на нашу думку, має
підпорядковуватися певній логічній схемі. Ланцюг характеристики речовин не може у повній мірі
слугувати цьому, оскільки: речовинна ланка "склад" для хімічних елементів втрачає свій сенс; певні
аспекти будови, зокрема хімічна як порядок сполучення атомів у молекулі, не стосуються хімічних
елементів.
На наш погляд для хімічних елементів перші дві ланки ланцюга характеристики речовин "склад" і
"будова" варто замінити однією ланкою "структура", оскільки це поняття є інтеграційним і за своїм
змістом передбачає розкриття "внутрішньої будови і зв’язку складових частин чого-небудь" [15: 650],
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зокрема й атомів. Із структурних особливостей атомів хімічних елементів виводитимуться їх
властивості.
За ланкою "властивості", на нашу думку, варто поставити ланку "поширення у живій та неживій
природі", оскільки існує безпосередня залежність між властивостями хімічних елементів та їх вмістом
в усіх сферах планети. Цю ланку необхідно продовжити ланкою "біологічна роль", яка є особливо
актуальною для біогенних елементів.
Останні дві ланки ланцюга "застосування" та "вплив на довкілля" мають свою специфіку на рівні
вивчення хімічних елементів: ці аспекти стосуються не атомів, а однойменних іонів.
Проведене дослідження довело, що сучасні навчальні програми, підручники та посібники з хімії
для середніх загальноосвітніх навчальних закладів і вищої школи орієнтовані на встановлення
взаємозалежності між складом, будовою, властивостями і застосуванням речовин.
У курсі хімії вивчення впливу речовин на довкілля нині є складовою екологічної освіти учнів і
студентів. Це передбачає формування в них екологічної свідомості та системи ціннісних орієнтацій,
пов’язаних з оцінкою змін якості довкілля, спричинених використанням хімічних речовин. Однак
теоретичного підґрунтя для вивчення взаємозалежності між застосуванням речовин та їх впливом на
довкілля нині немає, оскільки ланцюг характеристики хімічних сполук завершується ланкою
"застосування".
Зважаючи на це, пропонуємо продовжити ланцюг характеристики речовин новою термінальною
ланкою "вплив на довкілля" і досліджувати речовини згідно зі схемою: склад → будова →
властивості (біологічні функції) → застосування → вплив на довкілля.
Вивчення хімічних елементів доцільно, на нашу думку, здійснювати, встановлюючи
взаємозалежність між їх структурою, властивостями, поширенням у живій та неживій природі,
біологічною роллю, застосуванням та впливом на довкілля.
Є всі підстави для формування в курсі хімії вищої екологічної школи предметних компетенцій
студентів, пов’язаних із виявленням взаємозалежності між складом, будовою (структурою),
властивостями (біологічними функціями), поширенням у природі, застосуванням хімічних елементів,
неорганічних й органічних сполук та їх угруповань для пояснення характеру їх впливу на довкілля.
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Заблоцкая О. С. Цепочка характеристики веществ в химии как методическая проблема.
В статье изложены результаты исторического анализа методических подходов к изучению веществ
в курсе химии, осуществленный по учебным и методическим пособиям, учебникам и учебным
программам для средней и высшей школы, диссертациям и научным публикациям. Определена
последовательность характеристики веществ, которая соответствует современному уровню
развития науки. Теоретически обоснована целесообразность такой характеристики.
Zablotska O. S. Substance Characteristics' Chain as a Methodological Problem in Chemistry.
The article states results of historical analysis of methodological approaches towards substance study in the
course of chemistry made on the workbooks and books of learning and methodological character as well as
curricula for secondary and higher schools, theses and scientific articles. Substance characteristics order
relevant to modern scientific level is denoted. Expediency of such characteristics is substantiated.
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ПЛАНУВАННЯ ЯК ВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті теоретично обґрунтовуються шляхи формування нових моделей управління та
запровадження їх у практичну діяльність професійно-технічних навчальних закладів. Представлено
структуру та форми методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах. Встановлено
алгоритм процесу моделювання управлінських планів у структурі методичної роботи в професійнотехнічних навчальних закладах.
В останнє десятиріччя проблемі вдосконалення управлінської діяльності приділяється велика
увага науковців, але вона й сьогодні залишається недостатньою. Насамперед, це зумовлено
реформаційними процесами, що існують у суспільстві, переходом держави на ринкову економіку,
появою ринку праці і безробіття у суспільстві, науково-технічним прогресом і появою нових
освітянських технологій тощо. Система професійно-технічної освіти і діяльність сучасних
професійно-технічних навчальних закладів не можуть залишитись без істотних змін; останнє,
безумовно, впливає і на необхідність реформаторських процесів в системах управління навчальними
закладами.
Саме тому кожна з управлінських функцій як певний вид діяльності керівників (йдеться про
планування, організацію, координацію діяльності педагогів, контроль, регулювання, облік та
педагогічний аналіз) потребує глибокого наукового дослідження.
Моделювання систем різних видів і рівнів досить змістовно розкрито в працях зарубіжних і
вітчизняних дослідників, зокрема М. М. Амосова, В. Г. Афанасьєва, І. В. Бестужева-Лади,
Б. А. Глинського, О. А. Дейнеки, Ю. М. Кулюткіна, І. Б. Новік, Г. Х. Попова, А. С. Стрепетова,
В. А. Штофа та інших. Специфічний різновид моделювання – планування в сфері управління
установами і закладами освіти, а також управління навчально-виховною і методичною роботою,
підвищення кваліфікації – було здійснено Ю. П. Батишевим, Є. С. Березняком, В. І. Бондарем,
В. І. Бражником,
І. П. Волковим,
Б. С. Гершунським,
Ю. П. Грязновим,
Л. І. Даниленко,
Г. В. Єльниковою, М. Г. Захаровим, С. Е. Каркліною, О. М. Коберником, Ю. А. Конаржевським,
В. В. Корабейниковим, Ю. К. Кузнецовим, А. О. Лігоцьким, В. І. Масловим, Т. Г. Навазовою,
В. С. Пікельною, Г. А. Побєдоносцевим, А. А. Поповим, В. О. Сухомлинським, В. С. Татьянченко,
І. К. Шалаєвим, Ю. М. Швальбом та іншими дослідниками.
Будь-який навчальний заклад – це соціальна, відкрита й динамічна система. Саме такою вона не
може бути, якщо при моделюванні майбутньої роботи керівник не визначить "зв’язків-відношення"
між суб’єктами навчально-виховної і навчально-виробничої та управлінської діяльності (йдеться про
всі ланки цілісного педагогічного процесу).
Необхідність обґрунтування нових моделей управління, зокрема "моделі планування
організаційно-педагогічної діяльності" та запровадження їх у практику професійно-технічних
навчальних закладів визначено як державними документами про професійно-технічну освіту [1], так і
поставленими завданнями щодо формування нової системи підготовки робітничих кадрів в Україні в
системі неперервної професійної освіти.
Не викликає сумніву, що однією з головних педагогічних умов успішного управління закладом є
компетентність керівника з питань моделювання управлінської діяльності.
Розробка цілісної "моделі комплексного планування" роботи закладу неможлива без
управлінського вміння структурувати роботу на функціональні підсистеми і програмувати роботу
(розробка планів роботи кожної підструктури) без дублювання змісту діяльності.
Керівникам необхідно знати, що управління, зокрема управлінська функція планування (як вид
управлінської діяльності), містить в собі не тільки знання про зміст роботи у кожній ланці навчальновиховного і навчально-виробничого процесів, але й певною мірою сформовані вміння приймати
управлінські рішення. І ці вміння мають входити в перелік професійно-ділових якостей управлінця
[2].
Наука управління містить у собі і теорію планування, структурними елементами якої є знання про
принципи, методи і форми планування.
Розробка планів у формі моделей може бути різною, оскільки форма плану може бути текстовою,
знаковою (символьною), у формі організаційної моделі, організаційно-розпоряджувальної тощо.
Для оперативної роботи керівникам доцільно рекомендувати й розробку "організаційних моделей
оперативного управління". Вони розглядаються управлінцями-практиками як відносно цілісні
© Капченко Л. М., 2011
67

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Педагогічні науки

педагогічні системи, успішне функціонування яких здійснюється на основі розроблених систем
планування. Йдеться про такі системи роботи як: "система методичної роботи" в закладі; "система
теоретичних і виробничих занять" (планується у розкладі занять); "система позаурочної виховної
роботи"; "система виробничих і випускних практик"; "система роботи педагогів з батьками"; "система
випускних практичних завдань" (використовується при проведенні пробних кваліфікаційних робіт);
"система науково-дослідної роботи в закладі" тощо [3; 4].
Керівництво методичною роботою (методист, заступник директора з науково-методичної роботи,
заступник директора з навчально-виховної роботи тощо) приступає до розробки системи методичної
роботи, розглядаючи її як відносно цілісну педагогічну систему. На випереджальному етапі в цій
"системі" визначаються притаманні їй підсистеми й тільки після цього необхідно приступати до
планування роботи з кожної форми діяльності.
МОДЕЛЬ
СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ В ПТНЗ
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Рис. 1. Структура та форми методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах.
1. Методичну роботу необхідно представити як складову загальної діяльності педагогічного
колективу і як відносно цілісну систему, яка функціонує самостійно (умовно), оскільки має свою
специфічну мету діяльності – підвищення кваліфікації педагогів конкретного закладу без їх відриву
від основної посадової діяльності.
2. Другою "розумовою операцією" у моделюванні є визначення основних (тобто стратегічних)
форм роботи. Йдеться вже не про стратегічні напрямки у діяльності всього закладу, а про визначення
основних центрів (відділів, лабораторій, кабінетів та ін.), які будуть вирішувати на стратегічному
рівні зміст і форми методичної роботи. Основними організаційними умовами функціонування
визначених підструктур є:
- створення необхідної матеріально-технічної бази такого відділу (центру);
- обрання педагога як відповідального організатора за діяльність всієї методичної роботи як
певної системи діяльності (у кращому випадку – це наявність посадової одиниці – методиста) та
обрання відповідальних за кожну підструктурну одиницю в системі методичної роботи закладу;
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- розробка положень та інших інструктивно-методичних внутрішньоучилищних нормативних
документів (на засадах існуючих державних) щодо змісту методичної діяльності у закладах
професійно-технічної освіти;
- визначення конкретних індивідуальних, групових та колективних форм методичної роботи
(з подальшим більш поглибленим визначенням традиційних та нетрадиційних форм методичної
роботи);
- завершення організаційної роботи з розробки планів методичної роботи по кожній її формі.
Можна повернутися до питання: чи багато потрібно розробляти планів роботи в закладі взагалі?
Так, дійсно їх значна кількість.
Розробка "моделі планування організаційно-педагогічної діяльності закладу" керівниками
допоможе їм свідомо "побачити", з яких основних напрямів діяльності необхідно передбачити певну
систему роботи, визначити її специфічні завдання і відповідно до них розробити плани діяльності.
3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів необхідно знати:
- будь-яка запропонована модель у будь-якій ланці роботи не є догмою. Вона не потребує на
авторитарному рівні репродукції запропонованої моделі роботи. Більш того, розробка моделі
(наприклад, моделі системи методичної роботи) вимагає від розробників самостійного, творчого
підходу до розробки моделей діяльності;
- основним недоліком у попередні десятиріччя в системі освітянських закладів було саме те,
що керівники навчалися складати змістовні та обґрунтовані з їх точки зору плани роботи в різних
ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів. Проте в реальній практиці досить
часто заплановане не було реалізовано з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин: педагоги
колективу не спроможні проводити деякі заходи (не вміють, не знають, не підготовлені тощо);
заплановану кількість заходів неможливо провести за календарним часом (відсутність
обґрунтованості в часовому просторі); добре розроблений за змістом план роботи (у будь-якому
організаційному підрозділі) досить часто не підкріплюється вмінням організувати проведення тих
заходів, які зазначені в планах роботи; введення в план роботи нетрадиційних, інноваційних форм
роботи інколи не підкріплюється наявністю особи (педагога) в колективі закладу, яка могла б
реалізувати заплановану форму роботи.
Повернемося до "моделі структури методичної роботи", яка використовується сьогодні у
професійно-технічних навчальних закладах. Доцільно нагадати, що є системи методичної роботи
значно складніші, які передбачають діяльність системи "інформаційних центрів за певними блоками
діяльності, центрів пошуку педагогічних талантів, відділів науково-дослідної роботи" тощо. Є також
системи методичної роботи значно простіші і за змістом, і за формами роботи, які традиційно
організовують діяльність методичних комісій, на жаль, при низькій активності членів педколективу:
відсутність педагогічного новаторства експериментальної методичної роботи; діяльність деяких
педагогів здійснюється на примусовій основі, тобто за адміністративною вказівкою (введення в певні
комісії, призначення відповідальним за організацію і проведення певної форми роботи тощо).
4. Як вже було зазначено, будь-який підструктурний компонент роботи (наприклад, у "моделі
структури методичної роботи" серед колективних нетрадиційних форм введена така, як проведення
"методичних фестивалів") потребує попередньої свідомої, обґрунтованої розробки плану роботи з
підготовки, проведення і аналізу проведеного заходу. Саме останній дозволить виявити недоліки і
переваги заходу, дозволить визначити його педагогічну ефективність і доцільність проведення (не на
рівні оцінки "подобається" або "не подобається", а з використанням певних діагностик, що дозволять
оцінити роботу за певними параметрами і при використанні визначених критеріїв). Наприклад, одним
із найвагоміших критеріїв оцінки результативності методичної роботи є зростання рівнів педагогічної
майстерності та методичної кваліфікації.
Доцільно керівникам професійно-технічних навчальних закладів проводити порівняльний аналіз
моделей. Наприклад, порівняти модель планування організаційно-педагогічної діяльності закладу і
моделі системи методичної роботи педколективу закладу. Не важко побачити, яке місце займає друга
модель у загальній системі комплексного планування роботи.
5. Здійснення порівняльного аналізу запропонованих моделей (попередній пункт даних
рекомендацій) певною мірою дозволяє уявити, якої глибокої і змістовної роботи потребує кожна
підструктура (підсистема) при підготовці планів роботи (як змістовно, так і за її формами
проведення).
Безперечно, що однією з організаційно-педагогічних умов, що впливає на результативність
підготовки робітників і спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах, є кваліфікація
педагогів конкретного закладу. Склад колективу, стан взаємостосунків між членами педколективу
безпосередньо впливають на результати роботи в будь-якій ланці цілісного педагогічного процесу.
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Психологами доведено, що в колективі, де працюють висококваліфіковані педагоги,
взаємостосунки формуються більш успішно, і є рівними, стриманими; вони ймовірно прагнуть до
педагогічної творчої співпраці, ніж педагоги з більш низькою кваліфікацією.
Керівнику професійно-технічного навчального закладу при визначенні відповідальних за певні
планові заходи (які знаходять відображення як у текстових, так і в організаційних моделях, що
відображають план роботи колективу на певний період) необхідно знати й ураховувати характер
стосунків між конкретними працівниками, яким пропонується спільна робота. При розробці моделейпланів передбачається обов’язкове їхнє обговорення педагогами на принципах: свободи
висловлювань; достатньої інформованості; ініціативи; взаємоповаги; правильного сприймання
критики на адресу керівників та тих, хто брав участь у розробці планів роботи.
Ефективність планування безпосередньо залежить і від уміння керівника закладу координувати
діяльність членів педколективу (тобто об’єктивно й справедливо здійснювати розподіл роботи), а
також сприяти, при потребі, кооперації праці на засадах її попереднього планування або поточного
оперативного об’єднання педагогів для виконання досить складної для одного педагога праці (за
змістом або технологією виконання) в оперативно створених комісіях для вивчення певного питання,
для розв’язання наявної проблеми у короткий строк.
Керівнику закладу необхідно знати, що в управлінській роботі існує три напрямки розподілу
праці: функціональний (як правило, розкривається у посадових обов’язках); технологічний (за
спеціалізацією працівників); кваліфікований (співробітництво та добровільний розподіл праці, тобто
виконання різної роботи).
При розробці "моделі планування організаційно-педагогічної діяльності закладу" або при розробці
будь-якої моделі-плану, керівниками мають бути враховані попередні зауваження.
Враховуючи вищезазначене можна зазначити, що планування є одним із видів управлінської
діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу. При плануванні діяльності
навчального закладу, однією з головних умов є обґрунтованість зв’язків між підструктурами і будьякою моделлю-планом, яка пов’язана з усвідомленням необхідності прямого і зворотного руху
інформації, без якої неможливо приймати правильне управлінське рішення. Проте необхідно
продумати, якій підструктурі в моделі і яка інформація потрібна. Перспектива розвитку управління
навчальними закладами передбачає створення внутрішньоучилищних інформаційних центрів за
необхідними інформаційними блоками, змістом яких буде користуватись кожний член педколективу.
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профессионально-техническими учебными заведениями.
В статье теоретически обоснованы пути формирования новых моделей управления и их внедрение в
профессионально-технические учебные заведения. Представлены структура и формы методической
работы в профессионально-технических учебных заведениях. Установлен алгоритм процесса
моделирования управленческих планов в структуре методической работы в профессиональнотехнических учебных заведениях.
Kapchenko L. M. Modelling Foundations in the Management of the Vocational Schools.
The article justifies theoretically the ways of forming new management models and their implementation into
the vocational schools. The structure and forms of the methodical work in the vocational schools are
presented. The algorithm of modelling management plans in the methodical work structure in the vocational
schools is established.
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НАЦІОНАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОВСТАНСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ
У статті висвітлюється роль національно-виховного потенціалу повстанської творчості у
формуванні самосвідомості молодого покоління України; розкривається суть поняття "повстанська
творчість"; охарактеризовується уснопоетична творчість організацій національного спрямування
та національно-визвольні ідеї поезії стрілецьких січовиків; аналізується виховничо-особистісний
підхід у творчо-поетичній спадщині представників поезії резистансу.
Для формування самосвідомості молодого покоління України організації національного
спрямування, що діяли на території України у першій половині ХХ ст., активно використовували
творчо-поетичну спадщину. Поетична творчість поділялася за жанровими ознаками на три різновиди:
лірика, колядки та щедрівки, публіцистика. Лірика передбачала розвиток в української молоді
творчого мислення, вміння оцінювати власні можливості та прагнення до національної самореалізації,
а також сприяла подоланню духовної кризи та формуванню світогляду юної особистості, таким
чином, щоб вона усвідомила свою належність до нації. Ця творчість має велике виховне значення,
оскільки дає змогу зрозуміти думки, почуття і прагнення тих, хто боровся за вільну та незалежну
державу, будучи яскравим прикладом дієвого патріотизму, героїзму та жертовності.
На сучасному етапі розвитку незалежної України, із здобуттям державної незалежності у країні
розгорнулася активна кампанія за відновлення історичної справедливості. Збиранням, вивченням,
систематизуванням і збереженням усної творчості повстанців займаються Г. Дем’ян, В. Подуфалий,
Є. Луньо, З. Бервецький та багато інших дослідників. Тільки у приватному архіві Г. Дем’яна зібрано
понад дві тисячі повстанських пісень.
Зібраний матеріал аналізувався, в періодиці з’являлися наукові та публіцистичні статті (Г. Дем’ян,
Є. Луньо, Т. Салига). Ґрунтовними розвідками займалися Н. Роздольська, Н. Миронець, І. Пилипів,
видано поетичні антології, збірки окремих авторів. Введено розділ "Поезія вояків УПА" до "Історії
української літератури ХХ століття" (К., 1994) [1]. Залучаючи широкий історичний та біографічний
матеріал, що, з огляду на його малодоступність та новизну, є вкрай необхідним, автори все частіше
подавали не тільки загальну характеристику упівської поезії, а й творчості окремих авторів. Ці роботи
готують ґрунт для подальших досліджень з педагогіки, історії, фольклору та художньої літератури
діячів визвольного руху, сприяють зміні світоглядних позицій українського суспільства.
Домінантним у творчо-поетичній спадщині членів організацій національного спрямування був
виховничо-особистісний підхід, абсолютне визнання гідності кожної особистості, її права на вибір,
власну думку, самостійний учинок. Саме тому вони прагнули об’єднати юнацтво України в єдине
угрупування, що мало за мету відстояти незалежність рідної Вітчизни, а в майбутньому стати
авангардом нації, носієм національних ідей. Тому метою нашого дослідження – є характеристика
національно-виховного потенціалу повстанської творчості організацій національного спрямування
першої половини ХХ століття.
Головними темами повстанської поезії були: спогади про минулу славу; боротьба за українську
державність; оспівування краси рідної землі; звеличення України як мети життя і боротьби;
моральний вибір; самозречення в ім’я високої ідеї, жертовності, смерті як найвищого вияву
самопосвяти; утвердження віри. Обґрунтовано три основних стереотипи повстанського мислення:
стереотип героя зумовлює виникнення теми жертовності та самозречення заради Української
держави, відповідно жертовності – тему самопосвяти, а героїчного минулого і Батьківщини – виховну
тематику [2: 2].
Загалом художня творчість про героїчну діяльність організацій національного спрямування є
важливою складовою виховного процесу, оскільки реально відображає історичні події, характеризує
безпосередніх учасників визвольного руху, дає змогу розкрити їхнє світобачення та психологію. Саме
тому виховна мета організацій національного спрямування України, насамперед, полягала у
формуванні нової людини в суспільстві, тому найбільша увага зосереджувалася на таких якостях
молоді, як самостійність, активність, непримиренність до ворогів.
Повстанська творчість організацій національного спрямування, на нашу думку, мала на меті
вивести українську молодь з духовної кризи, сформувати світогляд молодої людини так, щоб вона
духовно усвідомила приналежність до своєї нації, бо це було найголовнішою умовою, як вважали
ідеологи українських організацій, відтворення в молодій людині морального закону совісті. А це було
можливе тільки тоді, коли за основу бралися загальнолюдські цінності моралі: саме їх прагнули
відтворити організації у своїй поетичній творчості. Повстанська творчість – це уснопоетична
© Кульчицький В. Й., 2011
71

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Педагогічні науки

творчість організацій, що боролися за національне визволення, вона в певній мистецькій формі
відображає життя, працю, боротьбу за кращу долю та історію рідного народу. Ця творчість за своїм
літературним походженням може бути видозміненою і недосконалою [3].
У повоєнні роки зазвучала драматично-героїчна література і поезія учасників визвольних змагань,
представників організацій національного спрямування. Це ще маловідома нашому загалу поезія опору
та національно-визвольної ідеї, вірші-протести, пісні-марші, що продовжили традиції поезії
стрілецьких січовиків. Твори вояків Української повстанської армії Ю. Липи, М. Боєслава,
П. Гетьманця, П. Василенка та інших, написані мовою віри, надії, нескореності, любові до України і
ненависті до її ворогів, тільки через десятиріччя вливаються в духовну скарбницю українського
народу.
Центральними темами в творчості письменників, художників, композиторів залишалися проблеми
людини, війни і миру, праці і рідної землі, героїзму і боягузтва, але підходи до цих тем, діапазон
художньо-мистецьких засобів їх вирішення були досить різноманітними. Не маючи змоги донести до
людей окремі перлини літературно-художньої творчості, частина інтелігенції зуміла зберегти їх у
своїх архівах.
Твори учасників підпілля подають реалії збройної боротьби, дозволяють краще зрозуміти душу
борців-патріотів, несуть величезний виховний потенціал. Не використати його для виховання
громадян України було б помилковим для сьогодення.
Саме тому ще Ф. Погребенник узагальнено називав літературою Опору усю українську літературу,
в якій звучить мотив протесту проти національного і державного насильства: "Українська література
в її найвищих ідейних злетах завжди одухотворювалася ідеями революційно-визвольної боротьби за
свободу і незалежність України. ...За всіх окупаційних режимів, які утверджували в Україні
панування чужинців, українська література у своєму художньому арсеналі мала самовідданих
народові і його визвольним прагненням митців, які ставали в ряди опору не лише словом, але й
зброєю відстоювали честь, свободу і незалежність Батьківщини, йшли у перших лавах борців проти її
поневолювачів. ...Література українська не могла не бути літературою опору. Оскільки вона була (в
творчості своїх найвидатніших письменників) літературою поневоленого народу, розділеного
кордонами різних держав" [4: 726].
Загалом, невідомі поети, передбачали, що жертви не будуть марними, бо могутній дух боротьби
вічно жив і житиме в народі. В умовах збройної боротьби та суворих умовах підпілля, смертельної
небезпеки повстанська творчість стає ще однією, духовною перемогою над ворогом. Саме вона
навчає віри в себе, віри в майбутнє свого народу і при цьому є складовою принципів виховної
діяльності організацій національного спрямування: цілеспрямованості, народності, єдності
національної свідомості та християнської поведінки із суспільно-політичним життям народу.
Взагалі висока ідейність була однією з головних ознак характеру повстанця. Заснована на
національній самосвідомості, вона обумовлювала високорозвинене почуття власної і національної
честі, гідності, самопосвяту, жертовність, готовність іти на смерть заради ідеї. Г. Ващенко,
аналізуючи психологію вояка Української повстанської армії, писав: "Як правило, упівці, ні чоловіки,
ні жінки не здаються в полон… Причини такої мужності варто передусім шукати у високій ідейності
упістів. Вони твердо знають, що ризикують життям за віру й Батьківщину. Це для них найбільші
вартості… Типовому упівцеві властива жертовність, що іноді має характер приреченості…" [5: 126127].
Усі ці якості знайшли своє відображення в літературі, зокрема, в поезії, часто ставали основною
темою для творів. Ю. Русов назвав повстанську поезію "поезією українського Резистансу", а як ми
знаємо під резистансом розуміють (франц. resistance, нім. Resistenz, від лат.resisto – протистою, чиню
опір). Дійсно, спротив, як боротьба проти всіх ворогів є її домінантою. Заради України геройповстанець готовий боротися навіть з долею. У пожежах війни помирали меланхолія і мрійливість та
народжувалася готовність до бою, твердість волі і віра в ідею. "Їх слова, їх кличі не є надуманими й
холодними, їх заклики до боротьби вони самі виконували… Ці наші пробоєві поети Духа України
знову у своїх віршах піднесли наше споконвічне гасло, з яким Україна завжди перемагала: "За віру
християнську, за землю українську, за прадідівську славу" [6: 10].
У праці "Скоростріли і музи" (1967) Леонід Полтава, аналізуючи поезію українського резистансу,
дає їй визначення – "підземна література" [7: 16]. Відзначено такі її особливості: "нерівність в
літературному відношенні, але писані кров’ю серця твори..."; провідна ідея поезії – соборність усіх
українських земель: "...мало де з такою силою в інших ділянках, – в самій УПА знайшла найширший
вияв соборність усіх земель України, і також в українській поезії: немає частинки Української Землі,
виходець-поет з якої не відгукнувся б у тій чи іншій формі на національно-визвольну боротьбу
України, безпосередньо чи посередньо не писав би про УПА і її безсмертні чини" [7: 16].
Часто автори поезій гинули в боях, на тих місцях, які оспівували, разом з вояками, звитягою яких
захоплювалися у своїх віршах. Тому багато творів поезії Резистансу до нас не дійшло. Проте все ж
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залишилися чудові твори П. Гетьманця, М. Гай, М. Кушніра та інших авторів, часом анонімних. Ці
твори впорядковані в двох антологіях та кількох збірках найвідоміших повстанських поетів. У збірці
"Слово і зброя" представлено творчість восьми поетів-упівців, низку творів "передвісників УПА" (29
поетів) та тих, хто оспівував героїку українського опору (33 імені). Є тут також і значна кількість
анонімних творів (21 автор). Упорядники "Повстанської ліри" подають поезії С. Гординського,
Б. Кравціва, Є. Маланюка, Ю. Клена, О. Теліги, О. Ольжича як співців традицій героїчної боротьби за
Україну, про поетів-бійців УПА можна знайти твори М. Боєслава, М. Гай, П. Гетьманця,
П. Євтушенка, Г. Соколенка, І. Хміля, С. Хріна (загалом 18 імен у розділі "Похід"). У розділі "На
постої" об’єднано в основному твори повоєнного часу (12 імен). Певна річ, поезія Опору привертає
увагу дослідників (Н. Миронець, Ю. Русов, Т. Салига). У статтях подається маловідомий і
малодоступний біографічний матеріал, загальна характеристика творчості, аналіз окремих тем та
мотивів. Проте надзвичайно цікавим є дослідження поетичних творів з точки зору відображення в них
стереотипів мислення і світосприймання повстанців. Адже твори, написані між боями, надзвичайно
точно і повно відображають психологію вояків, є "важливим джерелом для вивчення соціальної
психології повстанців" [8: 49].
Загалом чіткого поділу тем, як ми це бачимо у фольклорі, у повстанській поезії не спостерігається.
І це зрозуміло, адже для авторського твору менш характерними є такі фольклорні особливості, як
прямолінійність, відверта публіцистичність. Авторська поезія – це, передусім, думки і переживання
самого автора, який найчастіше не задумується, наскільки вони типові для широкого загалу. Але все
ж, незважаючи на певну "розмитість" відображення стереотипів, розгляд повстанської поезії з цього
погляду видається досить цікавим і ефективним, особливо з огляду на проголошене завдання:
зрозуміти духовний світ повстанця-героя, його думки, настрої, переживання та їх зміну.
Повстанська творчість – це прояв вічної національної ідеї, яка дає могутню енергію поколінням
нації, що стояли і стоятимуть за свою свободу, за незалежність України. Саме цією ідеєю і живиться
повстанська творчість поетів.
Поети національно-визвольного руху 20-30-х років не мали ні часу, ні бажання оплакувати
поразки. Вони закликали народ до визвольної боротьби, самопожертви. Часто автори поезій гинули в
боях разом з вояками, звитягу яких оспівували у своїх віршах, про що так влучно й образно сказав
П. Гетьманець:
На розпуттях хистких неповторних доріг,
під грозою шаліючим небом,
я святую любов в серці свому зберіг
Україно – Вітчизно, до тебе.
Усім чаром своїх наддніпрянських степів,
буйним гуком козацької Січі,
Ти живеш, як безсмертя, у крові моїй,
як порив сил палких, таємничих!
Усім жахом Полтави, Базару і Крут,
страшним рабством і кров’ю Петлюри
Ти мене обернула у месницький бунт,
в світлий рокіт крилатої бурі.
Поки сонце свободи над степом твоїм
величавим вогнем не засвітить,
буду тямити з болем твій пострах руїн,
буду месницьким бунтом шаліти! [9: 84].
Ми бачимо, що любов до України не була сліпою. Це було осмислення її як єдиної мети життя,
підкріплене сприйняттям героїчної історії Вітчизни.
"Україна й герой, – пише П. Кралюк, – це два нерозривні поняття в свідомості націоналіста" [10:
103]. Варто зазначити, що нерозривними вони є у свідомості всього народу. Саме тому керівники
організацій національного спрямування, дбаючи про осмислення таких базових понять, як
Батьківщина, рідна земля, зверталися до нашої героїчної історії. І повстанці прагнули продовжити
славу предків і України. Визвольна боротьба Української повстанської армії продовжила історичний
ряд: Козаччина, Коліївщина, УСС. Упівці знали своїх предків, більше того, вони відчували себе їх
спадкоємцями. Через призму повстанського світобачення і стереотипів все це знайшло відображення
в художній творчості. Історія в повстанській поезії – це широкий спектр образів, символів, героїв. Він
охоплює весь час існування українського народу.
Часом історичність обмежується згадкою про ту чи іншу подію чи ім’я, проте в основному
зображуються героїчні, хоч часом і трагічні сторінки української історії та проводяться паралелі між
тим часом і сьогоденням.
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Досить нам вже Полтав, Гайдамаччин, Базарів,
гей, доволі трагедій, проклять і зітхань!
Роздмуховуй же, вітре, пекельні пожари,
витанцьовуй в просторах, шуми, барабань!
(П. Гетьманець) [9: 102].
Отже, ми можемо зробити висновок, що національно-виховний потенціал повстанської творчості
першої половини ХХ століття ґрунтувався на маловідомій сучасному суспільству поезії опору та
національно-визвольній ідеї, віршах-протестах, піснях-маршах, що продовжили традиції поезії
стрілецьких січовиків. Національний потенціал формувався на основі виховничо-особистісного
підходу, абсолютному збереженні гідності особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний
учинок. Стає зрозумілим, що повстанська творчість напряму пов'язана з поняттям патріотизму. Будьяке молоде покоління, покликане до того, щоб прийняти свою природну й історичну спадщину і
духовно проробити її в національно-творчому акті. Якщо воно не прийме цей природний обов'язок,
то, духовно розклавшись, загине. Виховання себе і свого національного потенціалу в молодого
покоління відбувається індивідуально і має свої неповторні особливості. Ці особливості є відмінними
властивостями індивідуальної духовної культури кожної молодої людини й уможливлюють існування
таких понять, як патріотизм і національна культура.
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Матеріал надійшов до редакції 29.12. 2010 р.
Кульчицкий В. И. Национально-воспитательный потенциал повстанческого творчества первой
половины XX столетия.
Статья освещает роль национально-воспитательного потенциала повстанческого творчества в
формировании самосознания молодого поколения Украины; раскрывается суть понятия
"повстанческое творчество"; охарактеризовано устнопоэтическое творчество организаций
национального направления и национально-освободительная идея поэзии стрелецких сечевиков;
анализируется воспитательно-личностный подход в поэтическом творчестве представителей
поэзии резистанса.
Kulchytskyj V. Y. National-Educational Potential of Rebellion’s Art in the First Half of the XX Century.
The article elucidates the role of national-educational potential of rebellion’s art in the formation of selfawareness of the young generation of Ukraine, opens up the essence of the concept" insurgent creation",
characterizes rebellion’s art of the organizations of national direction and national-liberation poetry of
sichovykh striltsiv; analyzes educational and personal approach in the poetical inheritance of the
representatives of poetry of resistance.
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Стаття присвячена розгляду різних підходів до визначення креативності людини та опису можливих
шляхів її розвитку в процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, а саме під час
виконання студентами індивідуальних завдань. Виявлено можливості кредитно-модульної системи
навчання щодо розвитку креативності майбутніх учителів.
Динамізм розвитку сучасного суспільства висуває нові вимоги до освіти як соціального інституту.
Вимогою часу є необхідність забезпечення ґрунтовної освіти, розвитку й виховання особистості у
швидкоплинному світі, формування цілісного світогляду, функціональної грамотності й творчого
професіоналізму фахівців. Реалізація цих завдань неможлива в межах існуючої освітньої парадигми.
Потрібна модернізація освіти на основі сучасних наукових досягнень. Тому нагальним завданням
науковців є розробка нових парадигмальних основ організації навчально-виховного процесу, що
ґрунтуються на базових принципах креативної педагогіки.
Креативність, у першу чергу, пов’язана зі здібностями до створення нового, з творчим
опануванням та перетворенням світу. Тому готовність до максимальних креативних проявів виступає
в якості основного змісту креативної освіти. Педагог в умовах такої освіти повинен уміти
діагностувати природний рівень креативності, прогнозувати оптимальну креативну спрямованість і
забезпечувати педагогічну корекцію розвитку кожного учня, студента.
Одним із завдань професійної спрямованості в підготовці майбутнього вчителя є не тільки
навчання, а й безперервний процес формування творчої особистості учня. Саме в ньому знаходить
свій вияв креативність учителя, котра зумовлена особливостями розумової діяльності, характером
його професійної праці. Тому питання формування креативності майбутніх учителів, зокрема
вчителів інформатики, є постійно актуальним, бо ним створюються умови для успішного
саморозвитку особистості, активізується інтелектуальна спрямованість навчання.
Метою статті є розгляд різних підходів до визначення креативності вчителя та опис можливих
шляхів її розвитку в процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.
У найзагальнішому вигляді креативність розуміється як загальна здібність до творчості.
Креативність (від лат. creatio – творіння) – це здатність людини породжувати незвичайні ідеї,
знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення.
Загальні основи креативності висвітлено в наукових дослідженнях Д. Богоявленської,
Дж. Гілфорда, Д. Кугера, В. Моляко, О. Пономарьова, М. Ранко, В. Роменця, С. Сисоєвої,
Р. Стенберга, П. Торренса, Д. Треффінджера та інших науковців.
У наш час накопичено багато матеріалів щодо вивчення креативності, який дав певні результати
як в теоретичному, так і в практичному відношенні, але єдиної чіткої теорії креативності до цього
часу не існує, як і не існує однакового її визначення і всіма визнаних методик, що діагностують дану
здатність людини.
Розглядаючи творчість як процес конструктивних перетворень інформації і створення
інноваційних результатів, суб’єктивно й об’єктивно значущих, креативність визначається як
суб’єктивна детермінанта творчості. Вона виявляється в інноваційних перетвореннях у всіх (або
окремих) сферах життя людини (пізнанні, мисленні, спілкуванні, професійній діяльності, у
самовдосконаленні тощо) на рівнях: особа (потенціал) – процес – результат [1: 92].
К. Роджерс розуміє під креативністю здатність виявляти нові способи розв’язання проблем і нові
способи виразу [2: 76]. М. Холодная відзначає, що креативність розглядається у вузькому й широкому
значенні. Креативність у вузькому значенні – це дивергентне мислення (точніше, операції
дивергентної продуктивності, за Дж. Гілфордом), відмінною особливістю якого є готовність висувати
множину в рівній мірі правильних ідей щодо одного й того ж об’єкту. Креативність в широкому сенсі
слова – це творчі інтелектуальні здібності, зокрема здатність додавати щось нове в досвід,
породжувати оригінальні ідеї в умовах дозволу й постановки нових проблем, відмовлятися від
стереотипних способів мислення тощо [3: 183].
Психолог В. Дружинін вважає, що креативність є властивістю, яка актуалізується лише тоді, коли
це дозволяє навколишнє середовище. Для формування креативності необхідні такі умови: відсутність
зразка регламентованої поведінки; наявність позитивного зразка творчої поведінки (у першу чергу на
розвиток здібностей впливає спілкування дітей з дорослими креативними людьми); створення умов
для наслідування творчої поведінки; соціальне підкріплення творчої поведінки [4: 25].
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В. Каменська і І. Мельникова розуміють креативність як особові особливості творчо обдарованої
людини, пов’язані зі створенням нею нових матеріальних та ідеальних продуктів [5: 72].
Подібних трактувань креативності в наш час існує багато, бо, як вже зазначалося, на сьогодні ще
не існує єдиного підходу до цього поняття та єдиної й чіткої наукової теорії креативності.
У подальшому під креативністю вчителя, зокрема вчителя інформатики, ми будемо розуміти
інтегральну якість особистості, яка визначає здатність до генерування оригінальних, неповторних,
новаторських ідей щодо розв’язання різноманітних педагогічних завдань, які виникають у навчальновиховному процесі. Вона визначається спроможністю вчителя своєчасно побачити педагогічну
проблему, винайти творчі шляхи її розв’язання та діяти не за шаблоном, а оригінальним,
притаманним саме йому способом.
Відомо, що основним завданням вищої педагогічної освіти в наш час є підготовка
висококваліфікованих фахівців, здатних на творчому рівні розв’язувати нагальні проблеми
навчально-виховного процесу сучасних навчальних закладів різних рівнів акредитації. Тому,
передусім, важливо визначити якості, якими повинен володіти креативний педагог. Підходів до цієї
проблеми в сучасній науковій літературі існує багато. Наприклад, згідно з поглядами С. Сисоєвої до
ознак педагогічної креативності належать: високий рівень соціальної і моральної свідомості;
пошуково-перетворювальний стиль мислення; розвинені інтелектуально-логічні здібності (уміння
аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення, творча
фантазія; розвинуте уявлення; специфічні особистісні якості (любов до дітей; безкорисність;
готовність до розумного ризику в професійній діяльності; цілеспрямованість; допитливість;
самостійність; наполегливість; ентузіазм); специфічні мотиви (необхідність реалізовувати своє "Я";
бажання бути визнаним; творчий інтерес; захопленість творчим процесом, своєю працею, прагнення
досягти найбільшої результативності в конкретних умовах своєї педагогічної праці); комунікативні
здібності; здатність до самоуправління; високий рівень загальної культури [6: 99].
Формування навичок майбутніх педагогів генерувати оригінальні ідеї необхідно здійснювати на
основі застосування методології креативної педагогіки, яка передбачає опанування майбутніми
учителями вміннями розробляти нестандартні, оригінальні способи й методи навчання; розвиток їхніх
творчих здібностей й нахилів; забезпечення їх інструментарієм подолання психологічних бар’єрів
мислення тощо. Реалізація методології креативної педагогіки передбачає таку організацію навчальновиховного процесу, за якої студент стає творцем, основний навчальний матеріал – засобом
досягнення творчої мети, а між викладачем та студентом встановлюються довірливі партнерські
стосунки [7: 18].
Численні дослідження проблем вищої школи довели, що ґрунтовно оволодіти педагогічною
майстерністю можна лише на індивідуально-творчому рівні, коли кожен студент засвоїть професійні
знання, уміння й навички в особистісному контексті. Тому широко розповсюдженій в наш час
концепції масово-репродуктивної підготовки фахівців необхідно протиставити індивідуальнодиференційований підхід до їх професійного навчання, який передбачає вибір змісту, методів і форм
навчання на основі врахування індивідуально-психологічних особливостей навчальної діяльності
студентів, її соціально-значущих відмінностей від інших людей, своєрідності психіки, особистих
якостей та уподобань [8: 97]. Іншими словами, у сучасних педагогічних університетах доцільно
створювати креативне індивідуально-диференційоване навчальне середовище, яке є найбільш
комфортним з точки зору врахування особистісних потреб кожного студента. На наш погляд, тільки в
цьому випадку можна досягти максимально можливого рівня розвитку креативності майбутніх
вчителів, зокрема, учителів інформатики.
Багато можливостей щодо розвитку креативності майбутніх учителів надає кредитно-модульна
система організації навчального процесу, тому що вона забезпечує:
- підвищення мотивації студентів до систематичної роботи протягом навчального року,
переорієнтацію їхньої мети з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та
навичок;
- підвищення якості знань студентів шляхом систематизації та активного засвоєння
матеріалу;
- відкритість контролю: ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з
програмою, усіма видами робіт, формами контрольних заходів, критеріями оцінювання тощо;
- підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;
- створення багатоступеневої системи контролю особистих досягнень студентів;
- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки до контрольних
заходів, що досягається шляхом чіткого їх розмежування за змістом у часі;
- запровадження здорової конкуренції в навчанні студентів, створення умов для розвитку
самооцінки студентів, уміння правильно оцінювати свої можливості, зіставляти себе з іншими,
фіксувати своє просування чи відсутність його;
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- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їхнього
творчого мислення;
- створення умов для мобільності студентів, їх переходу з одного навчального закладу до
іншого;
- стимулювання самостійної роботи студентів, правильної її організації, уміння більш
раціонально витрачати свій час.
Особливу роль при цьому відіграє індивідуальна робота студентів, яка є формою організації
навчального процесу, що передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих
можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науководослідну роботу й творчу діяльність. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються
здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони
мають переважно науково-дослідний характер. Розрізняють декілька типів індивідуальних завдань,
основними з яких вважаються: індивідуальні навчально-дослідні завдання (написання рефератів,
розв’язування та складання задач різного рівня, створення авторського програмного забезпечення,
розробка та виконання тестів, підготовка конспектів для проведення уроків тощо); написання та
захист курсових, дипломних та магістерських робіт.
У цьому контексті доцільно розглянути методику формування креативності майбутніх учителів
інформатики на прикладі вивчення курсу "Технологія створення інформаційних систем", який був
розроблений нами і викладається на фізико-математичному факультеті Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Мета вивчення дисципліни – отримання
теоретичних знань та формування практичних умінь і навичок у галузі організації та функціонування
інформаційних систем навчального призначення, що сприятиме ефективному використанню в
майбутній професійній діяльності відповідних програмних засобів та самостійному опануванню
нових програмних продуктів. Завданням курсу є вивчення теоретичних основ створення
інформаційних систем та набуття практичних навичок у розробці й використанні на практиці
інформаційних систем навчального призначення [9: 29].
Тематика індивідуальних завдань з даної дисципліни охоплює всю навчальну програму. Вони
повинні закріпити, поглибити, систематизувати та узагальнити знання, які отримують студенти в
процесі навчання. Індивідуальне завдання виконує кожен студент, оформлює в електронному та
друкованому вигляді й захищає перед викладачем. Крім того, під час проходження навчальної
виробничої практики студенти повинні провести практичну апробацію розробленого програмного
продукту й представити на захист довідку з місця проходження практики, підписану керівником
відповідної установи.
В якості індивідуальних завдань студентам пропонується розробити інформаційну систему
навчального призначення з математики для учнів середніх шкіл згідно з діючими програмами з
алгебри та геометрії. Після створення вона ретельно перевіряється викладачем і студент отримує
дозвіл на проведення практичної апробації розробленого додатку під час навчальної виробничої
практики.
Важливу роль у процесі виконання індивідуальних завдань відіграють консультації, які
проводяться викладачами з кожним студентом за графіком. На наш погляд, їх доцільно проводити у
вигляді активної бесіди, під час якої викладач і студенти повинні мати однакові права щодо
спілкування стосовно змісту матеріалу, який вивчається. Викладач повинен ґрунтовно відповісти на
всі запитання студентів і поставити конкретні завдання, які потрібно виконати до наступної
консультації. Студентам, які мають слабку підготовку, треба надати індивідуальну допомогу.
Активізації творчої діяльності та розвитку креативних здібностей студентів також сприяють
написання курсових і дипломних робіт з інформатики та методики її викладання. Ці види науководослідної роботи за своєю суттю також належать до індивідуальної, самостійної роботи, яка
виконується під керівництвом викладача. Тематика таких досліджень попередньо обговорюється з
кожним студентом з метою максимального урахування їхніх індивідуальних здібностей та нахилів, а
також рівня поглиблення матеріалу, що вивчається. Наприклад, студенти, які мають міцні знання з
програмування, отримують відповідні теми, але при цьому обов’язково враховуються їхні
індивідуальні та наукові потреби. Студентам, що цікавляться математичними дисциплінами,
пропонуються теми, пов’язані з автоматизацією складних розрахунків, а які мають здібності до
мистецтва, малювання – виконують завдання, пов’язані з використанням комп’ютерної графіки та
анімації. Якщо ж базовий рівень знань студента з програмування недостатній для успішного
виконання такого виду робіт, він отримує тему теоретично-дослідницького або методичного
характеру.
На наш погляд, запропонована методика може застосовуватися й під час вивчення інших
дисциплін у педагогічних ВНЗ, а також бути впровадженою в систему післядипломної освіти
педагогічних працівників.
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Отже, викладачам вищих навчальних закладів варто виходити з положення, що лише творчий
підхід до навчання студентів може забезпечити ґрунтовну фахову підготовку креативного педагога.
Саме тому в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики першочергову увагу
необхідно приділяти розвитку їхніх творчих здібностей на всіх етапах навчання, у тому числі й під
час виконання ними індивідуальних завдань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Барышева Т. А. Психолого-педагогические основы развития креативности : [учеб. пособие] /
Т. А. Барышева, Ю. А. Жигалов. – СПб. : СПГУТД, 2006. – 268 с.
2. Роджерс К. К теории творчества : взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. :
Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1994. – 480 с.
3. Холодная М. А. Психология интеллекта : парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб. : Питер,
2002. – 272 с.
4. Дружинин В. Н. Психологическая диагностика способностей : теоретические основы : в 2 ч. /
В. Н. Дружинин. – Саратов : Изд-во СГУ, 1990. – 292 с.
5. Каменская В. Г. Психология развития : общие и специальные вопросы / В. Г. Каменская,
И. Е. Мельникова. – СПб. : Детство-Пресс, 2008. – 368 с.
6. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : [підручник] / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.
7. Башмаков А. И. Креативная педагогика : методология, теория, практика / А. И. Башмаков,
А. И. Владимиров и др. – М. : Альфа, 2002. – 240 с.
8. Овчаров С. М. Вплив індивідуально-диференційованого підходу на формування креативних якостей
майбутніх учителів інформатики / С. М. Овчаров // Збірник наукових праць Полтавського державного
педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Серія "Педагогічні науки". – Випуск 3(50). – Полтава,
2006. – С. 95–100.
9. Овчаров С. М. Технологія створення інформаційних систем / С. М. Овчаров. Навчальні програми для
студентів фізико-математичного факультету. Збірник № 2. – Полтава : ПНПУ, 2010. – С. 29–31.

Матеріал надійшов до редакції 10.01. 2011 р.
Овчаров С. М. Развитие креативности будущих учителей информатики
в процессе выполнения индивидуальных заданий.
Статья посвящена рассмотрению разных подходов к определению креативности человека и
описанию возможных путей ее развития в процессе профессиональной подготовки будущих учителей
информатики, а именно, во время выполнения студентами индивидуальных заданий. Выявлены
возможности кредитно-модульной системы обучения в процессе развития креативности будущих
учителей.
Ovcharov S. M. Development of Future Teachers’ Creativity in Computer Studies
in the Process of Performing Individual Tasks.
The article covers different approaches to the definition of a person’s creativity and the description of the
possible ways of development in the process of professional computer science teachers' training while
students are performing individual tasks. The opportunities of credit-unit education system in the process of
future teachers' creativity development are disclosed.
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МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОЦЕСУ УЧІННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В статті розглядаються механізми підвищення ефективності учіння засобами активізації мотивації
досягнення у майбутніх магістрів військового університету. Визначено теоретичну основу
педагогічних аспектів мотивації учіння. Розглянуті поняття мотиву, мотивації та потреби в
досягненні ефективності учіння слухачами. Визначено взаємозв’язок цілей з мотивами учіння
майбутніх магістрів військового університету.
Однією із складових мотиваційної сфери людини є мотивація досягнення. Важко переоцінити
значення цієї складової, адже вона по суті є рушієм розвитку людини, тим чинником що зумовлює
прагнення особистості розвиватися і вдосконалювати себе, свої вміння і навички. Таким чином
мотивація досягнення є фактором рушійної сили суспільства і людства загалом. Тому ця проблема є
надзвичайно актуальною для науковців (про що свідчить її популярність порівняно з іншими
аспектами мотиваційної сфери людини, серед яких мотивація досягнення є найбільш дослідженою).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження теоретико-методологічних і
практичних аспектів навчальної діяльності майбутніх магістрів військового університету дозволяють
обґрунтовано стверджувати, що вона, будучи полімотивованою, включає такий компонент як процес
учіння. Склад і характер мотивів детермінуються як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. На
думку О. М. Леонтьєва: "Чим більше проникає психологічне дослідження за поверхню досліджуваних
явищ, тим усе більш чітко виступає значення проблеми мотивів людської діяльності" [1: 300].
У ході трансформації Збройних Сил України перед вищою військовою школою постає
відповідальне завдання – готувати всебічно освічених офіцерів, високої культури, з розвиненим
творчим мисленням, здатних ефективно вирішувати покладені на них складні завдання. Основний
шлях вирішення проблем навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах
(ВВНЗ) – визначення педагогічних основ навчання, пошук оптимальної педагогічної технології, яка
передбачає всіляке підвищення мотивації та активності майбутніх магістрів у процесі учіння.
Мотив – це все те, заради чого здійснюється діяльність – предмети зовнішнього світу, уявлення,
ідеї, почуття та переживання. Мотивація – механізм співвідношення особистістю зовнішніх та
внутрішніх факторів поведінки, який визначає конкретні форми діяльності. Більш широким є поняття
мотиваційної сфери, вона містить ефективну та вольову сфери особистості, переживання,
задоволення потреб [2: 131-132].
С. У. Гончаренко в українському педагогічному словнику визначив мотив як спонукальну
причину дій і вчинків людини (те, що штовхає до дії), основою його є потреби, мотивацію як систему
мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки [3: 217].
Мотивація – це процес спонукання людини до здійснення тих чи інших дій, вчинків, який є
складним актом, що вимагає аналізу й оцінки альтернатив вибору та прийняття рішень [4: 219].
Педагогічні
аспекти
мотивації
досліджувались
К. Д. Ушинським,
П. П. Блонським,
А. С. Макаренком,
В. О. Сухомлинським,
Ю. К. Бабанським,
видатними
психологами
Л. С. Виготським, М. В. Бехтєрєвим, О. М. Леонтьєвим та іншими.
На думку Ю. К. Бабанського головним в діяльності педагогів в подоланні негативного відношення
до учіння є витіснення мотивів небажання навчатись шляхом формування і розвитку позитивних
мотивів учіння. Вирішення визначеного завдання він пропонує шляхом формування позитивної
психологічної атмосфери, пізнавального інтересу, переконання необхідності учіння, розуміння
особистісної і суспільної значимості учіння, відповідальності та свідомої навчальної дисципліни [5:
162-163]. Він визначає дві основні групи мотивів учіння: мотиви пізнавального інтересу і мотиви
обов’язку в учінні. На основі цих визначень науковець виділяє дві підгрупи методів: методи
формування інтересу до учіння і методи розвитку обов’язку і відповідальності в учінні. До методів
формування інтересу до учіння педагог відносить: метод пізнавальних ігор; метод навчальних
дискусій; метод створення ситуацій емоційно-морального переживання, апперцепції (опори на
отримання раніше здобутого досвіду), пізнавальної новизни.
До методів розвитку обов’язку і відповідальності в учінні Ю. К. Бабанський відносить: метод
усвідомленості в суспільній та особистісній значущості учіння; метод пред’явлення вимог, від
дотримання яких залежить успішність учіння; метод позитивного прикладу; метод створення
позитивного спілкування та ін. [5: 286-287].
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми вивчення мотиваційного аспекту підготовки
військових фахівців за останні роки свідчить, що вони присвячені питанням: розвитку мотивації
© Олійник Л. В., 2011
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курсантів (О. В. Вознюк, С. О. Кубіцький [6: 34-43]), мотивації досягнення як умови підвищення
ефективності професійної діяльності (Ю. С. Красильник [7: 239-244]), методиці діагностики
професійної мотивації офіцерів (В. І. Осьодло [8: 214-216]), особливостей мотиваційно-смислового
компоненту активності курсантів щодо формування цілей їх діяльності (А. О. Скоромний [9: 258265]), формування мотивації досягнення у слухачів вищого військового навчального закладу (ВВНЗ)
(В. В. Стасюк [10: 91-95]).
Аналіз педагогічної літератури свідчить, що багато аспектів цієї важливої проблеми потребують
подальшого поглибленого вивчення. Так, недостатньо досліджена проблема створення технологій
використання мотивації у процесі учіння майбутніх магістрів військового університету.
Виходячи з вищевикладеного, метою даної статті є обґрунтування підвищення ефективності
навчання способами активізації мотивації досягнення майбутніх магістрів в процесі учіння, що
передбачає вирішення таких педагогічних завдань: опис педагогічних цілей та їх зв’язок з мотивами
діяльності, розкриття діалектичного взаємозв’язку між мотивами та стимулами, формулювання
способів активізації пізнавальної мотивації слухачів.
Потреби ініціюють діяльність, підтримують її та сприяють її припиненню. Але потреби не
безпосередньо спонукають особистість діяти, а лише усвідомлюючись через мотиви та поєднуючись
із ситуаціями та умовами в яких можливо їх задоволення. Таким чином, мотив є психологічною
формою вияву потреби, конкретизацією потреби відповідно до умов та способів її задоволення. У той
же час мотивація – це процес усвідомлення потреби, її визначення, результатом цього процесу є
мотив.
Потреба в досягненнях – це прагнення особистості покращувати результати своєї діяльності,
вдосконалювати вміння та здібності, ставити все більш складні цілі, отримувати творчі результати.
Основні компоненти цієї потреби: прагнення до успіху, уникнення невдачі.
Переважання одного з цих компонентів спричиняє особливості в діяльності особистості, що,
зокрема, яскраво проявляється у виборі завдань певної складності.
Розуміючи співвідношення понять "потреба", "мотив", "мотивація", ми можемо дослідити окремі
їх прояви: потребу в досягненні та мотив досягнення в процесі учіння майбутніх магістрів
військового університету.
Мотив досягнення – форма прояву потреби в досягненнях. Для актуалізації цього мотиву
необхідна ситуація досягнення, завдяки якій мотив досягнення починає спонукати, спрямовувати та
регулювати діяльність досягнення.
Найбільш інтенсивно дослідження мотивації досягнення відбувалися у середині ХХ століття,
особливо вони пов’язані з іменами Дж. Аткінсона, Д. Маклелланда, Х. Хекхаузена.
Х. Хекхаузен зазначає, що найбільш результативним і ефективним є пояснення поведінки з точки
зору взаємодії особистісних диспозицій та ситуаційних детермінант. У такому випадку найчастіше
використовуються експериментальні плани, при яких мотиви та ситуаційні фактори варіюються
безвідносно один від одного, відіграючи роль незалежних змінних, що дозволяє фіксувати в
результуючій поведінці головні їх ефекти і взаємодії різних порядків. Х. Хекхаузен, розвиваючи
позиції Дж. Аткінсона й удосконалюючи його модель, створив свою концепцію мотивації досягнення.
У ній враховане більш широке коло детермінант – пізнавальні й емоційні. У складі найбільш
значимих важливо виділити ситуаційні детермінанти (SR-зв’язки, потреби і потяги, конфлікти і
дисонанси, що загрожують ситуації, когнітивні оцінки), очікування і привабливість, соціальні й
антисоціальні мотиви (афіляції – спілкування з іншими заради задоволення, владність,
співпереживання і допомога, особистісні диспозиції – розташування, агресії) [11: 123-187].
А. Б. Орлов, розглядаючи особистість як систему мотиваційних відносин, яка має суб’єкт,
виокремлює три типи самих мотиваційних відносин [12: 6-7]:
- афективно акцентовані, що розташовуються поблизу області суб`єктного змісту і які
представляють собою "афективно розроблені" мотивації з високим потенціалом активації і
спонукання, але погано осмислені і без детальної цільової структури;
- когнітивно акцентовані, котрі, примикаючи до об’єктної межі континуума особистісних
проявів, навпаки, добре осмислені й алгоритмізовані, але відчувають явний дефіцит у відношенні
активації і спонукання;
- гармонічні мотивації. Першопричини поведінки людини, пов’язані з його життям у
суспільстві, у конкретному колективі, трансформуються в пережиту потребу і з’являються перед
ним як життєва задача, що створює готовність до пошукової поведінки. У процесі свого
опредметчування потреба перетворюється у мотив поведінки, на основі якого вибираються цілі,
засоби і способи дії, формується зміст дії, готовність до конкретного виду діяльності і спонукання
до неї.
Розглядаючи природну сутність мотивації не можна не відмітити критерії успішності мотивації,
тобто мотивації досягнення успіху учіння майбутніх магістрів військового університету.
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Критерії мотивації успішності в учінні, можуть бути орієнтовані на: завдання (наприклад, рівень
майстерності як результат діяльності); людину (наприклад, порівняно з колишніми власними
досягненнями); інших (наприклад, порівняння з досягненнями інших, як в ситуації змагань).
Отже, мотивація досягнення, таким чином, може бути визначена як намагання збільшити чи
зберегти максимально високі здібності військових фахівців до учіння, до якого можуть бути
застосовані критерії успішності, де виконання навчальної діяльності може призвести до успіху чи
невдачі.
У загальнопсихологічному контексті мотивація – об’єднання рушійних сил поведінки (інтересів,
цілей, ідеалів), які детермінують діяльність.
Вищі соціальні духовні мотиви (потреби) умовно поділяють на інтелектуально-пізнавальні,
морально-етичні та емоційно-естетичні. Навчальна мотивація включена до навчальної діяльності.
Вона визначається факторами: освітньою системою, освітнім закладом; організацією освітнього
процесу; суб’єктивними особливостями слухачів; суб’єктивними особливостями науковопедагогічного працівника, системою його суб’єкт-суб’єктних відносин; специфікою навчальної
дисципліни.
Мотивація навчання складається з ряду спонукань, що часто змінюються, вступають у нові
відношення один з одним (потреби та смисл навчання, мотиви, цілі, емоції, інтереси). Мотиваційні
орієнтації навчальної діяльності направлені на процес, на результат учіння. Вони визначають поряд з
іншими компонентами навчальної мотивації, напрямок, зміст, результат навчальної діяльності.
Навчальна діяльність спонукається у першу чергу внутрішнім мотивом при виробленні
узагальненого способу дії з предметом діяльності та зовнішніми мотивами престижності обов’язку,
самоствердження, необхідності досягнення.
Процес учіння слухачів зумовлений нахилами, інтересами, самооцінкою, рівнем бажань і
вподобань. Особистісний сенс професії фахівця для суб’єкта "виражає саме його ставлення до
усвідомлених об’єктивних явищ" [12: 293]. Провідними мотивами при цьому є ті, які пов’язані з
основним змістом професії військового фахівця. Для того, щоб у процесі учіння стимулювався
розвиток військового фахівця, розкриття і ріст його творчих сил, необхідно, щоб центральними
мотивами для нього були мотиви, внутрішньо пов’язані зі змістом професійної діяльності.
Організація навчальної роботи, керівництво нею – це відповідальна й складна робота кожного
науково-педагогічного працівника і слухача. Виховання активності й самостійності необхідно
розглядати як складову частину учіння слухачів. Це завдання виступає перед кожним слухачем у
числі завдань першорядної важливості.
Навчально-пізнавальна діяльність – багаторівнева система, що включає активні форми регуляції й
перетворення різних педагогічних систем: теоретичних і методичних. Особливо продуктивна може
бути спільна діяльність науково-педагогічного працівника та слухача.
Саме від вибору цілей найбільшою мірою залежить вибір змісту, методів і засобів учіння
майбутніх магістрів. Зупиняючись на тих або інших методах навчання, ми фактично відповідаємо на
запитання: "Для чого вчитись?". Педагогічним цілям підпорядковуються навчальні завдання
(професійні, життєві, предметні, етичні, естетичні), які майбутній магістр має вирішувати за
допомогою отриманих знань, навичок, умінь, переконань, установок та ін.
У реальній педагогічній практиці навчальна мета досконало не описується. Зрозуміло, оволодіння
конкретним знанням або умінням може виступити як проміжна педагогічна мета, але тільки в тому
випадку, якщо будуть задані способи оцінки фактичного досягнення цієї мети, тобто способи
визначення того, чи дійсно слухач оволодів цими знаннями й уміннями в процесі учіння.
Тісний зв’язок цілей з мотивами діяльності ще раз говорить про інтегральну природу педагогічних
цілей, фактичний синтез у них виховних і навчальних складових при домінуванні перших. Сукупність
педагогічних цілей, спосіб їхнього взаємозв’язку і співвідношення в них навчальних і виховних
компонентів і складає те, що можна назвати педагогічною системою.
У свою чергу, мета учіння майбутніх магістрів військового університету визначає мету їх
пізнавальної діяльності, її зміст і характер. Водночас, існує специфічна мета пізнавальної діяльності,
обумовлена змістом і необхідністю засвоєння конкретної навчальної дисципліни, формуванням і
розвитком певних навичок і умінь. На кожному конкретному занятті також ставиться мета
пізнавальної діяльності. Взаємозв’язок мети навчання і мети пізнавальної діяльності свідчить про
необхідність врахування цих факторів у підвищенні ефективності роботи слухача з оволодіння
навчальним матеріалом у процесі учіння, ефективності підготовки майбутніх магістрів військового
університету.
Значним фактором підвищення ефективності навчання є забезпечення високого ступеня
пізнавальної мотивації та активності слухачів, зацікавленості їх у самому процесі учіння, що є
потужним імпульсом до діяльності, і безпосередньо веде суб’єкта до досягнення мети навчання.
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Отже, мотивація – процес спонукання до учіння для досягнення особистісних цілей або цілей
організації. Негативна стратегія мотивації – забезпечення мотивації, яка базується на використанні
методів тиску, які досить жорстко діють на слухача "ззовні" і змушують його однозначно виконувати
ті чи інші завдання або функції. Внутрішня мотивація – це мотивація, зумовлена змістом тієї
діяльності, яка виконується (інтересом до неї, почуттями задоволення, пов’язаними з цією
діяльністю). Позитивна (продуктивна) стратегія мотивації – забезпечення мотивації на основі
врахування потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, життєвих планів військових фахівців та
досягнення згоди між мотивацією організації та мотивацією конкретних слухачів.
Дослідження процесу учіння слухачів показали, що з метою формування найбільш значних видів
пізнавальної мотивації треба використовувати такі способи її активізації [13: 244-245].
Перший спосіб полягає у використанні прийомів підвищення інтересу до предмета шляхом
підбору у ході занять яскравих пізнавальних матеріалів, фактів, які б дозволяли привернути увагу
майбутніх магістрів до навчального матеріалу. Наприкінці заняття або в момент спаду
інтелектуальної діяльності слухачів, коли відчувається втома, знижується інтерес до обговорюваних
питань, потрібно звертатись до обговорення найбільш цікавих аспектів проблеми, що становлять
частину змісту заняття.
Другий спосіб передбачає створення проблемних ситуацій. У даному випадку науковопедагогічний працівник, використовує дидактичні засоби, постановку спеціальних навчальних
проблем і завдань, у розв’язанні яких міститься практичний сенс теми заняття.
Третій спосіб активізації пізнавальної мотивації ґрунтується на використанні прийомів посилення
військово-професійної спрямованості предмета, до яких ми відносимо його профілювання
(відповідність навчального змісту цілям професійної підготовки майбутнього магістра військового
університету), переконання слухача у важливості оволодіння навчальним предметом для
забезпечення компетентної майбутньої діяльності.
Четвертий спосіб активізації мотивації передбачає формування вміння вчитися з використанням
прийомів удосконалення особистісних якостей слухача (робота з текстом, конспектування,
систематизація матеріалу, методика розв’язання творчих завдань, ефективні прийоми
запам’ятовування, методи самоконтролю за емоціями).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ефективність процесу учіння
забезпечується діяльністю науково-педагогічного працівника та майбутнього магістра, що
спрямована на розробку та використання такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання,
які сприяють підвищенню інтересу, активності, творчої самостійності тих, хто навчається у засвоєнні
знань, формуванні умінь та навичок, використанні їх на практиці.
Таким чином, результати дослідження показують, що у процесі учіння слухача ВВНЗ мають місце
великі незадіяні резерви, про що свідчать виявлені рівні мотивації досягнення, а аналіз основних
проблем, що містяться у працях вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем мотивації вказує на
різномаїття підходів до їх розв’язання. Використання тих із них, що містять досить раціональні
підстави, дозволяє розкрити сутність, структуру і функції мотивації досягнення майбутнього магістра
в процесі учіння як важливого напрямку психолого-педагогічного забезпечення навчальної
діяльності.
Дослідження показали, що ефективність учіння майбутніх магістрів підвищується при
використанні способів активізації пізнавальної мотивації при їх оптимальному поєднанні на різних
етапах навчання. Таким чином, ми бачимо що ефективність учіння помітно знижується в результаті
зниження сили мотиву досягнень. Це дає нам право говорити про можливість спрямованого впливу на
мотивацію, її формування і контролювання. Використання виявленої закономірності є важливим у
різноманітних видах діяльності – професійній, навчальній, творчій.
Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на визначення методичної системи
психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління взагалі та
мотиваційного аспекту цієї підготовки зокрема.
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Олейник Л. В. Мотивация достижения как условие повышения эффективности
процесса обучения у будущих магистров военного университета.
В статье рассматриваются механизмы повышения эффективности обучения средствами
активизации мотивации достижения у будущих магистров военного университета. Определена
теоретическая основа педагогических аспектов мотивации обучения. Рассмотрены понятия
мотива, мотивации и потребности в достижении эффективности обучения слушателями.
Определена взаимосвязь целей с мотивами обучения будущих магистров военного университета.
Oliynyk L. V. Achievement Motivation as a Condition of Prospective Masters' Efficiency Learning
Upgrading in Military Universities.
The article investigates efficiency learning upgrading mechanisms by activating future masters' achievement
motivation in military universities. The theoretical basis of pedagogic learning motivational aspects is
determined. The notions "motive", "motivation"," needs for effective learning achievement" are examined.
The interrelation between aims and future masters' learning motives in military universities is established.
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МОНІТОРИНГ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
У статті запропоновано методику моніторингу тенденцій розвитку системи управління загальною
середньою освітою – від державної до державно-громадської, громадсько-державної, громадської
моделей на основі визначення коефіцієнтів i діапазонів впливу громадських чинників на складові
управлінського циклу – мінімального, міноритарного, паритетного, домінантного, максимального.
Процеси демократизації суспільства спричиняють необхідність перебудови освітньої системи,
пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління загальною середньою освітою,
забезпечення органічного поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням [1].
Важливість динамічного поступу в даному напрямку підтверджують як практичний досвід
останніх десятиліть значної частини розвинутих країн Європи, де більшість управлінських рішень в
середній освіті приймається саме у співпраці з громадськими організаціями, так і досягнення
педагогічної науки.
Питання розвитку загальної середньої освіти на основі оптимального поєднання державних і
громадських чинників в управлінні галуззю досліджували В. Бочкарьов, А. Гошко, В. Грабовський,
Г. Єльникова, О. Зайченко, Ю. Кавун, Л. Калініна, М. Комарницький, С. Королюк, Г. Костюк,
В. Князєв, Т. Лукіна, О. Марчак, Н. Софій, Т. Шамова та ін.
Однак дотепер не розроблено методики моніторингу тенденцій розвитку системи управління
загальною середньою освітою залежно від впливу громадських чинників.
Мета даної статті – запропонувати методику моніторингу тенденцій розвитку системи управління
загальною середньою освітою – від державної до державно-громадської, громадсько-державної,
громадської моделей на основі визначення коефіцієнтів i діапазонів впливу громадських чинників на
складові управлінського циклу.
Для цього спочатку визначимо діапазони впливу громадських чинників (у відсотках порівняно з
державними) на систему управління загальною середньою освітою:
– діапазон мінімального впливу громадських чинників (позначимо min). У цьому діапазоні
громадськість практично не впливає на навчально-виховний процес. Лише близько 5-10 %
управлінських рішень приймається і реалізується з урахуванням думки громадськості;
– діапазон міноритарного впливу громадських чинників (позначимо mnr). У даному діапазоні
держава має переважаючий вплив на прийняття рішень. Водночас, громадськість у межах, визначених
державою, через конференції, ради школи, піклувальні ради, батьківські комітети, інші громадські
організації впливає на прийняття від 5% до 45% рішень щодо напрямів розвитку освіти;
– діапазон паритетного впливу громадських чинників (позначимо prt). У цьому діапазоні
держава і громадськість виступають рівноправними партнерами. Близько половини (45 %-55 %)
управлінських рішень приймається громадою. Цей етап є перехідним від державно-громадської до
громадсько-державної моделі управління загальною середньою освітою;
– діапазон домінантного впливу громадських чинників (позначимо dmn). У даному діапазоні
управління загальною середньою освітою все більше переходить до структур громадянського
суспільства – добровільно утворених об’єднань, асоціацій, організацій громадян, які впроваджують
освітню політику на основі демократичних процедур самоуправління і співуправління. Це забезпечує
підвищення якості освітніх послуг, формування досвіду громадської діяльності підростаючого
покоління, підвищення активності дорослого населення. На цьому етапі від 55 % до 95 %
управлінських рішень приймається громадою;
– діапазон максимального впливу громадських чинників (позначимо max). Це – діапазон
найвищого впливу громади на освітню політику. Безперечно, навіть в цьому випадку держава має
певний вплив на управління загальною середньою освітою в регіонах, однак кількість управлінських
рішень, що приймається громадськістю, перевищує 90% (таблиця 1).
Зрозуміло, що показники, які розмежовують діапазони впливу громадських чинників, до певної
міри є умовними, але такий підхід дозволяє краще аналізувати тенденції розвитку системи управління
загальною середньою освітою.
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Діапазони впливу
громадських чинників
на систему управління
загальною середньою
освітою порівняно з
державними

Умовні
позначення
діапазонів

Таблиця 1.
Діапазони впливу громадських чинників на систему управління загальною середньою освітою

0-5 %

Державна

Д

5-10 %
5-10 %

Перехідна від
державної до
державно-громадської

ПД→Д-Г

10-45 %

Державно-громадська

Д-Г

45-55 %

Перехідна від
державно-громадської
до громадськодержавної

ПД-Г→Г-Д

55-90 %

Громадсько-державна

Г-Д

90-95 %
90-95 %

Перехідна від
громадсько-державної
до громадської

П Г-Д→Г

95-100 %

Громадська

Г

На основі аналізу змісту законодавчих актів можна визначити кількість чинників (функцій), що
впливають на розвиток освіти в регіоні, які здійснюються органами управління освітою (державні
чинники) i громадськістю (громадські чинники). Позначимо кількість громадських чинників N(г),
кількість державних – N(д). Тоді рівень впливу громадських чинників на систему управління освітою
визначимо коефіцієнтом К(г), який обчислимо за формулою 1:
N(г)
К(г)= N(д)+N(г) *100% .
(1)
Даний коефіцієнт однозначно вказує на конкретний діапазон впливу громадських чинників i
модель управління загальною середньою освітою.
Для практичного застосування запропонованих вище підходів використаємо результати
дослідження М. Дарманського [2], який на основі аналізу змісту діючих законодавчих актів (Закони
України "Про освіту" [3], "Про місцеве самоврядування" тощо) виділив 116 функцій органів
управління освітою в регіоні. У зв’язку з тим, що в різних законодавчих та нормативних джерелах
деякі з цих 116 функцій певним чином дублюються, вченим обгрунтовано доцільність доведення їх до
63. Але лише 9 з цих чинників стосуються громадського самоврядування в освіті. Тому коефіцієнт,
що визначає рівень впливу громадських чинників на управління загальною середньою освітою, у
даному випадку є таким:
К(г)=

N(г)
9
*100% =
*100% = 14,3% .
N(д)+N(г)
63

Звідси можна зробити висновок, що на сучасному етапі діапазон впливу громадських чинників на
управління загальною середньою освітою є міноритарним, оскільки 5%<14,3%<45%, а модель
управління загальною середньою освітою – державно-громадською.
Варто зауважити, що дані обчислення дещо наближено відображають реальний стан справ,
оскільки у формулі 1 не розмежовується вплив громадських чинників на складові управлінського
циклу.
Але ж очевидно, що громадські чинники мають впливати на всі складові управлінського циклу –
планування (позначимо П), організацію (О), мотивацію (М) і контроль (К). Використаємо для
визначення діапазонів впливу громадських чинників на ці складові розглянуті вище процентні
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показники у числовому виразі (0; 0,05; 0,10; 0,45; 0,55; 0,90; 0,95; 1), а для складових управлінського
циклу (планування, організація, мотивація, контроль) встановимо аналогічні до запропонованих вище
діапазони впливу громадських чинників – min, mnr, prt, dmn, max.
Варто зауважити, що саме діапазоном впливу громадських чинників на складові управлінського
циклу, передусім, визначається модель управління загальною середньою освітою – державна,
державно-громадська, громадсько-державна, громадська моделі.
Нехай F1(x) – функція, що визначає взаємозв’язок рівнів впливу громадських чинників на складові
управлінського циклу з моделями управління загальною середньою освітою (рис. 1).
Рівні впливу
1
0,95

Г

0,9

ПГ-Д→Г

F1(x)

dmn

Г-Д
0,55

prt

F2(x)

0,45

ПД-Г→Г-Д

Д-Г

mnr

0,10
0,05

ПД→Г-Д
П

О

М

К

0 0,25

0,5

0,75

1

Д
X

Рис. 1. Схема зв’язку рівнів впливу громадських чинників на складові управлінського циклу з моделями
управління загальною середньою освітою.
Враховуючи, що схема базується на одиничних відрізках осей координат, коефіцієнт, який
визначає рівень впливу громадських чинників на управління загальною середньою освітою, можна
подати таким чином (формула 2):
1

К(г)=

ò F ( x)dx .

(2)

0

У більшості випадків рівні впливу громадських чинників на складові управлінського циклу будуть
знаходитися в одному діапазоні (функція F1(x)), оскільки вплив громадських чинників на складові
управлінського циклу повинен бути комплексним. Водночас, на окремі елементи цих складових
(наприклад, на вибір навчальних планів і програм в плануванні, призначення педкадрів в організації,
визначенні надбавок педагогічним працівникам в мотивації тощо) рівні впливу громадських чинників
можуть знаходитися в різних діапазонах (функція F2(x)). Однак при цьому числове значення
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коефіцієнта К(г) завжди потрапляє у конкретний діапазон, який і визначає модель управління
загальною середньою освітою.
Як видно зі схеми, якщо 0<К(г)<0,05, модель управління загальною середньою освітою є
державною.
Аналогічно, якщо 0,10<К(г)<0,45 модель управління загальною середньою освітою є державногромадською; якщо 0,55<К(г)<0,9 – громадсько-державною; якщо 0,95<К(г)<1 – громадською.
Отже, запропонована методика моніторингу на основі визначення коефіцієнтів i діапазонів впливу
громадських чинників на складові управлінського циклу дає можливість однозначно виявити
тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою – від державної до державногромадської, громадсько-державної і громадської моделей.
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Матеріал надійшов до редакції 09.02. 2011 р.
Пастовенский А. В. Мониторинг тенденций развития системы управления
общим средним образованием.
В статье предложена методика мониторинга тенденций развития системы управления общим
средним образованием – от государственной к государственно-общественной, общественногосударственной, общественной моделям на основе определения коэффициентов и диапазонов
влияния общественных факторов на составные управленческого цикла – минимального,
миноритарного, паритетного, доминантного, максимального.
Pastovenskyi O. V. The Monitoring of the Tendencies of Secondary Education
Management System Development.
The methodology of monitoring of the tendencies of secondary education management system development is
offered in the article – from state to state-public, public-state, public models based on the defining the
coefficients and ranges of influence of public factors on the components of administrative cycle – minimum,
minoritarity, parity, dominant, maximal.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
У АКЦЕНТУЙОВАНИХ ПІДЛІТКІВ
У статті викладено сучасні теоретичні підходи до проблеми характеристики соціальних відхилень у
акцентуйованих підлітків, проаналізовано зміст соціально-педагогічної роботи з цією категорією
людей. Проаналізовано дві класифікації типів акцентуацій характеру. Встановлені у процесі
дослідження факти можуть бути використані студентами практичними психологами, соціальними
педагогами, викладачами та батьками в роботі з акцентуйованими підлітками з метою зниження, а
в кращому випадку, подолання негативних явищ, що призводять до акцентуацій характеру.
У сучасному суспільстві спостерігається поділ на багатих і бідних при відсутності відповідних
механізмів гармонізації інтересів членів суспільства. Зростає число людей, які не мають місця
проживання, роботи і т.д. Такі процеси сприяють зростанню маргінальних груп та груп людей із
антисоціальною поведінкою.
Втрата соціальної ідентичності характерна для населення різних країн. Так, за даними
британських соціологів, зараз біля ста тисяч англійців у віці від 16 до 24 років належать до соціальної
групи так званого "статусу нуль". Ці молоді люди безцільно проводять час, не маючи перспектив
увійти до більш сприятливої соціальної групи. Більшою мірою вони орієнтовані на кримінальні
структури. За результатами дослідження такі цінності як освіта, спеціальність, професійна кар'єра,
постійний дохід не мають нічого спільного з тою реальністю, в якій вони існують. Більша половина з
них кинули школу, вважаючи навчання даремною тратою часу.
Однією із найактуальніших проблем сьогоднішнього суспільства є проблема девіантної поведінки.
Експерти ООН говорять, що з 2000 року малолітня злочинність є в центрі уваги суспільства. Серед
причин росту злочинності варто назвати вільний продаж спиртних напоїв підліткам, алкоголізм і
насильство в сім'ї, мала зайнятість підлітків у культурно-дозвіллєвому плані, відеофільми, що
штовхає підлітків на здійснення корисливих злочинів. Причиною злочинності можуть бути і
функціональні порушення психіки. Більше третини злочинів скоєні підлітками, які є душевно
хворими. Світова практика вказує на необхідність створення для такого роду хворих спеціалізованих
медико-соціальних закладів, в яких пропонується як медична, так і соціальна реабілітація [1: 128].
Такому становищу сприяє і низька ефективність корекційно-виховної системи заходів, які
проводяться в навчальних закладах. Потрібний комплекс заходів з попередження злочинності
неповнолітніх, який здійснювався б не тільки в навчальних, але і в спеціалізованих закладах: центрах
педагогічної реабілітації, соціально-педагогічних службах та ін.
Аналіз літературних джерел свідчить, що стосовно різних відхилень у характері підлітків
зустрічаються різні погляди відомих психологів, педагогів, філософів. Так, З. Фрейд відзначав, що
часто зустрічається особливий тип людей, які привертають увагу рядом особливостей, які
проявляються у них в дитячому віці як присутність трьох рис: вони дуже акуратні, бережливі і вперті.
Бережливість може доходити до межі скупості; впертість – до гніву і мстивості; і всі ці риси
характеру пов’язані між собою [2: 55].
Таким чином, ми бачимо, що зараз спостерігається інтенсивний ріст соціальних відхилень серед
підлітків, які проявляються в найрізноманітніших формах. Тому дана проблема є досить актуальною.
Щоб запобігти цьому, потрібно досконало вивчити причини і наслідки дезадаптації підлітків,
розробити ефективні форми соціально-педагогічної профілактики і корекції проблемних підлітків.
Мета статті – вивчення проблеми негативної поведінки у підлітків і розробка програми
соціально-педагогічної корекції негативної поведінки акцентуйованих підлітків.
Усі якості людини, об'єднуючись і взаємодіючи одна з одною, утворюють характер. Характер
кожної окремої людини є її духовно-тілесною індивідуальністю. Зовнішні прояви цієї
індивідуальності ми спостерігаємо в поведінці людей. Але вона не завжди є позитивною і відповідає
соціальним нормам. Коли поведінка людини спрямована всупереч загальнолюдським цінностям,
моралям, законам в силу тих чи інших обставин, тоді говорять про соціальні відхилення. Відомий
соціолог І. С. Кон розглядає визначення соціального відхилення, як поведінки, яка характеризується
системою вчинків, що відхиляються від загальноприйнятої норми, чи то психічної, чи то норми права,
культури чи моралі. Відповідно до концепції адаптивної поведінки, будь-яка девіація приводить до
порушення адаптації (психічної, соціальної, соціально-психологічної, суспільної).
"Відхилення" поведінки останнім часом часто називають – девіантною (від лат. deviation –
відхилення), або деліквентною (від лат. delinquens – правопорушення). Під девіантною поведінкою
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розуміється система вчинків або окремі вчинки, дії людини, які не підлягають під загальноприйняті в
суспільстві норми. Частіше під девіантною поведінкою розуміють негативне відхилення в поведінці
людини, яке суперечить прийнятим у суспільстві правовим і моральним нормам.
Девіантна поведінка поділяється на дві великі категорії:
1. Поведінка, яка є відхиленням від норм психічного здоров'я, тобто наявність явної або
прихованої психопатології. Цю групу утворюють, по-перше, люди, яких умовно можна віднести до
третьої зони характерів, тобто астеніків, шизоїдів, епілептоїдів та ін. По-друге, до цієї групи
відносяться особи з акцентуйованими характерами, які також страждають психічними відхиленнями,
але в межах норми.
2. Антисоціальна поведінка, порушення будь-яких соціальних і культурних норм, особливо
правових. Коли такі вчинки порівняно незначні, їх називають правопорушеннями, а коли серйозні і
караються в кримінальному порядку – злочинами. Відповідно говорять про деліквентну
(протиправну) і кримінальну (злочинну) поведінку. Якщо вчинки не приносять великої шкоди
суспільним відносинам, то особи, які їх вчинили, підлягають покаранню за нормами трудового або
адміністративного права. Якщо є вчинок важливий, то такі дії кваліфікуються за нормами
кримінального законодавства [3: 56].
С. А. Бєлічева класифікує соціальні відхилення наступним чином:
- корисливої орієнтації: правопорушення, проступки, пов'язані із прагненням отримати
матеріальну, грошову, майнову вигоду (крадіжки, спекуляції, протекції, хуліганство та ін.);
- агресивної орієнтації: дії, спрямовані проти особистості (приниження, бійки, вбивство,
насильство, в тому числі сексуальне та ін.);
- соціально-пасивного типу: прагнення втекти від активного способу життя, ухилення від
громадянських обов'язків, небажання вирішувати особистісні і соціальні проблеми (ухилення від
праці, навчання, бродяжництво, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, суїцид) [4: 34].
Таким чином, асоціальна поведінка, яка відрізняється і змістом, і цільовою спрямованістю, може
проявлятися в різних соціальних відхиленнях: від порушення норм моралі до правопорушення і
злочинів. Асоціальні прояви виражаються не тільки у зовнішній поведінковій стороні, але і в
деформації внутрішньої регуляції поведінки: соціальних, моральних орієнтацій і уявлень.
Порушення поведінки, її відхилення від загальноприйнятих норм є основним проявом як
психопатій, так і в підлітковому віці – акцентуацій характеру.
Різноманітність порушень поведінки у дітей і підлітків стимулювала вчених до їх систематизації.
За кордоном найбільш відомими є три класифікації. Поширена в США класифікація К. Дженкінс
(K. Jenkins) 1969 року за змістом є описовою. Виділяються 7 видів порушень поведінки:
гіперкінетична реакція, реакція відходу ("with-drawing"), судячи з опису – аутистичного типу, реакція
тривоги, реакція втечі ("runaway"), "несоціалізована агресивність", групові правопорушення, інші
реакції.
Міжнародна класифікація правопорушень ділить порушення поведінки в підлітків на
"несоціалізовані" і "соціалізовані", тобто групові.
Інша класифікація створена E. Heuger на основі праць французьких дитячих психіатрів. Тут
робиться спроба вникнути в мотиви, які лежать в основі порушень поведінки.
Французька класифікація включає низку поведінкових реакцій – протесту, опозиції, імітації та ін.
Відома німецька класифікація Х. Штутте (H. Stutte) 1960 року являє собою суміш синдромів
(сензитивно-пароноїдні, абсцесивні реакції), стимулюючих мотивів (гіперкомпенсаційні дії) і
зовнішніх проявів порушення поведінки (обман, крадіжки, втечі і т.д.) [5: 12].
У словнику з психології зазначено, що при акцентуації характеру властива вразливість особистості
по відношенню не до будь-яких (як при психопатіях), а лише до певного роду психотравмуючих
впливів, адресованих до так званого "місця найменшого опору" даного типу характеру, при зберіганні
усталеності по відношенню до інших. Подібне визначення акцентуації характеру надав А. Е. Лічко [6:
127], – це надмірний прояв окремих рис характеру, при чому спостерігаються відхилення у психології
і поведінці людини, які межують з патологією, але не виходять за межі норми. Такі акцентуації як
тимчасовий стан психіки, найчастіше, спостерігаються саме в підлітковому і ранньому юнацькому
віці. У процесі зростання дитини-підлітка особливості її характеру, які з’явились в дитинстві,
втрачають свою гостроту, але з віком знову можуть загострюватися. Акцентуацію з неявними
проявами, на відміну від явних, потрібно вважати звичайним варіантом норми. Як вважає німецький
психіатр К. Леонгард, у 20-50% людей деякі риси характеру настільки загострені (акцентуйовані), що
за певних обставин можуть привести до однотипових конфліктів і нервових вибухів. Акцентуації
характеру частенько зустрічаються саме у підлітків (50-80%). Акцентуація характеру, за
К. Леонгардом [7: 145] – це перебільшений розвиток окремих рис характеру на шкоду іншим, в
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результаті чого погіршується взаємодія з оточуючими людьми. Класифікація, яку він запропонував,
має наступний вигляд:
1. Гіпертимний (гіперактивний) – надмірно піднятий настрій, завжди веселий, балакучий,
енергійний, самостійний, прагне до лідерства, ризику, авантюр, не реагує на зауваження, ігнорує
покарання, відсутня межа самокритичності.
2. Дистимічний – постійно понижений настрій, зажура (сум), замкнутість, небагатослівність,
песимістичність, обтяжують гучні товариства, у конфлікти вступає рідко, частіше в них виступає
пасивною стороною.
3. Циклоїдний – товариськість циклічно змінюється (висока в період гарного настрою
(підвищеного) і низька – пригніченості).
4. Емотивний (емоційний) – надмірна чутливість, вразливість, глибоко переживає найменші
неприємності, надмірно чутливий до критики, часто похмурий настрій.
5. Демонстративний – прагнення бути в центрі уваги і досягати своїх планів за будь-яку ціну
(сльози, хвороби, скандали тощо).
6. Збудливий – підвищена дратівливість, нестриманість, агресивність, похмурість, але можлива і
улесливість, послужливість. Активно і часто конфліктує.
7. Застрягаючий – "застрягає" на своїх почуттях, думках, не може забути образи, "зводить
рахунки", схильний до затяжної непокори, в конфліктах – частіше активний.
8. Тривожно-педантичний – виразна занудливість у вигляді "переживань" подробиць; на роботі
може виснажувати формальними вимогами, а вдома – завеликою акуратністю.
9. Тривожний (психостенічний) – понижений настрій, побоювання за себе, близьких,
невпевненість у собі, крайня нерішучість, довго переживає невдачу, сумнівається у своїх діях.
10. Екзальтований (лабільний) – дуже змінний настрій, емоції яскраво виражені, відволікається на
зовнішні події.
11. Інтровертований (шизоїдний, аутистичний) – замкнутість, обмежене спілкування, занурювання
в себе; свої переживання не розповідає, хоча і характерна велика вразливість. Дуже стримано,
холодно відноситься до інших людей, навіть до близьких.
12. Екстравертований (конформний) – широкий спектр спілкування, словолюбивість аж до
балакучості; несамостійний, прагне бути як усі, неорганізований, полюбляє підпорядкування.
Дуже схожа з цією класифікацією і класифікація А. Е. Лічко [8: 23-26], яка вже характеризує
акцентуації характеру підлітків.
1. Гіпертимний тип. Відрізняється рухливістю, схильністю до пустунства, товариськістю. Дуже
галасливі, завжди добрий настрій. За хороших загальних здібностей одночасно і велика
непосидючість, тому і навчаються нерівномірно. Часто можуть конфліктувати з дорослими. У них
багато захоплень, хобі, але вони дуже недовготривалі (поверхневі), часто такі підлітки переоцінюють
свої можливості, занадто впевнені в собі.
2. Циклоїдний тип. Висока дратівливість, схильність до апатії, перевага віддається самотності.
Тяжко переживають навіть незначні невдачі, дуже дратуються навіть на критику, зауваження. Настрій
час від часу змінюється від піднесеного до пригніченого з періодами приблизно 2-3 тижні.
3. Лабільний тип. Характерний вкрай мінливий настрій. Приводом для цього може послугувати
навіть незначне – слово, погляд... Поведінка майже повністю залежить від хвилинного настрою. Такі
підлітки добре розуміють і відчувають ставлення до них оточуючих.
4. Астено-невротичний тип. Характерна висока підозрілість і примхливість, втомлюваність,
особливо при виконанні розумової праці, роздратованість.
5. Сензитивний тип. Цей тип характеризується високою чутливістю до всього: і того, що втішає, і
того, що засмучує. Такі підлітки не люблять великих компаній, веселих ігор. Найчастіше вони
сором’язливі і несміливі при сторонніх, а відкритими і товариськими бувають тільки з добре
знайомими людьми. Віддають перевагу спілкуванню з малюками і дорослими, порівняно з
ровесниками. Дуже слухняні і прив’язані до батьків. Дуже рано формується почуття відповідальності,
високі моральні вимоги до себе й оточуючих.
6. Психоастенічний тип. Цей тип характеризується прискореним і раннім інтелектуальним
розвитком, схильністю до роздумів і міркувань, до самоаналізу і оцінки поведінки інших.
7. Шизоїдний тип. Головна риса – замкнутість (надання переваги самотності). Підлітки дуже часто
демонструють зовнішню байдужість до оточуючих людей, погано розуміють стан інших, їх почуття.
Їх дуже важко зрозуміти оточуючим, особливо одноліткам; їх, як правило, не дуже люблять.
8. Епілептоїдний тип. Дуже часто плачуть, особливо в ранньому віці. Такі діти люблять мучити
тварин, ображати меншого, в компаніях дітей поводять себе як диктатори. Їх риси – жорстокість,
властолюбність, егоїзм.
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9. Істероїдний тип. Найбільш характерна риса цього типу – егоцентризм, прагнення до постійної
уваги до своєї особи. Головне для них – привертати до себе увагу оточуючих, вислуховувати на свою
адресу захоплення і похвалу.
10. Нестійкий тип. Іноді про нього говорять як про слабовільного, котрий пливе за течією. Таких
підлітків дуже притягають розваги, ледарство. Відсутні будь-які серйозні, в тому числі, професійні
інтереси, майже зовсім не думають про майбутнє.
11. Конформний тип. Цей тип демонструє бездумність, а часто просто підпорядкування будь-яким
авторитетам, групі. Це тип пристосування.
Кожному типу акцентуації характеру властиві свої, відмінні від інших типів "слабкі місця", у
кожного типу своя "ахіллесова п'ята". Наприклад, такого роду психічними травмами й важкими
ситуаціями можуть послужити для характеру гіпертимного – ізоляція від однолітків, вимушена
бездіяльність при суворо розміреному режимі, для характеру шизоїдного – необхідність швидко
встановити з оточенням глибокі неформальні емоційні контакти. Якщо ж психічна травма, навіть
важка, не адресується до місця найменшого опору, не зачіпає цієї "ахіллесової п'яти", якщо ситуація
не пред'являє щодо цього підвищених вимог, то справа звичайно обмежується адекватною
особистісною реакцією, не порушуючи надовго й істотно соціальної адаптації. Навпаки, при
акцентуаціях характеру стосовно деяких несприятливих умов може з’явитися навіть підвищена
стійкість. Шизоїдний підліток легко переносить самотність, гіпертимний – обстановку, що вимагає
підвищеної активності, нагальної винахідливості, навіть спритності.
На підставі сказаного можна дати наступне визначення акцентуації характеру. Акцентуації
характеру – це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, внаслідок
чого виявляється вибіркова вразливість стосовно певного роду психогенних впливів при гарній і
навіть підвищеній стійкості до інших.
Треба ще раз підкреслити, що акцентуації характеру представляють собою хоча й крайні, але
варіанти норми. Тому "акцентуація характеру" не може бути психіатричним діагнозом. Констатація
акцентуації і її типу – це визначення преморбідного тла, на якому можуть виникати різні розлади –
гострі афективні реакції, неврози й інші реактивні стани, непсихотичні порушення поведінки, навіть
реактивні психози – тільки вони можуть служити діагнозом. Однак у переважній більшості випадків
акцентуацій характеру справа до розвитку подібних розладів не доходить. На думку К. Леонгард
(1976, 1981), у розвинених країнах більше половини популяції відноситься до акцентуйованих
особистостей [7: 22].
Залежно від ступеня вираженості, нами було виділено дві ступені акцентуації характеру: явна і
прихована. Перша відноситься до крайніх, а друга – до звичайних варіантів норми.
Явна акцентуація. Ця ступінь акцентуації відноситься до крайніх варіантів норми. Вона
відрізняється наявністю досить виражених рис певного типу характеру. Однак вираженість рис будьякого типу не заважає, зазвичай, задовільній соціальній адаптації.
Акцентуйовані риси характеру, як правило, добре компенсовані, хоча в підлітковому віці
особливості характеру часто загострюються, а при дії психогенних факторів, які адресуються до
"місця найменшого опору", можуть наставати тимчасові порушення адаптації, відхилення в поведінці.
Прихована акцентуація. У повсякденних, звичних умовах, риси певного типу характеру
виражені слабко або не виявляються зовсім. Навіть при тривалому спостереженні, різнобічних
контактах і детальному знайомстві з біографією важко буває скласти чітке уявлення про певний тип
характеру. Однак риси цього типу можуть яскраво, часом зненацька, виявитися під впливом тих
ситуацій і психічних травм, які висувають підвищені вимоги до "місця найменшого опору". Психічні
травми іншого роду, навіть важкі, не тільки не викликають психічних розладів, але можуть навіть не
виявити типу характеру. Якщо ж такі риси і виявляються, це, як правило, не приводить до помітної
соціальної дезадаптації.
Систематика, якої ми дотримуємось при подальшому викладі, в основному виходить із
класифікації П. Б. Ганнушкіна (1933) [5], Г. Є. Сухарєвої (1959) і типів акцентуйованих особистостей
у дорослих за K. Леонгардом (1964, 1968) [1; 7]. Однак, наша систематика відрізняється від
попередніх двома особливостями: по-перше, вона призначена спеціально для підліткового віку, усі
типи описуються такими, якими вони в цьому віці постають; по-друге, вона охоплює психопатії,
тобто патологічні відхилення характеру й акцентуації, тобто крайні варіанти норми.
Таким чином, щоб акцентуйовані риси характеру підлітка не знайшли свого відображення в
антисоціальній поведінці, потрібно своєчасно застосовувати профілактичні методи роботи.
Ефективним буде проведення профілактики комплексно із спеціалістами різних сфер (медики,
юристи, педагоги, психологи і т.д.). Форми профілактичної роботи можуть бути різними: акції,
бесіди, лекції, клуби, інформаційно-рекламні буклети, виступи на радіо, телепередачі, тематичні
вечори та ін.
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Отже, з метою виявлення акцентуацій характеру нами було використано характерологічний
опитувальник Леонгарда [7].
Результати наших досліджень вказують на те, що серед опитаних підлітків у 26,7% переважав
тривожний тип акцентуації, у 23,2% домінував емотивний тип, у 20% респондентів – збудливий тип,
у 16,7% – гіпертимний, в 6,7% – неврівноважений і так само у 6,7% – демонстративний тип
акцентуації характеру.
Також, нами було проаналізовано акцентуації характеру окремо в дівчат і хлопців підліткового
віку. Так, результати повторного тестування на виявлення акцентуацій характеру за
характерологічним опитувальником Леонгарда свідчать про зниження тривожності у дівчат – до 33%,
а у хлопців – до 50%; зниження емоційної напруги у дівчат – до 83%, а у хлопців змін не відбувалося;
а також із 6-ти підлітків, яким був притаманний збудливий тип акцентуації, виявилось 2 таких
підлітка; відбувалось незначне зниження гіпертимності – від 5-ти – до 4-х підлітків і
демонстративний та неврівноважений типи, представників яких було по 2 хлопці, знизили ці типи
акцентуації до 50%.
З метою корекції можна застосовувати тренінгові заняття, психокорекційні вправи, залучати дітей
до видів діяльності, які б сприяли формуванню позитивних рис поведінки і допомагали підлітку
долати негативні.
Але варто завжди пам'ятати, що профілактику провести легше, ніж корекцію. Щоб ці види
діяльності були ефективними, потрібно постійно розробляти нові технології соціально-педагогічної
роботи з акцентуйованими підлітками, які були б ефективними.
На основі дослідження було зроблено такі висновки:
1. Підліток – це вже не дитина, але ще й не дорослий. Тому ми і розглянули особливості, зміни, які
відбуваються в цей час: і анатомо-фізіологічні, і психічні, і соціально-психологічні, звернули увагу на
характер, його роль у поведінці, спілкуванні, розумінні з оточуючими людьми (однолітками,
дорослими і т.д.).
2. У словниках зазначено, що при акцентуації характеру характерною є вразливість особистості не
до будь-яких (як при психопатіях), а лише до певного роду психотравмуючих впливів, які адресовані
до так званого "місця найменшого опору" даного типу характеру, при зберіганні усталеності по
відношенню до інших. Подібне визначення акцентуації характеру надав А. Е. Лічко, – це надмірне
посилення окремих рис характеру, при яких спостерігаються, не виходячи за межі норми, відхилення
у психології і поведінці людини, які межують з патологією.
3. Існують дві класифікації типів акцентуацій характеру. Перша запропонована K. Леонгардом
(1968) і друга – А. Є. Лічко (1977). У класифікації К. Леонгарда відсутні досить розповсюджені в
підлітковому віці нестійкий і конформний типи, а також астено-невротичний тип. Дистимічний тип у
його класифікації відповідає конституційно-депресивному типу за П. Б. Ганнушкіним (1933), а
застрягаючий тип – параноїдальному, обидва вони в підлітковому віці практично не зустрічаються.
4. Результати наших досліджень вказують на те, що серед опитаних підлітків спостерігались такі
типи акцентуації характеру: переважав тривожний, емотивний, збудливий, гіпертимний,
неврівноважений і демонстративний типи. Результати повторного тестування на виявлення
акцентуацій характеру за характерологічним опитувальником Леонгарда свідчать про зниження
тривожності у дівчат і хлопців; зниження емоційної напруги у дівчат; і демонстративний і
неврівноважений типи у хлопців знизились на 50%.
5. Встановлені у процесі дослідження факти і сформульовані на їх основі висновки можуть бути
використані студентами психолого-педагогічних факультетів з метою більш глибокого вивчення
проблем корекції соціальних відхилень практичними психологами, соціальними педагогами,
викладачами та батьками в роботі з акцентуйованими підлітками з метою зниження, а в кращому
випадку, подолання негативних явищ, що призводять до акцентуацій характеру.
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Ратынская О. Н. Социально-педагогическая коррекция социальных отклонений у
акцентуированных подростков.
В статье изложены современные теоретические подходы к проблеме характеристики социальных
отклонений у акцентуированных подростков, осуществлен анализ содержания социальнопедагогической роботы с этой группой людей. Проанализированы две классификации типов
акцентуаций характера. Выявленные в процессе исследования факты могут быть использованы
студентами практическими психологами, социальными педагогами, преподавателями и родителями
в роботе с акцентуированными подростками с целью снижения, а в лучшем случае, преодоления
отрицательных явлений, что способствуют акцентуациям характера.
Ratynska O. N. Social-Pedagogical Correction of Accentuated Juveniles’ Social Deviations.
The article deals with the modern theoretical approaches towards the problem of accentuated juveniles'
social deviations, analyzes the content of social-pedagogical work with this category of people. In the article
two classifications of character accentuation types are analyzed. The research results can be used by
psychology students, social pedagogues, teachers and parents while working with accentuated juveniles,
trying to reduce or, at best, eradicate negative phenomena, leading to the character accentuations.
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена питанням відбору автентичних фахових текстів для забезпечення ефективної
іншомовної підготовки студентів-економістів. На основі аналізу сучасних досліджень та з
урахуванням професійних потреб майбутніх спеціалістів пропонуються критерії відбору навчального
мовленнєвого матеріалу.
Однією з передумов успішного навчання студентів-економістів професійно спрямованої іноземної
мови є відбір та організація навчального матеріалу. Ця проблема знайшла своє висвітлення у працях
І. Л. Бім, Н. Ф. Бориско, Т. О. Вдовіної, Н. Д. Гальскової, Н. І. Гез, Г. А. Гринюк, Л. Ю. Куліш,
Б. А. Лапідуса,
М. В. Ляховицького,
О. С. Можаєвої,
Л. І. Морської,
Л. П. Смелякової,
С. К. Фоломкіної, Ч. Брумфіт (Ch. Brumfit), Д. Нунан (D. Nunan), М. Уест (M. West) та ін. На думку
дослідників, проведення відбору мовного та мовленнєвого навчального матеріалу як основних
компонентів змісту навчання іноземної мови є важливим завданням сучасної методики. Згідно з
положенями Загальноєвропейських рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (2003 р.), основні
стратегії відбору навчального матеріалу включають, по-перше, відбір іншомовних автентичних
текстів та, по-друге, відбір ключових слів у тематичних полях з урахуванням професійних потреб тих,
хто вивчає іноземну мову. Ми зупинимось на питаннях відбору мовленнєвого компонента, який
головним чином складається з автентичного текстового матеріалу за фахом підготовки студентів у
вищому навчальному закладі, що й становить мету даної публікації.
Навчальна діяльність студентів-економістів визначається автентичними текстами професійного
спрямування, які є матеріалом для читання та обговорення; вони є цінним джерелом інформації, який
доповнює отримані під час вивчення спеціальних дисциплін знання. Автентичні фахові тексти
вважаються основою для організації інтерактивних видів робіт (розігрування ситуацій, розв’язування
проблемних завдань, проведення презентацій та диспутів тощо) і можуть дати студентам
"мотиваційний поштовх" для формулювання власних думок. Фахові тексти також важливі для
студентів в плані оволодіння термінологічною лексикою сфери своєї майбутньої діяльності, оскільки
вони дають приклади вживання термінологічної лексики у контексті, забезпечують студентів
мовленнєвими формулами наукового регістру і є зразками наукової прози. Тому ми зробимо спробу
виділити спектр джерел, з яких повинні відбиратися фахові автентичні тексти.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що навчальний матеріал для забезпечення
професійних потреб майбутніх економістів повинен базуватись на автентичних текстах таких жарнів,
як монографії, аналітичні статті за результатами теоретичних і експериментальних досліджень,
матеріали наукових конференцій. Специфікою текстів такого виду є насиченість відповідними
термінами, які розкривають наукові поняття і дають їм однозначне трактування. Невичерпним
джерелом автентичної предметної інформації за будь-якою тематикою є, як відзначає
О. Б. Тарнопольський, Інтернет. Для І-ІІ етапів навчання услід за Г. І. Бородіною радимо відбирати
текстовий матеріал із зарубіжних підручників, які призначені для студентів певної спеціальності, а
також з базових, "класичних" монографій, дотримуючись принципів тематичності й інформативної
насиченості, професійної спрямованості і доступності, поступового зростання труднощів і збільшення
обсягу текстів [1: 48]. Тематика цих текстів дозволяє інтегрувати професійну та іншомовну
компетенції студентів-економістів, розширити їхні предметні знання і науковий світогляд. Окрім
автентичних текстів власне наукового або науково-популярного стилю, джерелом відбору
мовленнєвого матеріалу є також ділові листи, контракти, угоди, декларації, рекламні проспекти фірм
та компаній, протоколи ділових зустрічей, прайс-листи тощо. Вони містять екстралінгвістичну
інформацію, необхідну для формування у студентів соціокультурної компетенції, є зразками мовної
норми ділового стилю спілкування, слугують предметною наочністю. Якщо зміст текстових
матеріалів відповідає професійним інтересам і пізнавальним потребам студентів, то це позитивно
впливає на якість засвоєння вміщеної у них фахової інформації. Урахування "культурологічного
компоненту" у таких текстах сприяє, як зазначає Р. О. Гришкова, формуванню глобального мислення
і національної самосвідомості студентів, створює інтелектуальну базу для їхньої майбутньої
професійної діяльності, полегшує студентам сприйняття культурного розмаїття як норми
співіснування культур у сучасних полікультурних спільнотах країн рідної та іноземної мови [2: 133].
Доцільність використання тих чи інших жанрів фахових текстів залежить, на нашу думку, від
мети, з якою ми проводимо цей відбір. Наприклад, якщо студентам необхідно провести рольову гру,
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що відображає певні реалії ділового життя економістів, такі як, скажімо, замовлення квитка на літак
або резервування місця у готелі, то доречно буде дізнатися через Інтернет реальний розклад руху
відповідного транспорту, знайти справжні квитки, рекламну продукцію готелів і таке інше, щоб
кожен студент прочитав і зрозумів вміщену там інформацію, висловив свої міркування, використав
під час розігрування ролей тощо. Якщо автентичні тексти відбираються з метою ознайомлювального
або пошукового (за С. К. Фоломкіною) читання, то в цій ситуації не обійтися без довідникової
літератури, статистичних збірників даних, останніх публікацій у фаховій періодиці, включаючи
Інтернет. Коли ми відбираємо автентичні фахові тексти для навчального читання, яке є, на думку
Г. В. Барабанової, необхідним етапом до зрілого професійно орієнтованого читання, або укладаємо
методичну розробку з конкретної теми чи навчальний посібник, який має чітку структуру та систему
текстових вправ і завдань, то у цьому випадку варто, наприклад, використати тексти з актуальних
англомовних підручників з відповідних фахових дисциплін, що дозволить забезпечити принцип
міжпредметної координації у навчанні професійно спрямованої іноземної мови. Отже для відбору
автентичних текстів треба використовувати такі джерела, які відповідають конкретним потребам
навчального процесу і таким чином забезпечують реалізацію навчальних, освітніх, розвиваючих та
виховних цілей навчання професійно орієнтованої іноземної мови.
Визначившись з джерелами відбору, розглянемо критерії відбору власне автентичних фахових
текстів.
Дослідники
(О. В. Литвинов,
О. О. Коломінова,
Т. М. Панова,
Т. С. Серова,
О. Б. Тарнопольський, В. М. Щадрова та ін.) висувають низку критеріїв, таких як ситуативність, тобто
можливість використання вміщеної в тексті інформації для моделювання типових ситуацій
спілкування; ілюстративність, тобто здатність тексту ілюструвати наукові поняття чи категорії і
полегшувати студентам їх розуміння; пізнавальна цінність як в інформативному, так і в
соціокультурному, країнознавчому плані; доступність, тобто відносна, змістовна, простота матеріалу,
яка дозволяє студентові розуміти професійно орієнтований текст; методична цінність, тобто
насиченість тексту мовними одиницями: термінами, професіоналізмами, мовленнєвими кліше і
структурами; лінгвістична цінність, тобто відповідність текстового фрагменту основним ознакам
наукового тексту: комунікативна і смислова цілісність, змістова і структурна зв’язність, логічна
завершеність. Серед інших критеріїв, запропонованих дослідниками, можна виділити автентичність,
інформативність, тематичність, комунікативність, науковість, функціональність, новизна.
Узагалюнюючи всі перелічені вище критерії щодо відбору автентичних фахових текстів у контексті
іншомовної підготовки студентів-економістів, ми зосередимося на визначенні критеріїв відбору
оригінальних текстів з метою їх подальшої часткової модифікації, пристосування до навчальних
потреб з урахуванням спеціалізації студентів, та створення навчальних текстів, на основі яких буде
розроблено комплекс вправ для навчання студентів термінологічної лексики підмови міжнародної
економіки.
Передусім, хочемо виділити критерій тематичності. Дотримання цього критерію означає, що
відібрані фахові тексти мають відповідати тематиці Робочої програми з навчальної дисципліни
"Іноземна мова за професійним спрямуванням" і корелювати з тематикою навчальної дисципліни
"Міжнародна економіка", охоплювати всі важливі розділи з доступних базових підручників, які
використовуються у процесі відбору, щоб забезпечувати студентів інформацією, доповнювати
отримані ними знання з фахової дисципліни рідною мовою. Читання таких текстів повинно
допомогти студентам розкрити значення термінологічних одиниць у контексті, стимулювати до
участі в післятекстовій мовленнєвій діяльності. Вважаємо, що від тематики відібраних фахових
текстів залежить ефективність організації навчальної інтерактивної діяльності на практичних
заняттях з іноземної мови, оскільки студенти будуть зацікавлено читати тексти й обговорювати
значущі для них у професійному плані проблеми, будуть розігрувати ситуації, що виникають з
порушених у таких текстах проблем. Усе це дозволить активізувати у мовленні навчальний матеріал,
у тому числі й галузеву термінологію.
Наступний критерій відбору автентичних фахових текстів – це доступність, тобто простота та
зрозумілість викладеного матеріалу, відсутність архаїзмів, сленгу, складних і рідковживаних
граматичних конструкцій, абстрактних понять. Доступність розуміння тексту також забезпечується
наявністю схем, графіків, рисунків тощо, які роблять текст естетично привабливим, які підсилюють,
за Л. П. Смеляковою, "мотиваційну спроможність" студентів до пояснення наукових понять та
адекватного використання при цьому фахової лексики. Ілюстративний матеріал тексту
використовується для аргументування думок студентів, для наведення прикладів та візуалізації
вербальної інформації. Усе це зумовлює активізацію мисленнєво-мовленнєвої діяльності з читання і
говоріння, сприяє процесам запам’ятовування навчального матеріалу, дозволяє урізноманітнити
форми і види робіт на практичному занятті.
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Фахові тексти повинні мати професійно-практичну спрямованість та містити актуальну для
студентів наукову інформацію, характеризуватися ясністю, точністю, об’єктивністю, логічністю та
аргументованістю викладу матеріалу. Тому важливим критерієм відбору автентичних фахових текстів
є новизна та актуальність вміщеної у них наукової інформації. Цей критерій, на нашу думку, визначає
пізнавальну цінність тексту, забезпечує можливість використання отриманої інформації не лише у
навчальній, а й у майбутній професійній діяльності студентів. Дотримання критерію новизни означає,
що студенти, читаючи такі тексти, будуть своєчасно поінформовані про актуальні проблеми
економічної науки, будуть спроможні прослідкувати тенденції її розвитку, передбачити можливі
наслідки тих чи інших управлінських рішень тощо. Телекомунікаційні засоби, передусім Інтернет,
дозволяють провести відбір автентичних фахових текстів відповідно до критерію новизни та
актуальності.
Ми виділили три важливих, на нашу думку, критерії відбору спеціальних текстів. Проте, як
свідчить наш досвід, знайти такі тексти в готовому вигляді вкрай важко, а використати їх у створених
навчальних посібниках без порушення авторських прав просто неможливо. Тому перед нами постає
проблема, як зберегти автентичність відібраних іншомовних фахових текстів і одночасно зробити їх
придатними для використання в навчальних цілях. Щоб використати автентичні тексти як
навчальний матеріал з метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням ми схильні
підтримати думку деяких методистів про необхідність провести так звану методичну адаптацію, або
"методичну обробку" (Л. П. Горланова, К. І. Саломатов), одного або навіть кількох відібраних
автентичних текстів, об’єднаних спільною тематикою. Про можливість переробки джерела-оригіналу
з метою отримання навчального тексту, який не втрачає властивостей автентичності, що притаманна
оригіналу, вказують О. Б. Тарнопольський і С. П. Кожушко, які й описують процедуру такого
перетворення [3: 53]. Автентичність і методична обробка текстів не є поняттями, які виключають
одне одного, вважає О. В. Носонович, оскільки методично опрацьовані тексти зберігають основні
властивості автентичних творів з поправкою на конкретні завдання навчання і рівень мовної
підготовки тих, хто навчається [4]. На думку О. Б. Тарнопольського, яка співзвучна з висновками
деяких зарубіжних дослідників, в підручнику і відповідно в навчальному процесі "допускається
використання синтезованих матеріалів і текстів, коли з декількох автентичних текстів шляхом
скорочення і синтезування складається один текст, що не втратив автентичності, але є більш
пристосованим до навчальних цілей" [5: 28]. Отже можемо вважати, що методичне опрацювання
автентичних текстів дозволить добитися композиційної завершеності теми, яка розглядається, дасть
можливість корегувати обсяг такого тексту, який, за дослідженням І. П. Макаренко має становити від
2800 до 4300 друкованих знаків [6: 134], забезпечить студентів новою інформацією (наприклад,
статистичними даними для проведення порівняльного аналізу певного економічного явища та з
урахуванням ситуації в економіці України). Підтримуємо думку, що створені, або модифіковані
тексти навчального характеру не втрачають своєї автентичності, оскільки зберігають авторський
стиль викладу матеріалу і оригінальну лексику, розкривають тему і передають читачам необхідну для
подальшої комунікації фахову інформацію. Такі тексти відповідають потребам студентів у
поглибленні здобутих рідною мовою знань за спеціальністю, вони є передумовою для
непідготовленого мовлення на основі прочитаного тексту, тому їх корисно і доцільно створювати та
використовувати у навчальному процесі з іноземної фахової мови.
Таким чином, ми визначили джерела і виокремили та проаналізували критерії відбору
автентичних фахових текстів, необхідних для вивчення англійської економічної лексики під час
рецептивних та продуктивних видів мовленнєвої діяльності студентів. Дотримання цих критеріїв
створить підґрунтя для відбору власне термінологічної лексики і розробки вправ для її засвоєння, що
може бути перспективою подальшого дослідження.
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Матеріал надійшов до редакції 01.02. 2011 р.
Семенчук Ю. А. Критерии отбора профессиональных текстов для обучения студентовэкономистов английскому языку для профессионального общения.
Статья посвящена вопросам отбора аутентичных текстов для обеспечения эффективности
иноязычной подготовки студентов-экономистов. На основании анализа современных исследований и
с учётом профессиональных потребностей будущих специалистов предлагаются критерии отбора
учебного речевого материала.
Semenchuk Yu. O. The Criteria of Selecting Authentic Professional Texts in Teaching English for
Professional Communication Students Who are
Major in Economics.
The article deals with the problems of authentic texts selection to provide effectiveness of teaching English
for students professional communication students who are major in Economics. Having analyzed the latest
researches and considered the professional needs of future specialists, the criteria of selecting educational
material have been suggested.
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КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ І ПРИЙОМІВ
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті проаналізовано деякі причини недостатньої успішності учнів у вивченні іноземних мов та
запропоновано шляхи їх вилучення, наведено визначення таких ключових понять, як "стратегія у
вивченні іноземних мов", "стратегії запам'ятовування", "когнітивні, компенсаторні, метакогнітивні,
соціальні, соціально-афективні та афективні стратегії", наведено уривки каталогу стратегій і
прийомів у вивченні іноземних мов.
Ефективність вивчення іноземних мов (ІМ) у середніх навчальних закладах знаходиться у прямій
залежності від того, наскільки учень сприймає себе суб'єктом навчального процесу, наскільки бере на
себе індивідуальну відповідальність за недоліки своєї роботи, контролює строки та якість виконання
завдань, що постають перед ним. Стимулювання та мотивація учнів ставитися до навчального
процесу сумлінно сприяє підвищенню результатів навчального процесу. Проте, як показує практика
та численні наукові дослідження, що проводились у закладах середньої освіти різних країн
(Р. Оксфорд, Е. Д. Коуен, І. Макаро, П. Д. Макінтайєр, А. В. Щепілова, Н. Нейман, М. Фрьоліх,
А. Турула, Х. Штерн, А. Тодеско та ін.), серед основних причин недостатньої результативності в
навчанні є відсутність умінь вирішувати типові проблеми навчальної діяльності. До таких належать,
наприклад: уміння планувати виконання мовленнєвого завдання, вміння швидко та ефективно
вивчати ті чи інші матеріали іноземною мовою, вміння знаходити потрібну інформацію у бібліотеці,
словнику, Інтернеті тощо. Недостатність або відсутність подібних умінь є причиною пасивного,
незацікавленого ставлення до виконання завдань або спричиняє відмову від їх виконання. Очевидно,
що лише дисциплінарні міри в даному випадку можуть не принести користі, оскільки відсутні вміння
потрібно розвивати. Така позиція підтримується і в чинному Державному стандарті базової і повної
середньої освіти (освітня галузь "Мови і літератури" [1: 58; 1: 60] ). У ньому висуваються вимоги
щодо цілеспрямованого тренування учнів у використанні комунікативних і навчальних стратегій з
метою їх підготовки до ефективного подолання можливих труднощів у навчальних та життєвих
ситуаціях, до яких задіюється іноземна мова. Тому, розробка відповідних питань актуальна й у
форматі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Висвітлення одного з можливих варіантів
покращення рівня професійності майбутнього вчителя ІМ щодо розвитку в учнів таких "стратегічних"
умінь і є метою даної статті.
Поняття "стратегія" і "прийом" у вивченні ІМ викликають науковий та практичний інтерес серед
методистів усього світу вже понад 30 років. Стратегія у вивченні іноземних мов трактується у
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти як "певним чином організована, цілеспрямована
та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він ставить собі сам або з
яким стикається" [2: 10]. Стратегії реалізуються засобами окремих прийомів (способів дій) та
розподіляються на прямі й непрямі [3].
До прямих стратегій належать:
1. Стратегії запам’ятовування / прийоми, ключові слова – "запам’ятати" та "пригадати"
(memory-related strategies) (D. Larsen-Freeman, 2000; J. M. Green, R. L. Oxford, 1995 та ін.) – це способи
ефективного функціонування та розвитку оперативної та довгострокової пам’яті, завдяки яким учень
здатний швидше і продуктивніше запам’ятовувати нову інформацію та пригадувати раніше засвоєну.
До них належать: групування матеріалу, використання зображень та уявних образів (imagery),
римування (rhyming), фізичні рухи (moving physically), реструктурування (reviewing in a structured
way).
2. Kогнітивні стратегії / прийоми, ключові слова – "пізнати", "дізнатись", "навчитись"
(А. В. Щепілова, 2003; J. M. Green, R. L. Oxford, 1995; J. Rubin, 1981; D. Larsen-Freeman, 2000;
T. A. Van Dijk, 1983 та ін.) безпосередньо пов’язані з конкретними завданнями навчання і
передбачають відбір і презентування навчального матеріалу згідно цілей і завдань навчання. До
основних когнітивних стратегій належать міркування (reasoning), аналіз (analyzing), підбивання
підсумків (summarizing), та вправляння (practicing), включаючи не тільки мовний матеріал активного
вжитку. Вони залучають студентів до взаємодії і маніпулювання матеріалом, що вивчається.
3. Компенсаторні стратегії / прийоми, ключові слова – "подолати", "вирішити" (Р. Элліс, 1987;
Г. Ейгер, І. Рапопорт, 1991 та ін.) містять способи пошуку суб’єктом навчання виходу з положення,
коли він не володіє необхідними засобами (знаннями, вміннями) і шукає їм заміну. Вони умовно
розподіляються на 2 підвиди: навчальні та комунікативні. Як стратегії навчання вони містять
повторення, класифікацію, перенос, дедукцію, індукцію та інше.
© Щерба Н. С., 2011
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4. Комунікативний підвид компенсаторних стратегій називають у науковій літературі ще й
стратегіями досягнення (термін: C. Faerch, G. Kasper) (achievement strategies, coping strategies)
(L. Mariani, 1994; E. Tarone 1980; Li-sheng XU, 2000; E. Yule, E. Tarone, 1997; M. Canale, M. Swain,
1980; О. Є. Мисечко; R. Hssein, R. Al-khanji, S. El-shiyab та ін.) і співвідносять з поняттям
"комунікативні стратегії" (Li-sheng XU, 2000; Г. А. Краснощекова; В. Г. Александров;
Г. Н. Александров; О. Ф. Гаун; В. А. Кононова; О. Б. Потєхіна, І. Б. Рюміна, Т. В. Федосєєва;
Л. І. Невірко; Л. Сафіна; Т. В. Федосова; А. Gilmore та ін.). Компенсаторні комунікативні стратегії
визначають як "потенційно усвідомлені плани для вирішення того, що людина вважає проблемою в
досягненні певної комунікативної мети" (С. Faerch, G. Kasper, 1980).
До непрямих стратегій відносяться:
1. Метакогнітивні стратегії / прийоми, ключові слова – "організувати", "спланувати",
"перевірити", "оцінити" (N. Naiman, M. Frohlich, A. Todesco, 1975; N. Naiman, M. Fröhlich, H. Stern,
A. Todesco, 1978; J. Rubin, 1975; H. Stern, 1983; D. Larsen-Freeman, 2000; J. M. Green, R. L. Oxford,
1995; А. В. Щепилова, 2003 та ін.) – це стратегії, що ґрунтуються на обдумуванні процесу навчання з
метою підвищення його ефективності. Вони використовуються, щоб планувати, контролювати та
оцінювати виконання мовних чи мовленнєвих завдань.
2. Афективні прийоми / стратегії, ключові слова – "контролювати свої емоції", "мислити
позитивно" (емоційні або стратегії емоційного саморегулювання, "handling emotional issues")
(MacIntyre та Gardner, 1991; А. В. Щепілова, 2003; N. Naiman, M. Fröhlich, H. Stern, A. Todesco,
1978; J. M. Green, R. L. Oxford, 1995 та ін.) сприяють контролю емоцій: знижують тривожність,
слугують засобом самозаохочення та самовинагороди.
3. Під соціально-афективними стратегіями / прийомами (ключові слова – "співробітничати з
метою досягнення спільної мети") розуміються, способи ефективної взаємодії суб’єктів навчання з
іншими (зокрема, з викладачем) для досягнення загальної мети та контроль емоційних станів під час
навчання (перегляд негативних думок про нездатність виконати завдання, формування впевненості у
тому, що завдання може бути виконане і т. д.).
4. Нарешті, соціальні стратегії / прийоми, ключові слова – "вчитись через співпрацю з іншими",
"дізнаватись шляхом пошуку та обробки джерел інформації" (А. В. Щепілова, 2003; J. M. Green,
R. L. Oxford, 1995 та ін.) передбачають усі форми співробітництва: уміння і бажання задавати
питання, одержувати інформацію, співпрацювати з носіями мови, набувати культурну освідченність
(becoming culturally aware) тощо.
Користуючись поданою вище класифікацією стратегій / прийомів, у 2005 та 2010 роках серед
студентів 3 й 4 курсів ННІ іноземної філології та прикладної лінгвістики Житомирського державного
університету імені Івана Франка було проведено опитування щодо стратегій і прийомів, якими вони
користуються у вивченні ІМ. За отриманою інформацією було укладено своєрідний каталог, окремі
матеріали якого наведено нижче. Описані прийоми було відібрано, керуючись позитивною оцінкою з
боку майбутніх учителів ІМ щодо їх ефективності у власному навчанні та можливої користі для учнів
у складних навчальних чи комунікативних ситуаціях.
Таблиця 1.
Каталог стратегій і прийомів у вивченні ІМ. Прийоми запам’ятовування.
1. Якщо запам’ятати слід слова чи словосполучення:
1
Щоб запам’ятати правопис нових слів, можна по декілька разів писати кожне слово на
листку в рядочок.
2
Щоб запам’ятати складний нетиповий правопис слова, можна завчити його "політерне"
написання (наприклад, "беаутіфул" – beautiful) і кожен раз подумки орієнтуватися на нього
на письмі.
3
Щоб запам’ятати переклад слів, можна використовувати невеликі саморобні картки (на
одній стороні іншомовне слово, а на іншій – переклад), зв’язати їх, наприклад, гумовою
стрічкою і переглядати у вільний час.
4
Щоб легше пригадувати нове іншомовне слово, можна подумати, на яке слово у рідній мові
воно схоже, та користуватися цією асоціацією (наприклад, німецьке слово "bezalen"
(платити) можна запам’ятати за словосполученням: "платити за (za) Лєну (len)").
5
Щоб легше запам’ятати переклад слова, можна пов’язати його з певним гумористичним
образом (наприклад, щоб пригадати, як англійською буде візерунок "ялинка" (herring-bone
pattern), можна спробувати уявляти собі чоловіче пальто у візерунок "риб’ячий кістяк").
6
Слово чи словосполучення легше запам’ятати, якщо воно зустрічається у знайомій
іншомовній пісні чи вірші, які можна повторювати про себе чи вголос.
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ІІ. Когнітивні прийоми
1. Щоб засвоїти мовленнєвий зразок чи граматичну конструкцію:
Скласти з ним речення "широкого вжитку", запам’ятати і використовувати його у багатьох
контекстах. Наприклад, за мовленнєвим зразком: "What I really lacked was experience" –
можна скласти таке речення: "What I need is some time to take the decision" тощо.
Можна у вільний час влаштувати з одногрупником чи іншою зацікавленою людиною гру:
"Хто складе більше речень з потрібною конструкцією чи зразком".
Якщо це дозволяє конструкція чи зразок, можна скласти речення, що матиме для людини
світоглядний смисл і може використовуватись як доповнення до розповіді про себе чи як
аргумент у бесіді з кимось. Наприклад, за мовленнєвим зразком: "The most powerful ideas are
the ones you absorbed indirectly" – можна скласти таке речення: "The most experienced are the
ones who started as unlucky people".
2. Щоб засвоїти певне граматичне правило:
Засвоїти граматичні правила допомагає використання римованих рядків, наприклад: "В
Suppositional Mood користуємось should". Такий прийом традиційно використовується
педагогами початкової школи (наприклад, у вивченні російської мови: "Ча, ща пиши через
а").
Засвоїти граматичне правило можна легше, якщо спробувати порівняти його з подібними в
рідній чи інших іноземних мовах (якщо такі існують).
ІІІ. Навчально-компенсаторні прийоми
1. Щоб перекласти незнайомий текст без словника:
При перекладі незнайомих слів без словника, людина може лише здогадуватися про їх
значення, а тому переклад кожного слова варто перевіряти за контекстом.
Якщо після перекладу незнайомого тексту без словника залишаються незрозумілі речення, то
можна спробувати перекласти їх, керуючись фоновими знаннями про предмет та здоровим
глуздом.
2. Якщо іншомовний текст важко сприймається на слух:
Щоб зрозуміти складне для сприймання усне повідомлення, доцільно задавати
співрозмовнику запитання чи попросити його говорити не так швидко.
ІV. Метакогнітивні прийоми
1. Щоб ефективно спланувати свою навчальну діяльність:
При плануванні роботи над великим за обсягом навчальним завданням (наприклад, курсовою
роботою) обов’язково потрібно враховувати час для відпочинку. Це допоможе правильно
розрахувати свої ресурси.
Щоб підвищити рівень своєї організованості у виконанні навчальної роботи, можна виробити
у себе звичку починати її приблизно в один і той самий час щодня.
Щоб виконати велику за обсягом роботу вчасно, потрібно розподілити її на приблизно рівні
частини за кількістю днів.
2. Щоб раціонально організувати роботу над завданнями:
Щоб швидше виконати складне навчальне завдання, можна почати з тієї його частини, що
видається найлегшою / найцікавішою. Після цього з решти роботи знов обрати те, що
видається найцікавішим чи найлегшим і т.д.
Можна обрати і зворотню тактику: спочатку виконати найважчу частину завдання,
залишивши наостанок найцікавіше.
Щоб раціональніше використовувати свій час, доцільно написати перелік завдань, які варто
виконати і визначити послідовність їх виконання (наприклад, від більш складних до
найпростіших).
V. Соціальні прийоми
1. Щоб знайти потрібну інформацію:
Щоб швидше знайти потрібну інформацію в мережі Інтернет, варто визначити ключові слова
чи словосполучення, за якими та чи інша пошукова система обере мінімум потрібних сайтів.
Для пришвидшення пошуку даних в Інтернеті доцільним є використання попередньо
визначених і перевірених тематичних електронних ресурсів (електронних бібліотек,
офіційних сайтів тощо).
Для раціонального пошуку в електронній мережі доцільно поступово складати уявлення про
те, яка пошукова система може надати найбільше інформації з тієї чи іншої теми, і
користуватися ними відповідно.
Щоб швидше знаходити у книжкових крамницях потрібну літературу, варто кожного разу при
їх відвідуванні звертати увагу на наявний асортимент.
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Щоб визначити, де можна знайти потрібну людині інформацію (в бібліотеці, мережі Інтернет
тощо), доцільно обговорювати це питання з людьми, що мають подібний досвід.
VI. Афективні прийоми
1. Щоб зменшити негативне ставлення до виконання завдання:
Якщо потрібно швидко виконати складне завдання, в якому є більш і менш цікаві чи приємні
частини, то можна почати зі складнішої, неприємної роботи, а приємнішу й цікавішу
виконувати у перервах, для відпочинку і самозаохочення.
Щоб зменшити тривожність, пов’язану з необхідністю виконати складне завдання, можна
обговорити свої почуття з близькою людиною, що позитивно впливає на настрій особи.
У подібній ситуації ефективним психологічним фактором може виявитися розмова з
людиною, яка вже виконувала подібні завдання.
2. Щоб підвищити працездатність:
Щоб підвищити працездатність і швидкість виконання важкого і неприємного завдання,
можна тримати біля робочого місця предмети, що символізують відпочинок, який послідує за
цим (журнал чи книгу, яку людина із задоволенням читає; диск з новим цікавим фільмом
тощо). Проте цей прийом є дієвим лише за умови, що особа володіє достатніми вольовими
рисами і не замінить роботу відпочинком.
Якщо людина не може примусити себе приступити до виконання складного завдання, не
вірить у свої сили, то іноді буває корисно (якщо дозволяють умови роботи) штучно створити
собі "ситуацію успіху", тобто виконати іншу невелику роботу, що подобається та завжди
легко вдається. Створений настрій допоможе поглянути на завдання позитивніше.
Щоб покращити працездатність у виконанні складного завдання, доцільно уявити собі свої
відчуття, користь, переваги, що виникнуть внаслідок досягнення успіху в роботі.
VII. Комунікативно-компенсаторні прийоми (досягнення)
1. Якщо іншомовний співрозмовник не зрозумів вашого повідомлення:
У цій ситуації доцільним може виявитись переформулювання повідомлення іншими словами.
Якщо співрозмовник не розуміє певного слова, можна підшукати до нього синоніми,
намалювати цей предмет або показати на нього (якщо є така можливість), використати його
опис.
Якщо співрозмовник не розуміє певного слова, оскільки цей об’єкт притаманний лише для
української культури (наприклад, вечорниці, колядники тощо), доцільним є використання
короткої розповіді, що дозволяє іноземцю зрозуміти відповідний культурний контекст.
2. Якщо вам незрозуміле іншомовне повідомлення:
У цьому випадку доцільним є попросити співрозмовника переформулювати речення або
пояснити його значення.
VIII. Соціально-афективні прийоми
1. Щоб зменшити хвилювання перед розмовою з носіями ІМ:
У цій ситуації можна попрактикуватись із зацікавленою людиною, що володіє іноземною
мовою, попередньо домовившись обговорювати питання, які людині потрібно буде вирішити
у розмові з іноземцями.
Для зниження тривожності можна спробувати налаштуватись на певну позитивну думку,
наприклад, про те, що більшість людей здатні порозумітися між собою, незважаючи на
перешкоди різного характеру.
Щоб позитивніше сприймати міжкультурне спілкування, яке очікується, можна пригадати
випадки, коли подібні розмови проходили успішно і людина була собою задоволена.
2. Щоб психологічно налаштуватися на розмову з носіями ІМ:
Для легшого психологічного налаштування на розмову з представниками інших культур
можна скласти перелік усіх питань, які потрібно буде вирішити.
Позитивний психологічний вплив у цій ситуації може мати попередня "мовна" підготовка до
розмови, тобто пошук у словниках необхідних лексичних одиниць, які можуть бути
використані з обох сторін.
Щоб спокійніше ставитись до розмови з носіями ІМ, з якими людина зустрінеться вперше,
можна спробувати знайти якнайбільше інформації про їх манеру ведення розмови,
особливості вимови тощо (якщо є така можливість).

Укладання та обговорення подібних каталогів на заняттях, наприклад, з методики викладання ІМ
дозволяє студенту зорієнтуватися, в які педагогічні ситуації він може потрапити, коли учень не
володіє достатніми "стратегічними" уміннями, і як на них ефективно відреагувати. Додатковою
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користю від подібного роду навчальної діяльності є те, що студенти більше замислюються і над
раціоналізацією способів власного навчання.
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що укладання, обговорення та використання у подальшій
професійній роботі каталогів стратегій і прийомів є перспективним напрямом дій у ході виконання
чинних нормативних вимог середньої освіти. Адже, студентами вищих навчальних закладів стають, в
основному, колишні успішні учні, які користуються значною кількістю ефективних способів
вивчення мов. А тому актуалізація таких знань і вмінь є цінним внеском до їх майбутньої професійної
компетентності та, відповідно, фактором підвищення результативності в роботі за фахом.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Книга вчителя іноземної мови : довідковометодичне видання / [упоряд. О. Я. Коваленко, І. П. Кудіна]. – вид. 2-ге, доповн. – Харків : ТОРСІНГ
ПЛЮС, 2006. – С. 50–60.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр.
видання С. Ю.Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
3. Oxford R. L. Language learning strategies : What every teacher should know / R. L. Oxford. – Boston : Heinle
& Heinle. – 1990. – 342 p.

Матеріал надійшов до редакції 03.09. 2010 р.
Щерба Н. С. Каталог учебно-коммуникативных стратегий и приемов в подготовке будущего
учителя иностранных языков.
В статье проанализированы некоторые причины недостаточной успеваемости учащихся в изучении
иностранных языков и предложены пути их устранения, приведены определения таких ключевых
понятий, как "стратегия в изучении иностранных языков", "стратегии запоминания", "когнитивные,
компенсаторные, метакогнитивные, социальные, социально-аффективные, аффективные
стратегии", предложены выдержки из каталога стратегий и приемов в изучении
иностранных языков.
Scherba N. S. Learning and Communicative Strategies and Techniques Catalogue in a Would-be Foreign
Language Teacher's Professional Development.
In the article the author analyzes some reasons for insufficient pupils' progress while learning foreign
languages and suggests ways of improving the situation, key words' definitions are given ("a strategy in a
foreign language acquisition", "memory-related strategy", "cognitive, compensatory, metacognitive, social,
social-affective, affective strategies"), extracts from the catalogue of learning and communicative strategies
and techniques in a foreign language learning are suggested.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ
У статті висвітлюється доцільність використання засобів, методів, прийомів етнопедагогіки в
естетичному вихованні молоді, специфіка їх використання у процесі розвитку культури
особистості. Розкрито провідні ідеї найдавніших джерел етнопедагогічних знань. Наголошено на
ефективності навчання і виховання молодого покоління на ґрунтовних знаннях етнопедагогіки.
У державних документах про освіту, навчання й виховання, зокрема в Державній національній
програмі "Освіта" (Україна – ХХI століття) зазначається, що формування громадянина має бути
спрямоване на "виховання національної самосвідомості, досконалості й культури" [1], у
"Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" наголошується на необхідності
формування цілісної картини світу і сучасного світогляду особистості, її здібностей засобами
народного мистецтва [2]. За теперішніх умов етнопедагогіка є основою національної культури й
духовності народу, без яких неможливо виховати сучасну молодь.
Ідеї естетичного виховання зародились у період глибокої давнини. Майже усі значні філософи,
педагоги, діячі культури звертали увагу на питання естетичного виховання особистості. Естетичний
досвід репрезентували ще літописці та педагоги Київської Русі (Нестор, Володимир Мономах та
інші). Не обійшли своєю увагою це питання Г. Сковорода, І. Котляревський, Т. Шевченко,
Л. Українка, І. Франко та інші. У народній педагогіці проблемою естетичної культури займалися
Ю. Б. Борев, І. А. Зязюн, М. Г. Стельмахович та інші. Про визначну роль естетичного виховання
писали А. С. Макаренко, І. І. Огієнко, С. Ф. Русова, І. М. Стешенко, В. О. Сухомлинський та інші.
В останні роки питання естетичного виховання молоді засобами народознавства розглядалося в
історико-педагогічних працях М. Лещенко, Л. Масол, Р. Скульського, В. Скутіної, Є. Сявавко та ін.
Прогресивні здобутки народознавства у естетичному вихованні на основі мовознавчого,
фольклорного та соціологічного матеріалів розкриваються у працях О. Боряк, І. Гончара,
М. Грушевського,
І. Зязюна,
Л. Коваль,
В. Острогорського,
О. Рудницької,
Г. Сагач,
М. Стельмаховича, С. Черепанової, А. Щербо та інших. У своїх наукових працях вони розглядають
шляхи формування естетичних поглядів молоді, теоретичні основи та зміст естетичного виховання,
його методи і форми.
Та варто зазначити, що теоретичні та методичні аспекти використання засобів етнопедагогіки у
процесі естетичного виховання ще недостатньо розроблені. Здійснення аналізу сучасного рівня
естетичного виховання молоді, опрацювання освітніх програм підтверджують, що цей резерв
народної культури не завжди використовується належним чином.
Метою статті є теоретичне визначення засад, форм, методів естетичного виховання студентів
засобами етнопедагогіки. Серед завдань основними є визначення ефективності естетичного
виховання студентів засобами етнопедагогіки, рівня знань молоді про рідну культуру, традиції, край,
фольклор, окреслення оптимальних умов, за яких буде найкраще здійснюватись естетичне виховання
засобами народної педагогіки.
Бажання виховати саме культурну особистість не є новим для педагогіки. Українська народна
мудрість з давніх часів проповідує порядність, ввічливість, милосердя, естетизм та високу
моральність. Термін "народна педагогіка", який був уперше введений у науковий обіг К. Ушинським,
а в українській педагогіці О. Духновичем, означає "галузь емпіричних знань і досвіду, що
виробляється в домінуючих серед народу поглядах на мету і завдання виховання, у сукупності
народних засобів, умінь і навичок виховання і навчання", тобто народна педагогіка – це педагогіка,
створена народом [3: 11].
К. Д. Ушинський стверджував, що народне виховання є живим органом в історичному процесі
народного розвитку. З цього приводу він писав: "Чи дивно після цього, що виховання, створене самим
народом і побудоване на народних основах, має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах,
побудованих на абстрактних ідеях або запозичених в іншого народу " [4: 53].
Проблема виховання молодого покоління засобами етнопедагогіки привертала і привертає увагу
багатьох учених. Зокрема, розробкою цього питання займалися Н. Бабич, А. Волошин, Г. Ващенко,
В. Гнатюк,
В. Ковальчук,
С. Карпенчук,
В. Лозова,
О. Матвієнко,
В. Сухомлинський,
М. Стельмахович, Є. Сявавко, С. Русова, Г. Троцко та інші.
Дослідження показують, що щедро насичена символікою українська обрядовість є втіленням
неперевершеної величі народних естетичних ідеалів. Сповнені красою та урочистістю обряди – це
найперше джерело емоційно-естетичного розвитку дитини, її творчого обдарування.
© Глазунова Л. О., 2011
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Етнопедагогіка як першооснова виховання і джерело знань для наукової педагогіки створює ґрунт
для навчання, виховання і розвитку розумної, працьовитої, гуманної людини. Народне виховання – це
система практичного впливу на особистість, в основі якої лежать погляди народу на виховання
людини, впливу на неї природного середовища і соціального оточення. Це методи і засоби, що
передаються від покоління до покоління і засвоюються як певні знання, вміння і навички.
В етнопедагогіці закладені основи виховання громадянина й патріота України. Саме народна
педагогіка прищеплює любов до української мови та культури, повагу до народних традицій, історії,
ремесел, витворів мистецтва, фольклору.
Неодмінною умовою вивчення українського народознавства є залучення студентів до практичної
діяльності – організації народознавчих кімнат, музеїв, виставок тощо; участі у святах та обрядах;
практичного засвоєння, збереження та пропагування норм народної моралі та етики; занять народним
мистецтвом і ремеслами; приготування народних страв тощо.
Основна мета народної педагогіки в галузі естетичного виховання – навчити людину жити за
законами краси, гармонії, благородства, милосердя; формувати у молоді естетичне ставлення до
життя, мистецтва, природи, громадської діяльності. Реалізація цих завдань здійснюється поетапно, а
саме:
- перший етап (почуттєвий) – створення необхідного запасу елементарних естетичних
знань і вражень, без яких не може виникнути інтерес до естетично значущих предметів і явищ;
- другий етап (основний) – формування на основі отриманих знань здатності художнього і
естетичного сприйняття таких соціальних якостей людини, які забезпечать можливість
емоційного переживання та оцінки естетичних предметів і явищ;
- третій етап (творчий) – формування естетичних творчих здібностей, тобто виховання та
розвиток таких якостей, здібностей, які перетворили б особистість на активного творця, бо
людина може всебічно розуміти красу лише тоді, коли сама створює прекрасне [5: 367-368].
Народний виховний ідеал досконалої людини, на думку вченого-педагога Г. Г. Ващенка, це
гармонійне поєднання зовнішньої та внутрішньої краси особистості. Виховний ідеал відображений у
народних звичаях, мові, традиціях, піснях, побуті, ремеслах; твориться роками і переходить від
старших поколінь до молодших. Важливу роль відіграють здобутки духовної культури, міцно
пов’язані із світоглядом, релігією, мораллю [6: 187].
З самого народження дитина співіснує з естетичними явищами. Колискова матері, бабусин
рушник, приказки дідуся, батькове ремесло, природа навколо будинку, та й сам будинок, одяг, побут
– є вираженням певних естетичних категорій.
Складові народознавства (мова, культура, традиції, мораль тощо) правомірно розглядати і як
чинники етнопедагогіки. Засвоюючи матеріальні та духовні цінності, здобуті народом, людина стає
особистістю з відповідними рисами характеру.
Мова – це самобутній спосіб мислення, оригінальний засіб пізнання дійсності, неповторний і
незамінний інструментарій творчості народу. Унікальність, оригінальність і неповторність кожної
мови є явищем цивілізації. Недарма кажуть, що прислів’я, приказки, пісні – це душа народу. Народна
мудрість вчить моральному, естетичному, застерігає від потворного та хибного.
Фольклор, або народна творчість, – безпосередній спадкоємець найдавніших форм людської
культури, що зберігає в кожну історичну епоху значення первинної художньої переробки сукупного
життєвого досвіду і є складним естетичним, художнім та соціальним явищем.
У сучасних наукових дослідженнях розроблено як теоретичні, так і методичні аспекти залучення
дітей до народної творчості. Охарактеризовано різноманітні жанри українського фольклору, такі як:
думи, пісні, казки, оповідання, небилиці, прислів’я та приказки, загадки, скоромовки тощо.
Український фольклор багатогранний, він відображає буття кількасотлітньої історії українців, їхні
прагнення й ідеали, самореалізацію цього талановитого народу, історична місія якого – гармонізувати
взаємовідносини поколінь, слов’янських народів і культур, утверджувати світ довіри, любові і краси.
Прадавні вірування, обряди і звичаї – виразники духовності нашого народу, вони творять
національну історію, філософію, мистецтво, що сприяє самопізнанню його національного єства.
Студенти, беручи участь у відтворенні певних історичних дійств (плетіння вінків на Івана Купала,
ворожіння на свята Андрія та Катерини, співання колядок та щедрівок, кликання весни тощо), глибше
занурюються в минуле, ближче пізнають світ, у якому жили їхні пращури.
Народознавство – це наша духовна культура, історія звичаїв, обрядів, піснеспівів, свят, виміру
часу, і матеріальної культури, бо й у виготовлення пожиткових речей, і знарядь господарювання, у
творення житла чи поселення вкладалася національна душа.
Національне виховання, як зазначає Н. В. Волкова, – це виховання на культурно-історичному
досвіді свого народу, його звичаях, традиціях і багатовіковій мудрості, духовності. Це історично
зумовлена і створена народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших
форм соціальної практики, спрямована на організацію життєдіяльності зростаючих поколінь, у
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процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і
досягається духовна єдність поколінь [7].
Виховання естетичної культури молоді засобами етнопедагогіки залежить від дотримання низки
наступних педагогічних умов: урахування особливостей спілкування студентів із мистецтвом,
фольклором; рівня загальної культури викладача; творчого характеру педагогічної діяльності;
особистого захоплення педагога народним мистецтвом.
Велике значення має участь молоді в різноманітних фольклорних, мистецьких гуртках, студіях
народних умільців, дотримання народних традицій у родині.
Народна мораль має здатність викорінювати людські вади. Кожна звичаєва вказівка чи обрядове
дійство мають досить сильний вплив на особистість. І при таких усталених нормах поведінки всіх
членів родини дитина починає звикати до них та поступово засвоювати. Тому звичаєві правила та
обрядові дійства не пригнічують дитину; психіка її досить легко витримує такі навантаження. У її
свідомості розвивається творча атмосфера обрядових дійств.
В умовах відродження духовності народу, його культурних традицій, загальноосвітній навчальний
заклад має стати потужним засобом творення виховної традиції, яка передбачає поєднання
споконвічних поглядів на предмет виховання, що склалися протягом існування людського
суспільства, і сучасних поглядів, які диктує соціально-економічний устрій життя, нові суспільні
норми і вимоги.
Беручи активну участь у святкуванні, молодь емоційно переживає такі події, що формує у неї
доброту, чуйність, ніжність, щирість, душевність. Завдяки засобам народознавства передається
естетичне, моральне багатство народної душі, її висока краса.
Народні традиції є могутніми чинниками виховання загальнолюдських цінностей: совісті, гідності,
честі, справедливості, скромності, любові до рідних, взаємодопомоги, милосердя та взаємоповаги.
Одним із чинників естетичного виховання студентів засобами етнопедагогіки є залучення їх до
культурно-мистецької спадщини рідного краю, що дає можливість не лише глибше пізнати регіон, але
й забезпечує емоційно-чуттєві переживання, пов’язані із спілкуванням із митцями, народними
майстринями, пам'ятками культури.
Використання місцевого матеріалу урізноманітнює навчально-педагогічний процес, дозволяє
знайти інноваційні методи і форми педагогічного впливу. Проведення занять, виховних заходів у
майстернях художників, у будинках-музеях, літературних, археологічних, краєзнавчих музеях,
зустрічі з діячами культури і мистецтв, з народними умільцями, відвідування концертів народної пісні
тощо буде мати не лише пізнавальне та виховне значення, але й спонукатиме молодь до самостійної
творчої діяльності.
У навчальних закладах існують народні колективи, які репрезентують традиції, відтворюють
звичаї, намагаються передати колорит життя наших пращурів. На виставках молодь має можливість
показати свої творчі надбання, у яких розкривається талант юних вишивальниць, писанкарів,
гончарів, теслів, художників.
Для того, аби молодь краще знала свою історію, традиції, у школах було введено уроки
"Народознавство", "Рідний край", а у навчальних планах середніх спеціальних та вищих навчальних
закладах з’явились такі дисципліни, як: "Українознавство", "Культурологія", "Фольклор", "Історія
слов'янських народів", "Етнографія", "Етнопедагогіка" тощо, що становить народознавчий компонент
у естетичному вихованні молоді.
Отже, як бачимо, народна педагогіка – невід'ємна частина педагогіки як науки. Великі здобутки
народу у виховному і навчальному процесі не залишаються поза увагою сучасних дослідників і
науковців у галузі педагогіки. В українській етнопедагогіці чітко простежуються головні принципи
виховання: природовідповідність, культуровідповідність, народність виховання, його трудовий
характер, зв'язок виховання з життям, єдність виховного й освітнього елементів у єдиному
педагогічному процесі.
Народна педагогіка має великий вплив на формування особистості, це цілісна педагогічна система.
Вона має чітко означену мету виховання і традиційно усталені засоби її досягнення. Зміст і методи
народної педагогіки базуються на народному світобаченні й народній психології, тобто
етнопедагогіка витворювалася відповідно до народної душі, ментальності.
Предметом наших подальших досліджень є розробка та реалізація моделі естетичного виховання
студентів засобами етнопедагогіки, вивчення психолого-педагогічних умов підвищення естетичного
рівня молоді.
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Глазунова Л. А. Эстетическое воспитание молодёжи средствами народной педагогики.
В статье представлена целесообразность использования средств, методов, приёмов народной
педагогики в эстетическом воспитании молодёжи, специфика их использования в процессе
повышения уровня культуры личности. Раскрыты основные идеи давних источников
этнопедагогических знаний. Акцентировано внимание на эффективности обучения и воспитания
молодого поколения на обоснованных знаниях по этнопедагогике.
Glazunova L. О. Aesthetical Education of Young People by Means of Ukrainian Ethnopedagogics.
The article presents the use of means and methods of Ukrainian Ethnopedagogics in the youth aesthetical
education, the specific features of their usage in the process of personality’s culture level increase. The main
ideas of ancient sources referred to the ethnopedagogical knowledge are discovered here. The attention is
drawn to the effectiveness of teaching and education of young generation based on the fundamental
ethnopedagogical knowledge.
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті проаналізовано історію розвитку проблеми педагогічного керівництва самостійною
роботою майбутніх учителів. Визначено основні періоди становлення досліджуваної проблеми:
дорадянський, радянський, сучасний. Розкрито тенденції, якими характеризується кожний період.
Досліджено сутність дефініцій, що передували виникненню поняття "педагогічне керівництво
самостійною роботою майбутніх учителів".
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасний стрімкий розвиток суспільства, науки,
техніки вимагає готовності кожної особистості до самостійного освоєння нового соціального досвіду,
надзвичайно важливого для розв’язання побутових та професійних проблем. Таку готовність має
забезпечити навчальний заклад у процесі ефективно організованої та керованої самостійної роботи.
Особливого значення набуває самостійна робота у процесі підготовки майбутніх учителів,
оскільки суспільство чекає від педагогічних навчальних закладів кваліфікованих фахівців, з високим
рівнем професійної підготовки, здатних у процесі майбутньої педагогічної діяльності проявляти
енергійність, креативність, коректність у розв’язанні професійних завдань і, безумовно, рухатись
вперед, постійно оволодіваючи новими знаннями, вміннями та навичками у процесі самоосвіти.
Досягнути бажаної мети у підготовці майбутніх педагогів можна завдяки ефективному
педагогічному керівництву їх самостійною роботою.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Аналіз низки
науково-педагогічних джерел показав, що проблема педагогічного керівництва самостійною роботою
майбутніх учителів вивчається протягом тривалого часу, але, практично відсутні дослідження історії
цього питання.
Формулювання цілей статті. Виникає необхідність дослідити історію розвитку проблеми
педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів та визначити її основні періоди.
Виклад основного матеріалу. Поняття "педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх
учителів" в історії педагогічної думки з’явилося порівняно нещодавно, але його виникненню
передувало вивчення та обґрунтування давніми мислителями, педагогами-класиками і сучасними
науковцями таких дефініцій як "самостійність", "самостійна робота", "самостійна робота студентів",
"самостійна робота вчителів".
На основі історичного аналізу науково-педагогічних праць ми виділили три основні періоди
розвитку досліджуваної нами проблеми.
Найбільш тривалим періодом розвитку педагогічного керівництва самостійною роботою
майбутніх учителів є дорадянський, який триває від античних часів до 20-х рр. ХХ ст. і
характеризується виникненням та дослідженням понять "самостійність", "самостійна робота
студентів", "самостійна робота вчителя над собою", вперше висловлюються думки щодо необхідності
керівництва самостійною роботою студентів.
У писемних згадках часів античності знайшло відображення поняття "самостійність". Так, серед
грецьких філософів проблемі самостійності надавали значення Архід, Сократ, Платон, Аристотель,
Аристоксен. За їх переконанням, розвиток мислення людини здійснюється якісно лише в процесі
самостійного вдосконалення особистості, а розвиток її здібностей – шляхом самопізнання [1: 148].
Пізніше, проблему самостійності досліджували Е. Роттердамський, М. Монтень та ін.
Так, Е. Роттердамський вимагав, щоб навчання було легким і приємним для учнів, ґрунтувалося на
інтересах та розвитку самостійності дітей [2: 41], а М. Монтень вважав, що освіта повинна розвивати
розум учнів, самостійність їх думок, критичне ставлення до будь-яких поглядів і авторитетів, а також
бажання і потребу самостійно здобувати знання [2: 41].
Аналіз праць Я. Коменського дає підстави стверджувати, що в ХVІІ ст. поряд із терміном
"самостійність" починають вживатися такі поняття як "самостійна робота студентів", "самостійна
робота вчителя над собою".
Вчений закликав педагогів до пошуку і відкриття такого способу, при якому вчителі менше б
учили, а учні більше б училися [2]. Ця думка підкреслює значущість розвитку самостійності в учнів,
їх активності і прагнення здобувати знання навіть без участі вчителя.
Великим досягненням Я. Коменського у галузі педагогічної науки вважається те, що він розробив
вікову періодизацію і відповідну їй систему шкільної освіти, згідно з якою для кожного вікового періоду
пропонувалась своя школа. Так, для віку від 18 до 24 років існували академія чи університет, де в
систему занять, поряд з лекціями, входила обов’язково система самостійної роботи студентів [2: 36].
© Дудчак Г. І., 2011
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Таким чином, починаючи з XVII ст. оволодіння знаннями у процесі навчання у вищих закладах
освіти здійснюється не лише на лекціях, але і шляхом обов’язкової самостійної роботи студентів.
В працях Я. Коменського знаходять відображення і думки щодо самостійної роботи вчителя над
собою. Так, він підкреслював, що школі потрібен освічений вчитель, який постійно прагне до
розширення своїх знань і досвіду. Нечемному, неосвіченому вчителеві не місце в школі. "Що таке
неосвічений вчитель, пасивний керівник інших, як тінь без тіла, хмара без дощу, джерело без води,
лампа без світла, отже, порожнє місце... Ти є вчителем – то вчи чи склади з себе цю маску" [2: 60].
Серед педагогів-класиків кінця ХVІІІ-ХІХ ст. проблемі самостійності, самостійної роботи учнів та
вчителя особливого значення надавали Й. Песталоцці, Й. Гербарт, А. Дістервег та ін.
Так, Й. Гербарт стверджував, що пробудження розумної самостійності учня є одним із головних
завдань виховуючого навчання, а самостійну роботу розглядав як засіб розвитку активності мислення
учня, як метод виховання самостійної людини.
Думка про те, що освіченість кожної людини залежить лише від неї самої належить німецькому
педагогу А. Дістервегу, який писав, що нікого нічому не можна навчити, можна тільки допомогти їм
чому-небудь навчитися; що тільки організуючи самодіяльність учнів, допомагаючи їм здобувати
знання із запропонованого матеріалу, ми сприяємо їх успішному навчанню. Самостійність є найбільш
значною ознакою людини і як особистості, і як суб’єкта діяльності.
Не залишилась поза увагою вченого і самостійна робота вчителя над собою. Він постійно виступав
за піднесення морального рівня, загальної, спеціально-наукової і педагогічної культури учителів,
завжди говорив, що священний обов’язок кожного вчителя – це постійна праця над собою, над своєю
освітою, бо він лише до тих пір сприятиме освіті інших, поки продовжує працювати над своєю
освітою [2: 75].
Наприкінці ХІХ ст. в німецькій педагогіці виникла течія "Педагогіка особистості", яка важливим
завданням виховання вважала формування особистості на основі високорозвиненої розумової
самостійності [3: 570]. Представники цієї течії Г. Гаудіа, Г. Шарельман на перше місце в діяльності
школи ставили розвиток самостійності мислення учнів, їх самостійний розвиток.
Серед українських педагогів XVIII ст. на особливу увагу заслуговують думки видатного
українського філософа, письменника та просвітителя-гуманіста Г. Сковороди з проблем самостійного
здобуття знань учнів та самовдосконалення вчителів. Великого значення у процесі навчання учнів він
надавав роботі з книгою. Педагог радив використовувати багато прийомів роботи з книгою, та
найважливішим із них визначав самостійне здобування знань учнями [2: 166].
Важливе місце в працях Г. Сковороди посідає особистість вчителя, його знання та професійні
якості. За твердженням вченого, тільки людина, що глибоко засвоїла знання, може виконувати
почесні завдання педагога: "Долго сам учись, если хочешь учить других" [2: 73].
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. у вітчизняній педагогіці представлений такими особистостями, як
М. Пирогов, К. Ушинський, М. Корф та ін., які продовжили розвивати думки своїх попередників
щодо формування самостійності учнів, самостійної роботи вчителів та учнів. Так, М. Пирогов
великого значення надавав самостійній роботі вчителів щодо підвищення рівня знань і удосконалення
своєї педагогічної майстерності [2: 202].
К. Ушинський, висловлюючись щодо підготовки педагогів, вважав необхідним виховання у
майбутніх учителів потягу до знань, до самоосвіти [2: 199]. Він закликав професорів та викладачів
вузів "...керувати самостійними роботами студентів, вказуючи їм на джерела, пояснюючи
незрозуміле, переглядаючи зроблене". Отже, в працях К. Ушинського, на нашу думку, вперше
знаходить своє відображення проблема керівництва самостійною роботою студентів, під час якої
викладач організовує самостійну роботу (вказує на джерела), надає допомогу у її виконанні (пояснює
незрозуміле) та контролює результати самостійної роботи (переглядає зроблене).
Отже, аналіз низки науково-педагогічних джерел показав, що до початку ХХ ст. науковцями та
педагогами-класиками активно розглядається проблема самостійності учнів та вчителів,
розкриваються особливості самостійної роботи вчителя над собою. Однак, практично відсутні
дослідження науковців, присвячені проблемам самостійної роботи студентів, самостійної роботи
майбутніх учителів, за винятком Я. Коменського, який у своїй системі шкільної освіти передбачає в
академіях чи університетах поряд із лекціями обов’язкову систему самостійної роботи студентів та
К. Ушинського, в працях якого звертається увага на особливості підготовки майбутніх учителів,
вказується на необхідність керівництва самостійними роботами студентів.
Початок ХХ ст. позначився досить активним розвитком педагогічної науки в Радянському Союзі,
що дає нам змогу виділити ще один етап становлення проблеми педагогічного керівництва
самостійною роботою майбутніх учителів – радянський період, який тривав від початку 20-х рр. до
кінця 80-х рр. ХХ ст. і характеризувався різними чинниками, на яких зробимо акцент далі.
Починаючи з 20-х років виходить в світ низка науково-педагогічних видань, серед яких –
"Комуністична освіта" (з 1921 р.), "Советская педагогика" (з 1945 р.), "Начальная школа" (з 1945 р.),
"Радянська школа" (з 1949 р.), "Народное образование" (з 1952 р.) та ін. У цих джерелах, окрім
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проблеми самостійності, дуже актуальної в попередній період, важливе місце займає самостійна
робота учнів, студентів та вчителів.
У постановах ЦВК СРСР, РНК СРСР і ЦК ВКП (б), виданих у цей період, особлива увага
приділяється такій організації навчання у вищих навчальних закладах, при якій би забезпечувався
розвиток ініціативи, творчості майбутніх спеціалістів, здатність самостійно науково мислити,
постійно поповнювати свої знання та вміло використовувати їх у практичній діяльності.
Підтвердженням цього є постанова "Про навчальні програми і режим в вищій школі і технікумах"
(19 вересня 1932 р.), у якій ЦВК СРСР ухвалив "побудувати навчальну роботу у вищій школі і
технікумах таким чином, щоб методи навчання в усій їх сукупності сприяли подальшому підвищенню
знань тих, хто навчається... Методи навчання повинні забезпечити індивідуальну і самостійну роботу
студентів, а також підвищити роль професорсько-викладацького складу, зробити викладачів
відповідальними за постановку навчальної справи і за роботу кожного студента зокрема" [4: 423].
Отже, починаючи з 1932 р. особлива увага звертається на використанні таких методів навчання у
вищих навчальних закладах, які б забезпечили індивідуальну і самостійну роботу студентів.
До 1930-х років у вищій школі особливо поширеним був "Лабораторно-бригадний" метод, про
який згадує у своїй праці С. Сірополко "Історія освіти в Україні". Автор вказує на недосконалість
цього методу, оскільки головною його хибою є неможливість перевірити, що саме зробив кожний
студент зокрема [5: 763].
Така ж критика простежується і в постанові "Про навчальні програми і режим в вищій школі і
технікумах" (19 вересня 1932 р.), де ЦВК СРСР констатує, що внаслідок неправильного застосування
так званого "бригадно-лабораторного методу" при вивченні всіх навчальних дисциплін в практиці
роботи навчальних закладів виявилася ціла низка великих недоліків, серед яких: зниження
індивідуальної відповідальності студентів за свою роботу, рівняння на слабких та відстаючих [4: 423].
Тому ЦВК СРСР визнав недоречним застосування "бригадно-лабораторного методу" в його сучасній
формі і зобов’язав усі навчальні заклади підходити конкретно до визначення методів навчання [4:
423].
Таким чином, початок 30-х років ознаменувався особливою увагою до проблеми самостійної
роботи студентів та керівництва нею з боку викладачів, значущість та необхідність якої динамічно
зростала, що знаходило своє відображення в державних документах наступних років. Так, в постанові
РНК СРСР і ЦК ВКП (б) (23 червня 1936 р.) "Про роботу вищих навчальних закладів і про
керівництво вищою школою" вимагається: "на зміну існуючої практики перевантаження студентів
обов’язковими навчальними заняттями (до 40 годин в шестиденку) скоротити кількість годин
обов’язкових занять, що проводяться під керівництвом викладачів, і встановити з початку 1936-1937
навчального року наступну кількість навчальних годин в шестиденку: на І і ІІ курсах – не більше 30
годин, на ІІІ і IV – не більше 24 годин, на V – не більше 18 годин. Виділити для студентів ІІІ і IV
курсів по одному дню і для студентів останнього курсу – по два дні в шестиденку, окрім вихідного,
для самостійної роботи" [4: 429].
В постанові РНК СРСР і ЦК ВКП (б) (23 червня 1936 р.) "Про роботу вищих навчальних закладів і
про керівництво вищою школою" зазначається, що при організації навчального процесу основна
увага повинна бути спрямована на самостійну роботу студентів, що проводиться в читальнях,
бібліотеках, архівах, лабораторіях, кабінетах чи вдома, з забезпеченням консультацій студентам [4:
429].
Таким чином, аналіз директив КПРС та радянського уряду дає підстави зробити висновок, що
починаючи з 20-х років самостійна робота студентів та керівництво нею набуває особливої
актуальності.
Кінець 30-х та початок 40-х років ХХ століття характеризувався появою низки педагогічних праць
Н. Вільямса, Є. Голанта, П. Груздів, Р. Мікельсона, Д. Фінікова та ін., в яких робляться спроби
визначити суть самостійної роботи, акцентується увага на її значущості у вищих навчальних закладах
для майбутніх спеціалістів, розглядається проблема організації та планування самостійної роботи
тощо.
Аналіз журналів "Радянська школа" показав, що, починаючи з 1951 року, самостійна робота учнів
(студентів) обґрунтовується в численних публікаціях вчителів, інспекторів шкіл, викладачів,
аспірантів, кандидатів наук та інших наукових представників.
Наукові статті радянських авторів присвячені проблемам організації самостійної роботи школярів
з різних предметів, розвитку навичок самостійної роботи у школярів, визначенню видів самостійної
роботи і розробці завдань для неї, науково-дослідній роботі як одному із видів самостійної роботи
студентів та майбутніх учителів зокрема, бюджету часу студентів тощо.
Починаючи з середини 50-х рр. активними дослідниками проблеми самостійної роботи стають
А. Грабовський, Б. Єсипов, М. Кашин, Р. Нізамов, І. Огородніков, Г. Паперна, В. Параіл, М. Скаткін,
П. Смирнов, Р. Срода та ін.
Про бурхливий розвиток наукової педагогічної думки в 60-70-х рр. свідчить проведення наукових,
науково-методичних та науково-практичних конференцій в країнах Радянського Союзу. Серед них:
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перша республіканська міжвузівська науково-методична конференція "Організація самостійної
роботи студентів" 10-11 грудня 1968 р. (Кишинів), наукова конференція "Сучасні проблеми
педагогіки" 26-27 листопада 1974 р. (Казань), Всеросійська науково-практична конференція
"Організація і методика самостійної роботи студентів" 16-17 травня 1978 р. (Новосибірськ) та ін.
Однією з провідних проблем, що розглядались на цих конференціях була самостійна робота
студентів.
Кінець 70-х та початок 80-х рр. ХХ ст. відзначається появою наукових видань П. Підкасистого,
В. Графа, І. Ільясова, В. Ляудіса, М. Гарунова, В. Козакова та ін., в яких продовжуючи думки своїх
попередників, вчені розкривають сутність самостійної роботи, обґрунтовують принципи класифікації
самостійних робіт, визначають їх види тощо.
Як свідчать результати нашого дослідження, в радянський період було захищено низку дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, в яких здійснено дослідження шляхів
забезпечення наступності самостійної навчальної роботи, особливостей її організації, активізації та
контролю, формування самостійності як професійної якості тощо.
Таким чином, другий період розвитку проблеми самостійної роботи майбутніх учителів
ознаменувався активним зростанням значущості самостійної роботи студенів вищих навчальних
закладів та необхідності керівництва нею, про що свідчить низка директив КПРС та Радянського
правління, дисертаційних досліджень, науково-педагогічних статей, надрукованих у періодичній
пресі та апробованих під час конференцій.
Після здобуття незалежності в суверенній Українській державі почала формуватися та
втілюватися в життя власна політика в галузі освіти загалом та вищої освіти зокрема. Основні
напрями освітніх реформ у вищій школі визначаються низкою державних документів.
Так, у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті головною метою
української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як
громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя.
Концепція педагогічної освіти орієнтує увагу на те, що педагогічна освіта покликана
забезпечувати формування вчителя, що зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток.
У 2005 р. відбулося приєднання України до Болонської декларації, що зумовило посилення уваги
до ступеневої підготовки фахівців та формування у студентів такої якості як самостійність.
Таким чином, освітні реформи в незалежній Україні стали підставою для виділення ще одного
періоду розвитку проблеми педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів –
сучасного, що триває від початку 90-х років до сьогодні.
На сучасному етапі самостійна робота студентів та її організація є об’єктом дослідження
численних наукових праць: дисертацій, монографій, посібників та наукових статей.
Починаючи приблизно з 1995 року, відбувається захист багатьох дисертаційних досліджень з
проблеми самостійної роботи студентів загалом, та майбутніх учителів зокрема, на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук: В. Хрипуном "Організація самостійної пізнавальної
діяльності студентів на практичних заняттях з педагогіки" (1995 р.) [6], І. Бобаковою "Самостійна
робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики" (1998 р.) [7],
М. Сичовою "Організація самостійної роботи студентів педагогічного училища в умовах особистісно
орієнтованого навчання" (2000 р.) [8], І. Шайдур "Організація самостійної роботи студентів
педагогічних університетів на основі індивідуально орієнтованого підходу" (2003 р.) [9] та ін.
У перелічених дисертаційних дослідженнях теоретично обґрунтовано сутність таких понять, як
самостійність і самостійна робота студентів, керівництво самостійною роботою, самостійна
позааудиторна робота; визначено види, форми і принципи організації самостійної роботи студентів;
досліджено процес та особливості організації самостійної роботи студентів в умовах особистісно
орієнтованого навчання; розглянуто функції студента і викладача у процесі організації самостійної
роботи; визначено дидактичні умови раціональної організації самостійної роботи студентів;
обґрунтовано особливості контролю за самостійною роботою студентів тощо.
Різні аспекти самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів розкрито і в
науково-педагогічних періодичних виданнях останніх років.
Серед сучасних науковців проблема педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх
учителів обґрунтовується та досліджується Я. Бойко [10], М. Занічковським і Н. Слободян [11],
О. Плотниковою [12] та ін.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вивчення та аналіз науково-педагогічних
джерел показали, що окремі аспекти самостійної роботи майбутніх учителів досліджуються ще з часів
античності і є актуальними в сучасній педагогічній думці, про що свідчить низка наукових та
науково-методичних праць, державних документів. Різні підходи до вивчення самостійної роботи
дали нам змогу виділити три періоди розвитку проблеми педагогічного керівництва самостійною
роботою майбутніх учителів: дорадянського (виникнення та дослідження понять "самостійність",
"самостійна робота студентів", "самостійна робота вчителя над собою", вперше висловлюються думки
щодо необхідності керівництва самостійною роботою студентів), радянського (організація та
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керівництво самостійною роботою студентів стає об’єктом уваги з боку державної влади; ця
проблема досліджується низкою науковців і знаходить відображення у періодичних виданнях,
монографіях, дисертаційних дослідженнях, апробується під час конференцій), сучасного
(відбуваються реформи у сфері вищої освіти, особлива увага звертається на розвиток самостійності
майбутніх фахівців, готовності здобувати знання протягом усього життя; у численних дисертаційних
дослідженнях, монографіях, наукових статтях розглядаються різні аспекти самостійної роботи
студентів та майбутніх учителів зокрема). Подальшого вивчення потребує розвиток проблеми
педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів на сучасному етапі.
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Дудчак Г. И. Проблема педагогического руководства самостоятельной работой будущих
учителей в научно-педагогической литературе.
В статье проанализирована история развития проблемы педагогического руководства
самостоятельной работой будущих учителей. Выделены основные периоды становления проблемы
исследования: досоветский, советский, современный. Раскрыты тенденции, которыми
характеризируется каждый период. Исследована сущность дефиниций, которые опередили
возникновение понятия "педагогическое руководство самостоятельной работой будущих учителей".
Dudchak G. I. The Problem of Pedagogic Management of Future Teachers' Independent Work in the
Scientific and Pedagogic Literature.
The article analyzes the genesis history of pedagogic management of future teachers' independent work in
the scientific pedagogic literature. The principal periods of the investigated problem formation such as preSoviet, Soviet and modern are defined. The tendencies of each period are revealed. The essence of
definitions, outstripping the establishment of the notion "pedagogic management of future teachers'
independent work" is investigated.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Проаналізовано і досліджено етапи професійного становлення вчителя. На кожному з етапів
визначено основні психолого-педагогічні передумови розвитку професійних компетентностей
учителів в умовах дистанційного навчання. Висвітлено роль тьютора в забезпеченні раціонального
впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти.
Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. Сьогодення вимагає від кожної людини
постійного навчання протягом усього свого життя, бути конкурентоспроможною, високо
кваліфікованою та професійно компетентною, що є провідними ідеями Болонського процесу, до якого
Україна приєдналася у 2005 році.
Ключова роль у реалізації принципу "навчання впродовж життя" (LLL – Life Long Learning)
належить післядипломній педагогічній освіті як основній формі професійного вдосконалення, адже
саме завдяки цьому рівневі освіти можна найшвидше і якісно впроваджувати найновіші знання,
інноваційні технології, інтерактивні форми і методи навчання, методики, освітні програми і проекти,
розвивати професійні компетентності і підвищувати кваліфікацію працівників загальноосвітніх і
вищих навчальних закладів.
Провідним у розвитку професійних компетентностей учителів нині є використання сучасних форм
дистанційного навчання, ефективність якого забезпечується через інноваційні педагогічні технології з
використанням інформаційно-комп’ютерних телекомунікацій. Тому методологічна основа такого
підходу визначається канонічними і сучасними принципами дидактики, ключовим серед яких є
принцип орієнтації на особистість.
Аналіз наукових досліджень. Дослідження професійного становлення, розвитку і
самовдосконалення особистості як суб’єкта професійної діяльності здійснювали багато вітчизняних і
закордонних науковців, зокрема: Г. Крайг, Д. Бокум, К. О. Абульханова-Славська, О. О. Бодальов,
А. О. Деркач, Е. Ф. Зеєр, І. О. Зимня, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, В. А. Семиченко,
В. О. Сластьонін, Ю. Г. Фокін, В. Д. Шадриков та ін.
Дослідженню професійної компетентності особистості, підготовки освітян, учителів присвятили
свої праці багато вітчизняних і закордонних учених. Питання фундаментальних основ оновлення
системи вищої освіти, професійної підготовки педагогів вищої школи, теоретичних та методичних
засад формування професіоналізму, професійної культури, професійної майстерності і власне
професійної компетентності викладачів ВНЗ розкриваються в працях В. П. Андрущенка,
В. І. Бондаря, Н. В. Гузій, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, І. Ф. Ісаєва, В. Г. Кременя, Н. В. Кузьміної,
В. І. Лозової, В. І. Лугового, В. К. Майбороди, І. П. Підласого, Н. Г. Протасової, В. А. Семиченко,
С. О. Сисоєвої, В. О. Сластьоніна, В. І. Тесленка та ін.
Психологічному та педагогічному компонентам як основним складовим такого системного явища,
як професійна компетентність педагога, значну увагу приділяють О. О. Бодальов, В. М. Введенський,
Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, А. М. Москаленко, О. В. Полуніна, Ю. Г. Фокін,
В. Ю. Стрельніков та ін., оскільки вони забезпечують здатність спеціаліста до особистісного та
професійного саморозвитку, самовдосконалення, визначають його акмеологічну культуру.
Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені. У системі післядипломної
педагогічної освіти основним суб'єктом дистанційного навчання є вчитель – доросла людина,
розвиток якої відбувається шляхом накопичення та розширення раніше засвоєних життєвих
принципів, поглядів, потреб і соціальних настанов. Тому для ефективного застосування
дистанційного навчання варто визначити психолого-педагогічні передумови розвитку професійних
компетентностей учителів.
Постановка мети та завдань статті. Розробка ефективних технологій дистанційного навчання
та успішне їх застосування до розвитку предметно орієнтованих компетентностей вчителів у системі
післядипломної педагогічної освіти (СППО) вимагає розв’язування багатьох проблем, серед яких
чільне місце посідає визначення психолого-педагогічних передумов розвитку професійних
компетентностей учителів в умовах дистанційного навчання. Саме це є метою статті.
Виклад основного матеріалу. Після закінчення вищого педагогічного закладу, а іноді й суміщаючи
навчання в ньому, молода людина розпочинає свою педагогічну діяльність у школі в ролі вчителя.
Продуктивність професійного зростання педагога, насамперед, залежить від особистості вчителя та
ефективності системи післядипломної педагогічної освіти, процес навчання у якій сьогодні повинен
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бути безпосередньо спрямований на постійний розвиток професійних компетентностей вчителя на
усіх етапах його професійного становлення.
Оскільки в дорослому віці розвиток проходить у широкому контексті й ніколи не відбувається
прямолінійно, тому розглянемо професійний цикл учителя за Хейвінгхерстом [1: 644] (рис. 1) й на
кожному з етапів виділимо основні психолого-педагогічні передумови розвитку професійних
компетентностей учителів в умовах дистанційного навчання.

Рис. 1. Професійний цикл учителя за Хейвінгхерстом.
І етап: "Ідентифікація з працівником".
Ідентифікація – це емоційна прихильність педагога до стилю колективного життя певного
загальноосвітнього навчального закладу, який через цю прихильність впливає на організаційну
поведінку вчителя. Тобто внаслідок прихильності педагогів до системи відносин у своєму
професійному середовищі, вони орієнтують свою поведінку відповідно до ефективної організації
процесу навчання у школі. Це, насамперед, пов'язано з чітким визначенням його цілей, а також
усвідомленням і прийняттям їх учнями. Цільові установки навчання спричиняють розуміння
школярами суті і способів організації навчально-пізнавальної діяльності, суттєво впливаючи на її
активізацію. Як у процесі навчання, так і при проведенні кожного навчального заняття реалізуються
три основні групи взаємопов'язаних цілей [2]:
- навчальні: оволодіння знаннями, уміннями, навичками;
- розвиваючі: розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери
особистості;
- виховні: формування наукового світогляду, моральної, художньо-естетичної, правової,
трудової, екологічної культури тощо.
Отже, завдання адміністрації школи полягає у створенні умов, за яких вчитель може проявити свої
таланти і вміння, працюючи на благо школи. У цьому випадку вчитель ідентифікує свій професійний
розвиток з цілями школи. Проте школа – це освітній заклад, що функціонує на базі чотирьох
основних складових: адміністрація – вчителі – учні – громадськість (профспілки, вчительські та
дитячі організації, батьківський комітет і т.п.). Тому вчителю на початку навчання учнів свого
предмета варто організувати роботу так, щоб зацікавити учнів, вказати на перспективи розвитку
предметної галузі та можливості застосування знань, умінь і навичок, набутих у процесі вивчення
предмета. Водночас необхідно постійно проявляти власні предметно орієнтовані компетентності, що
найбільш ефективно сприяють встановленню контакту між учителем і учнями. Відбувається процес
ідентифікації вчителя учнями.
ІІ етап: "Набуття основних навичок діяльності".
На цьому етапі у вчителя зростає потреба в самостійній роботі. Показниками цього є зниження
тривожності й підвищення інтересу до роботи. Учитель поступово освоює, застосовує, удосконалює
методичні прийоми, створює власні розробки, формує своє розуміння змісту свого предмету, тобто
стає більш зрозумілою його власна роль як учителя-предметника.
ІІІ етап: "Набуття ідентичності".
Учитель виявляє задоволення від професії, відчуває відповідальність за загальну педагогічну
справу. Водночас він більше уваги починає приділяти іншим, розмежовує особистісне і професійне,
самостійно виявляє власні недоліки у професійній діяльності й ініціює їх вирішення, відчуває
професійні обмеження.
Професійні й особистісні досягнення фахівця, який перебуває на цьому етапі становлення,
свідчать про професійну зрілість працівника школи.
ІV етап: "Становлення продуктивності".
Учитель продукує індивідуальні форми педагогічної роботи при роботі з учнями, адекватно
оцінює дії колег, активізує професійну діяльність (приймає участь у семінарах, конкурсах,
конференціях тощо), що сприяє становленню продуктивності. Досягнення педагога носить стійкий
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особистісний і професійний характер: сформоване диференційоване узагальнене уявлення про себе як
особистість і як професіонала, чітке усвідомлення межі своєї компетентності та відповідальності,
виявлення високої готовності до підвищення самоосвіти. В окремих випадках виявляє сприяння
професійному росту іншого вчителя на основі власних розробок.
V етап: "Підтримка продуктивності на благо суспільства".
Особистісна цілісність й автентичність учителя сприяє розвитку особистості інших. Педагог
ставиться до власного життя як до роботи у плані рефлексивного прогнозування та прожиття будьякої конкретної ситуації зі збереженням точки зору універсальної загальнолюдської відносності. Цей
рівень роботи характеризується як "служіння на благо суспільства".
Для подальшого професійного розвитку вчитель сам обирає форми, методи, підходи, технології
роботи; підтримує постійні зв’язки з найближчими досвідченими колегами; систематично займається
самоосвітньою роботою, що сприяє росту продуктивності у професійній діяльності.
Учитель відзначається власною креативністю та унікальністю, що сприяє швидкій власній та
аудиторній адаптації під час процесу навчання.
Головним показником сприяння професійному росту шкільного вчителя є нове ставлення до
професії, що виявляється у конструюванні сучасних підходів до реалізації змісту освіти.
VІ етап: "Осмислення продуктивного і відповідального життя".
Учитель, озираючись назад, аналізує свої життєві досягнення, надбання. Е. Еріксон вважав, що для
цього етапу професійного становлення найхарактернішими є підсумовування, інтеграція та оцінка
усіх попередніх етапів професійного розвитку. "Тільки у того, хто певним чином піклувався про
справи і людей, переживав тріумфи і поразки в житті, був натхненником для інших і висував ідеї –
лише у того можуть поступово дозрівати плоди… попередніх етапів. Я не знаю кращого визначення
для цього, ніж его-інтеграція (цілісність)" [3: 268].
Отже, кожний етап професійного розвитку вчителя характеризується своєрідним співвідношенням
особистісних і професійних особливостей, що виявляються у процесі педагогічної діяльності, яка
потребує високої компетентності та соціальної відповідальності.
Тому в процесі розробки навчальних планів, визначенні тематики, мети й змісту дистанційних
курсів у системі післядипломної педагогічної освіти (СППО) варто, насамперед, керуватись
потребами вчителів на кожному з етапів їх професійного становлення.
Оскільки дистанційне навчання у СППО передбачає проведення досить тривалого часу вчителя за
комп’ютером, то конструювання відповідних курсів повинно відповідати вимогам інженерної
психології та ергономіки.
При формуванні груп учителів у дистанційні курси повинен враховуватись їх рівень предметно
орієнтованої компетентності з тематики відповідного курсу. Врахування цих критеріїв істотно не
впливатиме на теоретичне наповнення дистанційного курсу, однак виклад матеріалу може
відрізнятись у різних групах. Бажано, щоб дистанційний курс мав структуру, що сприятиме
створенню умов навчання у діяльності та співробітництві. Найбільш доцільно використовувати
тижневий цикл, у якому кожною особою передбачено час для роботи, відпочинку, господарчих справ,
хобі та самовдосконалення. Тому при конструюванні дистанційного курсу повинен враховуватись цей
принцип [4:116]. Серед багатьох віртуальних навчальних середовищ таку можливість надає "Веб-клас
ХІІІ" та Moodle.
Під час дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти шкільний учитель
виконує роль студента (учня, колеги з навчання тощо), якому необхідна допомога на всіх етапах
навчання. Адже яка б досвідчена людина не була, у новій для неї галузі діяльності дуже потрібна
допомога компетентної, щирої і доброзичливої людини. У дистанційному навчанні саме тьютор
відіграє таку роль. Він одночасно є помічником, консультантом і у той же час колегою у процесі
прийняття необхідних рішень і дій [5: 49], тобто "супроводить" студента протягом усього
дистанційного навчального процесу.
У дистанційному навчанні тьютор, який творчо працює сам, стимулює творчість студентів, вчить
їх думати, шукати, аналізувати. Удосконалення підходів до складання навчальних програм,
урахування особливостей змісту, стилів та форм дистанційного навчання дозволить задовольнити
потреби дистанційних студентів.
Внаслідок ефективної дистанційної навчальної діяльності у системі післядипломної педагогічної
освіти кожен шкільний учитель розвиватиме свою предметно орієнтовану компетентність протягом
усього життя.
Проведене дослідження дає підстави для таких висновків. На основі аналізу етапів професійного
розвитку вчителя уточнено основні психолого-педагогічні передумови розвитку професійних
компетентностей учителів в умовах дистанційного навчання. Результати цього дослідження можуть
бути використані для розроблення методик упровадження дистанційного навчання у системі
післядипломної педагогічної освіти.
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Подальших досліджень потребують організаційно-педагогічні основи розвитку предметно
орієнтованих професійних компетентностей учителів інформатики за дистанційною формою
організації навчального процесу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. – [9-е изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 940 с.
2. Конспект
лекцій
"Педагогіка"
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу : http://readbookz.com/book/172/5437.html.
3. Erikson E. H. (1963a). Childhood and society / E. H. Erikson. – [2-nd edition]. – New York : Norta. – 374 p.
4. Технологія розробки дистанційного курсу : [навчальний посібник] / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М.,
Сиротенко Н. Г. та ін.] ; за ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2008. – 324 с.
5. Дистанційний навчальний процес : [навчальний посібник] / [Кухаренко В. М., Сиротинко Н. Г.,
Молодих Г. С., Твердохлєбова Н. Є] ; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2005. –
292 с.

Матеріал надійшов до редакції 20.10. 2010 р.
Колос К. Р. Психолого-педагогические предпосылки развития профессиональных
компетентностей учителя в условиях дистанционного обучения.
В статье проанализировано и исследовано профессиональное развитие учителя. На каждом из
этапов профессионального становления педагога определены основные психолого-педагогические
предпосылки развития профессиональных компетентностей учителей в условиях дистанционного
обучения. Охарактеризована роль тьютора в обеспечении рационального внедрения дистанционного
обучения в системе последипломного педагогического образования.
Kolos K. R. The Main Psychological and Pedagogical Prerequisites of Teacher’s Professional
Competences Development in Distance Learning.
Teacher’s professional development has been studied and analyzed in the article. The main psychological
and pedagogical prerequisites of teacher’s professional competences development in distance learning have
been determined on every stage of teacher’s professional development. The tutor’s role in providing rational
introduction of distance learning in the system of postgraduate pedagogical education is highlighted.
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(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ НА КОНФЛІКТНУ ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ
Стаття присвячена впливу соціального статусу на конфліктну поведінку людини. Автор розглядає
проблему прийняття та виконання соціальних ролей людиною, їх види та значення у житті
особистості. Наведені види конфліктної поведінки залежно від виконання соціальних ролей, а також
прийоми профілактики конфліктної поведінки.
Сучасний етап суспільного розвитку характеризується трансформацією соціально-економічної,
політичної, культурно-освітньої та інших сфер життєдіяльності. Результатом цього стає зміна якісної
основи громадської свідомості, в якій відображаються новітні реалії життя. Водночас, сучасність
характеризується також загостренням багатьох суперечностей, нестійкістю та різноманітністю
орієнтацій і установок, що вносить в життя певну напруженість та викликає появу негативних
тенденцій у поведінці людини.
Загалом, сучасні особливості розвитку українського суспільства справляють на особистість, її
формування та становлення подвійний вплив: з одного боку, науково-технічний прогрес обумовлює
появу нових економічних відносин, які в свою чергу вимагають від індивіда підвищення його
загально- і спеціальноосвітнього рівня, культурного рівня, поглиблення й розширення світогляду,
розвитку технологічно нових вмінь, навичок і здібностей, високого рівня усвідомленості
громадського обов’язку та особистої відповідальності і т.д.; з іншого боку, об’єктивні зміни
різноманітних сторін життєдіяльності індивіда ускладнюють процес становлення його особистості,
створюючи нові колізії та проблеми, що виникають у сфері взаємодії та взаємовідносин. Все це не
може не позначитись на поведінці людини, а саме підвищення рівня виникнення та використання
конфліктних форм поведінки у повсякденному житті.
Вивчення конфліктів та конфліктної поведінки є досить актуальним у наш час. Їм присвячені
дослідження таких науковців як: А. Я. Анцупов, А. М. Бандурка, Ф. М. Бородін, І. В. Ващенко,
Н. В. Грішина, О. А. Донченко, Л. О. Коберник, Н. М. Коряк, Г. В. Ложкін, Л. А. Петровська,
М. І. Пірен, Н. І. Повякель, О. І. Шипілов тощо.
Щодо причин виникнення конфліктної поведінки, то тут дослідження вказують на вплив багатьох
факторів – як суб’єктивних, так і об’єктивних. Проте, досить мало уваги приділено саме впливу
соціального статусу на виникнення конфліктних форм поведінки особистості.
Метою даної статті є аналіз підходів щодо вивчення впливу соціального статусу та соціальних
ролей на виникнення та розвиток конфліктної поведінки особистості.
Особистість щоденно взаємодіє з різними людьми і соціальними групами. Рідко буває так, що
вона повністю взаємодіє лише з членами однієї групи, наприклад сім’ї, так як в той же час може бути
і членом трудового колективу, суспільних організацій тощо. Будучи одночасно членом багатьох
соціальних груп, особистість займає в кожній із них відповідне положення, обумовлене
взаємостосунками з іншими членами групи, але при цьому не завжди ці стосунки носять
безконфліктних характер. Для аналізу ступеня включення індивіда в різні групи, а також положення,
яке він займає в кожній з них, використовуються поняття соціального статусу та соціальної ролі.
Статус (від лат. status – "положення", "стан") – нормативно-регульоване положення людини в
соціальній групі.
Соціальний статус зазвичай визначається як положення індивіда або групи в соціальній системі,
що має специфічні для даної системи ознаки. Усі соціальні статуси можна поділити на два основні
типи: ті, які пропонуються індивідові суспільством або групою незалежно від його здібностей і
зусиль, і ті, які особистість досягає власними зусиллями [1].
Існує широкий діапазон статусів: запропоновані, досяжні, змішані, особисті, професійні,
економічні, політичні, демографічні, релігійні й кровно-родинні, які відносяться до різновиду
основних статусів.
Крім них, існує величезна кількість епізодичних, неосновних статусів. Такі статуси пішохода,
перехожого, пацієнта, свідка, учасника демонстрації, страйку або юрби, читача, слухача, телеглядача
тощо. Як правило, це тимчасові стани. Права й обов'язки носіїв таких статусів часто ніяк не
реєструються. Вони взагалі на загал складно визначаються, наприклад, у пішохода. Але вони є, хоча
впливають не на головні, а на другорядні риси поведінки, мислення й відчуття. Так, статус професора
визначає дуже багато в житті даної людини. А його тимчасовий статус пішохода або пацієнта?
Звичайно ж, ні.
Отже, людина має основні й неосновні статуси. Перші суттєво відрізняються від других. За
кожним статусом – постійним або тимчасовим, основним або неосновним – є особлива соціальна
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група або соціальна категорія. Католики, мусульмани, консерватори, інженери (основні статуси)
утворюють реальні групи. Пацієнти, пішоходи (неосновні статуси) утворюють номінальні групи або
статистичні категорії. Як правило, носії неосновних статусів ніяк не погоджують свою поведінку
один з одним і не взаємодіють.
З часом у суспільній думці виробляється, передається, підтримується, але, як правило, ні в яких
документах не реєструється ієрархія статусів і соціальних груп, де одних цінують і поважають
більше, ніж інших. Місце в такій незримій ієрархії називається рангом, який буває високим, середнім
або низьким. Ієрархія може існувати між групами в межах одного суспільства (інтергрупова) і між
індивідами в межах однієї групи (інтрагрупова). І місце людини в них виражають також терміном
"ранг". Розбіжність статусів викликає протиріччя в інтергруповій і інтрагруповій ієрархії, яке виникає
за двох обставин:
- коли індивід займає в одній групі високий ранг, а в іншій – низький;
- коли права й обов'язки статусу однієї людини суперечать або заважають виконанню прав і
обов'язків іншої [2].
Високооплачуваний чиновник (високий професійний ранг), найімовірніше, буде мати також
високий сімейний ранг як людина, що забезпечує матеріальний достаток родини. Але звідси
автоматично не випливає, що в нього будуть високі ранги в інших групах – серед друзів, родичів,
колег по службі. Офіційно забороняється поєднання деяких статусів, наприклад народного депутата й
міністра, а неофіційно також забороняється поєднання статусів міліціонера й члена злочинної банди.
Хоча статуси вступають у соціальні відносини не прямо, а тільки побічно (через їхніх носіїв), вони
головним чином визначають зміст і характер соціальних, у тому числі й конфліктних, відносин.
Людина дивиться на світ і ставиться до інших людей відповідно до свого статусу. Бідні нехтують
багатими, а багаті зі зневагою ставляться до бідних. Власники собак не розуміють людей, що люблять
чистоту й порядок на газонах. Професійний слідчий, хоча й несвідомо, ділить людей на потенційних
злочинців, законослухняних і свідків.
Політичні, релігійні, демографічні, економічні, професійні статуси людини визначають
інтенсивність, тривалість, спрямованість і зміст соціальних відносин людей.
Соціальна роль – це поведінка, очікувана від того, хто має певний соціальний статус. Соціальні
ролі – це сукупність вимог, запропонованих індивідові суспільством, а також дій, які повинна
виконувати людина, що займає даний статус у соціальній системі. У людини може бути безліч ролей
[1].
Соціалізація, як процес засвоєння загальноприйнятих способів і методів, дій та взаємостосунків, є
важливим етапом у навчанні конфліктостійкої рольової поведінки, внаслідок чого особистість дійсно
стає частиною суспільства.
Пізніше термін "соціальна роль" стійко увійшов у зміст предмета соціальної педагогіки та
психології, хоча різні підходи до визначення та інтерпретації соціальних ролей обговорюються і
сьогодні. Розглянемо деякі визначення соціальної ролі [1]:
- фіксація окремого положення, яке займає той чи інший індивід в системі суспільних
відносин;
- функція, нормативно схвалений приклад поведінки, очікуваний від кожного, хто займає
дану позицію;
- суспільно необхідний вид діяльності і поведінки особистості, які несуть відбиток суспільної
оцінки;
- поведінка особистості відповідно до її соціального статусу;
- стійкий стереотип поведінки в певних соціальних ситуаціях;
- соціальна функція особистості, що відповідає прийнятим уявленням людей, залежно від
їхнього статусу або позиції в суспільстві, у системі міжособистісних відносин;
- існуюча в суспільстві система очікувань щодо поведінки індивіда, що займає певне
положення, у його взаємодії з іншими індивідами;
- система специфічних очікувань стосовно себе як індивіда, що займає певне положення,
тобто його уявлення про модель своєї поведінки у взаємодії з іншими індивідами;
- відкрита, спостережувана поведінка індивіда, що займає певне положення;
- уявлення про запропонований шаблон поведінки, яка очікується від людини в даній
ситуації;
- запропоновані дії, характерні для тих, хто займає певну соціальну позицію;
- набір норм, що визначають, як повинна поводитися людина даного соціального стану.
Таким чином, соціальна роль трактується як очікування, вид діяльності, поведінка, уявлення,
стереотип, соціальна функція і навіть набір норм. Ми розглядаємо соціальну роль як функцію
соціального статусу особистості, реалізовану на рівні суспільної свідомості в нормах і санкціях у
соціальному досвіді конкретної людини, яка визначає його можливу конфліктну поведінку.
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Види соціальних ролей визначаються різноманітністю соціальних груп, видів діяльності й
відносин, у які включена особистість. Залежно від суспільних відносин виділяють соціальні й
міжособистісні ролі.
Соціальні ролі пов'язані з соціальним статусом, професією або видом діяльності (учитель, учень,
студент, викладач). В інтеракціоністських концепціях такі ролі називають конвенціональними
("конвенція" – угода). Це стандартизовані безособові ролі, що будуються на основі прав і обов'язків,
незалежно від того, хто ці ролі виконує. Виділяють соціально-демографічні ролі: чоловік, дружина,
дочка, син, онук. Чоловік і жінка – це теж соціальні ролі, біологічно визначені специфічні способи
поведінки, закріплені суспільними нормами, звичаями.
Міжособистісні ролі пов'язані з міжособистісними відносинами, у тому числі й міжособистісними
конфліктами, які регулюються на емоційному рівні (лідер, скривджений, знехтуваний, улюбленець
тощо).
Багато міжособистісних ролей визначаються індивідуальними особливостями людини. І навіть
серед різноманіття індивідуально-типових проявів особистості можна помітити соціально-типові ролі.
У театральному мистецтві виділяють своєрідну спеціалізацію акторів на виконання ролей, найбільш
відповідних їхнім зовнішнім сценічним даним, характеру, обдаруванням і певному соціальнотиповому образу. Деякі актори мають яскраву особистість, що тяжіє до певної міжособистісної
соціальної ролі. Такі актори виступають, як правило, в специфічному амплуа. Амплуа – тип
акторських ролей, схожих за характером і відповідних індивідуальним особливостям актора.
Виділяють амплуа трагіка, коміка, героя, простака і т.д.
У житті, у міжособистісних відносинах, кожна людина виступає у певній домінуючій соціальній
ролі, своєрідному соціальному амплуа як найбільш типовому індивідуальному образу, звичному для
навколишніх. Зміна звичного образу вкрай важка як для самої людини, так і для сприйняття
навколишніми. Чим більш тривалий період часу існує група, тим більшою мірою стають звичними
для навколишніх домінуючі соціальні ролі кожного учасника групи й тим складніше змінити, звичний
для навколишніх стереотип поведінки.
За ступенем прояву виділяють активні й латентні ролі. Активні ролі обумовлюються конкретною
соціальною ситуацією й виконуються в цей момент (учитель на уроці); латентні не проявляються в
актуальній ситуації, хоча суб'єкт потенційно виступає носієм даної ролі (учитель будинку). Оскільки
кожна людина, як правило, входить у різноманітні соціальні групи, у яких не може перебувати
одночасно, вона має велику кількість латентних соціальних ролей. За способом засвоєння ролі
діляться на вроджені (обумовлені віком, статтю, національністю) і набуті (засвоювані в процесі
соціалізації).
Основні характеристики соціальної ролі виділені американським соціологом Т. Парсонсом. Він
запропонував чотири характеристики будь-якої ролі [2]:
1. За масштабом. Частина ролей може бути строго обмежена, у той час як інша частина розмита.
2. За способом отримання. Ролі діляться на запропоновані й завойовані (ще їх називають
досяжними).
3. За ступенем формалізації. Діяльність може протікати як у строго встановлених межах, так і
довільно.
4. За видами мотивації. У якості мотивації можуть виступати особистий прибуток, суспільне
благо тощо.
Масштаб ролі залежить від діапазону міжособистісних відносин. Чим більшим є діапазон, тим
більший масштаб. Так, наприклад, соціальні ролі подружжя мають дуже великий масштаб, оскільки
між чоловіком і дружиною встановлюється найширший діапазон стосунків. З одного боку, ці
відносини міжособистісні, що базуються на різноманітті почуттів і емоцій; з іншого боку – відносини
регулюються нормативними актами й у певному розумінні є формальними. Учасники даної
соціальної взаємодії цікавляться різноманітними сторонами життя один одного, їх відносини
практично необмежені. В інших випадках, коли відносини строго визначаються соціальними ролями
(наприклад, відносини продавця й покупця), взаємодія може здійснюватися тільки з конкретного
приводу (у цьому випадку – покупки). Тут масштаб ролі зводиться до вузького кола специфічних
питань і є невеликим.
Спосіб отримання ролі залежить від того, наскільки неминучою є дана роль для людини. Так, ролі
парубка, чоловіка, жінки автоматично визначаються віком і статтю людини й не вимагають
особливих зусиль для їхнього набуття. Тут може бути тільки проблема відповідності своєї ролі, яка
вже існує як така. Інші ролі досягаються або навіть завойовуються в процесі життя людини й у
результаті цілеспрямованих зусиль. Наприклад, роль студента, наукового співробітника, професора і
т.д. Це практично всі ролі, пов'язані із професією й будь-якими досягненнями людини.
Формалізація як описова характеристика соціальної ролі визначається специфікою
міжособистісних відносин носія даної ролі. Одні ролі припускають встановлення тільки формальних
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відносин між людьми із твердою регламентацією правил поведінки; інші, навпаки, – тільки
неформальних; треті можуть поєднувати у собі як формальні, так і неформальні відносини. Очевидно,
що відносини представника ДАІ із порушником правил дорожнього руху повинні визначатися
формальними правилами, а стосунки між близькими людьми – почуттями. Формальні відносини
часто супроводжуються неформальними – у них проявляється емоційність і вони можуть як
знижувати, так і підсилювати конфліктну поведінку, адже людина, сприймаючи й оцінюючи іншого,
проявляє до нього симпатію або антипатію. Це відбувається, коли люди взаємодіють якийсь час і
відносини стають відносно стійкими.
Мотивація залежить від потреб і інтересів людини. Різні ролі обумовлені різними потребами й
інтересами. Батьки, опікуючись про благо своєї дитини, керуються, насамперед, почуттям любові й
турботи; керівник трудиться в ім'я справи тощо. Але ці ролі мають значний конфліктний потенціал.
Часто виникають зіткнення, обумовлені неадекватністю сприйняття ролей взаємодіючих людей.
Вплив соціальної ролі на конфліктостійкість поведінки особистості досить великий. Чим більше
соціальних ролей може відтворити людина, тим більше вона пристосована до життя. Таким чином,
процес розвитку конфліктостійкості особистості часто виступає як динаміка засвоєння соціальних
ролей.
Засвоєння нової ролі може мати велике значення для зміни особистості. У психотерапії існує
навіть відповідний метод корекції поведінки – імідж-терапія. Пацієнту пропонують увійти у новий
образ, зіграти роль, як у виставі. При цьому функцію відповідальності несе не сама людина, а її роль,
яка задає нові шаблони поведінки. Програвання ролей дає не лише психотерапевтичний результат,
але й розвивальний, педагогічний ефект.
Соціальна і неконфліктна взаємодія людей обумовлена багатьма факторами, серед яких соціальні
експектиції (очікування) мають особливе значення. Виступаючи в певній ролі, кожна людина має
права щодо інших учасників взаємодії. Її права стають основою для очікувань, звертання до інших
учасників і пробуджують щось робити задля неї. Оскільки ролі "запозичені", то очікування
обов’язково взаємодоповнювальні. Що є правом для одного партнера, є обов’язком для іншого. Зміст
соціальних ролей полягає в тому, щоб виконувати обов’язки, які накладаються певною роллю, і
реалізувати свої права щодо інших.
Важливе місце в стимуляції конфліктної поведінки відіграє соціальна роль особистості.
Відповідно до класифікації акцентуацій характеру розрізняють такі типи конфліктних особистостей
залежно від соціальних ролей (С. Делікатний, Ю. Плотнікова) [3]:
"Демонстративний" – характеризується прагненням завжди бути в центрі уваги, користуватися
успіхом. Такі люди часто ідуть на конфлікт, щоб бути на виду.
"Ригідний" – відрізняється підвищеною самооцінкою, небажанням і невмінням рахуватися з
думкою інших, відрізняється безцеремонністю і грубістю.
"Некерований" – підвищена імпульсивність, непродуманість і непередбачуваність поведінки, яка
часто є агресивною та зухвалою.
"Надточний" – характеризується добросовісністю, скрупульозністю, пред’являє до всіх завищені
вимоги. Людині властива підвищена тривожність, яка проявляється у підозрах, підчищеній чутливості
до оцінки її дій оточуючими.
"Раціоналіст" – характеризується розважливістю, готовністю до конфлікту в будь-який момент,
коли з’являється реальна можливість досягнути за допомогою конфлікту особистої мети.
"Безвольний" – часто стає знаряддям в руках інших, часто має репутацію доброї і безпечної
людини, від якої не очікують підвоху.
"Склочник" ("провокатор") – для нього конфлікт є можливістю виставити протидіючі сторони в
негативному світлі.
"Агресор" – конфлікт для нього є найкращим способом вирішити свої протиріччя і досягнути
власні цілі. Завжди реагує зі злістю і агресією на будь-яку протидію, важко визнає свою неправоту.
"Стара діва" ("комплекс Наполеона") – найчастіше людина, яка має помітний фізичний недолік
(наприклад, низький ріст, незвичний колір волосся та ін.); відрізняється надмірною образливістю,
схильністю агресивно реагувати навіть на незначні непорозуміння і протиріччя; має високу
тривожність.
"Роздратований" – відрізняється запальністю або агресивністю, що пов’язано зі слабкою нервовою
системою, перевтомами. В конфліктах легко дратується, плаче, скаржиться.
Навички візуальної діагностики особливостей поведінки дозволяють адекватно оцінити
конфліктну особистість, прогнозуючи можливі завершення конфліктів у різних ситуаціях.
При аналізі соціальної взаємодії людей норма виступає як еталон, зразок, що регулює
психологічні механізми діяльності, як організаційно-структурний "параметр", компонент "планів"
поведінки, як образ, що регулює процес діяльності і її конфліктостійкість. До даних механізмів
відносяться: співставлення реальної поведінки й зразка, оцінка відхилення, вибір альтернативних
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варіантів поведінки з урахуванням заданої норми, вибір самого зразка (норми), зіставлення
результатів діяльності з даним зразком.
Вплив на поведінку особистості через свідомість шляхом прямого представлення норми в
словесному формулюванні – один із найважливіших каналів соціалізації члена групи і набуття ним
знань про норми. Але і цей шлях, і структурні перетворення внутрішнього світу особистості під
впливом соціальних норм найбільш ефективні при організації умов, форм, способів поведінки, в яких
закладені соціальні норми, в тому числі етнічні. Такими, зазвичай, виступають як стихійно створені,
так і історично детерміновані соціальні норми поведінки. З урахуванням соціальних норм можуть
бути спеціально організовані конкретні умови діяльності і поведінки людини, а в більш широкому
контексті – соціальної групи і спільноти. Адже формування особистості і її суб’єктивного світу
протікає в конкретних умовах, в безпосередньому оточенні і головним чином в прямому контакті й у
взаємодії з членами реальних груп.
Таким чином, прийняття ролі – це складний процес, який містить в собі, передусім, ідентифікацію,
що нерозривно пов’язана з комунікацією, бо, лише уявивши себе на місці іншої, людина може уявити
її внутрішній стан. Пригадуючи власні перемоги або поразки, вона може співчувати ближнім в
аналогічних ситуаціях. Оцінка чужих переживань – це проекція власних, не виражених назовні актів
поведінки. Тому здатність людини ефективно брати участь у злагоджених діях залежить від її
здатності уявляти у своїй свідомості поведінку різних людей. Перспективою подальших досліджень
вбачаємо експериментальне дослідження взаємозв’язку соціального статусу, ролей та конфліктних
форм поведінки особистості.
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Котловой С. А. Влияние социального статуса на конфликтное поведение человека.
В статье поднимается проблема влияния социального статуса на конфликтное поведение человека.
Автор акцентирует внимание на проблему принятия и исполнения социальных ролей человеком.
Также рассматриваются значение и виды социальных ролей в жизни личности. Приведены виды
конфликтного поведения в зависимости от исполнения социальных ролей, а также приемы
профилактики конфликтного поведения.
Kotlovyi S. A. The Influence of Social Status on the Person’s Conflict Behaviour.
The article is devoted to the influence of social status on the person’s conflict behaviour. The author raises
the problem of assumption and performance of social roles. The types and importance of social roles in an
individual's life are considered. The types of the conflict behaviour depending on the performance of social
roles and also the ways of conflict behaviour preventive measures are displayed.
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АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається сутність андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих.
Прослідковано шлях андрагогіки як самостійної науки в педагогіці. Обґрунтована необхідність
враховувати особливості андрагогічного підходу при організації навчального процесу підготовки
вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти.
Суспільне життя початку ХХІ століття характеризується швидкими і глибинними
трансформаціями. Це проявляється у двох протилежностях: надзвичайно швидкому зростанні
тенденцій до утворення єдиного світового, принаймні європейського, економічного, політичного і
освітнього простору, та на рівні держави – зростанні чинників, основу яких складають такі
культурно-національні особливості, як історична спадщина, духовність, ментальність і освіченість
народу. В умовах суспільства, що стрімко змінюється, стає нагальною потреба в підготовці вчителя,
формуванні його особистісних характеристик, що забезпечується системою післядипломної
педагогічної освіти.
Питання підвищення кваліфікації педагогів розглядали В. І. Бондар, М. Ю. Красовицький,
А. І. Кузьмінський, Ю. М. Кулюткін, М. В. Кухарєва, В. І. Маслов, В. Г. Онушкін, О. П. Тонконога,
П. В. Худоминський, Т. І. Шамова. Однак, на сучасному етапі розбудови системи професійної освіти
існуюча практика навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти не забезпечує
соціально-економічної стабільності та перспектив розвитку суспільства загалом й особистості
фахівця зокрема. Останнє зумовлює потребу пошуку нових підходів до організації навчання в системі
післядипломної педагогічної освіти, а також їх теоретичного осмислення та обґрунтування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, показав, що особливо вагомими в розв’язанні завдань
удосконалення післядипломної освіти педагогів є праці з андрагогіки – галузі педагогічної науки, що
розкриває теоретичні і практичні проблеми навчання, виховання й освіти дорослої людини протягом
усього її життя [1: 453-467]. Наукове завдання представленої публікації полягає у розкритті ролі та
потенціалу основних положень андрагогіки як науки про освіту дорослих у системі післядипломної
педагогічної освіти.
Термін "андрагогіка", утворений за аналогією до терміну "педагогіка" (від грецьк. anоr, andros –
доросла людина + ago – веду), був вперше використаний німецьким вчителем О. Каппом у 1833 році
для позначення особливого розділу педагогіки, в якому досліджуються проблеми навчання та освіти
дорослих. Однак лише з середини ХХ століття він набув широкого вжитку в науковій практиці для
позначення самостійної галузі знань. С. Змійов зазначає, що у цей період у роботах югославських
учених Д. Павичева, М. Огризовича та Б. Самоловчева, німецького вченого Ф. Пеггелера,
швейцарського теоретика Г. Хансельмана, польських учених М. Семенські та Л. Туроса
обґрунтовувалася необхідність по-іншому, ніж у педагогіці, підходити до навчання й освіти дорослих
[2: 90].
Початок формування теоретичних основ андрагогіки як самостійної науки було покладено в
70-80-і роки ХХ ст. у роботах видатного американського андрагога, теоретика і практика освіти
дорослих М. Ноулза, англійця П. Джарвіса, американця Р. Сміта і групи англійських учених з
Ноттингемського університету, в яких визначалися деякі вихідні посилки андрагогічного підходу до
навчання і пропонувалися андрагогічні моделі навчання [2: 91]. Андрагогічні дослідження на початку
80-х років активізували вчені Китаю, а з 90-х років ХХ ст. відповідні наукові розвідки активно
проводяться науковцями США, Великої Британії, Угорщини, Польщі, Росії, Чехії, Фінляндії.
Як часто зазначають, найбільш ґрунтовним дослідженням становлення і розвитку андрагогіки є
дослідження югославського вченого Д. Савичевича. Він довів, що, ідеї Сократа, Платона, Аристотеля
і софістів відображають думки про потребу навчання протягом життя, про особливості шляхів
здобуття знань у різні періоди життя. Подібні ідеї знаходимо в наукових працях Давнього Риму в
період гуманізму й Ренесансу. Зацікавленість питанням навчання дорослих можна відзначити й у
XVII столітті у працях Я. А. Коменського. Концептуальна спадщина Я. А. Коменського дає підстави
для оцінки його як засновника андрагогіки, хоча сам великий педагог цей термін не використовував.
Попередні напрацювання дали можливість мислителям XIX ст. прийти до висновку, що андрагогіка є
особливою галуззю знань, що досліджує навчання й освіту дорослих [3].
Подальший розвиток андрагогіки як науки пов’язують з періодом кінця XVIII ст. – початку
XIX ст.: у Великій Британії створено інститути механіки, коледжі робітників, заочні курси, інтернати,
де надавалася можливість дорослим отримувати освіту. В інших країнах з’явилися освітні асоціації
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робітників, кореспондентські школи тощо. Цікавим є той факт, що навчання дорослих походить від
руху робітників економічного, політичного і освітнього факторів XIX ст. та перших десятиліть XX ст.
Зусилля багатьох дослідників того часу були спрямовані на виявлення особливостей навчання
дорослих і вивчення відмінностей їх навчання від навчання дітей. Андрагогічні ідеї у теорії навчання
дорослих з’являлися й в інших країнах, насамперед у Польщі та Росії [3].
Уперше в російській періодиці термін "андрагогіка" було використано професором Київського
університету М. Олесницьким 1885 року. Вчений уживав цей термін у контексті розвитку освіти в
межах періодів розвитку людини: дитинство, молодість, зрілість і старший (старий) вік. Спираючись
на оптимістичний підхід до людського розвитку, М. Олесницький вважав, що особистість може
навчатися протягом життя. У той час як фізична сила зменшується з віком, енергія інтелекту у
зрілому і старшому віці залишається активною [4].
У перші два десятиліття ХХ ст. освіта дорослих отримала своє осмислення в концепції
позашкільної освіти, яка була розроблена видатним російським ученим Є. Мединським (1885-1957).
Виходячи з уявлення про позашкільну освіту як про складову неперервної освіти (у сучасному
розумінні), Є. Мединський, як зазначає С. Змійов, пропонував назвати науку про "виховання людини"
протягом усього її життя антропагогікою (від грецьк. antropos – людина + ago – веду), але не дав
чіткого визначення її співвідношення з педагогікою або іншими науками про людину. Проте саме він
порушив питання щодо розширення меж наук про освіту з метою дослідження процесів навчання
людини, не обмежуючись шкільним віком [5].
У сучасних тлумаченнях андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих абсолютної єдності
немає. Теза про те, що андрагогіка вийшла з педагогіки, суперечить науковим даним і фактам.
Педагогіка започаткована від філософії. Її шлях становлення і розвитку був дедуктивним, тоді як
головний шлях становлення андрагогіки був індуктивним і емпіричним. Педагогіка – нащадок
німецької класичної філософії, тоді як андрагогіка – продукт руху робітників і освітніх асоціацій
робітників кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. Історичні й порівняльні дослідження показують, що
педагогіка була і лишається наукою про навчання дітей. Спроби розширити предмет педагогіки до
дорослого учня є недостатньо коректними. Проте така ситуація довгий час залишалася незмінною в
Радянському Союзі та деяких інших країнах Східної Європи [3].
Взагалі на сьогодні існує декілька підходів до визначення андрагогіки. Перший підхід базується на
спростуванні всіх підстав вважати андрагогіку самостійною наукою. Захисники цієї позиції вважають,
що навчання й освіта дорослих – галузь дослідження, що належить наукам, які були сформовані
раніше (соціологія, психологія, антропологія, економіка тощо). Прихильники другого підходу,
насамперед, американські дослідники розглядають андрагогіку у прагматичному й практичному
значенні, окреслюють взаємодію дорослого учня і викладача у ході навчання. На основі третього
підходу андрагогіку вважають незалежною науковою дисципліною. Визначена концепція одержала
широку підтримку в Центральній і Східній Європі. Прихильники четвертого підходу розглядають
андрагогіку не просто окремо від педагогіки, але, як і педагогіку, складової частини інтегральної
науки про навчання і освіту людини протягом усього життя [6].
У Радянському Союзі домінуючою концепцією освіти дорослих була концепція педагогіки
дорослих, що є частиною педагогіки як всебічної науки про освіту. Протягом довгого часу радянські
автори відмовлялися схвалити концепцію андрагогіки внаслідок ідеологічних упереджень, оскільки
концепція андрагогіки розвилася на ідеологічних засадах, що не визнавалися у радянській педагогіці.
Проте низка радянських учених виокремлювала дисципліну, предметом вивчення якої було
дослідження навчання та освіти дорослих. Наприклад, А. Даринський, вважав, що педагогіка
дорослих є невід’ємною складовою педагогіки як інтегративної науки про освіту. А. Даринський
визначав специфіку педагогіки дорослих, яка, насамперед, відображена в об'єкті освіти. Межі
дослідження педагогіки дорослих, на думку А. Даринського, набагато ширші, ніж педагогіки взагалі
[7; 8].
Хоча радянські дослідники освіти дорослих розглядали педагогіку дорослих в межах загальної
педагогіки, однак вони окреслили цілу низку розділів цієї науки. За таких умов укладено
класифікацію розділів педагогіки дорослих наступним чином: соціологія навчання дорослих,
психологія старіння і педагогічна психологія дорослих, дидактика дорослих, педагогіка вечірньої
школи, виробництва тощо. Не виходячи за межі загальної педагогіки, радянські автори значно
розширили структуру науки про навчання та освіту дорослих. Найбільший внесок у становлення і
розвиток андрагогіки як науки в Радянському Союзі зроблено Б. Ананьєвим і його ленінградською
школою [3]. На думку Д. Савичевича, внесок цього вченого у розвиток андрагогіки в радянському
суспільстві можна порівняти з внеском Е. Торндайка в розвиток науки про освіту дорослих в США
[9].
В Українському педагогічному словнику термін "андрагогіка" визначається як педагогіка
дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти і
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виховання дорослих. Завданням андрагогіки є опрацювання змісту, організаційних форм, методів і
засобів навчання дорослих [10: 25-26].
Однак, виходячи із вищезазначеного андрагогічна і педагогічна моделі навчання не є
протилежними, а доповнюють одна одну. Навчання людини в період недорослості продовжує
успішно розробляти класична наука про навчання дітей – педагогіка. Особливості навчання
особистості у період дорослості досліджує нова галузь наук про освіту – андрагогіка.
М. Ш. Ноулз назвав андрагогіку мистецтвом і наукою допомоги дорослим у навчанні, системою
положень про дорослих, які навчаються, яку необхідно застосовувати диференційовано до різних
дорослих людей відповідно від ситуації [11]. Польський науковець Л. Турос вважає, що андрагогіка –
це наука про цілі, етапи, умови, результати і закономірності свідомо та цілеспрямовано організованої
освіти і виховання дорослих людей, а також їх самоосвіти і самовиховання [12]. Швейцарський
дослідник П. Фюртеp визначає андрагогіку, як науку про формування людини протягом усього життя
[13].
Сьогодні, згідно з принципами андрагогіки, дорослій людині належить ведуча роль у процесі
навчання. Оскільки дорослі у процесі свого навчання мають свої яскраво виражені специфічні
особливості, які радикально відрізняють їх від недорослих, виділимо передумови, які обґрунтовують
наш вибір на користь андрагогіки як теоретичного підходу у контексті удосконалення навчального
процесу у системі післядипломної педагогічної освіти:
- тому, хто навчається належить ведуча роль в процесі навчання (тому, він той, хто
навчається, а не той кого навчають);
- дорослий, який навчається, прагне до самореалізації, самостійності, самоуправління і визнає
себе таким;
- дорослий, який навчається, має життєвий (побутовий, соціальний, професійний) досвід,
який може бути використаний як важливий елемент навчання для самої людини, так і для його
колег;
- доросла людина навчається для вирішення важливої життєвої проблеми у досягненні
конкретної цілі;
- дорослий, який навчається, розраховує на швидке використання отриманих в ході навчання
умінь, навичок, знань, особистісних якостей;
- навчальна діяльність дорослого, що навчається, значною мірою детермінується часом,
простором, професійними, соціальними факторами, які чи обмежують, чи спонукають до процесу
навчання;
- процес навчання дорослої людини організований у вигляді спільної діяльності того, хто
навчається і навчає на всіх його етапах: діагностики, планування, створення умов, реалізації,
оцінювання, та певною мірою, корекції [2: 96].
Як і кожна галузь педагогічної науки, яка розкриває теоретичні і практичні проблеми навчання,
андрагогіка підпорядковується основним принципам, які дають змогу їй належно функціонувати в
системі післядипломної педагогічної освіти.
1. Пріоритет самостійного навчання. Самостійна діяльність тих, хто навчається, є основним
видом навчальної роботи дорослих учнів. Під самостійною діяльністю розуміємо самостійну
організацію тих, хто навчається, процесу свого навчання.
2. Принцип спільної діяльності, що забезпечує єдність діяльності тих, хто навчається, з тими,
хто навчає, а також з іншими, які навчаються, щодо планування, реалізації, оцінювання і корекції
процесу навчання.
3. Принцип опори на досвід того, хто навчається, згідно з яким досвід того, хто навчається,
використовується як одне з джерел навчання самого слухача та його колег.
4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу кожен, хто навчається, спільно з
тим, хто навчає, а в деяких випадках і з іншими курсантами, створює індивідуальну програму
навчання, що орієнтована на конкретні освітні потреби й цілі навчання та враховує досвід, рівень
підготовки, психофізіологічні й когнітивні особливості того, хто навчається.
5. Системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання відповідності цілей, змісту,
форм, методів, засобів навчання та оцінювання його результатів.
6. Контекстність навчання спрямована на визначення конкретних, життєво важливих для того,
хто навчається, цілей, орієнтованих на виконання ним соціальних ролей або вдосконалення
особистості з урахуванням умов професійної, соціальної, побутової діяльності.
7. Принцип актуалізації результатів навчання. Передбачає невідкладне застосування на
практиці набутих дорослим учнем знань, умінь, навичок, якостей.
8. Принцип елективності навчання. Означає надання тому, хто навчається, певної свободи
вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, місця навчання, оцінювання
результатів навчання.
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9. Принцип розвитку освітніх потреб. Згідно з цим принципом, по-перше, результати навчання
оцінюються виявленням реального ступеня засвоєння навчального матеріалу й визначенням того
обсягу знань, без засвоєння якого неможливе досягнення поставленої мети навчання; по-друге,
процес навчання спрямовується на формування в тих, хто навчається, нових освітніх потреб, які
конкретизуються після досягнення певної цілі навчання.
10. Принцип усвідомленості навчання. Означає усвідомлення тими, хто навчаться, й тими, хто
навчає, всіх параметрів процесу навчання і своїх дій щодо його організації [2: 111-112].
Істотна відмінність наведених принципів андрагогіки від загальновідомих педагогічних принципів
полягає в тому, що вони визначають діяльність, насамперед, тих, хто навчається, тоді як педагогічні
принципи головним чином регламентують діяльність того, хто навчає. Це наштовхує на необхідність
побудови освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти з урахуванням
індивідуальних потреб та можливостей курсантів.
У контексті андрагогічної ідеї варто розглядати диференціацію та індивідуалізацію в системі
післядипломної педагогічної освіти, спиратися на професійний досвід фахівців, рейтингову систему
оцінювання, модульний підхід до навчання, побудову навчального процесу не за предметним
принципом, а на основі життєвої (професійної, виробничої) проблеми або ситуації та ін.
Звідси одна з найважливіших умов забезпечення результативності післядипломної педагогічної
освіти – сприяння розвитку та збагаченню кожної особистості, тобто просування з однієї стадії
розвитку на іншу шляхом створення сприятливого клімату, гуманної атмосфери в процесі навчання.
Наявність атмосфери, що націлює на ефективне навчання, є одним із головних елементів
андрагогічного планування освітнього процесу на відміну від традиційного навчання, де цим
проблемам приділялася незначна увага.
Варто зазначити, що вимоги, які ставить сучасне суспільство до системи післядипломної
педагогічної освіти, визначають необхідність інтеграції різних наук про навчання й освіту людини.
Дослідник С. Змійов визначає в якості такої інтеграційної науки едукологію (від лат. educo – навчаю +
logos – навчання, наука). Ця нова наука прагне осмислити закономірності функціонування і розвитку
сфери освіти загалом. Більшість учених (австралійських, хорватських, російських) відводять
едукології роль наукової дисципліни, що досліджує закономірності організації, функціонування і
розвитку всієї сфери освіти. У цьому проявляється прагнення (і це об'єктивна необхідність), за
влучним висловлюванням С. Змійова, не розглядати навчання людини в безперервності процесу за
окремими частинами у різних науках, а знайти певну інтеграційну науку, яка б дозволила
досліджувати процес навчання людини цілісно протягом усього її життя, хоча й з очевидними
особливостями кожного життєвого періоду [5].
Таким чином, у публікації доведено необхідність впровадження андрагогічного підходу в систему
післядипломної освіти; розкрито потенціал основних положень освіти дорослих у зазначеному
контексті. Звичайно, запропонований аналіз не вичерпує актуальних питань дослідженої проблеми.
Поза увагою залишилися актуальні на сьогодні питання підготовки викладача з основами знань
андрагогіки. Такі фахівці в подальшому можуть ефективно й надійно реалізувати андрагогічний
підхід у процесі становлення і розвитку професійно-педагогічних кадрів.
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Орлова О. А. Андрагогический аспект подготовки учителей
в системе последипломного образования.
В статье рассматривается сущность андрагогики как науки про обучение и образование взрослых.
Отслежен путь андрагогики как самостоятельной науки в педагогике. Обоснована необходимость
андрагогического похода при организации учебного процесса подготовки учителей в системе
последипломного педагогического образования.
Orlova O. A. Andragogical Aspect of Teachers' Preparation in the System of Postgraduate Education.
The article considers the essence of Andragogy as the science about grown-ups' teaching and education. The
route of Andragogy as an independent science in the Pedagogy is traced. The necessity of andragogical
approach in the course of teachers' academic process organization in the system of postgraduate education
is justified.

125

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Педагогічні науки

УДК 378:351.74 (477)
Н. Ю. Гребінь-Крушельницька,

здобувач
(Національна академія внутрішніх справ)
СИНТЕЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Стаття присвячена методологічним аспектам вивчення проблеми професійної самореалізації
особистості курсанта. Визначено методологічні підходи до здійснення аналізу феномена професійної
самореалізації особистості курсанта. Проаналізовано сутність системного, суб’єктно-діяльнісного,
синергетичного, антропологічного підходів. Здійснено синтез окреслених підходів з ідеями
акмеологічного підходу.
Постановка проблеми. Методологічними засадами дослідження питань професійної
самореалізації особистості, її структури та змісту, на нашу думку, є провідні концепти системного,
суб’єктно-діяльнісного, синергетичного, антропологічного підходів, що, у свою чергу,
корелюватимуть з концептами акмеологічного підходу.
Методологія сучасних досліджень і конструктивних перетворень у сфері освіти носить
інтегративний характер. Інтеграція виступає важливою методологічною категорією, тенденцією і
принципом розвитку сучасної теорії і практики освіти. Інтеграцію можна розглядати як засіб,
механізм і процес досягнення цілісності освітніх систем і синтезу методологічних підходів, який, у
свою чергу, має забезпечувати їх сумісність, несуперечливість позицій [1: 16].
Аналіз останніх джерел та публікацій. Успіхи у розвитку освіти загалом та професійної
самореалізації особистості досягнуті завдяки застосуванню наукових підходів: системного
(І. В. Блауберг, В. Н. Садовський, Е. Г. Юдін); суб’єктно-діяльнісного (К. О. Абульханова-Славська,
Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович); синергетичного (І. С. Добронравова, С. П. Курдюмов, І. Р. Пригожин);
антропологічного (І. П. Аносов, І. Д. Бех, І. А. Зязюн, В. І. Муляр); акмеологічного (Б. Г. Ананьєв,
А. О. Деркач, Н. В. Кузьміна, Л. С. Рибалко).
Метою статті є обґрунтування та синтез системного, суб’єктно-діяльнісного, синергетичного,
антропологічного підходів з ідеями акмеологічного підходу щодо професійної самореалізації
курсанта.
Виклад основного матеріалу. Засновником системного підходу вважається австрійський біолог
Л. фон Берталанфі, який дав перше визначення системи як сукупності елементів, що перебувають у
взаємодії, та звернув увагу на існування моделей, принципів і законів, які застосовуються у будь-яких
системах, незалежно від їх змісту [2: 37]. Пізніше основні ідеї системного підходу були впроваджені у
працях С. І. Архангельського, І. В. Блауберга, В. Н. Садовського, Е. Г. Юдіна та інших. Завдяки таким
відомим ученим, як Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, О. Н. Леонтьєв, М. С. Каган, Н. В. Кузьміна,
С. Л. Рубінштейн системний підхід набув свого вагомого значення у психології та педагогіці. В
акмеології системний підхід досліджували А. О. Деркач, В. Г. Зазикін, І. Н. Корнилова, І. Н. Семенов.
Розвиток особистості як основу самореалізації з позицій системного підходу вивчала А. В. Ковальова.
Основною ідеєю системного підходу є осмислення філософських категорій "цілісність", "частина",
"система", "підсистема", "елемент", "структура", "стратегія" [3]. Сутність системного підходу полягає
у розкритті окремих систематологічних стратегій об’єкта пізнання та синтезу усіх уявлень про
систему в єдність; виявленні зв’язків між компонентами системи та перетворенні їх у цілісну картину.
На думку У. Детмера, система – це стратегія досягнення мети і той, хто володіє цією системою,
здатен правильно встановлювати цілі [4: 4]. З позицій системного підходу розглядатимемо
особистість як систему, яка сама себе регулює, працює над власними здібностями та
самовдосконалюється у процесі сходження до поставленої мети – акме-вершини. У межах системного
підходу І. В. Блауберг, у свою чергу, виділяє групу зв’язків взаємодії між елементами системи, які
опосередковуються цілями [3: 255], а тому впливатимуть на зміни у структурі особистості та,
відповідно, на її розвиток. Згідно з такою концепцією професійну самореалізацію особистості та
професійну самореалізацію курсанта, зокрема, розглядатимемо як підсистему у конструкті його
особистості, що містить сукупність взаємопов’язаних діючих елементів, які утворюють структуру
професійної самореалізації.
Отже, професійна самореалізація особистості курсанта має перебувати у тісному взаємозв’язку її
структурних компонентів – саморегуляції, самопізнанні, самоорганізації, саморозвитку,
самовдосконаленні та ін. Завдяки таким елементам структури самореалізації відбувається розвиток
особистості курсанта. На думку Л. С. Рибалко, системоутворювальним фактором розвитку
особистості є мета як найбільш повне розкриття людиною власних можливостей, унаслідок чого вона
досягає певних вершин акме. Так, завдяки самореалізації особистість спроможна самостійно
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підтримувати, відтворювати або вдосконалювати рівень своєї організації, тим самим створюючи
умови для саморозвитку [5: 29].
Розгляд питань професійної самореалізації на стикові акмеологічного і системного підходів, на
нашу думку, дає нові можливості для розвитку особистості курсанта як руху до вершини акме у
гармонійності та взаємоузгодженності дій, підпорядкованих загальній меті – самореалізації у професії
правоохоронця.
На думку відомих вчених А. О. Деркача та В. Г. Зазикіна, в акмеології принцип системності дає
змогу розкрити зміст прогресивного розвитку особистості і її особистісно-професійного розвитку як
акмеологічної системи [6: 30], що має цільовий, проектуючий та моделюючий характер і має справу з
самим механізмом і способом переходу від стану та якості системи, що склалася стихійно до
оптимального, від реального до ідеального за допомогою моделювання сутності останнього і її
практичного досягнення [7: 76].
Механізмами, що продукуватимуть досягнення оптимуму – професійної самореалізації курсанта, у
конкретному випадку – є цілі, мотиви, спрямованість, зусилля, установки, професійні норми.
Оптимально реалізуючи себе під час підготовки у ВНЗ МВС України до майбутньої діяльності
правоохоронця, максимально використовуючи можливості практичної співпраці з органами
внутрішніх справ ще у процесі навчання, а також плануючи подальші кроки руху до вершини акме – є
досягнення курсантом професійної самореалізації.
Отже, з позицій системного підходу, особистість курсанта варто розглядати як цілісну систему, а
його професійну самореалізацію як частину цілого, тобто підсистему, що має чітко окреслену
структуру та стратегію розвитку.
На початку ХХ ст. С. Л. Рубінштейном був актуалізований і розроблений принцип суб’єкта в його
багатогранній і водночас системоутворювальній властивості, в якому було визначено центральну
позицію особистості в організації буття та висловлено думку про те, що насичений внутрішній світ
людини є результатом її життя і діяльності. Уже Б. Г. Ананьєв, на відміну від С. Л. Рубінштейна,
оперував диференційованим поняттям суб’єкта: відрізняв суб’єкт пізнання від суб’єкта діяльності.
Пізніше провідні концепти особистісного (суб’єктного) та діяльнісного підходів були висвітлені в
працях К. О. Абульханової-Славської, Л. І. Божович, Л. С. Виготського, А. О. Деркача, Є. О. Клімова,
О. Н. Леонтьєва, В. Н. Мясищева, В. О. Татенка. Проблему професійної самореалізації у контексті
суб’єктно-діяльнісного підходу вивчали І. Ф. Ісаєв, М. І. Ситникова.
З позицій суб’єктно-діяльнісного підходу основною характеристикою суб’єкта є його здатність до
самовдосконалення, здатність особистості досягати найвищого оптимального рівня свого розвитку,
ідеалу. Таким чином, методологія розвитку перестала зводитись до горизонтального руху, а
відкрилась "вертикаль" в розвитку особистості як сходження до акме вершини та розуміння у
суб’єкта вродженої потреби в самореалізації.
Розвиток особистості (суб’єкта) відбувається у діяльності, адже, з одного боку, діяльність впливає
на ті зміни, що відбуваються у структурі особистості, а з іншого, вона може займатися тими видами
діяльності, які розвиватимуть її творчий потенціал, а значить, даватимуть змогу
самовдосконалюватись та самореалізовуватись. З точки зору суб’єктно-діяльнісного підходу,
особистість – це суб’єкт активності та, відповідно, розвитку. На думку К. О. Абульханової-Славської,
активність суб’єкта проявляється у постійному вирішенні протиріч між тією складною живою
системою, яку представляє він сам, включаючи його цілі, мотиви, домагання, та об’єктивними
(соціальними) системами [8]. Потреби, які представляють епіцентр системи "людина", що соціально
сформовані та детерміновані, ніколи соціумом не задовольняються, а тому суб’єкт активний не через
те, що потреби спонукають його активність, а тому, що він вирішує суперечності між своїми
потребами і можливостями та умовами їх задовольнити.
З позиції суб’єкта правоохоронної діяльності, характеризуємо курсанта як особистість активну, що
здатна до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти, самоорганізації, самовдосконалення, а значить,
до професійної самореалізації. Курсанта можна визнати суб’єктом діяльності органів внутрішніх
справ, якщо він активно оволодіває теоретичними знаннями та практичними вміннями у виховній,
дослідницькій, навчально-пізнавальній, самоосвітній видах діяльності та реалізує здібності до
саморозвитку та самовдосконалення як прагнення до самореалізації в майбутній діяльності
правоохоронця. У висвітленні питань професійної самореалізації курсанта ми не випадково
звертаємося до концепції "само" [9] у контексті суб’єктно-діяльнісного підходу. На нашу думку,
сформованість вищезазначених суб’єктних характеристик у курсантів сприятиме їхньому
особистісно-професійному розвиткові та самореалізації.
Суб’єктно-діяльнісний підхід є надзвичайно близьким до засад акмеологічного підходу, адже
системоутворювальним фактором комплексу в акмеології є суб’єкт [6; 7; 8]. Особистість як об’єкт, з
позицій акмеологічного підходу, розглядається лише в межах її дослідження, діагностики та предмета
пізнання. Результати діагностичного дослідження особистості як об’єкта стають резервами,
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ресурсами практичного процесу самовдосконалення особистості, яке здійснюється самим суб’єктом,
і, як процесу акмеологічної підтримки, практикумів, тренінгів, що здійснюються суб’єктом у
співпраці з наставником, проектуючи та моделюючи власний професійний розвиток, що веде до
особистісної самореалізації.
Отже, у межах сyб’єктно-діяльнісного, акмеологічний підхід до професійної самореалізації
курсанта є двобічним процесом. З одного боку, це визначення себе як сyб’єкта правоохоронної
діяльності: окреслення процесів самості (самовизначення, саморозвиток, самовдосконалення,
самооцінка, самомотивація і т.д.) у здійсненні навчально-пізнавальної, виховної, практичної видів
діяльності та формування здібностей, вибір оптимальних шляхів та стратегій набуття досвіду у
майбутній діяльності органів внутрішніх справ; вираження відповідальності та ініціативи; реалізація
власного потенціалу не лише під час теоретичної підготовки до професійної діяльності, але й під час
виконання практичних завдань. З другого боку, акмеологічний підхід у межах сyб’єктно-діяльнісного
реалізує сyб’єктні функції освіти, а саме: дозволяє курсантам самим обирати ті предмети, які
максимально відповідатимуть водночас їхнім прагненням та здібностям у майбутній діяльності
правоохоронця (Болонська система освіти); формує стійку сyб’єктну позицію курсанта наставниками,
що у моделюванні та акмеологічному проектуванні сходження до професійної вершини стимулює
змінюватися на краще, розвиватися, вдосконалюватися та прагнути до самореалізації у майбутній
діяльності органів внутрішніх справ.
У результаті здійсненого аналізу нам вдалося визначити, що з точки зору сyб’єктно-діяльнісного
підходу професійну самореалізацію курсанта варто розглядати як сyб’єктну діяльність, яка включає
розвиток процесів самості та розвиток курсанта як особистості, що сприяє його сходженню до
вершини акме.
Одними з ключових концептів у структурі професійної самореалізації особистості є
самоорганізація та саморозвиток, що належать до складноорганізованої нелінійної системи сутнісних
сил людини (Г. О. Нестеренко). Вивченням вищеназваних процесів у широкому контексті займається
синергетика. Під час проведення дослідження ми розглядатимемо ці процеси значно вужче – у межах
синергетичного підходу до професійної самореалізації особистості курсанта.
Про розвиток синергетичного підходу у сучасній науці свідчать праці В. І Аршинова,
О. Н. Астаф’євої,
О. В. Вознюка,
І. С. Добронравової,
О. Н. Князєвої,
С. П. Курдюмова,
І. Р. Пригожина, В. О. Цикіна. Синергетичний підхід в акмеології вивчають В. П. Бранський,
С. Д. Пожарський, Н. В. Кузьміна. Професійну самореалізацію з точки зору системного підходу
розглядають Г. О. Нестеренко, А. В. Ковальова.
Фундаментальним поняттям у межах синергетики є поняття відкритої системи, функціонування
якої потребує зовнішнього впливу інших взаємодіючих систем. Їхнє узгодження та взаємодія
приводять таку систему до самоорганізації, що, з позицій синергетичного підходу, є першопричиною
виникнення якісно нових структур у розвитку загалом та в особистісному розвитку зокрема.
Потреби розвитку можуть реалізовуватися лише відкритою системою. Нелінійність особистості
забезпечує оптимальний вибір способів розвитку. У процесі її взаємодії з оточуючим середовищем
відбувається опредметнення – розпредметнення її сутнісних сил, розвиток потенційних можливостей
[5: 34]. Отже, розвиток особистості курсанта, обумовлений його здатністю до самоорганізації, що, у
свою чергу, впливає на вибір напрямів і способів його професійної самореалізації. Адекватно
оцінюючи власні здібності та сутнісні сили, правильно обираючи стратегії просування до акме
вершини, а також за допомогою зовнішніх впливів (наставників, командирів, навчального процесу,
практичної діяльності), курсант зможе впевнено рухатись вперед до поставленої мети.
Механізмом самореалізації виступає діяльність, але не кожний акт діяльності є самореалізацією, а
тільки той, що відповідає внутрішнім тенденціям розвитку особистості. Загальний критерій
самореалізації – відповідність створеного людиною її сутнісним силам [5: 34].
Синергетичний підхід у контексті акмеології виявляє зв’язок індивідуального акме з акме
соціальним, що веде до аналізу процесів розвитку у більш широкому сенсі. Визначаючи місце
синергетичної акмеології в системі акмеологічного наукового знання [10; 11], необхідно відзначити,
що її предметом є людина і соціум як цілісні самоорганізуючі системи, на відміну від прикладної
акмеології, яка розглядає процес розвитку особистості з різних, чітко детермінованих аспектів її
діяльності. Точку зіткнення соціальної синергетики та акмеології визначають як атрактор, який
можна розглядати як своєрідне акме вже не у індивіда, а у соціума.
В. О. Цикін стверджує, що на основі синергетичної парадигми розпочалась розробка нової
методології вирішення сучасних протиріч, становлення цілісно-плюралістичної самоорганізації
(починаючи взаємодією окремих особистостей і закінчуючи всім людством), яка має трактуватися як
новий шлях руху до гармонії, істини, формування нової моделі освіти та навчального процесу [12:
274-275].
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Таким чином, професійну самореалізацію курсанта з позицій синергетичної акмеології визначаємо
як самоорганізуючу систему особистісних мотивів та сутнісних сил курсанта у процесі навчальної,
виховної, пізнавальної, самоосвітньої діяльності, успішність якої залежатиме від взаємодії з іншими
підсистемами діяльності в органах внутрішніх справ, наприклад, колективу, в якому курсанти
порівняно з іншими соціальними групами проводять значно більше загального часу, внаслідок чого
вони як елементи системи поводяться як єдине ціле. На нашу думку, лише у гармонійному колективі
кожен окремий курсант може максимально розвиватися та оптимально реалізовувати намічені цілі.
У сучасних умовах гуманізації освіти особливого значення набуває антропологічний підхід,
основними завданнями якого є виявлення умов, за яких відбувається узгодження мети освіти з
природним розвитком особистості, наближення педагогічного процесу до максимально повного
розкриття і реалізації індивідульних та особистісних начал людини.
Метою антропологічного підходу є з’ясування природи самості людини, можливостей реалізації її
у педагогічному процесі [5: 49].
Провідні положення антропологічного підходу висвітлені у працях І. П. Аносова, Г. Я. Баталіної,
І. Д. Беха, Л. К. Задорожної, І. А. Зязюна, В. І. Муляра, О. С. Петриківської, А. В. Хуторського та ін.
Антропологічний підхід чи антропологічний принцип – це філософська концепція, суть якої
полягає у визначенні основи і сфери "власне людського" буття, особистісної індивідуальності,
суб’єктивно-творчих можливостей людини та з неї і через неї пояснити як її власну природу, так і
сенс і значення оточуючого світу [13: 7]. Таким чином, підґрунтям педагогічної антропології є засади
філософських концепцій про визначення місця людини у світі й ставлення людини до світу,
розуміння реального людського буття в усій його повноті, становлення суб’єктності людини, її
внутрішнього начала [14; 15; 16]. Засновником педагогічної антропології є К. Д. Ушинський, який
запропонував реалізовувати концепти антропологічного підходу у педагогічному процесі. Коріння
акмеологічного підходу веде у педагогічну антропологію К. Д. Ушинського, в основи людинознавства
Б. Г. Ананьєва, О. О. Бодальова, на які, у свою чергу, спираються сучасні дослідження з акмеології
О. С. Анісімова, А. О. Деркача, В. Г. Зазикіна, О. В. Селезньової та ін., в досягнення педагогічної
акмеології Н. В. Кузьміної.
Антропологізм визнає домінантами гуманізму унікальність людини, розуміння її свободи й
відповідальності, відкриту взаємодію з іншими людьми, доповнює характеристику сутності
особистості її цілісністю, універсалізмом і амбівалентністю й сприяє розвитку людини, актуалізує
вивчення її в соціально обумовленому процесі перетворення індивіда на повнофункціональну
особистість [14: 15], що, на нашу думку, є основним завданням педагогічного процесу та сутністю
антропологічного підходу до питань освіти, зокрема.
Предметом педагогічної антропології є об’єкт педагогіки – особистість, що розвивається [16: 14].
Таким чином, можемо говорити про зв’язок антропологічного та акмеологічного підходів у системі
вищої освіти та ВНЗ МВС України зокрема, а тому вважаємо доцільним розкриття проблеми
професійної самореалізації курсанта як концепту розвитку його особистості в умовах навчальної,
виховної, практичної діяльності в органах внутрішніх справ, через його індивідуальне начало та
природу його самості. "Самореалізація у контексті усвідомлення самості є конкретною реалізацією в
діяльності, а складники самореалізації відбивають її зміст – когнітивно-пізнавальний (самопізнання,
самоспостереження, самовизначення); оцінно-ціннісний (самооцінка, самоконтроль, саморегуляція,
самоприйняття, самоствердження)" [5: 55]. До стимулюючих засобів самореалізації особистості в
межах антропологічного та акмеологічного підходів Л. С. Рибалко відносить самовиховання,
самоосвіту, а також створення умов, за яких реалізовувалася б свобода навчатися, рівноправні
суб’єкт-суб’єктні відносини. Також антропологічний підхід корелює з позиціями акмеологічного, що
орієнтує на досягнення акме вершин у цілісному розвитку курсанта в умовах освітньої системи, у
контексті його прагнення до самовдосконалення, здатності реалізовувати свої наміри та здатності до
самовизначення, що є "усталеною самореалізуючою системою з чітко визначеними процесами
прийняття потреб та інтересів як складових компонентів життєдіяльності" [15: 55]. Отже, ключові
концепти антропологічного та акмеологічного підходів спрямовані на стабільний розвиток освітньої
системи та суб’єктів освітнього процесу в умовах цієї системи.
Висновки. Методологічними основами вивчення феномена професійної самореалізації
особистості загалом та професійної самореалізації курсанта зокрема є концептуальні засади
системного, суб’єктно-діяльнісного, синергетичного, антропологічного підходів та їхній синтез з
ідеями акмеологічного підходу. Професійна самореалізація особистості (курсанта) формується у
стійкій взаємодії педагога і вихованця, що забезпечує розвиток внутрішнього потенціалу останнього,
його позитивної мотивації до навчання та майбутньої професійної діяльності, сприятиме створенню
рівноправних суб’єкт-суб’єктних відносин між ними.
Перспективи подальших досліджень. На основі здійсненого аналізу методологічних підходів є
можливими подальші дослідження з питань сутності професійної самореалізації особистості курсанта
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та розробки структури феномена професійної самореалізації курсанта зокрема, що продукуватиме
його розвиток та професійну реалізацію як майбутнього фахівця.
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Гребинь-Крушельницкая Н. Ю. Синтез методологических подходов к проблеме
профессиональной самореализации будущих работников органов внутренних дел.
Статья посвящена методологическим аспектам изучения проблемы профессиональной
самореализации личности курсанта. Определены методологические подходы к осуществлению
анализа феномена профессиональной самореализации личности курсанта. Проанализирована
сущность системного, субъектно-деятельностного, синергитического, антропологического
подходов. Осуществлен синтез обозначенных подходов с идеями акмеологического подхода.
Grebin-Krushelnytska N. U. The Synthesis of the Methodological Approaches on the Problem of
Professional Self-Realization of Future Workers of Internal Affairs.
The article is devoted to the methodological aspects of studying the problem of military student's
professional personality self-realization. Methodological approaches for analyzing the phenomenon of
military students' professional personality self-realization are determined. The sense of systematic, subjectactive, synergetic, anthropological approaches is analyzed. The synthesis of the above mentioned approaches
together with the ideas of the acmeological approach is carried out.
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ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ
В РОМАНІ ТОННІ МОРРІСОН "УЛЮБЛЕНИЦЯ"
Стаття присвячена дослідженню факторів, які сприяють прискоренню та уповільненню руху
художнього часу в романі Т. Моррісон "Улюблениця". Окремо розглядається час зображуваний і час
переживаний. Мовні засоби розподілено за наступними групами: уповільнення швидкості руху часу
(переживаного і зображуваного) (7 засобів); уповільнення швидкості руху часу зображуваного і
прискорення руху часу переживаного (5 засобів); прискорення швидкості руху часу, як
зображуваного, так і переживаного (5 засобів).
Тоні Моррісон є визначною особистістю в афро-американській літературі ХХ сторіччя, чия
літературна діяльність відзначена численними преміями, в тому числі й Нобелівською Премією з
літератури, яку вона отримала в 1993 році. Вона є автором восьми романів. "Улюблениця", 1987 року
– п’ятий роман письменниці.
В основі сюжету роману лежить реальна подія, що стосується біглої рабині Маргарет Гарнер, яка
вбила свою доньку, щоб дитина не попала в рабство. Т. Моррісон взяла цю подію як ядро сюжету
роману про Сіф Саггз, яка вбила свою дворічну доньку, Улюбленицю, коли для неї виникла та сама
загроза [1: 693].
Дослідники творчості Т. Моррісон одностайні у своїх спостереженнях над рухом часу в цьому
романі письменниці, відзначаючи великий розрив у часі між тими подіями, що відбуваються у творі в
порядку хронології, і порядком, в якому ці події описані в романі [2, 3, 4, 5], тобто всі вони звертають
увагу на нелінійний рух часу в цьому романі. Нелінійний рух часу позначається терміном
"темпоральний злом".
Існують чотири основні види темпоральних зломів: ретроспекція, проспекція, розшарування
часу, хронологічні стрибки [6: 89-95]. Ці зломи можливі тому, що час художній знаходиться в
опозиції до часу реального [7: 8]. На відміну від часу реального, час художній "має здатність
стискатися, розтягуватися, йти назад, забігати вперед, тобто рухатися в різних напрямках і з різною
швидкістю" [6: 89]. Ці незвичайні якості художнього часу досить послідовно розподіляються між
часом переживаним (персонажем, оповідачем), з одного боку, і часом зображуваним (автором,
оповідачем), з іншого [6: 89].
Метою даної статті є дослідження зміни руху художнього часу та аналіз факторів, які сприяють
пришвидшенню чи уповільненню його руху у романі Тоні Моррісон "Улюблениця. Об’єктом даної
статті є семантичний аналіз засобів, що вказують на швидкість руху часу в аналізованому романі.
У романі зафіксовані наступні випадки зміни швидкості руху художнього часу: уповільнення
швидкості руху часу (переживаного і зображуваного) (7 засобів); уповільнення швидкості руху
часу зображуваного і прискорення руху часу переживаного (5 засобів); прискорення швидкості
руху часу, як зображуваного, так і переживаного (5 засобів).
І. Уповільнення швидкості руху часу (переживаного і зображуваного).
У тексті аналізованого роману були помічені 7 засобів, які уповільнюють рух художнього часу, як
переживаного, так і зображуваного, а саме: 1) незакінчені речення персонажів (4 випадки);
2) уточнюючі питання (1 випадок); 3) портрети персонажів (17 випадків); 4) опис пейзажу та
інтер’єру (13 випадків); 5) введення додаткових точок зору (17 випадків); 6) детальне перерахування
об’єктів (4 випадки); 7) лексеми, що позначають дуже тихий звук або його повну відсутність
(6 випадків). Проілюструємо деякі з цих засобів прикладами з роману.
1) Коли персонаж неспроможний закінчити розпочате ним речення, це імплікує емоційне
напруження, збентеження мовця, як у ситуації з Полом Д, який розмірковує про можливість
остаточно оселитися в будинку Сіф: "Probably best, he thought. Still… if her boys were gone…" [8:11].
Незакінчені речення уповільнюють швидкість руху художнього часу, тимчасово переривають
наративний ланцюг.
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2) У наступному прикладі уточнююче питання міститься у внутрішній мові Сіф, яка намагається
пригадати, в якому штаті вона народилась: "Of that place where she was born (Carolina maybe? Or was it
Louisiana?)" [8: 37]. Питання перериває потік спогадів, уповільнюючи швидкість руху як часу
зображуваного, так і часу персонажу.
3) Портрети персонажів у романі написані окремими штрихами, характерологічними деталями,
або низкою уточнюючих деталей. Так Еймі, дівчина, яка допомагала Сіф народити Улюбленицю і
перетнути ріку Огайо, описана тільки яскравими штрихами: "Arms like cane stalks and enough hair for
four or five heads. Slow-moving eyes. She didn’t look at anything quick. Talked so much, it wasn’t clear
how she could breathe at the same time" [8: 39]. Портрети, що містяться в авторській оповіді,
призупиняють наративний ланцюг, уповільнюючи рух художнього часу. Вони діють як специфічне
відхилення від темпоральної лінії, гальмуючи просування вперед художнього часу.
4) Аналогічну функцію виконують описи пейзажу та інтер’єру. Ось як описана таємна схованка
Денвер у лісі: "Back beyond 124 was a narrow field and the stream, hidden by post oaks, five boxwood
bushes, planted in a ring, had started stretching toward each other four feet off the ground to form a round,
empty room seven feet high" [8: 34].
5) Уповільнення руху оповіді досягається шляхом введення додаткових точок зору на той самий
предмет, що повертає оповідь назад, до моменту її початку. Ось як у романі представлені враження
від першої зустрічі з Улюбленицею трьох головних персонажів: Сіф, Поля Д і Денвер: "What occupied
them at the moment was what it might be that she needed. Underneath the major question, each harbored
another. Paul D wondered at the newness of her shoes. Sethe was deeply touched by her sweet name; the
remembrance of glittering headstone made her feel especially kindly toward her. Denver, however, was
shaking. She looked at this sleepy beauty and wanted more" [8: 63].
6) Детальне перерахування об’єктів зупиняє рух сюжетного часу, як це видно з наступного уривку:
"She was spinning. Past the jelly cupboard, past the window, past the front door, another window, the
sideboard, the keeping-room door, the dry sink, the stove – back to the jelly cupboard" [8: 187].
7) Лексеми, що означають дуже тихий звук чи його повну відсутність, вказують на уповільнення
руху художнього часу. Такі звуки можна сприйняти тільки у зміненому стані свідомості, тобто при
повній концентрації уваги на звуці, при відсутності інших відволікаючих факторів. Час, що зупинився,
підкреслюється абсолютною тишею. Коли Сіф впізнала білих людей, які прийшли, щоб знову перетворити її та її дітей на рабів і змусити їх працювати на фермі, час для жінки зупинився, і секунди для неї
перетворилися у вічність: "She was squatting in the garden and when she saw them coming and recognized
schoolteacher’s hat, she heard wings. Little humming birds stuck their needle beaks right through her headcloth
into her hair and beat their wings" [8: 192]. Лексемами, що означають дуже тихий звук чи його повну
відсутність, імплікується тимчасова зупинка як часу зображуваного, так і часу переживаного.
ІІ. Уповільнення швидкості руху часу зображуваного і прискорення руху часу переживаного.
У тексті аналізованого роману були помічені 5 засобів уповільнення швидкості руху часу
зображуваного і прискорення руху часу переживаного: 1) уточнююча деталь (170 випадків); 2)
ретроспекції (171 випадок); 3) розшарування часу (3 випадки); 4) несуттєві, відволікаючі події (34
випадки); 5) повтори (22 випадки).
1) Вживанням уточнюючих деталей підкреслюється схвильований емоційний стан персонажів,
тобто, пришвидшується переживаний час і уповільнюється рух часу зображеного: скрупульозний
поділ звичайної дії на поступові поетапні операції є конвенційним індикатором негативного
психічного стану персонажу. У наступному уривку з роману уточнюючими, не релевантними
деталями передається занепокоєння Сіф, яка чекає повернення своїх синів додому: "There was a time
when she scanned the fields every morning and every evening for her boys. When she stood at the open
window, unmindful of flies, her head cocked to her left shoulder, her eyes searching to the right for them.
Could shadow on the road, an old woman, a wandering goat untethered and gnawing bramble – each one
looked at first like Howard – no, Buglar" [8: 47]. Точна номінація місця подій (топоніми) також
уповільнює швидкість руху зображуваного часу. Коли персонажі точно фіксують назви вулиць, міст,
штатів, − це означає важливість даних місцевостей для них. Поль Д скрупульозно перераховує назви
всіх ферм, на яких він працював будучи рабом, оскільки ці місця є віхами в його житті: "Every one of
his escapes (from Sweet Home, from Brandywine, from Alfred, Georgia, from Wilmington, from Northpoint)
had been frustrated" [8: 316]. Уточнюючі деталі прискорюють рух часу персонажів, викликаючи
спогади, і уповільнюють рух сюжетного часу, повертаючи оповідь до минулих подій.
2) Темпоральні зломи, у даному випадку мова піде про ретроспекцію, впливають не лише на
напрямок руху художнього часу, ламаючи наративний ланцюг, але й на його швидкість. Коли в текст
включається ретроспекція, плин сюжетного часу призупиняється, і це означає, що рух зображуваного
часу значно уповільнюється, тоді як швидкість руху переживаного часу прискорюється, оскільки
персонажі занурюються у спогади про минулі події та пов’язані з ними почуття. Вітчизняна дослідниця
темпоральних зломів, Ю. А. Обелець, пропонує типологію ретроспекції та виокремлює в ній 5 основних
типів [7: 12-13]. Чотири з них були помічені в аналізованому романі: а) інтродуктивна (16 випадків);
б) кумулятивна (29 випадків); в) відновлювана (8 випадків); г) ремінісцентна (118 випадків).
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Ремінісцентна ретроспекція превалює у кількісному відношенні над іншими типами ретроспекції, що
пояснюється наміром письменниці передати думку, наскільки важливим є минуле для головних героїв
роману. У персонажів роману ремінісцентну ретроспекцію викликають різні фактори, від сенсорної
лексики та асоціацій, до питань інших персонажів. Так, спровокований питанням Улюблениці опис
спогадів Сіф про її дитинство та відносини з матір’ю, займає дві сторінки тексту роману: "Your woman
she never fix up your hair?" Beloved asked. … "My woman? You mean my mother? If she did, I don’t
remember. I didn’t see her but a few times out in the fields …" [8: 72].
3) Будучи одним із типів темпоральних зломів, розшарування часу також впливає на швидкість
руху часу художнього. Розшарування часу передбачає співіснування різних, хоча і подібних пластів
часу: теперішнє, теперішнє мить тому і т.д. Інакше кажучи "розшарування часу – це контамінація двох
типів теперішнього в одному реченні" [6: 96]. Цей тип темпорального злому, з одного боку, уповільнює
швидкість руху зображуваного часу, оскільки кожен момент наративного теперішнього є скрупульозно
описаним. З іншого боку – скрупульозно фіксований час підкреслює напружений емоційний стан
персонажів, які відчувають психічне напруження від інтенсивних емоцій. Таким чином, швидкість руху
часу переживаного прискорюється. Прикладами зміни швидкості руху художнього часу шляхом
введення темпорального злому, що розглядається, можуть слугувати епізоди, коли Сіф пригадує, як
вона мала вигравірувати ім’я своєї мертвої доньки на могильній плиті. Її свідомість зафіксувала кожну
мить з тих десяти хвилин, оскільки емоції її були на межі зриву: "Ten minutes for seven letters. With
another ten could she have gotten "Dearly" too?" [8: 5]. Таким чином, темпоральні зломи уповільнюють
швидкість руху зображуваного часу та прискорюють рух часу переживаного.
4) Включення в текст оповіді несуттєвих, відволікаючих подій уповільнює рух зображеного часу.
Хоча, з іншого боку, ці несуттєві події прискорюють рух персонажного часу, оскільки вони
насичують оповідь додатковою інформацією та емоційними стимулами. Проілюструвати сказане
можна наступним прикладом: "Sethe released her daughter’s hand and together they pushed the sideboard
back against the wall. Outside a driver whopped his horse into the gallop local people felt necessary when
they passed 124" [8: 5]. У наведеному уривку несуттєвою, відволікаючою подією з точки зору її
важливості для розвитку сюжету, на перший погляд, є манера, в якій вершник проїздив повз будинок
Сіф. Однак процитований епізод є важливим для розуміння ставлення громади до Сіф та її родини.
Цей епізод може викликати у головної героїні певні емоції, і навіть спонукати її до певних дій і таким
чином прискорити швидкість руху переживаного часу.
5) Повтори уповільнюють швидкість розгортання сюжетного часу. Вони концентрують увагу читачів на емоційному стані персонажів, прискорюючи швидкість руху переживаного часу. Повтори,
що відносяться до тієї самої проблеми, повертають лінію оповіді до певного моменту чи події в
минулому, підкреслюючи важливість цієї події, як, наприклад, повтор у мовленнєвій партії Сіф, яка
веде діалог з Полем Д: "After I left you, those boys came in there and took my milk. … They used cowhide
on you?" – "And they took my milk". – "They beat you and you was pregnant?" – "And they took my milk"
[8: 19-20].
У тексті роману були помічені 5 засобів прискорення швидкості руху художнього часу, як
зображуваного так і переживаного: проспекція (28 випадків); хронологічні стрибки (6 випадків);
дієслова з семантикою інтенсивного руху (5 випадків); 4) пропуск слів, які можна відтворити по
контексту (еліпсис) (2 випадки); 5) лексеми на позначення стану роздратування (1 випадок).
1) Проспекція є одним із типів темпоральних зломів, який відсилає читачів до подій в оповіді, що
наближаються. Як і ретроспекція, проспекція впливає не тільки на напрямок руху художнього часу, а
й на його швидкість. На відміну від ретроспекції, проспекція прискорює рух часу як зображуваного,
так і переживаного. Ю. А. Обелець розглядає проспекцію окремо для часу зображуваного (актуальну,
прямо направлену, контрфактичну) і часу переживаного (формульну, прогнозувальну, дубітарну) [7:
3-14]. У кількісному відношенні вилучені з тексту аналізованого роману приклади ретроспекцій
розподіляються наступним чином: ретроспекції для часу зображуваного: а) актуальна (3 випадки);
б) прямо направлена (1 випадок); в) контрфактична (1 випадок). Ретроспекції для часу
переживаного: а) формульна (1 випадок); б) прогнозувальна (8 випадків); в) дубітарна (14 випадків).
Дубітарна проспекція превалює у романі по тій причині, що майбутнє головних персонажів
нестабільне. Тому вони занурюються у передчуття, відчуваючи невпевненість відносно своїх планів і
надій. Так Сіф розмірковує над можливістю продовжувати свої подальші відносини з Полем Д:
"Would it be all right? Would it be all right to go ahead and feel? Go ahead and count on something?" [8:
46]. У наступному прикладі формульної проспекції одна з головних героїнь, Денвер, прямо заявляє
про свою впевненість у тому, що собака, перелякана примарою дитини, не повернеться додому. У цій
ситуації спостерігається експліцитне формулювання передбаченого результату завершення проблеми:
"He won’t be back", – said Denver. "How do you know?" – "I just know" [8: 66]. Наступним прикладом
проілюстровано вживання прогнозувальної проспекції: "A truth for all times, thought Denver. Maybe the
white dress holding its arm around her mother’s waist was in pain. If so, it could mean the baby ghost had
plans" [8: 42]. Денвер занурена у роздуми, передчуваючи можливі наслідки видіння, побаченого нею у
кімнаті матері.
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2) Хронологічні стрибки, так само як інші темпоральні зломи, не тільки змінюють напрямок руху
часу зображуваного, оскільки вони прискорюють розвиток сюжету, рухаючи вперед час подій, а й час
переживаний рухається вперед разом з часом сюжетним. Роман "Улюблениця" фактично починається
хронологічним стрибком. Перші три речення витримані в теперішньому часі, тоді як четверте речення
повертає читача у минуле кумулятивною та інтродуктивною ретроспекціями. Хронологічний стрибок
позначається темпоральним лексичним маркером "by 1873".
3) Дієслова на позначення інтенсивного руху прискорюють розвиток подій і, відповідно,
швидкість руху часу, як видно з наступних прикладів: "Move. Walk. Run. Hide. Steal and move on" [8:
78]. "How come she always knows exactly what to do and when? Giving advice; passing messages; healing
the sick; hiding fugitives; loving; cooking; preaching; singing; dancing and loving everybody like it was her
job..." [8: 161].
4) Перехід до еліпсису пришвидшує рух художнього часу, як це видно з наведеного нижче
прикладу: "Now she is running into the faces of the people out there, joining them and leaving Beloved
behind. Alone. Again. Then Denver, running too. Away from her to the pile of people over there. They make
a hill. A hill of black people, falling" [8: 309]. Еліпсисом також підкреслюється велике напруження
ситуації, коли Сіф, осліплена материнським інстинктом, біжить, щоб захистити свою дитину від
небезпеки.
5) Перерахуванням лексем на позначення психічного стану роздратування, рух художнього часу
прискорюється, що видно з наведеного прикладу: "She kept them alive and they ignored her. Growled
when they chose; sulked, explained, demanded, strutted, cowered, cried, and provoked each other to the edge
of violence…" [8: 296].
Таким чином, уповільнення руху художнього часу досягається сімома засобами; його прискорення
– п’ятьма засобами; уповільнення швидкості руху часу зображуваного і прискорення руху часу
переживаного – п’ятьма засобами.
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Авраменко С. Р., Череповская Т. В. Особенности движения художественного времени
в романе Тони Моррисон "Возлюбленная".
Статья посвящена исследованию факторов, которые способствуют ускорению и замедлению
движения художественного времени в романе Т. Моррисон "Возлюбленная". Отдельно
рассматривается время изображенное и время переживаемое. Выделены 3 группы языковых
средств, обозначающих: замедление скорости движения времени (переживаемого и изображенного)
(7 средств); замедление скорости движения времени изображенного и ускорение движения времени
переживаемого (5 средств); ускорение скорости движения времени, как изображенного, так и
переживаемого (5 средств).
Avramenko S. R., Cherepovska T. V. The Peculiarities of Time Movement
in Toni Morrison's Novel "Beloved".
The article is devoted to the investigation of the factors, which contribute to either acceleration or
slowing down the fictional time movement in Toni Morrison’s novel "Beloved". Time described and
time experienced are considered separately. Accordingly, 3 groups of language means were
distinguished into those denoting: slowing down of both time described and time experienced
(7 means); slowing down time described and acceleration of time experienced (5 means); acceleration
of both time described and time experienced (5 means).
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРИКМЕТНИКА WHITE В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних та граматичних особливостей
прикметника white в англійській мові на матеріалі художніх текстів американських і англійських
письменників. Проаналізовано найбільш уживані фразеологічні одиниці, до складу яких входить цей
колоронім, та досліджено найбільш значущі зв’язки white з іменниками. Визначено особливості
перекладу цього прикметника на українську мову.
Історія появи позначень кольору невід’ємна від виникнення і розвитку самої людини, поява
перших назв кольорів збігається у часі зі створенням людиною першого кольорового наскельного
малюнка та перших ритуальних пісень, у яких ці лексеми вживалися. Феномен кольору цікавив
людство з давніх-давен. Люди намагалися пояснити це явище, з’ясувати його вплив на мозок і
психіку. Спроби розробити теорію кольору сягають ще часів Платона: "у Платона – колір…
четвертий елемент відчуття. Особливо треба відзначити те, що він знає основу вчення про кольори та
світлотіні" [1: 145]. Ґрунтовно колір як фізичне явище описав І. Ньютон. Саме він виділив у спектрі
7 основних кольорів, виміряв довжину різних світлових хвиль, які і викликають кольорові відчуття.
Однак говорити про колір як щось визначене не можна, це зумовлено неоднаковим сприйманням
даного явища різними людьми. Великим кроком в області кольорознавства стало вчення Й. В. Ґете
про колір. Ось як він пояснює природу кольору: "кольори – діяння світла, діяння і страждання. У
цьому розумінні ми можемо чекати від них розкриття природи світла. Кольори і світло стоять, правда,
в самому точному взаємовідношенні один з одним… Колір є закономірною природою по відношенню
до відчуття зору" [2: 125,131-132]. Німецький філософ критикує певні положення ньютонівської
теорії; і "хоча критика законів, відкритих Ньютоном, базувалась у Ґете не на фізичній основі і в цьому
розумінні була позбавлена наукової доведеності, вивчення зв’язку "світло-колір-емоція" було
великим його досягненням" [3: 114].
Історія появи англійських назв кольорів досить цікава та іноді загадкова: одні мали довгий шлях
еволюції, походження інших та поява їх в англійській мові наразі невідомі, або суперечливі. Багато
позначень кольору походять від забарвлення рослин і природних речовин, які довгий час
використовувалися колористами, як джерело назв для найрізноманітніших відтінків, що з’являлися у
комерційних кольорових довідниках. Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що колірна
лексика постійно є об’єктом дослідження в лінгвістиці. Її розглядали в різноманітних аспектах: вивчалися
механізми номінації колірного простору носіями різних мов (Е. Рош-Хайдер, Р. МакЛорi, Г. Конклін),
походження назв кольорів (Т. Козак, В. Горобець), досліджувалися особливості їхнього функціонування
(С. Кантемір, А. Куслик), розроблялися різноманітні класифікації позначень кольору (Ж. Соколовська,
Н. Пєлєвіна, О. Деменчук) тощо. Назви кольорів стали об’єктом численних наукових розвідок у
психолінгвістиці та фоносемантиці (О. Василевич, В. Москович, С. Мартінек, Р. Фрумкіна, Р. Аллот та
ін.).
В англійській мові крім основних базових кольорів спостерігаємо 6 спектральних кольорів,
позначених лексичних одиниць: red, orange, yellow, green, blue, purple, у той час, як в українській – 7:
червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, відповідно до цього
спостерігаємо певні труднощі у перекладі з англійської мови на українську. У різних мовах
налічується неоднакова кількість лексичних одиниць на позначення кольору і спостерігаються різні
способи класифікації колірної лексики, оскільки кожна мова по-своєму, своїми специфічними
засобами описує і членує об’єктивну реальність. Питання про те, скільки колірних позначень існує в
тій чи іншій мові, і як ці колірні назви співвідносяться з колірним досвідом, завжди цікавили
науковців, а визначення особливостей функціонування колірних позначень у різних мовах займає
особливе місце і в сучасній лінгвістиці.
Першою науковою гіпотезою назв кольорів варто вважати гіпотезу лінгвістичної відносності
Е. Сепіра – Б. Уорфа, яка є частиною інтелектуальної традиції, заснованої на поглядах Ф. Боаса, його
учня Е. Сепіра та Б. Уорфа – послідовника Е. Сепіра. Прихильники цієї гіпотези стверджували, що
культурні моделі, втілені у лінгвістичних символах, включаючи внутрішньомовні символи,
використовуються в організації та інтерпретації досвіду. Інші культури можуть використовувати
відмінні моделі внутрішньомовних символів. Однак, варто зауважити, що спроби привести
© Башманівський О. Л., 2011
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експериментальні докази гіпотези загалом і кожного із вище згаданих напрямків окремо показали, що
можна знайти також свідчення, які суперечать їй [3: 21].
Семантична структура назв кольорів не обмежується лише фізичними ознаками кольору (навіть з
урахуванням понять світлості та насиченості). Семантика назв кольорів безпосередньо пов’язана з
семантикою самого предмета, колірну ознаку якого вона передає, а також знаходиться під значним
впливом різних чинників, зокрема психологічної значущості, фізіологічних особливостей сприйняття
кольору, культурних потреб носіїв мови при номінації колірного простору. Справді, неможливо
співвідносити номінацію кольору лише з суто фізичними, фізіологічними чи психологічними
процесами.
Метою статті є аналіз лексико-семантичних та граматичних особливостей прикметника white в
англійській мові. Зупинимося на дослідженні прикметника, що має основне колірне позначення white.
На основі більшості опрацьованих нами лексикографічних джерел, ми можемо зазначити, що ця
лексема походить від давньоанглійського hwIt, споріднений з давньоверхньонімецьким hwIz,
старослов’янським свет, давньоіндійським śveta – "сяяти, блищати, бути білим" (білий, світлий,
яскравий). Перше відоме нам вживання датується приблизно ХІІ століттям [4: 4].
Якісний прикметник white утворює ступені порівняння whiter, whitest, функцію яких складає не
стільки підсилення насиченості основного кольору (білий, як відомо, ахроматичний колір), скільки
підкреслення контрасту між порівнюваними об’єктами. Подібна властивість у художніх текстах
також виражається сполученням цього прикметника з такими підсилювальними прислівниками, як
very, more, excessively ("… the whitest object" [5: 111], "… with very white teeth" [6: 56], "… white –
whiter than the sheet" [7: 246]).
Одна й та сама колірна лексична одиниця у сполученні з різними іменниками може позначати
абсолютно інший колір, або мати взагалі неколірне значення. Порівняємо колір, позначений
англійським прикметником white у поєднанні з іменниками coffee, wine, man, hair, snow і побачимо,
що у першому випадку це скоріше бежево-коричневий, у другому – блідо-жовтий, у третьому –
тілесний (бежево-рожевий), у четвертому – світло-сірий, і лише в останньому випадку – власне білий.
У словниках зафіксовано такі колірні терміни, що позначають різноманітні відтінки основних
кольорів білого: white – peroxide, milky, pearly, pure opal, snowy, dove.
Позначення цього прикметника виступає в своєму основному значенні здебільшого в достатньо
уніфікованих асоціаціях: білого кольору, слабкого забарвлення (внаслідок відбивання всіх світлових
хвиль), кольору свіжого снігу, крейди, лілей. Асоціація white з кольором снігу присутня у таких
досить поширених словосполученнях, як white Christmas, white New Year, які позначають саме
наявність снігу (що, наприклад, з огляду на кліматичні особливості та внаслідок географічного
положення Великобританії поблизу теплого Ґольфстріму явище нечасте). Крім того, white нерідко
позначає сему яскравого, сліпучого кольору, наприклад: "… with white fire" [8: 90].
Найбільше спостерігаємо використання цього прикметника для позначення кольору, наближеного
до білого: слабкого забарвлення ("the bottles of brandy, one of white wine" [9: 201]); блідо-сірого кольору,
сріблястого, сивого ("almost white curls" [6: 142]), варто зазначити, що у значенні сиве волосся в англійській
мові використовується також прикметник grey ("… was gray at forty – he was white at fifty... " [10: 276]),
зазначено абсолютно сиве волосся (white), та про волосся із сивиною (grey); блідого, безкровного
забарвлення – найчастіше про колір обличчя людини, який може позначатися кольором white у
випадках, які свідчать про: роздратування, гнів, злість ("… eyes white with fury" [11: 257]), переляк,
жах ("the girl grew white" [8: 88]), хворобливість, втомленість ("The doctor squeezed past...white faces"
[10: 262]), здивування, збудження, ("… white with chagrin and surprise" [11: 31]), неінтенсивне
забарвлення: сюди можна віднести словосполучення white coffee (кава з молоком), а також літні (так
звані білі) ночі у північних широтах, коли сонце практично не заходить цілодобово (наприклад: "the
loves of the white hours" [10: 175]), і туман чи серпанок (наприклад: "his voice froze into a white mist" [6:
208]).
Якісний прикметник white – загально прийнятий термін для позначення кольору шкіри європейців,
хоча насправді в такому вживанні позначуваний ним колір далекий від ідеального білого і частіше
асоціюється з блідим рожевo-бежевим. У цьому випадку доцільність вживання цього кольору не
стільки пов’язано з необхідністю точно передати забарвлення, скільки підкреслити контраст із
кольором шкіри, скажімо, представників негроїдної раси ("this white girl" [8: 60]). Також, у цьому
вживанні white може передавати поняття "світліший" порівняно з основним кольором оточення ("...a
nose dabbed clownish white" [10: 181], "woman’s face…white in the dimness" [12: 129]).
У подібних вживаннях стосовно кольору шкіри в текстах нерідко трапляються відтінкові
прикметники з вузькою сферою застосування, а саме pale, cadaverous, pallid та ін. ("a pallid woman …
in black" [8: 142], "In an instant hid face grew violently red – in another as excessively pale" [5: 45]).
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Варто зазначити, що крім вищезгаданих значень цей якісний прикметник широко вживається як
структурний елемент складних прикметників типу white-bearded, white-painted тощо, значення яких
визначається другим елементом ("a succession of white-roofed houses" [9: 80], "a white-smoked crater" [8:
89], "white-painted beds" [13: 136]).
В англійській мові з колоронімом white існує певна кількість фразеологічних варіантів. Як і ФО,
до складу яких входить лексема black, фраземи цієї групи можна розподілити за сталістю колороніма
у складі виразів:
1) лексема white є інваріантним елементом при утворенні таких варіантів: as white as a ghost, as
white as a sheet, as white as ashes, as white as death, as white as marble (блідий як полотно); as white as a
lily, as white as chalk, as white as driven snow, as white as ivory, as white as milk, as white as snow
(білосніжний). Фразеологізмів-метафор, як от to show the white feather, to mount the white feather, to fly
the white feather (злякатися, виявити малодушність); white caps, white horses, white noses (білі гребні
хвиль); to wash a blackmoor white, to wash an Ethiopian white (займатися безнадійною справою); to hang
out a white flag, to hoist the white flag (визнати себе переможеним); to stand in a white sheet, to put on a
white sheet (каятися).
2) лексема white є варіативним компонентом; як правило, і інші лексеми змінюються в сполуці з
даною: to show the white feather, to turn yellow (злякатися, виявити боягузство).
Синонімічними ФО виступають white feather та white liver (малодушність, боягузство). Дані
фраземи відрізняються відтінками значень.
Таким чином, фразеологізми, до складу яких входить колоронім white, як правило, вступають в
синонімічні зв’язки з виразами, компонентом яких є та ж лексема white. Виняток становлять
синонімічна пара to show the white feather та to turn yellow. Виокремлений компонент white у даному
випадку несе смислове навантаження лише з компонентом feather.
У фраземах цей компонент-колоронім має два значення:
1) білий – as white as a lily, as white as chalk, as white as ivory, as white as milk, as white as wool
(білий, як сніг, білосніжний);
2) блідий – as white as a ghost, as white as ashes, as white as marble (блідий, як полотно).
Фразеологізми з першим значенням компонента white є позитивно забарвленими. Про це свідчить
інший компонент ФО (a lily, ivory, milk). Ті ж фраземи, до складу яких входить колоронім white у
значенні "блідий" мають негативне забарвлення, що також зумовлено порівнювальною лексемою
(ghost, ashes). Вирази white feather, white slave, white night, to wash a blackmoor white, lily white, at a
white heat, to bleed white, to turn up the whites of one’s eyes та деякі інші належать до фразеологізмівметафор з компонентом white.
Переважну більшість фразем цієї групи становлять такі вислови, де базою для метафоричного
переосмислення виступає схожість за кольоровою ознакою. Наприклад: a white crow (біла ворона,
дивне явище), the white trap (біла пастка, отрута, яку вживають для полювання), white meat (біле м’ясо
– свинина, телятина, курятина), white frost (іній, паморозь), white caps (білі гребені хвиль, "баранці"),
to hang out the white flag (здатися, визнати себе переможеним) тощо.
Споріднені за своїм значенням і наступні ФО, складовою частиною яких є компонент white у
своєму первинному значенні кольору: white slave (біла дівчина, яку експлуатує хазяїн), white slaver
(поставщик живого товару), white-slave traffic (торгівля живим товаром).
Колоронім white у сполуці з іншою лексемою вживається у деяких ФО для позначення боягузства:
white liver (малодушність, боягузство), white feather (боягузство), to show the white feather (злякатися,
виявити малодушність). Компонент white, виокремлений з даних фразем, не має самостійної
семантики, а набуває змісту лише при взаємодії двох лексем ФО.
Але серед фразем з колоронімом white є і такі, де дана лексема, зберігаючи первинне значення,
впливає на тлумачення всього фразеологізму. У таких ФО семантика компонента white дуже близька
до психологічного трактування білого кольору як кольору чистоти та невинності. Це такі вирази як a
white man (порядна, добре вихована людина), white lie (невинна брехня, брехня заради порятунку), to
put on a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки).
Проаналізувавши цю групу фразеологізмів-метафор, можна зробити висновок, що в більшості
випадків значення лексеми на позначення кольору (тут white) відіграє домінантну роль при утворенні
змісту ФО. Переважно це первинне значення колороніму. Однак психологічний аспект білого кольору
також присутній у семантиці розглянутих ФО.
Проведене дослідження також підкреслює, що прикметник white використовується й у
переносному значенні і, що є досить поширене як у розмовній мові, так і в художній літературі. До
таких значень відноситься надзвичайно поширене у повсякденному вживанні – не позбавлений цноти
і моралі (згадаємо вікову традицію більшості народів одягати наречену у біле вбрання). Відмітимо,
137

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Філологічні науки

що в християнстві непогрішність, святість, чистота позначені білим (Бог являється людям у вигляді,
чи на фоні білого яскравого світла (white nun), ("Your sins be as scarlet… I’ll make them as white as
snow" [14: 155]).
У словниках також можна зустріти значення кольору white як незлісний, той, що не має злого
наміру, з яким пов’язане звичне для всіх використання білого одягу та приладдя у медичних
працівників ("the white flag of a nurse"), також варто зазначити і такі вирази як white lie, white magic,
що позначають добро, захист.
Протягом усіх відомих конфліктів і воєн білий прапор позначав, що нападу з цієї сторони більше
не буде ("She… was driven home through the intertwining dark-lit streets under the high flying white flags"
[13: 69]).
Багатьма дослідниками кольроназв англійської мови відзначалося статистично значущі зв’язки
прикметника white з іменниками teeth, cloud, hands, face. У всіх цих випадках очевидний вплив
семантики іменника, що сполучається з досліджуваною назвою кольору, оскільки забарвлення даних
об’єктів передбачає наявність саме білого кольору. Зрозуміло, що у певних умовах колір, скажімо,
обличчя чи рук може бути далеким від білого (біле обличчя символізує страх, хворобливість,
збудження, хвилювання); вибір саме цього прикметника для позначення кольору шкіри зумовлюється
виключно контекстуальними потребами та індивідуальними особливостями авторського сприйняття
дійсності ("his cool, white, flower-like hands" [8: 26], "How horribly white the long hands looked! " [8:
157], "in contrast with her white doughy face" [12: 86]).
Наявність статистично значущих зв’язків прикметника white з підкласом іменників "Людина", на
нашу думку, не є несподіваним, оскільки саме з цими іменниками ОКП white фігурує у досліджених
текстах у всьому розмаїтті прямих та переносних значень. Так, словники фіксують вживання white
для позначення кольору шкіри представників європеоїдної раси, кольору повністю сивого волосся,
зубів, білків очей, а також кольору шкіри обличчя людини, яка відчуває гнів, злість, роздратування,
переляк, жах, хворобливість, втому, збудження.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні стилістичних та символічних
особливостей назв кольорів, їх функціонування у художньому тексті різних стилів, жанрів, авторів.
Використання прикметників на позначення кольору дозволяють точніше і, в той же час, яскравіше
та образніше описати ознаки, властивості реалій оточення, зображуваного письменником. Крім того,
колірні характеристики, завдяки їх смисловій та емоційній насиченості, є одним із засобів втілення
естетичних ідеалів автора; вони виражають його оцінки і ставлення до описуваного, слугують
розкриттю його ідей, уявлень та поглядів, тобто особливостей його світогляду. Вивчення тенденцій
вживання назв кольорів у творчості того чи іншого автора дозволяє повніше дослідити неповторність
авторського стилю. Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що індивідуальні
особливості авторського стилю розвивають культурний компонент семантичної структури назв
кольорів через розгалуження мережі переносних та символічних значень.
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Башмановский А. Л. Лексико-семантические и грамматические особенности
прилагательного white в английском языке.
В этой статье проведено исследование лексико-семантических и грамматических особенностей
прилагательного white в английском языке на материале художественных текстов американских и
английских писателей. Проанализированы наиболее употребляемые фразеологические единицы, в
состав которых входит этот колороним, и исследованы наиболее значимые связи white с
существительными. Выделены особенности перевода этого прилагательного на украинский язык.
Bashmanivskyi O. L. The Lexical-Semantic and Grammar Peculiarities
of the Adjective White in English Language.
This article investigates the lexical-semantic and grammar peculiarities of the adjective white in English, on
the grounds of American and English writers’ classical texts. The most common phraseological units that
include this koloronim are analyzed and the most significant ties with nouns are investigated. The translation
peculiarities of this adjective into Ukrainian are determined.
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ПАРАДИГМА КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ
МІФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
У статті виділено та охарактеризовано основні поняття міфологічного аналізу художнього
тексту: "міф", "міфема", "міфологема", "архетип", "легенда". Автор також розрізняє основні
елементи міфологічного запозичення – образ, мотив, сюжет – та вказує на варіативність
характеру їхнього запозичення. Запропоновано власну методику міфологічного аналізу
художнього тексту.
Численні дослідження природи міфу зарубіжними та вітчизняними вченими у ХХ столітті
викликали неабиякий інтерес до теорії міфологічного аналізу та застосування його методики до
аналізу художнього тексту. Міфоаналіз на сучасному етапі – складна й широко розгалужена теорія,
притаманна різним гуманітарним наукам. У літературознавстві міфу надають особливого значення,
оскільки вся художня література вщерть наповнена міфами, міфічними сюжетами, міфологемами і
міфосвітами. Ефективність застосування методики міфологічного аналізу до характеристики
художнього тексту безпосередньо залежить, на нашу думку, від чіткості розрізнення основних понять
міфоаналізу – міф, міфема, міфологема, архетип, легенда.
У першій половині ХХ століття на основі культурної антропології Дж. Фрезера та індивідуальної
психології К. Юнга формуються дві літературознавчі школи міфологічного аналізу: міфоритуальна
(або кембриджська), представлена послідовниками Дж. Фрезера (Дж. Гаррісон, Ф. Конфорд,
Дж. Вестон), та архетипна (юнгіанська), основні засади якої розвивали Дж. Мюррей, М. Бодкін,
К. Стілл, взявши за основу теорію архетипів К. Юнга. Дж. Фрезер у своєму дослідженні "Золота
галузка" простежує архетипні зразки міфів і ритуалів в усній та обрядовій традиціях різних культур.
Для літературної критики особливе значення мали припущення Дж. Фрезера, що міф – це
відгалуження або проекція ритуалу, яка супроводжує ритуал або йде після нього [1: 431-435].
Представники кембриджської школи вивчали вплив саме ритуального боку міфу на художню
творчість.
К. Юнг присвятив значну увагу дослідженню міфу та архаїчних образів та переживань –
архетипів. В аналітичній психології К. Юнга архетип співвідноситься з несвідомою активністю
людини, хоч і не визначається нею. Архетип, закладений в основу чуттєво-настроєвих комплексів,
визначаючи їх автономію, найяскравіше постає в міфах, фантазіях, снах, галюцинаціях, художній
творчості у вигляді спрадавна стійких мотивів та асоціацій, названих К. Юнгом архетипічними
ідеями, що існують поряд з інстинктами [2: 61, 96].
У 1940-60 роки ХХ століття міфологічна критика стає одним із провідних напрямів
літературознавчої думки у Сполучених Штатах Америки (Р. Чейз, Н. Фрай, Л. Фідлер, Ф. Янг,
Л. Федер, Дж. Вайт), найвищим досягненням якої стала праця Н. Фрая "Анатомія критики" (1957).
Канадський літературознавець і теоретик Н. Фрай – найвідоміший представник архетипної моделі
аналізу літературних текстів. Фраєве тлумачення архетипу відмінне від Юнгового: по-перше,
дослідник звільняє архетип від "обов'язку" бути виразником підсвідомого; по-друге, Н. Фрая цікавить
власне літературний архетип, наявність якого висувається з концепції літератури як іманентної,
самодостатньої естетичної комунікації. Саме в міфах дослідник вбачає той першоелемент літератури,
яким можна замінити поширений принцип міметизму (наслідування життєвих форм). Міметизм, на
його думку, можна визнати хіба що епізодичним чинником у художній творчості. Міфи забезпечують
певний кодовий сенс літературному творові, але водночас не обмежують письменника в
індивідуальній модуляції "першообразу". Так виникає те, що Н. Фрай називає зміщеною міфологією
(displaced myths). Отже, за Н. Фраєм, вся література може бути визнана зміщеною міфологією, але її
інтерпретатора повинен передусім цікавити характер такого displacement [3: 134-140].
У своїй праці Н. Фрай подає основні модуси переміщення (зміщення) міфу, типологізовані ним за
тематично-наративною ознакою, це – міф, романс (легенда), високоміметичний модус (епос та
трагедія), низькоміметичний модус (комедія та реалістична література), іронічний модус. Теорія
модусів розглядається ним на різних рівнях – історичному, символічному, архетипному та
риторичному, що виявляється у чотиричленній структурі "Анатомії критики". Отже, за Н. Фраєм
існують такі способи організації міфів та архетипних символів у літературі:
1. Невитіснений міф: займається богами або демонами і має форму двох контрастних світів,
повних метафоричних ідентифікацій, одна з яких є бажаною, а інша – небажаною. Одну з цих форм
метафоричних організацій називаємо апокаліптичною, а іншу – демонічною.
© Вишина М. Ю., 2010
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2. Романтична тенденція: підказує невисловлений прямо міфічний зразок у світі. Цю тенденцію
ми близько пов’язуємо з людським досвідом.
3. Тенденція до "реалізму": сприяє зосередженню уваги на змісті та способі представлення, а не на
формі фабули [4: 117].
Над проблемами міфології та архетипів розмірковує французький науковець М. Еліаде у праці
"Міф про вічне повернення (Архетипи й повторюваність)". Він визнає за міфом пріоритет на
божественну реальність. Учений вважає, що органічною властивістю будь-якої міфології є наявність
у ній сакрального змісту (sacrum). Саме сакральний сенс, на думку дослідника, надає міфові
особливої значущості. М. Еліаде вважає, що міф орієнтує людину в оточуючому її світі. Міф
невіддільний від людини, він становить собою органічну частку самого людського єства, а, отже, і у
часі змінюється разом із людиною. Таким чином, за М. Еліаде, міф – це історія про те, що сталося in
illo tempore ("в ті часи"), розповідь про те, що боги чи божественні істоти зробили на початку часу (ab
origine). Розповідати міф, на думку дослідника, це означає оголосити те, що відбулося ab origine.
Після того, як його розказали вперше, тобто розкрили, міф стає незаперечною істиною: він лягає в
основу абсолютної істини [5: 51].
Серед найвпливовіших інтерпретаторів міфу в антропологічній науці останніх десятиліть варто
назвати Р. Барта. Науковець виходить із визнання міфом усякого висловлювання. За Р. Бартом, міф –
це комунікативна система, повідомлення, як наслідок, міф не може бути предметом або ідеєю, він є
одним із способів позначення, а, отже, міф – це форма. Порівнюючи міф із семіологічною системою,
Р. Барт виявляє у ньому три елементи, притаманні другій: те, що позначує; позначуване та знак. При
цьому вчений додає, що міф – це виняткова система, особливість якої полягає в тому, що міф
утворюється на основі певної послідовності знаків, яка вже існує до нього. Отже, за Р. Бартом, міф є
вторинною семіологічною системою: відбувається своєрідне зміщення формальної системи
первинних значень на одну позначку шкали, коли третій елемент (знак) стає першим – тим, що
позначує [6: 71-85].
Взявши до уваги міркування науковців з теорії міфокритики, зокрема наведені вище, міфом
будемо називати оповідь, у якій відображено первісний світогляд, що з позицій сучасного
літературознавства розглядається як певна система символів і знаків, які потребують розтлумачення,
а для його носіїв був дійсністю, міфічною реальністю. Із міфом пов'язані такі поняття, як міфема та
міфологема. Під міфемою розуміємо використання в літературі імен міфологічних героїв, а також
певних міфологічних фактів. Під міфологемою – наявність у літературному творі відомого
міфологічного сюжету або мотиву. Таким чином, порівнявши ці два поняття, можемо констатувати
те, що перше з них має вужчий характер: міфема виконує образотворчу функцію (викликає в уяві
читача певні асоціації), не змінюючи перебіг сюжету, а міфологема – формотворчу, структуруючи
сюжет усього твору.
Аби розрізнити поняття легенда та міф, звернемося до з'ясування часових площин, у яких
відбувається розгортання подій. Як уже зазначалося, у міфі відображено події, які мали місце у
доісторичному (міфічному) часі, реальному для учасників цих подій. Легенда ж звернена до
історичного минулого народу або до передісторичного, біблійного часу. Варто зазначити, що
легендарний час не обов'язково пов'язаний з минулим, події, про які йде мова у легенді, можуть
відбуватися у теперішню епоху або в далекому майбутньому. Крім того, міф завжди пов'язаний з
певним ритуалом, а легенда незалежна від нього. Поняття архетипу також розглядаємо у
співвідношенні з міфом. На наш погляд, архетип і міф співвідноситься як частина з цілим:
охарактеризувавши міф як оповідь, у якій відображено первісний світогляд, поняття архетипу будемо
вживати на позначення постійних первісних образів (праобраз, образ-основа, константа), які
безпосередньо беруть участь у формуванні цього світогляду, є його складовими.
Як уже зазначалося, не завжди вдається чітко провести паралель між міфологією та фольклором.
Зважаючи на це, вслід за Н. Фраєм, розглядатимемо введені до художнього, зокрема, літописного
тексту міфи, легенди та казкові сюжети як своєрідний зміщений міф (за Н. Фраєм). Будь-який автор,
наприклад, творці найдавнішого українського літопису "Повісті врем'яних літ", працюючи з міфомінваріантом, більшою чи меншою мірою видозмінює його та доповнює традиційне трактування міфу
власним баченням. Саме в момент залучення відомого міфологічного сюжету, мотиву чи окремого
образу до художнього твору і відбувається своєрідне зміщення міфу, а автор перетворюється на
інтерпретатора. Про відсутність такого зміщення можемо говорити тільки в разі повного збігу міфу,
що вводиться до твору, з джерелом запозичення (інваріантом). Під час аналізу тексту "Повісті
врем'яних літ" випадків такого збігу не виявлено, а, навпаки, у літописі віднайдено численні зразки
міфологічного запозичення, в якому лише віддалено простежується подібність до інваріанту. Цей
факт уможливлює наше припущення щодо зміщеної міфології.
Важливу роль у міфологічному аналізі художнього тексту, зокрема "Повісті врем'яних літ",
відіграє виділення та розрізнення основних елементів запозичення: образ, мотив, сюжет. Це
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пов'язано з тим, що під час запозичення автори по-різному працюють з міфом-основою (або міфомінваріантом), вдаючись до його повного (відтворення сюжету, ідентичного з інваріантом) або
часткового запозичення (наприклад, залучення до оповіді окремого міфологічного мотиву або
образу). Зіставляючи ці поняття, зазначимо, що найширшим із них є сюжет, що передбачає у собі
наявність двох інших – мотиву та образу. Таким чином, за умови впізнаваності у запозиченому
матеріалі відомого мотиву та основних образів, характер і зміст яких розкривається у певній
послідовності подій, матимемо сюжетне запозичення. У випадку встановлення суттєвої різниці між
джерелом запозичення та самим запозиченням можемо говорити лише про образну аналогію або
використання певного мотиву. Образна аналогія провокує читачів до метафоричного зіставлення з
відомою подією чи персонажем з метою глибшого розуміння авторського задуму, проведення певних
паралелей. А мотив, зазвичай, виступає як елемент відомого сюжету, його своєрідне "зерно", яке
окреслює й певним чином зумовлює наступне розгортання сюжету. Залучаючи до художнього тексту
той чи інший міфологічний мотив, обминаючи при цьому сюжет загалом, автор надає читачам
простір для творчої уяви, стимулює їх до активного прочитання, що полягає у міркуванні над метою
введення до тексту певного мотиву та його впливу на подальший розвиток подій.
На необхідність розрізнення різноманітних елементів запозичення вказує і представник сучасної
міфологічної школи А. Нямцу, виділяючи, зокрема, міфологічні ситуації та персонажі. Дослідник
зазначає, що міфологічна ситуація потребує наявності певних героїв, а міфологічні персонажі загалом
є автономними, тому що вони безпосередньо створюють ситуацію, провокують появу конфліктів,
активізують розвиток дії, зумовлюють трагічний або комічний характер останньої. Однак А. Нямцу
підкреслює, що в той же час не можна говорити про абсолютну незалежність міфологічного
персонажу від ситуації, яка "зробила" його типом, символом, емблемою. Дослідник також
розмірковує над запозиченням традиційних літературних сюжетів, які поділяє на активні та пасивні.
Активні структури, на думку А. Нямцу, постійно функціонують протягом усіх культурно-історичних
епох, "демонстративно" пристосовуючись до вимог інонаціонального контексту (Прометей, Касандра,
Іуда, Дон Жуан, Дон Кіхот тощо). Для пасивних структур характерна перервність літературного
функціонування, яка у кожному конкретному випадку вимагає розгляду численних додаткових
факторів, що вирішують подальшу літературну долю даної традиційної структури. До пасивних
сюжетів належить досить незначна кількість сюжетів і образів фольклорно-міфологічного та
літературного походження, змістові домінанти яких є більш залежними від реальних національноісторичних факторів [7: 45, 52-53].
Важливим також бачиться питання про характер запозичення того чи іншого міфологічного
сюжету, мотиву чи образу. Враховуючи різноманітні фактори, зокрема повноту запозичення, форму
викладу, авторське бачення та ступінь творчості, можемо виділити такі рівні запозичення міфів:
переказ, наслідування, трансформація, адаптація, порівняння, варіація тощо. Використання будьякого рівня запозичення, передусім, зумовлено художньою метою, якої прагне досягти автор. Переказ
і наслідування – якнайближче до міфу-інваріанту. Використання цих рівнів зводиться до переказу
відомого сюжету, мотиву чи образу, метою якого є залучення до твору світової літературної традиції.
Трансформація як один із рівнів запозичення перегукується з варіацією. Обом цим рівням притаманна
активна робота з інваріантом: беручи за основу відомий міф, автор творчо підходить до його
трактування, трансформуючи або варіюючи сюжетну лінію, окремий мотив чи образ. При цьому
автор має зберегти певні характеристики міфу-основи задля його пізнаваності. В іншому випадку
мова йтиме не про варіацію або трансформацію, а про якісно новий твір. Адаптація запозиченого
міфу полягає у його пристосуванні до художнього задуму певного твору, перенесенні на інший ґрунт
(у іншу культурно-історичну епоху, форму світогляду, систему цінностей тощо). Порівняння певного
міфологічного сюжету, мотиву чи образу в межах одного твору здійснюється, на нашу думку, з метою
створення єдиного літературного простору, демонстрації наступності художніх традицій. Окрім
цього, відкрите або приховане порівняння дає змогу простежити еволюцію того чи іншого сюжету,
мотиву, образу. Зважаючи на все сказане, ми можемо говорити про образотворчу функцію міфів, які
вводяться до контексту літературного твору.
Діахронічне відтворення шляху пізнання міфу дослідниками, що належать до різних епох і країн,
дозволяє нам зробити певні висновки щодо характеру зв’язку міфології з літературою. Художня
література активно запозичує міфологічні сюжети, мотиви й образи, а фольклор, як вже зазначалося,
взагалі створювався на міфологічній основі. Саме у міфах найяскравіше постають первісні образи –
архетипи. У художній літературі архетип виявляється через певні символи, які мають прихований
сенс і потребують відповідного тлумачення. У зв’язку з цим з’являється потреба звернення до
міфології, яка вщерть наповнена найрізноманітнішими символами. Дослідники проводять паралель
між архетипом і міфом, або навіть уподібнюють його до тих мотивів і образів, які походять від міфів.
Така символічність значень і варіаційність трактувань дозволяє авторові використовувати міф як
певний засіб для досягнення художньої мети твору.
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Враховуючи те, що твір – не життя, а мистецтво, окреслимо методику міфологічного аналізу
твору. Сутність будь-якого аналізу твору полягає у його розчленуванні на компоненти з подальшою
їх характеристикою, міфологічний же аналіз потребує деяких уточнень. Міфологічний аналіз,
передусім передбачає виявлення та виокремлення саме міфологічних структур, і це лише перший
крок багатоскладового процесу міфологічного аналізу художнього твору. Наступні дії передбачають
роботу з довідковими та енциклопедичними виданнями з метою ідентифікації міфу та порівняння
міфу-оригіналу з його літературним варіантом. Подальший етап аналізу має дати відповіді на цілу
низку питань: в якому контексті вживано той чи інший міф, з якою метою автор вводить його до
твору, яку художню функцію виконує міф тощо. Узагальнюючи сказане, перерахуємо необхідні етапи
методики міфологічного аналізу художнього твору:
1) розпізнавання і виявлення у художньому творі міфів різного походження та ідентифікація
літературного варіанта міфу з інваріантом, тобто встановлення міфу-основи, запозиченого автором;
2) характер зміщення міфу: зіставлення літературного міфу з виділеним інваріантом з метою
встановлення повноти запозичення (повне або часткове, наприклад, запозичення окремого мотиву,
образу чи символу);
3) з’ясування художнього колориту й авторського трактування міфологічного образу чи мотиву.
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Вышина М. Ю. Парадигма ключевых понятий мифологического анализа
художественного текста.
В статье выделены и охарактеризованы основные понятия мифологического анализа
художественного текста: "миф", "мифема", "мифологема", "архетип", "легенда". Автор также
различает основные элементы мифологического заимствования – образ, мотив, сюжет – и
указывает на вариативность характера их заимствования. Предложено собственную методику
мифологического анализа художественного текста.
Vyshyna M. Y. The Paradigm of Key Notions of Mythological Analysis of Literary Text.
In the article the key notions of mythological analysis of literary text – "myth", "mythem", "myhtologem",
"archetype", "legend" – are marked out and characterized. The author also distinguishes the main
components of mythological adoption such as image, motive, plot and points out the variability character of
their adoption. The author’s methodology of mythological analysis of literary text is suggested.
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НІМЕЦЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ У СТІЙКИХ ОБРАЗНИХ ПОРІВНЯННЯХ
У статті досліджуються німецькі стійкі образні порівняння в аспекті їхньої участі у формуванні
національного етнічного менталітету. Образні порівняння аналізуються з позиції процесу порівняння
як важливої мисленнєвої операції через встановлення актуальних для німецької мовної картини світу
основних кодів культури та виділення концептуального значення досліджуваних мовних одиниць.
Дослідження ролі мовних знаків у процесі формування та передачі світосприйняття людей,
їхнього світогляду та культурних цінностей належать до актуальних проблем когнітивної лінгвістики
та лінгвокультурології. Одним із найпродуктивніших матеріалів для проведення таких досліджень
стали фразеологізми та паремії, які повною мірою відображають особливості національного
світобачення, зафіксованого засобами мовного вираження. Стійкі образні порівняння (далі – СОП)
розглядаються як мовні одиниці усталеної структури та ідіоматичного змісту, які несуть властиву
фразеологізмам та пареміям етнокультурну специфіку. Таким чином, актуальність вивчення СОП в
аспекті встановлення їх національних особливостей визначається зацікавленням науковців
лінгвокультурологічними та лінгвокогнітивними дослідженнями мовного матеріалу, що дає змогу
визначити культурно зумовлену та закріплену за мовними знаками специфіку світобачення певного
етносу.
Мета дослідження – встановити особливості національного менталітету, зафіксовані в
німецькомовних СОП. Об’єктом аналізу стала німецька мовна картина світу, відтворена в образних
порівняннях. Предметом дослідження – вербальні засоби вираження специфічних для німецької
культури ціннісних орієнтирів та аксіологічних установок, закріплених в СОП. Матеріалом
дослідження послужила вибірка СОП у кількості 510 одиниць з німецьких лексикографічних джерел.
Аналіз літератури з визначеної проблематики дозволяє зробити висновок про те, що порівняння
належить до основних мисленнєвих операцій, спрямованих на пізнання об'єктивного світу, це один із
найважливіших механізмів, якими володіє людина для передачі існуючих та формування нових знань
[1: 130]. Основними функціями мисленнєвої операції порівняння виступають пізнання одиничного,
особливого і загального; пізнання мінливості речей та явищ; пізнання причин явищ; класифікація,
систематизація предметів і явищ; опосередковане пізнання об'єктивної дійсності шляхом умовиводу;
доведення ознаки [2: 45]. За особливостями реалізації порівняння поділяють на логічні та образні.
Логічні порівняння ґрунтуються на ступінь вияву ознаки, якості чи кількості і не вказують на будь-що
нове у предметах оточуючої дійсності і виконують логічно-інтелектуальну функцію [3: 35]. Натомість
образні порівняння формуються навколо елементів, які належать до різних класів, що дозволяє
виявити логічні ознаки, які належать цим об’єктам. У результаті цього пізнається порівнюваний
об’єкт реальної дійсності. Пізнання, наголошує О. О. Потебня, – це встановлення зв’язку того, що
пізнається Б з тим, що вже пізнано А на основі їх порівняння [4: 132]. Одначе в ході операції
порівняння формується не просто уніфіковане знання про відповідний фрагмент дійсності. Як
зазначає К. І. Мізін, у ході здійснення порівняння образ-еталон отримує "антропоцентричну
семантику", яка формується на основі еталонізованих властивостей, якостей або дій, в результаті чого
відповідні мовні одиниці, які автор називає "лінгвокреативні шедеври", несуть заряд оцінки,
емотивності, експресії або найвищої / найнижчої інтенсивності еталонізованої ознаки [5: 77]. Так
формується національний менталітет, під яким розуміють несвідомі уявлення, вірування, цінності,
традиції та моделі поведінки етнічної групи [6: 51].
Усі порівняння мають чітку структуру. Традиційно виділяють порівнюваний предмет (ядро або
об’єкт порівняння, comparandum) – ознака, явище чи суб’єкт реальної дійсності, який підлягає
порівнянню; предмет, з яким порівнюють, називають сателітом або носієм образа порівняння,
comparatum; відібрані для порівняння якості об’єкта порівняння формують ознаку або основу
порівняння, tertium comparationis. В основі образного порівняння лежить певний образ, який
називають образом-еталоном і який мислиться носієм відповідної якості чи властивості у найвищому
/ найнижчому ступені.
Виявлення особливостей національного світосприйняття та світорозуміння передбачає виділення
особливих для певного мовно-культурного простору концептуальних значень та способу їхньої
фіксації та трансляції в межах етномовного колективу. Для дослідження таких особливостей ми
скористаємося поняттям "коди культури", які визначають як універсальні, найдавніші моделі
світосприйняття, які являють собою "сітку", яку накидає культура на навколишній світ, членує,
категоризує, структурує та оцінює його [7: 5].
© Гайдученко Л. В., 2011
144

Л .В. Гайдученко. Німецький менталітет у стійких образних порівняннях

У ході дослідження СОП встановлено, що в німецькій лінгвокультурі актуалізуються в основному
антропоморфний, зооморфний та фітоморфний, природоморфний, міфологічний, діяльнісний,
артефактний та гастрономічний коди культури.
Фітоморфний код культури представлений нечисленними назвами рослин-еталонів, які
вирізняються чіткою семантикою та яскравою образністю: Bohnenstroh, Pilze, Besenreis, Brombeeren,
Zitrone. Лише в узагальнюючому іменнику Baum "дерево" виділено сему "висока рослина", яка й
покладена в основу порівняння so hoch wie ein Baum. Фітоморфний код культури актуалізується
переважно в компаративних конструкціях, в яких основами порівняння виступають фізичні
параметри об’єкта порівняння (dürr wie ein Besenreis), спосіб здійснення дії (wie die Pilze aus der Erde
schießen) та характер людини (grob wie Bohnenstroh, zart wie eine Mimose).
Зооморфний код культури представлений в німецьких СОП у вигляді образів-еталонів, які
позначають назви тварин. Як еталони для порівнянь використовуються назви добре відомих німцям
тварин, які вирізняються певною ознакою чи властивістю. Через образи-зооніми уточнюються фізичні
ознаки об’єкта порівняння. Сила та міць пов’язуються з ведмедем: er ist stark wie ein Bär, холодний –
із поросям – saukalt, мокрий із пуделем – pudelnass або з мишею – aussehen wie eine gebadete Maus,
швидкий – із ласкою flink wie ein Wiesel, колючий – із їжаком borstig wie ein Igel, сліпий із кротом
blind wie der Maulwurf. Визначаючи характер людини, її емоційно-психологічні стани, німці також
вдаються до зооморфних образів-еталонів: боязливий (ängstlich wie ein Hase, scheu wie ein Reh),
нахабний (frech wie die Laus im Grind), працьовитий (bienenfleißig), стомлений (hundemüde). У СОП
відтворено основні уявлення про типові форми поведінки людини. Так, через образи тварин
описується войовнича поведінка людини: mitspielen wie die Katze mit der Maus, візит без подяки
aufstehen wie die Sau vom Trog, обман j–n ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, уникнення складного
питання wie die Katze um den heißen Brei herumschleichen.
У поодиноких випадках німці використовують зооніми як образи-еталони для кольорономінації,
наприклад, чорний колір порівнюють із вороном (rabenschwarz), а червоний із раком (rot wie ein
Krebs).
Природоморфний код культури активно використовується німцями при зверненні до
різноманітних явищ природи та корисних копалин як носіїв образів порівнянь. Здебільшого, основами
таких порівнянь виступають фізичні властивості та окремі риси характеру людини, а також номінації
відтінків кольорів. Майже третина СОП, в яких актуалізується природоморфний код культури,
характеризують певні фізичні якості предметів реальної дійсності. Швидкість концептуалізується
німцями через образ блискавки (blitzschnell) або вітру (schnell wie der Wind), найхолоднішим
визначається лід (eiskalt), міцність порівнюється із каменем (steinhart) або склом (hart wie Glas),
велика кількість – із піском на морі (viel wie Sand am Meer), світлий – із днем (taghell), ясний – із
зірками (sternenklar), подібність – із водою (sich gleichen einander wie zwei Tropfen Wasser). Численні
назви кольорів сприймаються німцями через природоморфний код. Так, білий колір порівнюють зі
снігом (schneeweiß) та перлами (perlweiß), жовтий із медом (honiggelb), червоний із вогнем (feuerrot),
блакитний із блискавкою (blitzblau), блідий із крейдою (kreideblass, kreidebleich). СОП із образамиеталонами зі сфери природи використовуються німцями також для визначення типових рис характеру
та зовнішності людини: твердий характер порівнюють із залізом (ein Mann wie von Eisen), капризний –
із квітнем (launisch wie der April), ледачий – із туманом (faul wie Mist); вроду асоціюють із ранком
(schön wie der junge Morgen) та яйцем (wie aus dem Ei gepell sein), потворність із ніччю (hässlich wie
die Nacht). Природоморфний код культури актуалізується також у порівняннях, суб’єктами яких
стають стани людини, наприклад, розгубленість (wie Butter an der Sonne bestehen), подив (er stand wie
angedonnert). Окрім того, через образи явищ природи німці вказують на особливості перебігу певних
процесів та здійснення дій, зокрема: швидкість поширення (sich wie ein Lauffeuer verbreiten),
прагнення позбутися (das klebt ihm an wie Pech), ігнорувати (jmdn. wie Luft behandeln), ненавидіти (wie
die Pest hassen), раптово зникати (schmelzen wie Schnee an der Sonne), неочікувано з’являтися (kommen,
jmdn. treffen wie ein Blitz aus heiterem Himmel). Нетиповими для природоморфного коду культури
варто вважати порівняння за соціальними критеріями (steinreich) та інтелектуальними
характеристиками (blitzgescheit) людини: їх зафіксовано по одному випадку.
Артефактний код культури використовується німцями для порівнянь із образами-еталонами, які
позначають певні предмети та речі реального світу, які сприймаються ними як типові носії певної
якості чи властивості. Образи-еталони, що позначають предмети, використовуються в основному для
кольорономінації. Відтінки кольорів уточнюються через образи полотна (bleich wie ein Leinentuch),
сталі (stahlblau), порцеляни (porzellanweiß), скла (grün wie Flaschenglas). Основні фізичні параметри
німці порівнюють із певними предметами, наприклад, кулею або талером для круглої форми
(kugelrund, rund wie ein Taler), ножем (messerscharf), оксамитом (samtweich), ниткою (dünn wie ein
Faden), дзеркалом (spiegelglatt), голкою (nadelspitz), еталоном прямоти слугує свічка (kerzengerade), а
щось нове німці порівнюють із фабричним клеймом (brandneu). Для опису людини використовують
145

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Філологічні науки

еталони порівняння за ознакою відсутності життя (leblos wie eine Mumie), нерівної / рівної постави (er
sitzt krumm wie ein Fiedelbogen / stehen steif wie ein Besenstiel), нерухомої постави (stehen starr wie eine
Bildsäule), врівноваженим характером (Nerven wie Drahtseile haben), шершавих рук (sie hat Hände wie
ein Reibeisen), банькатих очей (gucken wie ein Auto).
У СОП, в яких актуалізується артефактний код культури, німці характеризують численні форми
поведінки людини. Наприклад, голосний крик порівнюють зі списом (schreien wie am Spieße), брехню
– з балками (lügen, daß sich die Balken biegen), наполегливо шукають голку (wie eine Stecknadel
suchen), швидкість бігу уподібнюють стрілі (er schoß wie ein Pfeil fort), завзято рекламують лише
кисле пиво (wie sauer Bier anpreisen). Певні явища природи та модальні формули також
концептуалізуються німцями через артефактний код культури: тиша асоціюється із падінням голки
(so still, daß man eine Stecknadel zu Boden fallen hören könnte), сильний дощ ллє як із відра (es regnet wie
aus Eimern), найжаркіше в печі (heiß wie im Brutofen), зайвим буває рибі парасолька (das ist so wichtig,
wie einem Fisch einen Regenschirm aufzuspannen). Соціальні явища у порівняннях на основі
артефактного коду культури виявлені лише у випадку, коли бідний асоціюється із залізницею (blank
wie 'ne Eisenbahn sein).
Гастрономічний код культури не так активно використовується у німецьких СОП. Масло та
молоко слугують образами-еталонами для порівнянь фізичних характеристик: butterweich, sein wie
Milch und Blut. Поодинокі дії людини порівнюють із певними продуктами, наприклад, гарячою
картоплею (etw. abstoßen wie eine heiße Kartoffel). Стан зворушеності людини німці уподібнюють
яблучному пюре (gerührt wie Apfelmus). Модальність виражають німці через гастрономічний образ
щоденного хліба (nötig haben wie das tägliche Brot).
Одним із найбільш вживаних у німецьких СОП є антропоморфний код культури, актуалізація
якого має низку особливостей. По-перше, антропоморфний код культури в німецьких СОП
використовується переважно через звернення до образів-еталонів, що позначають назви професій,
соціальну функцію або частини тіла людини – соматизми. Назви професій в німецьких СОП
використовуються для позначення інтенсивності виконання певної дії, наприклад, кравець (essen wie
ein Schneider, frieren wie ein Schneider, laufen wie ein Schneider) пожежники (wie die Feuerwehr fahren),
в’язальник віників (er läuft wie ein Besenbinder), найманий працівник (er flucht wie ein Landsknecht),
пивовоз (wie ein Bierkutscher fluchen), крамар (wie ein Heftelmacher aufpassen), молотник (er ist hungrig
wie ein Scheunendrescher), бондар (laufen wie ein Faßbinder), службовець (ein Beamter, wie er im Buche
steht). Номінації особи за її соціальною функцією використовуються для образного відтворення
типової для певної соціальної групи форми поведінки: грубіян (sich wie ein Flegel benehmen),
благородна людина (wie ein Ehrenmann handeln), дитина (sich benehmen wie ein Kind), молодик (sich
wie ein dummer Junge aufführen). Соматизми як образи-еталони використовуються в СОП на
позначення певних форм поведінки людини, зокрема пов’язаної з вживанням несмачної їжі (etw.
schmeckt wie eingeschlafene Füße), вкрай прискіпливим оберіганням (wie seinen Augapfel hüten),
веденням відвертої розмови (jmd. redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist), прозрінням (jmdm. fällt es
wie Schuppen von den Augen). Назви тіла людини використовуються німцями як мірило певних
фізичних якостей, наприклад: armdick, handbreit, haargenau.
По-друге, основою порівнянь із образами з антропоморфного коду культури виступають
здебільшого характеристики типів поведінки людини, її станів та фізичних характеристик, зокрема,
заціпеніння (wie vor den Kopf geschlagen sein), негарний вигляд (er sieht aus wie 'ne aufgewärmte
Leiche), манірний (kapriziös wie die Callas), дурний (dümmer, als die Polizei erlaubt), гоноровий (stolz
wie ein Spanier). У поодиноких випадках німці вдаються до порівнянь із антропоморфними образамиеталонами для надання полярної соціальної оцінки багатий-бідний, наприклад, wie ein Baron leben –
Schulden haben wie ein Pfalzgraf, та кольорономінації: stehen wie mit Blut übergossen.
Діяльнісний код культури актуалізується в образах-еталонах, значення яких пов’язано з
результатом здійснення певної дії. У переважній більшості випадків діяльнісний код культури
використовується для порівнянь способу виконання дії, а також визначення якісних характеристик
особи чи предмета. Так, нерухомий стан порівнюється з приклеюванням (er sitzt wie angeleimt),
зведенням цегляної стіни (er stand wie angemauert), прив’язуванням (wie angefesselt), заціпенінням (er
stand wie betäubt), ударом (stehen wie auf den Mund geschlagen). Потворна зовнішність
характеризується через уподібнення її гріху (hässlich wie die Sünde), кумедний вигляд – протягуванню
через какао (aussehen wie durch den Kakao gezogen), гарний вигляд – токарній обробці (das Kleid sitzt
ihr wie angedrechselt).
Звернення до міфологічного коду культури в німецьких СОП актуалізує певну подію чи ситуацію,
знакову для цієї лінгвокультури, яка використовується як образ-еталон у відповідному порівнянні.
Через міфологічний код культури розкриваються фізичні параметри предметів, характеристики
способу дії, типи поведінки людини, здійснюється оцінка її зовнішності та внутрішнього світу,
визначаються відтінки кольорів. До основних міфічних образів, які використовуються у німецьких
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СОП, належать образи-еталони, пов’язані з поганськими віруваннями (sein wie verhext, Heidenangst),
релігією (kreuzunglücklich, etw. passiert wie durch Geisterhand), смертю (blaß wie der Tod, Höllentempo,
sterbensmüde), науковою картиною світу (sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist), історичними подіями
(etwas geht aus wie das Hornberger Schießen), народним світоглядом (leben wie Gott in Frankreich,
Riesenhunger).
Таким чином, у ході дослідження німецьких СОП встановлено вісім основних кодів культури, які
використовуються для формування образів-еталонів для здійснення порівнянь: антропоморфний,
зооморфний, фітоморфний, природоморфний, міфологічний, діяльнісний, артефактний та
гастрономічний. У німецькій лінгвокультурі зооморфний, природоморфний, артефактний та
міфологічний коди культури використовуються для передачі усіх основних смислів, які підлягають
концептуалізації через порівняння: уточнення фізичних параметрів об’єктів дійсності,
кольорономінація, характеристика зовнішності людини, визначення її відчуттів, почуттів та станів,
узагальнення її соціальної оцінки, виявлення основних форм поведінки людини, номінація природних
явищ та модальних формул. Натомість антропоморфний код культури обслуговує в основному
антропологічну сферу використання СОП: порівняння людських станів, відчуттів, рис та дій. Через
фітоморфний код культури актуалізуються переважно фізичні якості предметів, а також психологічні
характеристики людини. Гастрономічний та діяльнісний коди культури мають у німецьких СОП
обмежені можливості використання.
До перспективних напрямів дослідження з обраної проблематики варто віднести виявлення
особливостей функціонування СОТ у різних типах дискурсу.
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Гайдученко Л. В. Немецкий менталитет в устойчивых образных сравнениях.
В статье исследуются немецкие устойчивые образные сравнения в аспекте их участия в
формировании национального этнического менталитета. Образные сравнения анализируются с
позиции процесса сравнения как важной умственной операции путем определения актуальных для
немецкой языковой картины мира основных кодов и извлечения концептуального значения
исследуемых языковых единиц.
Gaiduchenko L. V. The German Mindset in the Stable Figurative Comparatives.
The article investigates German stable figurative comparatives in terms of their participation in the
formation of national ethnical mindset. Figurative comparatives are analyzed from the perspective of the
comparative process as the important mental operation by determining the main codes that are of current
concern for the German language picture of the world and extracting the conceptual notion of investigated
language units.
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ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ В ТРИЛОГІЇ М. ФРІША
У статті розглянуто інтелектуальні романи М. Фріша "Штіллер", "Homo Фабер", "Нехай моє ім’я
буде Гантенбайн" у контексті екзистенціалістських концепцій, а також проаналізовано останній
роман з точки зору дослідження автором суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних стосунків
комунікації, що зумовило розкриття феномену сучасної людини в умовах західного
постіндустріального суспільства.
Інтелектуалізація літератури пов’язана з адаптацією філософських ідей до художньої творчості.
Значний вплив на розвиток культури ХХ століття справив екзистенціалізм, представлений численною
кількістю концепцій, що різною мірою близькі одна до одної. Філософія існування виявляє себе на
рівні безпосередніх контактів людини із навколишнім середовищем та на рівні нерозмежованої
сукупності її інтелектуально-духовних, моральних й емоційно-вольових структур. Оскільки
екзистенція розуміється переважно як присутність, що відкрита усім можливостям і надає людині
життєзначущого смислотворення, самовизначення та самоздійснення, зв’язок екзистенціалізму й
інтелектуальної літератури зумовлений спільним завданням – дослідити екзистенцію, яка трактується
як буття у світі, буття у ситуації, фундаментальна випадковість, фактичність, кінцевість, історичність,
місце буття, темпоральність, турбота, проект, свобода, тут-буття, що безпосередньо відчуває себе у
світі, інтерпретує реальність і надає їй сенсу. Внаслідок такого трактування суб’єктивність виявляє
себе у певних внутрішніх структурах світу, у зв’язку з чим їхній прояв набуває людських ознак, і,
отже, світ повертає людині її власний образ. Проблема людини й світу прямо чи опосередковано
виявляє себе в інтелектуальних творах, вона є визначальною для інтелектуальної літератури
модернізму й постмодернізму. Досліджувати поетику інтелектуального роману з огляду на його
численну різноманітність можливо лише за умови виявлення та врахування його філософського рівня,
художньої реалізації певних аспектів екзистенціалізму – екзистенційного психоаналізу, досліду,
мовної гри тощо. Як засвідчує аналіз романів цього модусу, саме філософський рівень стає основою
їх творення.
Яскраві зразки інтелектуального роману другої половини ХХ століття репрезентують творчість
М. Фріша, в романах якого особливої значущості набуває проблема співвідношення процесу
формування особистості та присутності у світі. Дослідники творчості письменника зазначають певну
іманентну схожість його великої прози (йдеться про романи "Штіллер" (1954 р.), "Homo Фабер"
(1957 р.), "Нехай моє ім’я буде Гантенбайн" (1964 р.), внаслідок чого складається враження
взаємозумовленості появи творів. Так, на думку Д. Затонського, ці романи утворюють своєрідну
трилогію, їх поєднує спільна проблема – буття людини в умовах сучасної західної цивілізації,
дослідження "стану індивіда, що живе не у своєму "одязі", діє всупереч своїй сутності" [1: 21]. Якщо
припустити можливість експериментального підходу до вирішення означеної проблеми, стає
очевидною закономірність виникнення цих творів, оскільки у них вирізняються три основні підходи:
прагнення до самореалізації через незадоволення присутністю та заперечення власного ego
("Штіллер"); слідування стандартизованій присутності ("Homo Фабер"); відмова від самореалізації на
користь індиферентної присутності, що нав’язується особистості розвитком суспільно-економічних
стосунків ("Нехай моє ім’я буде Гантенбайн"). Автор акцентує увагу на певному аспекті цієї
проблеми: очуженні людини та пошуку власної ідентичності ("Штіллер"); гіпертрофованій
технократизації сучасної людини, коли інструментальне мислення загрожує заволодіти всім життям
людини і навколишній світ оцінюється "з точки зору ефективності" або аналізу "витрат –
прибутку" [2: 8] ("Homo Фабер"); трансформації суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних стосунків
комунікації ("Нехай моє ім’я буде Гантенбайн"). Головні герої цих творів – творчі люди: Анатоль
Людвіг Штіллер – скульптор, Вальтер Фабер – талановитий інженер, Гантенбайн-Ендерлін –
дослідник, якому запропонували викладання у Гарварді. У кожному творі розповідається про їхнє
особистісне пристосування до реальності, що супроводжується внутрішнім усвідомленням самого
себе.
У своїх романах, написаних у формі щоденників або нотаток, М. Фріш ніби влаштовує тривалий
психоаналіз своїм героям, відшукуючи точки зламу, які призвели до змін у їхніх характерах та
способах буття. Так, Штіллер під час громадянської війни в Іспанії не виконав бойового завдання і
підвів свій військовий підрозділ: він не зміг вистрілити у фашистів, оскільки збагнув, що вони – теж
люди. Усе подальше життя він намагається виправдатися перед самим собою, проте всі спроби є
марними, бо він не може позбутися спогадів, відкинути своє попереднє життя та підмінити справжнє
уявним. У щоденнику Штіллер прагне протиставити власний погляд на себе уявленням про себе своїх
© О. В. Євченко О. В., 2011
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близьких та знайомих. Така спроба героя відчужитися від самого себе спричинена прагненням зірвати
з себе маску – пізнати власну сутність, перестати бути роллю. Штіллер визнає себе Штіллером через
примирення зі своїм минулим і відмову від вигаданого Уайта. У такий спосіб автор направляє свій
експеримент у русло вчення М. Гайдеггера, який стверджував, що "присутність у своєму фактичному
бутті є завжди, і що вона вже була. Явно чи ні, вона є своїм минулим. І це не лише так, що її минуле
тягнеться немов "за" нею, і вона має минуле як ще наявну властивість, що продовжує у ній діяти.
Присутність "є" своїм власним минулим згідно із способом свого буття …" [3: 20]. За М. Фрішем,
ідентичність самому собі є неможливою без минулого, навіть небажаного та невдалого. Епіграф до
роману "Штіллер" – слова С. Керкегора, чиї ідеї щодо цілковитого звільнення від реальності,
утворення світу рефлексії, розпаду людської особистості на численні фрагменти були інтегровані
філософією екзистенціалізму, – "Знай, тому так важко обрати самого себе, що у цьому виборі
абсолютна ізоляція є тотожною найглибшій співпричетності, й остання безумовно робить
неможливою будь-яку можливість стати чимось іншим, відтворити себе знову у вигляді чогось
іншого" [4: 91]. Цитуючи С. Керкегора, письменник дає ключ до розуміння власного підходу
вирішення глобальної філософської проблеми – відчуженості сучасної людини від світу і самої себе.
Зміна в житті Вальтера Фабера, творця сучасної технократичної цивілізації, відбулася після того,
як він занурився у світ почуттів, що споріднює людину із природою, й котрий він зневажав упродовж
усього свого життя. Його розповідь-сповідь є своєрідною апологією, оскільки він вважає трагічні
події, що відбулися з ним (Фабер став коханцем своєї доньки та свідком її загибелі), фатальним збігом
обставин. Однак рефлексія цієї людини, чий спосіб буття сприяв формуванню зверхнього ставлення
до інших людей, виявляє докори сумління. Визнання своєї провини перед Ганною, колишньою
коханкою, і їхньою дочкою Сабет, про існування якої він не знав, "відчужує" його від "homo Faber" і
робить його людиною, що страждає.
Як і філософи-екзистенціалісти, М. Фріш таврує американський спосіб життя як найповніше
втілення сучасної цивілізації західного типу. Назва роману "Homo Фабер" є символічною: М. Фріш
констатує появу нових представників homo sapiens, чий екзистенційний вибір зумовлений прагненням
до комфорту, зручністю й легковажним ставленням до життя. Письменник піддає нищівній критиці
інструментальне мислення, яке, згідно із Ч. Тейлором, виявляє себе "у тому престижі й тій аурі, які
оточують технологію, змушуючи нас вважати, що нам варто шукати технологічних рішень навіть
тоді, коли потрібно щось зовсім інше" [2: 9]. На думку філософа, індивідуалізм й інструментальне
мислення, націлені на досягнення комфорту та домінування технологій, сприяють звуженню і
нівелюванню життя людей у сучасному суспільстві. Герой М. Фріша – самовпевнений, уподібнений
до обчислювальної машини інженер, у фіналі твору усвідомлює хибність усього свого життя, в якому
він постає "індивідом, котрий прагне сховатися за роллю, втекти у повну анонімність
стандартизованого соціуму" [1: 15]. Він по-новому оцінює все, що відбулося з ним: "Що може
запропонувати Америка: комфорт, найбільш раціонально обладнаний світ, все ready for use, світ,
вихолощений "американським способом життя"; куди б вони не прийшли, для них всюди highway,
світ, плаский, як рекламний щит, розмальований з обох боків, їх міста, зовсім не схожі на міста,
ілюмінація, а зранку бачиш пусті каркаси, – тріскотня, що здатна обдурити лише дітей, реклама, що
стимулює оптимізм, неоновий щит, котрим хочуть відгородитися від ночі та смерті" [5: 171]. Так
письменник іронізує з приводу сучасної цивілізації і того типу мислення, що, як комп’ютер,
перетворює буття на статистику.
Точкою зламу третього героя трилогії – Гантенбайна-Ендерліна стає неподолане прагнення
відчужитися й абстрагуватися від навколишнього світу й самого себе, що призводить до того, що
герой ховається у шкаралупі власного ego. Варто зауважити, що роман "Нехай моє ім’я буде
Гантенбайн", в якому "нові форми художнього аналізу людської психіки виявляють себе із
надзвичайною загостреністю й оригінальністю" [6: 141], посідає особливе місце не лише в трилогії,
але й загалом у творчості М. Фріша. Концептуальною основою твору є складна філософська
проблематика, яка знаходить вираження у своєрідному діалозі автора з родоначальником
екзистенційного психоаналізу Людвігом Бінсвангером (1881 – 1966 рр.), котрий, аналізуючи
теоретичні і клінічні проблеми, спирався, передусім, на вчення М. Гайдеггера і переосмислив
психоаналітичні ідеї З. Фройда. Філософ приділяв значну увагу проблемі буття у світі.
Характеризуючи людське існування, він зазначав, що "поруч із світом "турботи" з властивим йому
взаємним опредмечуванням ("прийняттям-за-дещо"), існує модус "буття-одного-з-одним", в якому Ти
й Я є нероздільними та непоєднуваними; у цьому модусі навіть простір-час структуровані
інакше" [7: 83]. Як і Л. Бінсвангера, М. Фріша цікавить проблема взаємостосунків Ти і Я у сучасній
технократичній західній цивілізації. Його головний герой цілковито переакцентовує стосунки Ти і Я у
модусі буття одного з одним, внаслідок чого Я із гіпертрофовано егоїстичних міркувань прагне
синтезувати в собі всі можливі варіанти власного Іншого задля того, щоб комфортно жити, а також
зняти з себе відповідальність за те, що відбувається навколо. Об’єктом зображення письменник
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робить паталогічне бажання пересічної сучасної людини західного типу поринути в екзистенцію,
відокремитися від реального життя і сприймати його як суцільно стороннє, фільтруючи його власною
відчуженістю й байдужістю. Тому в романі яскраво вимальовується той феномен сучасної людини,
яку Ж. Дерріда назвав "фрагментарною", і яка "може бути зібраною лише за допомогою
Іншого" [8: 251]. Незважаючи на те, що у людського "я" відсутня точка зору щодо власного
внутрішнього образу і воно не може спостерігати себе ззовні, М. Фріш створює ситуацію, котра
дозволяє герою вловити свій образ за допомогою різних рецепторів: крізь темні окуляри удаваного
сліпого, очима людей, що позбавлені необхідності "прилаштовуватися" до незрячого, чиє каліцтво
робить його обмеженим і невимогливим, або можливістю інсценувати численні варіанти власного
буття.
М. Фріш розпочинає роман "Нехай моє ім’я буде Гантенбайн" безособовим наративом, що імітує
протокол, про смерть одного чоловіка, який після вечері у випадковій компанії зненацька помер у
своєму автомобілі, встигнувши лише його завести: "Ті, хто там був, останні, хто говорив із ним,
випадкові якісь знайомі, запевняють, що у той вечір він був таким, як завжди, веселим, зовсім не
гордовитим. Вечеряли добре, але не розкішно; розмовляли багато-таки змістовно, і він, принаймні
спочатку, був, здається, не тихішим за інших. Хтось каже, що здивувався тоді стомленому погляду, з
яким він слухав, але час від часу подавав голос, щоб не сидіти без участі, жартував, тобто тримався
так, як завжди" [9: 199]. Наратор, котрий виявляє себе в кінці "протоколу" у першій особі, зазначає,
що такою могла би бути смерть Ендерліна чи Гантенбайна, і констатує, що лише небуття – смерть
робить непотрібними будь-які історії (варіанти). Такий наратив із введенням героїв – Гантенбайна й
Ендерліна, а також епізод спілкування наратора з барменом, вже на перших сторінках роману
окреслюють можливі варіанти комунікативних ситуацій: "якесь авторське "я", що відштовхується від
пережитого, але частіше від спостережень, асоціацій, аналогій, думок, вигадує різного роду "сюжети",
конструює ланцюги причин і наслідків, витинає нитки гіпотетичних інтриг, примножує варіанти їхніх
вірогідних зчеплень" [1:18]. Фрагментарне "я" складається у ціле завдяки різноманітним варіантам
історій, що відбулися чи могли відбутися, і наратор неодноразово підкреслює це у творі: "я думаю:
людина щось пережила, тепер вона шукає історію того, що пережила …" [9: 200], "людина щось
пережила, тепер вона шукає відповідну історію, не можна, здається, довго жити без усякої історії, й
іноді я уявляю собі, що у когось іншого є точна історія того, що пережив я …" [9: 203], "я приміряю
історії, як одяг!" [9: 212]. У такий спосіб наратор натякає читачеві на можливість численних варіантів,
котрі репрезентують Інших, що у своїй сукупності утворюють сутність відчуженої особистості.
На відміну від К. Абе, який у романі "Людина-коробка" зображує граничну відчуженість людини
від сучасного суспільства, М. Фріш створює ситуацію, у котрій його герою зручніше видавати себе за
сліпого та комфортніше відчувати себе у штучному світі, в який він занурився за допомогою темних
окулярів. Бажання надіти окуляри сліпого може виникнути спонтанно: при спогляданні власної
залишеної квартири зі слідами колишнього життя, де все, наче у Помпеях, "все є іще, лише час зник",
де "можна ходити по кімнатах й уявляти собі, як тут жили колись, до того, як їх засипало гарячим
попелом" [9: 211]; після аварії на дорозі внаслідок ожеледі, коли несподівано можна стати "не лише
мерцем, але й винним у смерті одинадцяти дітей, не підлягаючи покаранню" [9: 212]; дізнавшись із
газетних новин про те, що в Алжирі застосовують тортури тощо. Такі ситуації стимулюють прагнення
героя відчужитися від навколишнього світу і спостерігати за ним, як за уповільненою у своєму русі
кінострічкою. Гантенбайн зручно влаштовується у модусі буття одного з одним, правда, він
передбачає певні труднощі своєї ролі – йому, наприклад, доведеться "сидіти поруч із жінкою, котра
веде машину, і при цьому не говорити жодного слова, не позіхати, утримуватися від чоловічих
повчань, навіть не здригатися, коли він бачить те, чого не бачить вона, вантажівку праворуч, і
залишатися люб’язним, коли вона, не помічаючи своєї помилки, й насправді ще раз вдало проскакує"
[9: 220-221]. Однак роль сліпого імпонує Гантенбайну: він не бачить усього, що вимагає певної
реакції. Водночас позиція героя влаштовує не лише його самого, але й тих, хто навколо нього, адже у
присутності сліпого люди, без небезпеки бути викритими, можуть реалізовувати власні "історії" –
хибні міфи про себе, які нададуть їм значущості у власних очах (наприклад, повія Камілла Губер
видає себе за манікюрницю), вони можуть робити все, що їм заманеться (поведінка дружини
Гантенбайна, актриси Лілі). Отже, Гантенбайн дозволяє обманювати себе, обманюючи інших,
створює хибний міф про себе за допомогою обраної стратегії життєвої поведінки. Він однаково
відмовляється як від активного, так і від споглядальницького способів буття, тому що в ситуації
удаваного сліпого йому не потрібні ані об’єктивна ідентифікація оточення (люди не приховують від
Гантенбайна своєї сутності, вважаючи його сліпим), ані самоідентифікація (Гантенбайн робить
безвідповідальним своє й чуже життя), його екзистенційний проект позбавлений проблеми вибору й
відповідальності. Така парадоксальна ситуація склалася внаслідок розвитку технократичної
цивілізації, яка спотворила суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні стосунки комунікації, коли від
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окремої особистості нічого не залежить у суспільному житті і їй залишається лише удавати, що вона
не бачить того, що відбувається навколо неї.
У зв’язку із художнім втіленням М. Фрішем цієї парадоксальної ситуації, особливої значущості
набуває вислів Ж.-П. Сартра: "Мені потрібен Інший, щоб цілісно збагнути усі структури свого буття"
[8: 251]. На думку філософа, сам спосіб буття полягає у тому, щоб "бути побаченим Іншим", подібно
до того, як механізм конструювання "Я" ґрунтується, за Гадамером, "на досвіді Ти", і головним
змістом цього досвіду є "вільне перетікання Я у Ти" [3: 251]. М. Фріш, вирішуючи проблему
взаємостосунків Я і Ти, розвиває погляди вищезазначених філософів: він оточує героя
комунікативними партнерами, і його герой стає значущою постаттю лише за умови конструювання
себе з численних варіантів Іншого, тим самим письменник дає можливість не лише читачеві, але й
усім персонажам твору, включаючи самого Гантенбайна, спостерігати його, так би мовити, заочний
образ. Оскільки М. Фріш вважав, що суперечливий розвиток сучасної людини спричинений
граничним індивідуалізмом, який тривалий час поціновувався як найзначніше досягнення доби і який
водночас став найбільшою трагедією людини, то Гантенбайн є гротескним уособленням зануреного у
самого себе індивіда, замкненого у самотності власного еgо. Його зосередженість на власній особі
знецінює життя й призводить до втрати потреби у причетності до інших людей. Таку потребу
підмінили численні варіанти та історії – найрізноманітніші прояви себе, котрі перенацілили
Гантенбайна на самого себе й утворили сурогат власного Іншого.
Філософські погляди митця зумовили особливості художнього світу роману, який побудовано за
принципом експерименту, досліду, гри, що підкреслено назвою твору. Об’єктом експерименту є
головний герой, він перетворюється на умовну постать, складний психологічний конструкт сучасного
буття. Назвати себе Гантенбайном – означає вступити у гру із навколишнім середовищем і самим
собою, оскільки герой носить різні маски й втрачає ідентичність самого себе.
Отже, в інтелектуальних романах М.Фріша "Штіллер", "Homo Фабер", "Нехай моє ім’я буде
Гантенбайн" знаходять художню реалізацію певні аспекти екзистенціалізму, зокрема проблема
співвідношення процесу формування особистості та присутності у світі у трьох різних варіантах:
очуження людини та пошуку власної ідентичності ("Штіллер"); втрати людиною своєї сутності
внаслідок тотальної технократизації суспільного життя ("Homo Фабер"); трансформації суб’єктоб’єктних і суб’єкт-суб’єктних стосунків комунікації ("Нехай моє ім’я буде Гантенбайн"). Спільним
для романів М. Фріша є тип героя (творча особистість), а також експериментальність їхнього
художнього світу, зумовлена тим, що героя поставлено в умови експерименту. Дослідження
внутрішнього світу героїв знаходить вираження у формі щоденників або нотаток – така форма
зображення забезпечує сповідальність героя. Аналізуючи причини його внутрішнього зламу,
письменник услід за філософами-екзистенціалістами ставить акцент на ворожості сучасної цивілізації
людській особистості. У романах М. Фріша знаходять відображення погляди С. Керкегора,
М. Гайдеггера, Л. Бінсвангера, Ж.-П. Сартра на проблему буття у світі, проблему співіснування –
взаємостосунків Я і Ти у сучасній цивілізації, звільнення особистості від реальності, розпаду
людської особистості на численні фрагменти. Аналіз стосунків Я і Ти в романі "Нехай моє ім’я буде
Гантенбайн" засвідчує філософську позицію письменника щодо сучасної людини: вона може
збагнути всі структури власної екзистенції не лише враховуючи рецепції Іншого стосовно себе, але й
власного "Іншого". Тому в інтелектуальному романі М. Фріша реальна дійсність вільно перетікає у
дійсність можливостей та дійсність припущень, як Я перетікає у Ти і Я-інше. Така багатовекторність,
різноваріантність людського буття надає можливість автору конструювати безліч варіантів життя
умовного героя, варіанти дії всього роману взагалі, а образ власного "Іншого" і суб’єкт-суб’єктні
стосунки комунікації набувають значення фундаментальних і принципових структур, стають
вирішальними у прагненні письменника по-новому відтворити поняття суб’єкта у контексті сучасної
цивілізації.
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Евченко А. В. Проблема отчуждения современного человека в трилогии М. Фриша.
В статье рассмотрены интеллектуальные романы М. Фриша "Штиллер", "Homo Фабер", "Назову
себя Гантенбайн" в контексте экзистенциалистских концепций, а также проанализирован
последний роман с точки зрения исследования автором субъект-объектных и субъект-субъектных
отношений коммуникации, что обусловило раскрытие феномена современного человека в условиях
западного постиндустриального общества.
Yevchenko A. V. The Problem of Modern Man's Estrangement in M. Frisch's Trilogy.
The article focuses on M. Frisch's intellectual novels "Schtiller", "Homo Faber", "Let my name be
Gantenbein" within the context of existential concepts. The last novel is analyzed from the point of view of
the author’s investigation of subject-object and subject-subject relations in communication, bringing about
the disclosure of modern man's phenomenon in the western post-industrial society conditions.
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СТИЛІЗОВАНІ СЮЖЕТИ НЕОБАРОКО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ
У даній статті автор продовжує цикл публікацій з проблеми побутування архетипних сюжетів і
образів у сучасній національній драматургії. У цій статті проаналізовано особливості стилізації
необароко в сучасній українській драмі. Автор досліджує ініціаційну модель, архетипи Героя,
Мудрого Старого, Я, Аніми і Тіні у сюжеті драми А. Вишневського "Мамай і ключі до Раю".
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена дискусією про рецепцію поетики
бароко/необароко сучасною українською драматургією. Бароко як унікальне явище європейської та
української культури неодноразово ставало предметом наукових досліджень Д. Чижевського,
Б. Криси, Д. Наливайка, О. Мишанича, В. Моренця, М. Сулими, Л. Ушкалова, В. Соболь,
О. Ковальчук, Н. Шумило, В. Шевчука. Для бароко органічним є сам принцип синтезування,
інтегральності стилів, поетик, урешті світоглядних концепцій як богумільство, валентиніанство,
пантеїзм тощо. О. Субтельний вважає, що "здатність до синтезу зробила бароко принадним для
українців – нації, котра перебувала між православним Сходом і латинізованим Заходом" [1: 179]. Ми
можемо говорити про ступінь органічності, актуальності та затребуваності барокової поетики та
форми сучасною українською драматургією.
Мета статті полягає у доведенні концептуального положення про глибинну закоріненість драми
А. Вишневського "Мамай і ключі до Раю" в архетипові сюжети й образи, їхню актуалізацію через
стилізацію необарокової поетики.
Об’єктом дослідження стала драма А. Вишневського "Мамай і ключі до Раю". Для досягнення
поставленої мети необхідно: визначити способи міфологізації та втілення необарокової домінанти;
простежити рецепцію ініціаційної моделі; проаналізувати специфіку архетипних проекцій в
аналізованій п’єсі на рівні сюжетно-композиційної та хронотопної організації.
Отже, маємо класичну картину вписуваності у постнекласичну поетику сучасної літератури, що
відбувається за посередництва знаних і перевірених мистецьких кодів, як на рівні стилю – стилізація
літератури високого бароко; жанру містерії (авторське означення "лялькова містерія"), відповідно до
сюжету та системи образів (містерійних: Бог, св. Петро, власне архетипних проекцій Мудрого
Старого, Самості, Тіні, Персони, Аніми та Анімуса в образах дійових осіб: Мамай, Кобзар, Смерть,
Калина, Іванко та літературного покликання на імена персонажів із роману Олександра Ільченка
"Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця" (1958 р.). Дія в цій драмі
розгортається на історичному тлі України кінця ХVІІ сторіччя у місті Батурині (час і місце знакові
для національної історії). Це столиця гетьмана І. Мазепи, зруйнована й спалена вщент посіпаками
Петра І разом із мешканцями. Латентним лейтмотивом п’єси проходить період гетьманату І. Мазепи,
драматург опосередковано руйнує усталений негативний образ гетьмана-зрадника, вказуючи на
парадокси української історії. Кобзар (Святий Петро) співає пісню на слова І. Мазепи "Всі покою
щиро прагнуть", оприявнюючи життєве кредо не лише гетьмана а й християнина та людини.
Водночас сам хронотоп п’єси можна вважати аісторичним/міфологічним, позаяк у драмі відсутній
власне історичний контекст, який би мав сюжетотворче навантаження, натомість увиразнюється
тяжіння до творення авторського тексту-міфу. У 2003 році О. Санін зняв фільм "Мамай", який
висувався від України на отримання премії Оскар" у номінації "кращий іноземний фільм".
Видавництво "Родовід" розробляє багатотомний проект "Козак Мамай", перший з яких уже вийшов
друком і містить наукову розвідку С. Бушака про історію дослідження цього культурного феномену,
побутування назви "мамай" у історичних матеріалах і топонімах, духовні традиції українського
кобзарства. Тут також розміщено картини із зображенням Козака Мамая ХІІІ – початку ХХ століття з
музейних і приватних колекцій. Отже, Традиційні сюжети та образи "мають не лише літературний, а
й міжмистецький характер" [2: 167].
Сюжет А. Вишневського "Мамай і ключі до Раю" структуровано на основі бінарних опозицій, що
є однією з рис, властивих поетиці бароко. Темні сили – Смерть – викрадає ключі від Раю, чим
загрожує світобудові, адже люди перестали її боятися, нехтують законами світоустрою, бо і так усі
втраплять до пекла, адже двері у Рай замкнено. Оживає намальоване знічев’я Мамаєм зображення
Однокрила (витвір уяви, наче його двійник-антипод), що збирає військо та вирушає війною на
гетьманську столицю – Батурин. Претензія Козака на деміурга спричинила розлад не лише в
українському світі, а й поставила під загрозу всю космогонію. Сили світла – святий Петро, Мамай,
Іванко протистоять силам темряви як у духовному, так і військовому та соціальному аспектах.
Архетип поєдинку добра і зла, правди/кривди наскрізний і визначальний для сюжету цієї п’єси.
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Святий Петро та Мамай воюють із Смертю, Іванко змагається в нерівному бою з Однокрилом, Калина
теж бореться із намаганням цього гетьмана-самозванця одружитися з нею.
О. Юрчук, означуючи необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття, вказує на
"модифіковані повтори елементів бароко", до яких відносить "трагізм світовідчуття, динамізм,
бінарність мислення, переосмислення християнських образів та традицій класичної літератури,
ускладненість форми, превалювання її над змістом, бароковий надмір, який передано через
надривність, бравурність, карнавалізованість і театралізованість дійсності, буфонадність" [3: 7].
Дослідниця обумовлює їхню появу у постмодерному дискурсі "типологічною схожістю моделей
світогляду, історичного, соціокультурного, мистецько-естетичного розвитку перехідних епох" [3: 7].
З такими твердженнями можемо погодитись лише частково, адже світогляд людини середньовіччя
і сучасника суттєво різниться. У колективному несвідомому присутні архетипні образи спроектовані
епохами Відродження, Класицизму, Модернізму, врешті, вони зазнають не лише семіотичних
трансформацій, але й узалежнюються від "рецепту" поєднання інгредієнтів усіх згаданих поетик.
Отже, необароко в сучасній українській драматургії це радше стилізація на рівні впізнаваних власне
барокових форм, образів, жанрів, через актуалізацію архетипних сюжетів і образів, ретрансльованих
не лише в нових етично-світоглядних координатах, але й у процесі конструювання та кодифікації
художньої системи новітньої української драматургії.
У постнекласичному дискурсі національна міфологія зазнає суттєвої ревізії, відбувається процес
перекодування цілих семантичних полів (культурологічного, релігійного, соціального), першочитання
в цьому контексті образних і сюжетних архетипів. Це дозволяє означити перспективу становлення
новітніх формально-змістових конструктів як визначальних для генерації вітчизняного драматичного
процесу. Архетипний характер образів у драмі А. Вишневського "Мамай і ключі до Раю", забезпечує
зв’язок із фольклорно-етнічною традицією та національним духовним світом, культурою загалом.
Можна потрактовувати цю п’єсу як живу (рухому) картину, притаманну театру бароко про пригоди
козака Мамая. На кодифікацію архетипу "воїна – сонячного божества, воїна-героя, богатиря, воїнаватажка, воїна – сакрального предка, воїна-козака" [4: 6] в образі козака Мамая вказує О. Найден.
Мамай – це символ свободи, соборності козацького духу, його мудрості та сили. Тому Козак
Мамай належно сприймає науку Кобзаря-Петра. Символічне биття характерника – наука старших
поважати – тих, які допущені в сферу вищого знання й самі є постатями сакральними, зрештою, вияв
християнської покори Святому Петру, своєму заступнику і оборонцю навіть перед лицем Господа.
Так Мамаєві вдається подолати спокусу надможливостей особистого буття, бо вже "кілька сотень
років гуляв він по Цьому Світу. Смерть його вже й не шукала, а кому до вподоби щоразу в дурнях
зоставатися" [5: 159]. Обхід ними мурів міста від ночі до світанку вказує на символ кола, що є
втіленням Самості (шляхом до пізнання самого себе, котрий здійснює Мамай у супроводі Апостола).
Духовна міць козака посилюється його характерництвом і неабиякою вправністю на полі бою.
М. Чорна, досліджуючи картину "Козак Мамай", ґрунтуючись на положенні про Запорозьку Січ як
лицарський орден, де козаки-характерники були посвячені в таємне знання, вказує на "деякі з
особливостей козацької магічно-містичної практики" [6: 27].
Мамай, як і містерійні герої, вільно пересувається між рівнями світобудови, спілкується із
сакральними особами. Потойбіччя/пекло у драмі корелює з уявленнями про цей топос, що склався в
українському фольклорі та в апокрифічній літературі. Розмова Святого Петра з Богом радше викликає
асоціації із манерою звіту козацької старшини перед гетьманом, однак жанрового канону дотримано.
Ще на початку ХХ століття Г. Лужницький у містерії "Голгота, муки, смерть та воскресіння Ісуса
Христа" відновив забуту українським театром традицію виводити на кін цю сакральну постать.
Неодмінні супутники на шляху цього воїна-характерника – це вірний кінь (у п’єсі А. Вишневського є
ще песик Ложка) і бандура (втілення козацької душі, що промовляє, варто лише доторкнутися до її
струн). Така уява про Мамая утвердилася завдяки популяризації в народі сюжету картини "Козак
Мамай" із різноманітними супровідними написами до неї.
Отже Хор, як і у драмі українського бароко, сповіщає нам основну подію: "Зникли ключі від Раю, і
нікого на Той Світ не пускали" [5: 156]. Дійство у п’єсі розгортається опівночі біля міських воріт (час,
коли влада належить темним силам) і місце (метафора пограниччя світів) ламінарні, але на церковній
дзвіниці б’є дзвін, позначаючи початок нової доби (циклу), чи то застерігаючи пана Купу від
необачного вчинку, бо він віддав ключі від міста Однокрилу. На гербі Ватикану зображено
перехрещені два ключі, такі самі з якими у християнській іконографії малюють Святого Петра.
Драматург не втримався від спокуси повправлятися у поетичних середньовічних "грашках",
трансформувавши їх у асоціативні ряди. Отож пан Купа – як жартує над ним Однокрил, запитуючи
купа чого, водночас, і відповідь готова – панів таких купа, для них лиш би власна вигода (як-от
сподівання на статус сотника чи полковника, а коли пофортунить, то й гетьмана). Не гребує він
використати задля вигоди й власне дитя – єдину доньку Калину, фактично віддавши її на відкуп
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самозванцю за дружину (латентна проекція Мотрі Кочубеївни). Весілля – обряд, подія, що пов’язує
два роди, а на архетипному рівні тісно пов'язаний із смертю. У сучасній українській драматургії
архетипний зв'язок весілля (кохання) – смерть (потойбіччя) реципійовано в сюжетах п’єс
С. Новицької "Весілля", "Шинкарка", Неди Нежданої "Коли повертається дощ", Б. Жолдака
"Чарований Запорожець", В. Тарасова "Полювання на кохання". Згідно козацької традиції, прізвища
та прізвиська давали відповідно до певних рис характеру чи вдачі людини. У цьому контексті
увиразнюється семантика псевдогетьмана – Однокрила Першого – адже з одним крилом не злетіти.
Мотив подорожі (риса бароко) є знаковим у сюжеті драми, адже практично всі дійові особи (окрім
Купи та його доньки) вирушають у мандри. Однокрил щоб здобути Батурин, Святий Петро щоб
пізнати правду життя на Україні, Мамай – допомогти своєму духівнику захистити місто та його
городян, Іванко задля порятунку кохання. Це шлях кожного з них до себе, тих духовних первнів, що
слугують їм життєвими орієнтирами, проте, іноді губляться в буденному плині часу. Тут тісно
сусідять добро і зло, сакральне та профанне, своє та чуже. Позірно постає мотив боротьби з хаосом,
який може поглинути цей світ, якщо не відшукати ключів від Раю. Архетип повернення також є
одним із визначальних структуротвірних чинників драми. Через нього утверджується ідея циклічного
хронотопу, принципи існування світу, увиразнені через християнський дискурс, есхатологічне вчення
та головну ідею – прихід/повернення на землю Ісуса Христа. Циклічна й довготривала боротьба сил
світла/темряви, добра/зла виконує космогонічну/світотворчу роль.
М. Ольховик називає кілька причин, через що бароковість як наскрізна універсалія художнього
мислення зберігає свою актуальність. Дослідниця визначає бароковість як метаісторичний феномен
стилістичного позначення межових, пограничних, нестабільних процесів в історико-культурному
зрізі, що якнайповніше відповідає світоглядним особливостям сучасного "художньо-естетичного
дискурсу", вказує на можливість наповнення естетичних принципів бароко "універсалістичним,
транскультурним сенсом", притаманним постмодерну, коли "текст", "мова", "знаки" не просто
створюють дійсність, а насаджують її як ті симулякри, що керують поведінкою людей, їхнім
сприйняттям та свідомістю квазі-реальності", аналогічність бінарних опозицій [7: 280-283].
Зрештою, поява Однокрила – опосередкована провина Мамая, адже це він намалював його на стіні
зруйнованої церкви (актуалізується історичний архетип Руїни, котрий не оминув навіть і Софію
Київську). Деміургіка зла, що постає симулякром справжнього творення, адже гетьман самозванець –
Однокрил і його військо – іграшкові дерев’яні солдатики різних епох і народів (цей прийом
застосовано також у драмі Ю. Тиса "Не плач, Рахіле", де воїни Ірода мають однострої не лише
римських легіонерів, але й фашистів та радянських енкаведистів). Отож, минають віки, а зло змінює
лише свою подобу, залишаючи суть незмінною.
Калина (ім’я-символ), фактично префігурація сакрального образу України. Вона радше відображає
архетип Персони (усвідомлене) особистості та відповідно до теорії "літературних архетипів" Н. Фрая,
в іронічному модусі, як зауваження дівчини "гарна пара: дочка зрадника та гетьман-самозванець". Її
непритомний стан, що межує з божевіллям, вказує на тимчасову домінанту архетипу Тіні в її
саморуйнівних проекціях. Через образ Калини актуалізується також національний міф України,
виражений через звичай тричі відмовляти нареченому, що проектується на традицію подання
гетьманської булави, коли претендент теж тричі повинен відхиляти пропозицію вільного козацтва.
Архетип Мудрого Старого в образі Апостола Петра теж набуває рис героя-рятівника, так само, як у
певний момент цей архетип проектується через образ козака Мамая. Бачимо тут тандем людини і
святого у боротьбі зі злом, у пошуках утрачених ключів від райської брами (не варто асоціювати з
мотивом пошуку раю), адже один знає закони земного життя й береже в ньому Образ Божий /імаджіо…
(символ Самості), інший намагається пізнати амбівалентність людської душі. Парадоксально, проте
Апостол Петро теж опиняється в ролі ініціанта з волі Господа. Його завдання – повернути ключі на
небо, лише тоді він і сам зможе туди вернутися, як повчає його Господь, варто уповати лише на
верховні сили.
У образі Іванка – коханого Калини – постає архетип героя-рятівника та "кривавої жертви" (за
М. Еліаде) водночас. Хлопцеві вдається зберегти від спокуси власну душу, відстояти кохання й
звільнити місто від війська Однокрила. Він проходить випробування смертю й знову повертається в
цей світ. Архетип Мудрого Старого в п’єсі Вишневського постає в образі Кобзаря/святого
Петра/Мамая, також перемежовуючись з архетипом Самості. Архетип героя в образі Іванка набуває
синкретичних рис бароко та романтизму з відповідним детермінуванням характеру і вчинків.
Іванко теж відбуває певну ініціацію – посвяту у козаки, – адже насправді він мирний міський
житель – коваль (ремесло теж не просте, адже відкриває таємниці вогню і криці), однак він єдиний,
хто наважився повстати проти панування самозванця. Високий Ерос – кохання до Калини стало
головною спонукою на шляху самопізнання героя. Маємо й романтичну модель – визволення від
влади злих сил прекрасної діви відважним лицарем. Прочитуються тут і сюжетні матриці Лопе де
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Вега "Собака на сіні", коли на заваді щастю закоханих постає нездоланна відмінність майнового
статусу та положення в системі соціальної ієрархії, що чудесним чином вирішується з появою
заможного та знатного батька (у драмі Вишневського це обрання городянами Іванка на посаду
гетьмана). Покора Калини батьківській волі – вказівка на традицію, глибоко закорінену в українській
ментальності (п’єса І. Котляревського "Наталка-Полтавка").
Колективна Тінь (Шинкарка/Відьма/Смерть) пов’язана з міфологемою Танатоса, домінантою
нищення й руйнування цього світу. Відповідно до поетики бароко цей архетип набуває рис алегорії в
шкільній драмі, натомість у романтизмі стає втіленням темних містичних сил, з якими воюють славні
лицарі-християни (Іванко та Мамай). Знову таки, як і в драмі бароко, змагаються між собою за душу
людини смерть-спокусниця та Апостол Петро, тоді як Однокрил – лише засіб для полонення
козацької душі.
Архетип Аніми в драмі А. Вишневського межує з архетипом Тіні, що набирає негативної
семантики через образ Шинкарки/Смерті (аналогічне втілення цього архетипу в образі
шинкарки/відьми маємо в драмі С. Новицької "Шинкарка"). Архетипний образ Смерті, як і подорож
потойбіччям, активно реципіюється сучасною українською драматургією. Люди в руках
Шинкарки/Смерті неначе маріонетки. Їй вдається спонукати Купу до зради, давши йому незвичайні
ключі, щоб одімкнув міські ворота й впустив військо Однокрила. Звичайній людині свідомо важко
здолати потяг до панування, насаджування власного волевиявлення (актуалізується притаманний
містеріям різдвяного та великоднього циклу сюжет про владу). В образі привабливої Шинкарки вона
намагається спокусити Іванка спершу золотом, а згодом і жіночими принадами.
Інтермедія актуалізує сюжетний архетип космогонічної містерії. Тут і Світове дерево, котре
начебто підпирає своєю могутньою поставою Мамай, тому й не може піти за Смертю, поки не прийде
з Січі йому зміна. В авторському тексті-міфі А. Вишневського українське козацтво поставлено в
основі світоустрою, тому Кістлява погоджується на ці умови, бо знає його закони. Врешті, драматург
чітко структурує сюжет п’єси відповідно до світобачення людини епохи бароко (рай-земля-пекло).
Вічне протистояння добра і зла в сюжеті А. Вишневського характеризується багатомірністю й
уможливлює різноманітні тлумачення. Зло постає також в іпостасі присвоєння/володіння ключами від
Раю. Смерть підступно краде ці ключі у св. Апостола Петра. Дійство відбувається на землі, куди Бог
відрядив Петра для того щоб він між людьми науку життя пізнав, а той незчувся як у нього ключі
поцупили.
У драмі А. Вишневського маємо вказівку на повновартісну реалізацію архетипу Анімуса, що
обумовлено зовнішніми колізіями сюжету, адже більшість дійових осіб – чоловіки, котрі беруть
участь у війні-протистоянні між темними і світлими силами. Драма насичена також елементами,
властивими бароковій сміховій культурі, коли й над смертю можна покепкувати й з апостолом
пожартувати, навіть Кінь і песик Ложка також жартують один з одним.
Фінал п’єси – перемога сил світла і відновлення буттєвої гармонії, подолання хаосу. Ворог
переможений, Батурин визволено, ключі від Раю знову у Святого Петра, закохані поєдналися у
шлюбі, а народ отримав гідного Гетьмана – Іванка. Власне, проступає романтична традиція
подолання містичних сил зла й перемога любові та лицарської честі. Особливістю сучасного
українського драмопису є образна кореляція авторських текстів-міфів з народною міфологією,
сюжетна "централізація" окремих фрагментів і мотивів. Актуалізація архетипів обумовлює специфіку
сюжету драми А. Вишневського "Мамай і ключі до Раю", хронотопа й образної системи п’єси.
Визначальною рисою сюжету драми є структуротворчі архетипи космогонії, повернення, поєдинку,
свого/чужого та образна архетипна проекція Мудрого Старого Героя (св. Петро/Мамай)
(Іванко/Мамай), Тіні (Шинкарка) Аніми (Шинкарка та Калина).
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Когут О. В. Стилизованные сюжеты в современной украинской драматургии.
В данной статье автор продолжает цикл публикаций по проблеме бытования архетипных
сюжетов и образов в современной национальной драматургии. В этой статье
проанализированы особенности стилизации необарокко в современной украинской драме.
Автор исследует инициальную модель, архетип Героя, Мудрого Старика, Я, Анимы и Тени в
сюжете драмы А. Вишневского "Мамай и ключи к Раю".
Kogut O. V. Symbolically-Rendered Images in the Modern Ukrainian Drama.
This article continues the cycle of author's publications in the exploration of plot archetypes and characters
in the modern national drama. In this article the peculiarities of neobaroque plots stylization are analyzed in
the modern Ukrainian drama. The author studies the initiation model, the archetypes of Hero, Wise Old
Man, Self, Anima and Shadow in the plot of A. Vyshnevskyi's play "Mamai and the Keys to Heaven".
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ПРЕСВЯТА ТРІЙЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ПРОПОВІДІ
У статті розглядаються способи зображення Пресвятої Трійці в українській проповіді другої
половини XVII століття. Джерелами вивчення стали тематичні проповіді Лазаря Барановича та
Антонія Радивиловського. Для розкриття одного з найбільш таємничих догматів барокові казнодії
вдаються до теорії гостроти розуму, аналогій, ілюстрацій, прикладів та молитовних формул.
Предметом догматичних проповідей, за отцем Ярославом Левицьким, є якась правда віри, яку
проповідник хоче вірним ясно викласти, доказати й оборонити [1: 111]. Доктор Левицький поділяє
такі проповіді на теоретичні, практичні й апологетичні або полемічні. Завдання теоретичної проповіді
– пояснення догми без огляду на її відношення до практичного життя; практичної – повчити розум
людини; апологетичної – представити догму ясно й виразно, не згадуючи або зовсім єретичні думки,
або наводячи тільки як закиди; полемічної – навести протилежні до вчення церкви думки, а потім їх
спростувати [1: 111]. Диференціальною ознакою цієї класифікації фактично є породжуючий принцип
проповіді як висловлювання (стратегія). Оскільки комунікативна стратегія визначається як "модальне
позиціонування суб’єкта, об’єкта та адресата висловлювання в межах конфігурації трьох
дискурсоутворюючих компетенцій: креативної, референтної та рецептивної" [2: 73], вище наведена
класифікація відображає комунікативні можливості учасників спілкування та характер їх взаємної
конфігурації у складі дискурсної стратегії. Нашим завданням буде з’ясувати, на що спрямовані
iнтенцiï автора проповіді другої половини XVII – догмат чи реципієнта і якими засобами він їх
реалізує.
М. Марковський говорить, що догматичних проповідей у спадщині українських казнодіїв XVII
століття було не дуже багато. Для прикладу він наводить дві проповіді Антонія Радивиловського про
святу Трійцю з "Вінця" та "Огородку" [3: 59]. В. Строев зазначає, що у Барановича проповідей, тема
яких – істини віровчення, менше, ніж моралізаторських [4: 413]. Дослідника цікавлять виключно ті з
них, які відображають сучасну авторові релігійну боротьбу [4: 414]. Це – шість казань, серед яких і
"Слово о єдиносущній Трійці" та "Слово про істинне Божество Ісуса Господа".
Православне вчення про Трійцю було сформульоване на Першому Вселенському соборі в Нікеї в
325 році. Воно зафіксоване в Символі віри і виражається, за катехізисом Петра Могили, у такому
формулюванні: "Вірую въ єдинаго Бога Отца Вседержителя, створителя Неба и землі, видимыхъ всіх
речiй и невидимыхъ" [5: 3]. Тлумачення з книги "Зобранє короткои науки об артикулах віри" (1646)
наголошує на тому, що "...маємо вірити и вызнавати, же Богъ єдинъ єст в существі, або в истности
своеи, а в трохъ персонах, яко то Отуцъ, Синъ, и Духъ Святыи, три персоны, а єдин Богъ..." [5: 4, зв.].
У XVII столітті українському богослов’ю не було актуальним доводити догмат Святої Трійці, але
нагадати про нього і викласти його православний варіант було не зайвим. Оскільки ще з середини
XVI століття литовська еліта й деякі руські магнати почали масово переходити в реформаційні
християнські течії. У 60 рр. XVI ст. у Польщі зароджується рух антитринітаріїв, "що розвинувся в
Литві й на українських землях, особливо на Волині" [6: 108]. Антитринітарії відкидали основні
християнські догмати про Трійцю та Боговтілення, заперечували існування пекла та ідею
первородного гріха [7]. Соцініани вважали, що головне – жити за євангельськими заповідями. У
першій половині XVII століття вони активно діяли на Волині та Київщині. У липні 1658 р. сейм Речі
Посполитої прийняв ухвалу про вигнання аріан з краю [8]. Але є факти, що вже в 40-рр XVII століття
вони почали мігрувати на Лівобережжя [8]. Проблема не зникла, а відтак і нагальність її обговорення.
В. Любашенко помітив, що аргументовані відповіді на головні антитринітарні ідеї були дані вже у
лаврських виданнях другої чверті XVII століття – "Екзегесисі" та "Патериконі" Сильвестра Косова
(1635), "Тератургемі" Афанасія Кальнофойського, "Парергоні" Іларіона Денисовича (1638) [8]. Для
проповідників XVII століття важливо було донести до пастви сенс догмату про Трійцю відповідно до
вчення православної церкви. Таким чином, в казаннях на перший план виходила репрезентативна
функція.
Протягом своєї історії Церква доводила триєдиність Бога аргументами зі Святого Письма Старого
й Нового Заповітів. Для цього отці Церкви брали ті місця з Біблії, де Бог позначався не одниною, а
множиною [Бут. 1: 1; Бут. 1: 26; Бут. 3: 22 та ін.]. Наприклад, як у книзі Буття: "І сказав Бог: створимо
чоловіка за образом Нашим, і за подобою" [Бут. 1: 26]. Як докази використовувалися також свідоцтва
Нового Заповіту, але не в догматичному формулюванні, а як повіствування про з’явлення і діяння
Святої Трійці. Найчастіше згадувався уривок про Хрещення Господнє, або Богоявлення: "Сталося ж,
коли хрестився весь народ і коли Ісус, також хрестившись, молився, – розкрилися небеса, і Дух
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Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба: Ти Мій Улюблений
Син – у Тобі моє уподобання" [Лк. 3: 21-22]. Також досить часто християнськими авторами
цитувалися короткі висловлювання про триєдиність Бога [Матв. 28: 19; 2 Кор. 13: 13; 1 Іоан. 5: 7].
Зрештою, бажаючи наблизити зміст догмату до людських понять, отці Церкви вдавалися до
прикладів, взятих з природи. Для позначення Святої Трійці вони вживали тріади образів: сонця,
променя і світла; кореня, стовбура та плода дерева; джерела, ключа й потоку; вогню, блиску й тепла;
горіння трьох свічок та ін. [9].
Проповідь на понеділок по Зішесті Святого Духа зі збірки "Меч духовний" Лазаря Барановича
присвячена Пресвятій Трійці. Її тема, винесена в епіграф, взята з Першого послання Апостола Павла
до коринтян:
"Намъ єдинъ Богъ Отецъ из него же вся и мы в него: и єдинъ Господь Ісус Христос, им же вся и
мы тім: и єдинъ Духъ Святыи, в нем же всяческая, и мы в немъ" [10: 72]. Ця фраза з апостольського
послання виступає тим твердженням, що отримує своє образно-логічне розгортання в подальшому
тексті. Прикметно, що в жодній праці з догматичного богослов’я немає цього уривка з Послання
апостола Павла до коринтян як прикладу згадки Пресвятої Трійці.
Проповідник показує один із найскладніших догматів, використовуючи теорію гостроти розуму. Їі
теоретиком у Князівстві Литовському був Мацей Казімєж Сарбєвський. В єзуїтській колегії Полоцька
1619-1620 навчального року він прочитав курс риторики, де йшлося й про теорію гостроти розуму
(De acuto et arguto). 1626-1627 року там же в удосконаленому вигляді ця концепція була викладена
вдруге. У розділі "O poincie i dowcipie" поетики Сарбєвського гостра думка (acumen – лат.)
визначається як "узгоджене неузгодження або неузгоджене узгодження" (concors discordia vel discors
concordia) [11: 11]. Причому автор представляє її ще й візуально – через трикутник, в основі якого –
тема, а бічні сторони – протилежні думки [11: 13]. Відтак ціле створюється в результаті поєднання
контрастних і протилежних один одному елементів. Ціле вже в догматі про Трійцю представлене
через категорію протилежності, яка у риториках визначається через предмети і поняття, що взаємно
протиставляються [12]. Один з її різновидів характеризується через "речі, з яких одна має якесь
відношення до другої і одна не може без другої (вождь і воїн, вчитель і учень та ін.)" [12]. У
аналізованій проповіді це – Отець і Син. Але окрім цього, Лазар Баранович зіштовхує у тексті дві
точки зору: перша представляє "немощныи разум чловічій" [10: 63, зв.], а друга – дефініцію Вчителів
Церкви. При цьому автор не називає імен, а обходиться лише абстрактним "учителiе причитаютъ"
[10: 73, зв.]. Пресвята Трійця як ціле представлена через її складові – Бога Отця, Бога Сина і Бога
Духа Святого. Проповідник, згідно з церковними авторитетами, виділяє істотні ознаки як цілого, так і
кожної з іпостасей: єдиносутність, всесильність, мудрість і благість [10: 63, зв.]. Іпостасі Святої
Трійці у тексті наділяються означеннями. Бог Отець характеризується силою, Бог Ісус Христос –
мудрістю, Бог Дух Святий – благістю. Думка Отців Церкви протиставлена природним уявленням про
старість, молодість і благість. Дві іпостасі Святої Трійці репрезентовані за допомогою
антропоморфних характеристик. Бог Отець асоціюється зі старістю. А ознакою старості, за
Аристотелем, є безсилля [13: 186]. Бог Син пов’язується з молодістю. А люди молоді, за
Аристотелем, є зарозумілими, дотепними, але не мудрими [13: 184]. Відповідно, сила не може бути
ознакою старості, а мудрість – молодості. Зрештою, благість як якість Святого Духа не співпадає з
природним уявленням про "духа бурнаго ярость, иже и кедры обыче сокрушати" [10: 73]. З подібної
неузгодженості й виникає подивування у реципієнта як основна мета й наслідок зусиль автора.
Очевидно, протиставлення банальної людської точки зору й позицію Отців Церкви посилювала
відома на той час іконографічна схема. На іконах новозаповітної Трійці Бог Отець зображувався
старим, а Ісус – або як дитина на Його лоні, або як дорослий чоловік, що сидить праворуч від Нього,
Дух – над Ними в образі голуба [14: 186]. С. Авєрінцев вказує, що "така іконографія була широко
розповсюджена на руському ґрунті в останні часи допетровської культури" [14: 186].
За словами Максима Сповідника, православні догмати дарували світло знання. І основні з них –
догмат про Трійцю і Двійцю. Лазар Баранович знання про Трійцю називає основою спасіння, тобто
вічного життя. Звертаючись до слухача, проповідник говорить: "O Святій Троици знати єст живот
вічный и вічнаго пристанища доплытіе" [10: 72, зв.]. Церковне вчення автор доносить до читача через
риторичні техніки. Передусім, він використовує цитати або алюзії зі Святого Письма, риторичні
топоси. Основне своє джерело і напрямок руху думки чернігівський архіпастир декларує у вступі до
казання: "на море ученія о Святой Троици пустим усматряюще сліду стыя єдиносущныя Троици в
тварі: како невидімає ея от созданія міра, творенми помышляєма видима суть" [10: 72, зв.].
Основний спосіб подачі матеріалу – аналогія, яка є подібністю нетотожних об’єктів в певних
сторонах, якостях, відношеннях [15: 17]. Бальтазар Грасіан називає аналогією відповідність між двома
різними поняттями [16: 184]. Х. Перельман та Л. Олбрехт-Титека – автори праці "Нова риторика:
трактат про аргументацію" – розглядають аналогію як елемент доказу. У Барановича аналогія вводиться
до тексту не заради доведення, а заради пояснення, тобто у функції ілюстрації. Х. Перельман та
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Л. Олбрехт-Титека подають найбільш оптимальну структуру аналогії: за "…найзагальнішою формулою:
А відноситься до В так само, як С до D" [17: 227]. Сукупність членів А і В дослідники називають темою,
а форою – сукупність членів С і D, які служать для підкріплення роздумів.
У чернігівського архієрея відображенням Святої Трійці є увесь світ, який розкладається в
проповіді на духовний, тілесний та тілесно-духовний: "…в нихъ же всіх яко в зерцалі троическія сія
видим сліды" [10: 74]. В аналогії тема і фора мають належати до різних предметних областей
(domains), інакше це буде ілюстрація. Ангельська ієрархія як частина духовного світу та Пресвята
Трійця належать до однієї сфери, тому вербалізація авторського наміру розкрити догмат починається
з ілюстрації: три чини ангельської ієрархії відображають стійкі якості Трійці (сила, мудрість,
благість). За Барановичем, Престоли, Господства і Сили характеризуються силою; Херувими, Начала
й Архангели – мудрістю; Серафими, Власті й Ангели – благістю. Не можна сказати, що у виборі
якостей і способу відображення чернігівський архієпископ був оригінальним. Основна
характеристика (сила – мудрість – благість) взята ним з коментаря Єроніма Стридонського на книгу
пророка Ісаї. Ангельську ієрархію автор вибудовує, посилаючись на Діонісія Ареопагіта. А сам
принцип аналогії, взятий з центрального методологічного поняття католицької філософії, за яким
будь-що суще подібне до іншого й одночасно відмінне від нього. За цим принципом будується
ієрархічна драбина буття.
Зображення Бога через "тілесні" образи прописане в богослов’ї. Іоан Дамаскин присвячує цьому
питанню розділ в "Точному викладі православної віри". Він пише: "Оскільки ми бачимо, що в
Святому Письмі багато чого сказано про Бога в дуже тілесний спосіб <…>, нам як людям, що мають
<…> плоть, неможливо мислити або говорити про божественні, й високі, й неречові дії Божества
інакше, як через подібності й образи, й символи, що відповідають нашій природі" [18: 176]. У казанні
Барановича є багато прикладів аналогії. Модель "сила – мудрість – благість" є фактично у всіх її
прикладах. Вона є тим твердженням, яке можна назвати правилом. Воно-то і підтверджується по
всьому тексту, демонструючись у тому числі й через образи сонця, променів та тепла. Та автор не
замикається виключно на цих характеристиках. Інформація у проповіді фактично рухається по колу.
Вона на рівні змісту не вигадується і підбирається не довільно, а черпається з церковно-догматичних
визначень. Скажімо, походження Сина і Святого Духа від Отця змальовується через образи кореня і
гілок, єдиного джерела і двох потоків.
Тема кожної з аналогій взята з духовної області, а фора – з матеріально-чуттєвої. Такі аналогії
називаються незаперечними. Яскрава різниця предметних областей, з яких походять тема і фора,
особливо помітна в тій частині проповіді, де матеріал для порівняння береться з матеріальної сфери,
яку Баранович окреслює образами чотирьох стихій – землі, води, повітря й вогню. Класично виглядає
порівняння в уривку: "въ воді от єдинаго источника два потоки истікати могут, сице и от Бога Отца,
яко от источника живота, дві лица Богъ Сынъ и Духъ Святый, яко два потоки истікают..." [10: 76, зв.].
Схематично ці відношення можна зобразити у такий спосіб: D до E і F відноситься так, як А до В і С.
Структура предмета відповідає відношенням всередині Трійці. Але автор йде далі й розвиває
аналогію в іншому смисловому напрямі: "Источник с потоки єдина єстъ вода, сице и Богъ Отецъ съ
Сыномъ и Духомъ Святымъ єдинъ естъ Богъ" [10: 76, зв.]. Якщо у першому варіанті йдеться про
походження Сина і Святого Духа від Отця на рівні змісту, то в другому – про їх спільну
характеристику. Кожен член аналогії відповідає складній ситуації, що розвивається у тексті. Варто
звернутися до розділу з трактату Грасіана "Про перший вид гострого розуму – у відповідностях та
аналогіях". Іспанський теоретик пише: "Предмет, про котрий роздумують і витійствують, є нібито
центром, від котрого розум вишукано й дотепно проводить лінії, зв’язуючи цей центр з … його
додатками, які є його причинами, наслідками, атрибутами, якостями, співпадіннями, обставинами
місця, способу дії і т.д. Отже, будь-яке співвіднесене з ним поняття, співставляючи їх по черзі з
головним предметом роздумів і між собою та виявивши подібність або близькість чи то з самим
предметом, чи то між ними, ми виражаємо й виділяємо цю подібність, в чому й проявляється
дотепність" [16: 182]. У Барановича аналогія розростається як дерево. Це стається за рахунок
активного залучення інших контекстів і вичерпування якостей і обставин. Наприклад, повітря містить
сліди Бога Отця, через повітря капає дощ (Бог Син), що сходить на руно в утробу ягниці (Пріснодіви
Марії). Далі автор продовжує домальовувати картинку: у повітрі літають птахи, серед них – голуб, що
символізує Святого Духа. У повітрі розповсюджується шум, який супроводжував зішестя Святого
Духа на апостолів.
Спираючись на перший розділ з Книги Буття, Лазар Баранович стверджує, що людина є
найкращим прикладом відображення Святої Трійці.
Проповідник широко залучає до тексту й символіку чисел. Він підбирає приклади зі Святого
Письма, де є трійка, що, на його думку, символічно відображає таємницю Пресвятої Трійці. Таких
прикладів у автора досить багато: три персти з Книг пророка Ісаї та Даниїла, три вервія з Еклезіаста,
три друга праведного Йова, триденне Воскресіння Ісуса Христа та ін.
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Прикметно, що Антоній Радивиловський користується не тільки тим же принципом, але й
прикладами репрезентації Святої Трійці у своїй проповіді. Відображенням головного образу у його
тексті є ангельська ієрархія, людина. Щоправда, казнодія доповнює цей список аналогій, ілюстрацій
та прикладів. Сцена розп’яття Христового, на його думку, символізує триєдиність Бога. При цьому
Дух означає Святого Духа, а кров і вода, що витекли з боку Ісуса, – відповідно Бога Отця і Бога Сина
[19: 142-149]. Очевидно, що справа, мабуть, не тільки в спільних джерелах для обох авторів,
літературній моді, але й у прямому впливі вчителя-ритора Барановича на учня Радивиловського. До
того ж "Труби" Барановича були сформовані як збірка вже 1666 року і були надруковані у тій же
типографії, що й "Огородок" Радивиловського, тільки на 10 років раніше.
Євгенія Ульчінаіте стверджує, що Мацей Казімєж Сарбєвський мав багато послідовників, які
теорію acumen’у викладали в розділах "про риторичну інвенцію або диспозицію як один із способів
знаходження аргументів, заснованих на гострій думці" [20: 190]. Проповіді українських авторів –
практичне цьому підтвердження. Але практика acumen’у була не єдиним способом викладу матеріалу
в українській проповіді другої половини XVII століття.
Інша проповідь Лазаря Барановича про Святу Трійцю вийшла окремим виданням у НовгородіСіверському 1675 року. Вона мала назву "Слово на Святую и єдиносущную и животворящую и
неразділимую Троицу" [21].
Починається казання з епіграфа, що взятий з молитви святого Василія Великого: "Ими же судбами
спаси мя недостойного Раба твоєго" [21: 1]. Це молитовне прохання до Бога про спасіння попереджує
текст Барановича як експлікована цитата, що зберігає очевидний зв’язок зі своїм джерелом. Вона
розміщена перед проповіддю як окрема структурна одиниця, фактично як друга назва, яка уточнює
тему. Передусім, вона розрахована на читача, оскільки інформує його і про основну тему того тексту,
який розміщений нижче, і про семантичний план побудови казання.
З перших рядків архієпископ чернігівський задає протиставлення Бога і людини як Творця і його
творіння. Така опозиція зазвичай характерна для молитви, у якій роль священика є роллю провідника
від світу земного до світу небесного.
У богословській та святоотцівській літературі найважливішими змістово-смисловими
компонентами молитви називаються похвала (славослів’я), подяка, прохання і покаяння [22: 24]. Усі
вони є тільки у складних молитвах на взірець "Отче наш". У проповіді Лазаря Барановича
відтворюються компоненти саме такої молитви.
Проповідник прославляє Бога ампліфікацією подій, в яких Господь виявив свою всемогутність.
Окрім того, у проповіді раз по раз зустрічаються анафоричні хайретизми на зразок: "Тебё слава,
Врачу..., Тебё слава, Пастиру" [21: 4].
Автор прославляє Бога за Його милосердне ставлення до людини [21: 6], дякує Йому за допомогу
заблуканим, заповіді, виконуючи які людина має шанс отримати вічну винагороду [21: 6].
Від автора звучать прохання до Бога: "сотвори мя сосуд чист" [21: 1, зв], "сохрани мя, Господи,
яко зіницу ока" [21: 2], "вразуми и настави мя на путь сей" [21: 2], "оутоли, смири и силою своею
осіни мя" [21: 2], "очисти мя, спасе", [21: 5, зв]
Тут є вербальна констатація оратором своєї гріховності: "заблудихъ яко овца погубшеє", "многа бо
беззакония моя" [21: 5, зв.] та інші.
З кожним висловлюванням потенційно зв’язані три особи: той, хто говорить – "я"; адресат
промови – "ти"; той, про кого йдеться, об’єкт – "він". М’яко імперативний характер висловлювання
(дієслівні форми наказового способу, що виражають прохання) свідчить про те, що оратор – носій
релігійної істини, а вся проповідь – розгорнута молитва, адресатом якої є Господь Бог. При цьому
Нададресат промови та її об’єкт співпадають.
Ситуація проповіді (як і молитви) передбачає асиметричну модель комунікації та священика у ролі
посередника, але вже – від Бога до людини. Специфіка тексту Барановича – у поєднанні інтенцій
молитви та проповіді. Відтак завдання оратора – не тільки в тому, щоб його почув Нададресат, але й у
тому, щоб до його голосу приєднався звичайний прихожанин. "Голос молитви" у проповіді – це і
колективний голос "грішної людини", що звертається до Бога, і голос священика, який намагається
створити в реципієнта молитовний настрій.
Дуже схоже, що цей текст було виголошено Лазарем Барановичем як проповідь, основний мотив
якої – навчити людину молитися, налаштувати реципієнта на молитву як діалог з Богом. Пізніше
проповідник надрукував свій текст з метою дати читачу невеличку книгу для духовної лектури.
Отже, бажання проповідників донести до реципієнтів смисл одного з найбільш таємничих
догматів християнства оформилося розгортанням основної тези за допомогою аналогій, ілюстрацій,
прикладів, теорії гостроти розуму та молитовних формул. При цьому інтенції авторів були
спрямовані як на те, щоб у цікавий та оригінальний спосіб представити догмат, так і на те, щоб
нагадати слухачам-читачам про молитву як розмову з Богом.
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Матушек Е. Ю. Пресвятая Троица в украинской барокковой проповеди.
В этой статье рассматриваются способы изображения Пресвятой Троицы в украинской проповеди
второй половины XVII века. Источниками для изучения проблемы стали тематические проповеди
Лазаря Барановича и Антония Радивиловского. Для раскрытия одного из наиболее тайных догматов
барроковые проповедники используют теорию остроты ума, аналогий, иллюстраций, примеров и
молитвенных формул.
Matushek О. Yu. Holy Trinity in the Ukrainian Baroque Sermon.
The article considers the representation methods of Holy Trinity in the Ukrainian Baroque sermon in the
second half of the XVII century. The sources of the problem became the issue-related sermons of Lazar
Baranovych and Antoniy Radyvylovskyi. The baroque ecclesiasts use the theory of acute mind, analogies,
illustrations, examples and devotional formulas for disclosure one of the most mysterious articles of faith.
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АНТИКОЛОНІАЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
(ЗА ДРАМАТИЧНОЮ ПОЕМОЮ "БОЯРИНЯ")
Предметом статті є аналіз явища антиколоніалізму у творчості Лесі Українки. Письменниця не
тільки відстоює потребу національного визволення українців, але й вдається до опозиції російському
колоніальному дискурсові. З огляду на цю проблему особливої уваги заслуговує драматична поема
"Бояриня", у якій поетка апробує національний наратив модернізму, а також оприявлює свою
антиколоніальну позицію.
Творчість Лесі Українки потребує постколоніальної рецепції. Особливо це стосується
драматичних поем, що тривалий час залишалися осторонь серйозних літературознавчих зацікавлень.
Драматичні тексти Лесі Українки важливі для української культури не тільки як літературні шедеври,
але й як явища, що дозволили утвердити "європейськість" України не так на рівні шаблонних гасел,
як через практичний дискурс, не так через вписування себе в європейський контекст, а через показ
українського як органічно європейського, а не "іншого", за традицією ототожненого з російським, а,
отже, азіатським типом культури. Лесина "європейськість" була органічною і базувалася на
критичному ставленні до українського світу. Сучасний стан України показує, що проблему
співвідношення "Захід – Схід" і "Західна Європа – Східна Україна" варто вирішувати не з позицій
закритості власної культури щодо впливів інших культур або через тезу "ми їм не потрібні", а з
позиції відкритості і критичності.
Нове прочитання драматичних текстів письменниці останнім часом здійснили С. Павличко,
Т. Гундорова, В. Агеєва, О. Забужко, Н. Зборовська, Я. Поліщук та інші.
С. Павличко вдалася до руйнування табу "тілесності" поетеси. Застосовуючи практику
лесбійського дискурсу феміністичної критики, дослідниця проаналізувала стосунки Лесі Українки та
Ольги Кобилянської, тим самим намагалася "... впровадити механізм вивчення нового дискурсу
сексуальності в українській ситуації" [1: 66].
В. Агеєва розглядає драму поетеси в контексті інтертекстуальності. Дослідниця також вказує на
присутність у текстах Лесі Українки протиставлення між імперським та колоніальним дискурсами.
В. Агеєва вважає, що у драматичній поемі "Оргія" "...авторка чи не вперше співвідносить опозицію
народництво / чисте мистецтво з опозицією колоніальна культура / імперська культура" [2: 69].
Проблеми національної та соціальної неволі у драматичній спадщині Лесі Українки розглядає
Л. Масенко у праці "У Вавилонському полоні". Звертаючись до листування Лесі Українки дослідниця
зазначає, що "підневільне становище рідного краю, "тюремне життя" в царській Росії викликало в
поетеси почуття глибокого, майже фізичного страждання" [3: 80].
Драматична творчість Лесі Українки найповніше репрезентує естетику українського модернізму.
Це має стосунок і до проблеми національної самоідентифікації українців. Письменниця не тільки
відстоює потребу національного визволення, але й вдається до опозиції російському колоніальному
дискурсові. З огляду на цю проблему особливої уваги заслуговує драматична поема "Бояриня", у якій
поетка апробує національний наратив модернізму, а також оприявнює свою антиколоніальну
позицію.
Зауважимо, що антиколоніальний дискурс присутній не тільки у її художній творчості, але й в
епістолярії. У контексті цього заслуговують уваги листи письменниці до М. Павлика, М. Кривинюка
та інших представників тогочасної інтелігенції, у яких простежується її погляд на українськоросійські взаємини.
Перебуваючи на лікуванні Леся Українка вдається до порівняння України з іншими
європейськими державами. Та свобода, яку вона бачить за кордоном, приносить їй біль, адже її власна
Батьківщина перебуває у колоніальному ярмі. У листі до М. Косача поетка зізнається, що у Відні, у
"вільнішому краї" на неї накочується гірка туга, яка супроводжується візіями: "Мені не раз видається
(ти знаєш, як розвита у мене образна думка, – отже, не здивуєшся), мені видається, що на руках і на
шиї у мене видно червоні сліди, що понатирали кайдани та ярмо неволі, і всі бачать тії сліди, і мені
сором за серед перед вільним народом" [4: 68].
Про сором за "невільне становище України" [5: 345], який відчувала Леся Українка, дізнаємося зі
спогадів сестри Ольги Косач-Кривинюк, що викладено у науково-документальному дослідженні
"Леся Українка. Хронологія життя і творчості".
Антиколоніалізм драматичних поем авторки тісно переплетений з феміністичними ідеями.
Емансипованість, дієвість Лесі Українки стала викликом маргінальності тогочасного українського
чоловічого світу. Я. Шкандрій слушно зауважує, що творчість письменниці була націлена не тільки
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проти імперської російської сваволі, але й патріархальності [6: 309]. Не дивно, що носієм
національної сили у "Боярині" є головна героїня Оксана, яка спромоглася на "...бунт української
жіночої мужності проти пасивної чоловічої ролі..." [7: 234].
Активність героїнь Лесі Українки визначена її власною життєвою позицією. Письменниця ніколи
не ухилялася від труднощів, завжди була налаштована на активність, а не на пристосуванство заради
особистих інтересів. У листі до М. Павлика вона відкидає його пропозицію перебратися до Галичини,
що покращить її матеріальне становище, адже умовою переїзду є відмова від політичної діяльності:
"Ні, друже, спитавши по щирості своєї душі, я не можу обіцяти, що буду жити на вільнішій землі
тихше, ніж жила на зовсім поневоленій. Коли моє здоров’я, мій невеликий хист, мій замало
розвинений інтелект, моя життям пригнічена енергія не дали мені стати тим, чим повинна б я бути і
чим ніколи не стану, то се моє нещастя, але не моє бажання, і миритись з тим я не хочу, ні, я ще хочу
боротись" [8: 65].
У драматичній поемі "Бояриня" поетка вдається до розвінчання міфу про можливість реалізації
українців як нації у колоніальній залежності, з очікуванням зміни ситуації у масці покори. Носієм
цього міфу є Степан. Герой говорить про свого батька, від якого успадкував боярство і ставлення до
України:
Степан
Чужим панам служити в ріднім краю
він не хотів, волів вже на чужині
служити рідній вірі, помагати
хоч здалека пригнобленим братам,
єднаючи для них цареву ласку [9: 103].
Схожу позицію декларує адвокат Мартіан з однойменної драми Лесі Українки. На закиди дочки
Аврелії, яка звинувачує батька у пасивності, він відповідає:
Колись і я так думав,
але й громада наша, й сам єпископ
мене запевнили, що більше значить
для церкви ся моя таємна служба,
ніж якби я пішов хоч і на смерть [9: 369].
Фальшування та "маскарад" заперечуються письменницею як на зовнішньому, так і на
внутрішньому рівнях. Оксана не розуміє потреби чекати на ласку царя, як це робить Степан,
переодягатися у російське вбрання, запроваджувати у своїй сім'ї російські звичаї. Одягнутися як
московка для жінки означає втрату не тільки національної ідентичності, й сексуальності:
Оксана
(цілує їй руку)
Так, матінко. То я... собі гадаю...
коли б я не спротивилася часом
Степанові в такій одежі... [9: 117].
Протиставлення одягу як фальшивої маски та внутрішнього світу як справжнього єства у
драматичній поемі присутнє вже у ремарках першої дії: "... Степан, молодий парубок у московському
боярському вбранні, хоча з обличчя його видко одразу, що він не москаль" [9: 97].
У контексті Оксаниної непокори назва драматичної поеми звучить, з одного боку, іронічно, а з
іншого – трагічно. Трагедія героїні у тому, що вона – заручниця нав’язаної їй ролі боярині, яка кодує
в собі національну та статеву дискримінацію. Ставши бояринею, Оксана втрачає право на
ідентифікацію як українки і можливість бути незалежною у чоловічому світі.
Втрата національного кореня простежується й на вербальному рівні. Оксана змушена
пристосовуватися до перетвореної на російський лад форми власного імені, тому не дивно, що у
фінальній сцені мати Степана підкреслено називає її бояринею:
Мати
(пройшовши вперед до повітки, показує дівчатам на ослін)
Отут бояриню посадовіть
та й можете вертати до роботи [9: 149].
Окрім того, трагізм героїні драматичної поеми у тому, що вона програє, передусім, як жінка.
Тільки любов і потреба бути коханою, відданою своєму почуттю не дозволяють їй покинути чоловіка
і повернутися в Україну. Але з часом вона розуміє, що її обранець не вартий любові. У контексті
цього останні слова, що говорить Оксана до свого обранця, звучать дещо іронічно: "Оксана /
(підводиться й прихиляє його до себе) / Ні, любий, ти на світі потрібніший, / тобі ще є про що й про
кого дбати. / Борцем не вдався ти, та після бою / подоланим подати пільгу зможеш, / як ти не раз
подав... На бойовиську / не всі ж померли, ранених багато... / поможеш їм одужати, то, може, / колись
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там... знов зібравшися до бою, / вони тебе згадають добрим словом... / а як і ні – не жалуй, що поміг"
[9: 159].
З цього приводу слушно зауважує Р. Веретельник: "Степанове боягузливе розв’язання Оксаниної
кризи розчаровує її, стає остаточним і вирішальним фактором її поразки. Сподівання любові й вимога
дотримання зобов’язання є найбільш уразливою рисою всіх героїнь Лесі Українки" [10: 47].
Неоднозначна позиція Оксани у питанні кровопролиття. У Степанові її найперше приваблює те,
що його руки не знають крові: "Оксана / Так. Не раз, вернувшися з походу, / Лицарство з нами
бавиться при танцях. / Простягне руку лицар, щоб узяти / Мене до танцю, а мені здається, / Що та
рука червона вся від крови, / Від крови братньої… Такі забави / Не веселять мене… Либонь, ніколи /
Не прийняла б я персня з руки / Такого лицаря… / (Гладить йому руку.) / Оця рука / Від крови чиста"
[9: 110].
Пізніше, коли виникає потреба підтримати повстання Дорошенка, вона вимагає допомоги від
чоловіка, засуджує його і себе за пасивність:
Оксана
(дивиться на свою й Степанову руки)
От, здається, руки чисті,
Проте все мариться, що їх покрила
Не кров, а так… немов якась іржа…
Як на старих шаблях буває, знаєш? [9: 156].
Оксана розуміє, що ні розсудливість Степана з його позицією покори, ні войовничість брата Івана
не дадуть очікуваних результатів. Головна героїня потрапляє під тиск імперського/чоловічого та
колоніального/чоловічого. Вона перебуває у ситуації вибору між роллю відданої дружини, що
унеможливлює реалізацію національного "я", веде до колоніального, маргінального існування, та
жінки, яка ладна відстоювати право національної незалежності, а отже, втратити гармонію у родині.
Обидві позиції вимагають від Оксани жертви. Єдиним варіантом вирішення проблеми для головної
героїні, як і для самої Лесі Українки, стає смерть/мовчання як містичний простір бажаної свободи.
Екзистенційний вибір смерті притаманний не лише головній героїні драматичної поеми "Бояриня".
Смерть через самогубство обирає Антей (драма "Оргія"), не бажаючи, щоб його хист служив
імперській системі, смерть через мовчання – Кассандра з однойменної драми, не маючи змоги
врятувати свою Батьківщину. Слушно зауважує Л. Демська, що герої Лесі Українки "...самотні, і їх
знищує власна ж свобода. Біля них немає рівної їм особистості, свобода якої одночасно була б і
джерелом їхньої свободи, і межею. Відсутність рівного корелята внутрішньої ситуації призводить до
екстремальної ситуації, де більшість виходів можлива тільки у смерть чи божевілля" [11: 57].
Особливістю антиколоніального дискурсу Лесі Українки є те, що вона завжди потребує "чужого"
простору, щоб утвердити власне національне "я". Це стосується не тільки текстів, у яких використано
неукраїнську тематику. У "Боярині" патріотизм Оксани оприявлюється лише тоді, коли вона
переїздить із чоловіком у Москву, тобто опиняється зовнішньо, а не тільки внутрішньо, в
імперському середовищі.
Важливим для поетки є також звернення до історичного/минулого, а не до сучасного. Ця риса
притаманна не лише творчості Лесі Українки. Українські митці найчастіше вдаються до історичного
тла, коли виникає потреба утвердження національного. Т. Гундорова зазначає: "Важливу роль у
складанні національної нарації належить сакральному витлумаченню минулого, що стверджується в
той чи інший спосіб і добудовує сучасне, найчастіше профане, соціально диференційоване буття" [12:
235].
Антиколоніальний дискурс в сучасному українському літературознавстві ще мало досліджений і
потребує уваги. Він дозволить, з одного боку, прослідкувати в текстах українських письменників
процес руйнування та заперечення витворених в епоху колоніалізму стереотипів, з іншого – глибше
зрозуміти амбівалентність творів митців, що намагаються звільнитися від колоніальної історії.
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Матеріал надійшов до редакції 06.11. 2010 р.
Юрчук Е. А. Антиколониализм в творчестве Леси Украинки
(по драматической поэме "Боярыня").
Предметом статьи является анализ явления антиколониализма в творчестве Леси Украинки.
Писательница не только отстаивает потребность национального освобождения украинцев, но и
обращается к оппозиции российскому колониальному дискурсу . Учитывая эту проблему, особенного
внимания заслуживает поэма "Боярыня", в которой поэтесса апробирует национальный нарратив
модернизму, а также высказывет свою антиколониальную позицию.
Yurchuk O. O. Anticolonialism in Lesya Ukrainka’s Works (аfter a Dramatic Poem "Boyarynya").
The subject of the article is the analysis of the phenomenon of anti-colonialism in Lesya Ukrainka’s works.
The poetess defends not only the necessity of Ukrainians’ national liberation but also refers to the opposition
of Russian colonial discourse. Taking into account this problem, great attention is paid to the poem
"Boyarynya", where the poetess tests national modernism narrative and expresses her anticolonial position.
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ІДЕОГРАФІЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ОМОФРАЗ
У статті на основі матеріалу сучасних лексикографічних джерел автор пропонує тематичну
класифікацію військових омофраз з метою їх ідеографічної параметризації. Актуальним контекстом
функціонування омофраз є військовий дискурс. Ідеографічна параметризація військових омофраз
виділяє значну кількість тематичних груп, переважна більшість яких обслуговують професійне
спілкування військовослужбовців і входять до ядерної зони військового дискурсу. Омофрази
периферійної зони дискурсу цього типу забезпечують опосередкований зв’язок з професійною
діяльністю військових.
Військовий дискурс як мисленнєво-комунікативна взаємодія військовослужбовців в офіційних та
неофіційних ситуаціях є актуальним контекстом функціонування омофраз. Контекст розуміємо як
сукупність усіх релевантних чинників, що відображаються свідомістю людини, а не як власне
вербальне оточення, з чого випливає висновок про те, що спілкування у військовій сфері є тим
середовищем, в якому потенційно є можливим використання військових омофраз.
Складність та надзвичайна смислова розгалуженість центрального концепту військового дискурсу
АРМІЯ / the military спричиняє необхідність систематизації омофраз – фразеологічних словосполучень – засобів його мовної об’єктивації. Мета дослідження – запропонувати тематичну
класифікацію військових омофраз – одиниць знакової лексичної підсистеми, в якій відбувається
модифікація семантики та функцій словосполучень різних моделей, що об’єктивують базовий
концепт комунікативної сфери АРМІЯ / the military.
При виділенні омофраз релевантними є збіг форми та переосмислення значення. Омофразія
виникає у разі гетерономного позначення денотатів складеними знаками номінації –
словосполученнями різних класів (вільними : фразеологічними).
Стосовно особливостей організації тематичної класифікації військових омофраз варто відзначити,
що у мовознавчій практиці немає бездоганних і вичерпних класифікацій, які на основі семного
аналізу дозволили б однозначно віднести ту чи іншу омофразу до певної тематичної групи. Звідси й
окремі перехрещення змістового наповнення тематичних груп (напр. "Ammunition", "Bombs",
"Explosives"). Причиною цього є семантична і функціональна суміжність або схожість поняттєвих
ознак певних об’єктів військової сфери, що позначаються омофразами. Саме тому в лексикографічній
практиці для більш адекватного розуміння тих чи інших спеціальних понять вважається доцільним
активне застосування перехресних посилань.
Семний аналіз фактичного матеріалу лексикографічних джерел [1-3] дає змогу виділити такі
тематичні групи:
* Alerts (сигнал тривоги, повідомлення про небезпеку)
big noise – жаргонний вираз, який використовується під час тренувальних занять та слугує
сигналом повітряної тривоги протиповітряним військам;
dull sword – кодова назва неочікуваного інциденту, пов’язаного з атомною зброєю чи одним з її
компонентів;
red rocket – повідомлення-інструкція щодо необхідності проведення негайних дій, що надсилає
(передає) Національний військовий командний центр;
white rocket – кодова назва імітованого стану небезпеки – з тим, щоб не сплутати його зі
справжнім;
white pot – кодова назва повідомлень про негайні (екстрені) дії, що передаються (надсилаються)
Верховним Головнокомандуючим сил НАТО в Європі;
* Ammunition (боєприпаси)
banana clip – магазин автомата, в який входить 30 патронів;
black talon – смертельні кулі, які при дотику розриваються гострими як лезо "кігтями";
cop killers – кулі з тефлоновим покриттям, що легко проникають через бронежилет.
Застосовуються у антитерористичних операціях, а також при визволенні заручників;
* Artillery and Naval Gunfire (гарматний вогонь піхотної та морської артилерії)
gunner’s mate – військовослужбовець, який відповідає за роботу та підтримання у боєготовному
стані стрілецької зброї (гармат, реактивних снарядів та систем і т.п.);
hot shellman – військовослужбовець, який забирає пусті гільзи снарядів після того, як вони
викидаються спеціальним механізмом гармати;
killer junior – тактика, що використовується артилерією з метою захисту від атакуючого
противника. Вона полягає у тому, що снаряди, які заповнені смертельними гострими та ріжучими
© Вигівський В. Л., 2011
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дротиками, цвяхами вибухають на висоті 100 футів над землею та спричиняють максимальні жертви
на відміну від звичайного вибуху, від якого можна врятуватися поповзом);
long Tom – назва 155 мм. гаубиці;
red leg жарг. – артилерист.
* Accidents (надзвичайні ситуації)
Різниця у ступені серйозності інцидентів, пов’язаних з атомною зброєю, встановлюється за
допомогою омофразних знакових форм:
broken arrow – найсерйозніші інциденти або bent sword – незначні інциденти;
bent spear – кодове найменування інциденту, що пов’язаний з ядерною зброєю.
Ситуації під кодовим ім’ям bent sword найчастіше приводять до підвищення ступеня серйозності
інциденту, якщо вчасно не вжито відповідних превентивних заходів.
Різновид нещасного випадку (інциденту), позначений омофразою cigarette roll, вказує на
неспрацювання парашутного механізму, коли третина куполу скручується подібно до сигарети, що
унеможливлює його повне розкриття.
* Air Warfare (війна у повітрі)
belly check – маневр, коли літак повертається так, щоб перевірити, чи збирається ворожий літак
атакувати його знизу;
hunter / killer team – бойова техніка (переважно гелікоптери), що застосовується з метою
виявлення та знищення наземних цілей ворога. Один з гелікоптерів навмисно летить низько та
повільно, щоб викликати ворожий вогонь, тобто слугує "приманкою", потім раптово повертає вбік, з
тим, щоб той гелікоптер, що летить вище, міг відкрити вогонь та знищити ворожу ціль;
knife fight – повітряний бій на близькій відстані та малій швидкості. Ним також може позначатися
повітряна сутичка, коли пілоти обох літаків (і свого, і ворожого) розстрілюють один одного до
повного знищення;
what luck – скорочений код пілотів, що використовується при необхідності з’ясувати результати
бойового завдання (e.g. "What luck did Coyote have?");
what state – скорочений код пілотів на предмет з’ясування стану боєготовності літака (паливо,
боєприпаси, рівень кисню (e.g. "What state are you Blue Knight").
* Aviation Maneuvers (авіаційні маневри)
elephant walk – бомбардувальник Б-52, що рулює по аеродрому. Він такий великий, незграбний та
так повільно рухається, що нагадує слона;
finger four – літаки у строю, що використовується військово-повітряними силами на суші та на
морі і нагадує чотири пальці розвернутої кисті руки;
fox four – зіткнення у повітрі (часто вживається жартівливо);
french landing – посадка літака на два головні основні шасі з хвостом паралельно землі, проходячи
деяку відстань перед зупинкою;
touch and go – на жаргоні пілотів: приземлитися, доторкнутися землі і потім раптово знову
піднятися у повітря без зупинки і відповідно втрати швидкості.
* Bombs (бомби)
iron bombs – назва будь-якої звичайної, неядерної бомби, яку можна доставити сучасним літаком –
бомбардувальником чи штурмовиком;
smart bomb – (військ. жарг.) бомба, яку можна точно навести на ціль, довести до цілі за допомогою
лазерного променя, радіоконтролю електрооптичної системи (напр. телекамери).
* Chemical and Biological Warfare (хімічна та біологічна війна)
yellow rain – різновид хімічної зброї (виготовлений у колишньому Радянському Союзі);
* Command Posts |Centers (командні пункти, центри)
black phone – назва лінії екстреного зв’язку між Центром Національного військового
командування та Командуванням Північноамериканської Повітряної оборони;
blue eagle – кодове найменування Тихоокеанського повітряного командного пункту США.
Цей літак оснащений сучасними засобами зв’язку для підтримки стратегічного командування та
контролю.
* Communication Systems (системи зв’язку)
deep six – кодове найменування NASA для лазерної системи зв’язку, розташованої на космічній
станції. Вона надає можливість зв’язуватися з підводними човнами; має цікавий розвиток у другому
значенні, – відкидати (відмовлятися) від якоїсь ідеї, думки, речі (напр. "Deep six the report you’re
working on. I’ve got more important things for you to do"); також є військово-морським терміном у двох
значеннях: 1) викидати щось за борт судна; 2) six fathoms of water (тобто 36 футів);
mystic star – кодова назва безпечної, високочастотної системи радіозв’язку на борту
президентського літака чи літаків інших VIP;
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back channel – обмін інформацією (правильною чи помилковою) між двома країнами за
посередництвом інших (неофіційних) каналів; особисті засоби зв’язку між офіцерами високого рангу,
що надає їм можливість говорити відкрито та неофіційно;
drop message – повідомлення, що скидається з літака військовослужбовцям на землі з метою
додержання режиму заборони радіозв’язку, чи якщо підрозділ не має відповідних засобів зв’язку;
five-by-five – жаргон радіооператора використовується коли він хоче підтвердити, що зв’язок, який
він отримує – стабільний та надійний. Часто замість цього терміну використовується наступний –
Lima Charlie (meaning loud and clear);
flaming arrow – сітка зв’язку, що функціонує у ПВС США для управління та контролю ядерною
зброєю;
gold phone – найменування лінії гарячого зв’язку, що з’єднує Секретаря з Оборони та Білий дім під
час кризи.
green phone – система зв’язку між Національним військовим командним центром та ЦРУ;
red phone – спеціальний телефон яскраво-червоного кольору, яким користуються тільки під час
вкрай небезпечних ситуацій (напр. пуск ядерних ракет).
Варто відзначити, що для Верховного командування практика застосування різних кодованих за
кольором телефонів є звичайною.
За кожним кольором – конкретна ситуація крайньої небезпеки, що вимагає екстреного реагування;
the red phone майже завжди асоціюється з початком нової війни (цілком імовірно – ядерної).
Для надсилання повідомлень-наказів про початок бойових дій у екстрених ситуаціях також
використовується сигнал "red rocket";
smart skin – антенні панелі, вмонтовані безпосередньо у фюзеляж та крило літака;
tango uniform – в радіопереговорах означає "tits-up";
tits-up – жаргонізм у пілотів зі значенням "знищений". Пілоти часто вживають цей професійний
жаргонізм для позначення оцінки ступеня пошкодженості, завданої літаку (e.g. "Two Soviet 72 s Tango
Uniform").
* Deceased (померлі)
body cooler – приміщення з холодильниками для тимчасового зберігання трупів при медичних
евакуаційних шпиталях;
dog tags – особистий знак, який військовослужбовці носять на шиї. На ньому вказується ім’я, дата
народження, група крові та інші особисті дані;
mummy sack – мішок для трупів;
buy the farm – (евфемізм) загинути (e.g. "The sergeant bought the farm over on Hill 654 this morning");
buy it – загинути, померти (e.g. "Lieutenant Worsch bought it today").
* Decorations (нагороди)
toilet seat – нагрудний знак подяки військовій частині у вигляді золотого лаврового вінка, який
нагадує формою унітаз.
* Diving (водолазна справа)
wet suit – костюм аквалангістів, що плавають у холодній воді.
* Drugs (наркотичні засоби)
hot load – надмірна доза наркотику, що викликає летальний результат (e.g. "Looks like Terry got
himself a hot load");
white lady – героїн, нелегальний наркотичний засіб. Його також називають white boy, white horse,
white girl;
white girl – героїн кращої якості;
window pane – папір квадратної форми, що насичується нелегальним галюциногенним наркотиком
LSD.
* Edged Weapons (холодна зброя)
bush knife – ніж з широким лезом; використовується як зброя чи інструмент;
cheese knife – церемоніальна шабля чи шпага з тупим лезом, яку носять офіцери чи сержанти під
час офіційних військових церемоній.
* Electronic Warfare (війна із застосуванням сучасних електронних технологій)
Trojan horse – військ. жарг. – на перший погляд, невинна комп’ютерна програма чи чіп, в який
навмисно вводять вірус з метою завдати шкоди комп’ютерній системі ворожої країни.
Під час війни у Іраку, щоб знешкодити (нейтралізувати) головні комп’ютери іракської
протиповітряної системи оборони, був успішно використаний цей прийом;
wild weasel – військ. жарг. – назва літака, який спеціально призначений для встановлення
місцезнаходження та знищення систем протиповітряної оборони противника.
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* Espionage / Spying (шпигунство)
aunt Minnies – жарг. – фото, зроблені журналістами, фотографами-аматорами та туристами, на
яких зображено те чи інше визначне місце. Вони використовуються військовою розвідкою для
уточнення топографічних мап, відбору військових цілей і т.п.;
go into ground жарг. – означає "сховатися" (e.g. "Our suspect has gone to ground. We’ll have to set up
a net and wait him out");
gray man жарг. – чоловік, який нічим не вирізняється серед людей навколо нього, легко гармоніює
зі своїм оточенням;
keeping books жарг. – уточнення та поновлення реєстру та біографічних даних діючих ворожих
агентів. Особливо цим займається посольство за кордоном;
safe house жарг. – місце проживання, що зовсім не привертає до себе уваги сусідів. Воно
арендується людиною без усяких очевидних зв’язків з розвідкою, щоб здійснювати свою таємну
діяльність у відносній безпеці (часто використовується контррозвідувальними службами);
stay behind жарг. – підпільна організація, яка створюється з метою використання її діяльності у
майбутньому, коли в країні її перебування здійснюється військовий переворот чи інша аналогічна
подія;
talent spotter жарг. – у розвідувальних колах назва надійно законспірованої людини, яка відповідає
за виявлення кандидатів для співпраці у розвідувальній сфері. Вона діє опосередковано, не
викриваючи своїх намірів щодо вербування конкретних кандидатів (e.g. "So, if there was a way to bring
peace to Iraque, would that interest you?");
white crow жарг. – агент чи оперпрацівник, який виділяється серед людей. Це є те, чого таємні
агенти, зазвичай, намагаються уникати.
* Explosive (вибухові пристрої)
fire in the hole жарг. – звичайне застереження, коли запалюється вибуховий заряд чи кидається
активована (без чеки) граната у будинок чи іншу споруду. Застосовується з метою попередження
особового складу щодо необхідності адекватних захисних дій. У другому значенні – наявність у
певної людини заразної венеричної хвороби (e.g. "Watch out for Alice, you’ve got a fire in the hole with
that one").
* Extraction (рятувально-пошукові операції)
horse collar жарг. – великий перев’яз для підіймання людей на борт гелікоптера;
Jacob’s ladder жарг. – гнучка драбина довжиною в 100 футів, що спускається з гелікоптера з тим,
щоб дати можливість піднятися на борт людям, які знаходяться у неможливих для посадки місцях.
* Food (їжа)
grease pot військ. морськ. жарг. – кухар;
Jewish chicken жарг. – свинина у будь-якій формі (напр. бекон, шинка...);
kitchen man жарг. – той, хто має наряд по кухні;
lifer juice жарг. – кава;
red eye жарг. – кетчуп;
tiger piss жарг. – пиво з-за кордону (особливо з Далекого Сходу).
* Ground Warfare (наземна війна)
back scratching – спосіб знищення противника кулеметним вогнем з танка;
double point – використання двох передових загонів з метою виявлення противника;
sand table – модель зони розташування сил противника (для планування атак чи з метою навчання
командного складу).
* Military Advancement (просування по службі)
acting Jack – рядовий, якого тимчасово призначили сержантом;
blood stripe – отримання підвищення в званні за рахунок того, хто загинув чи був покалічений (з
метою заміщення вакансії);
good time – період часу, що зараховується у строк дійсної служби;
bad time – будь-який період часу, який військовослужбовець проводить у в’язниці чи самовільній
відлучці (не зараховується у строк дійсної служби).
* Naval Aviation (військово-морська авіація)
bird cage – пункт спостереження за повітряною обстановкою (на борту авіаносця);
blue shirts – технічний персонал на борту авіаносця;
brown shirts – члени технічного персоналу, які особисто відповідають за боєздатність та чистоту
літаків;
cherry picker – колісний (вантажо) піднімальний кран для звільнення польотної палуби від
зруйнованих літаків;
green deck – кодова назва повідомлення про готовність польотної палуби до зльоту та посадки
літаків.
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* Reconnaissaince (розвідувальна діяльність, рекогносцировка)
big bird – супутник класу КН-9, що здійснює фоторекогносцировку;
black box – 1. технічний засіб, що використовується для шпигунської діяльності;
2. будь-який електронний або технічний засіб спостереження або рекогносцировки;
break tape – використання шнура (тасьми) для фіксування нещільно закріпленого оснащення (з
метою дотримання максимальної безшумності при виконанні розвідувального завдання);
cobra eye – кодова назва оптичної платформи, що знаходиться в повітрі і використовується для
збирання даних;
vertical strip – найменування серії світлин об’єктів, що розташовані уздовж напрямку польоту
літака (зроблені з літака з метою рекогносцировки).
* Recruitment (набір новобранців)
house mouse – помічник командира з адміністративних питань (зі складу тих, що проходять
перепідготовку);
moment of truth – остання можливість виправити хибні особисті дані, що надається новобранцю
при його вступі на військову службу (у корпусі морської піхоти);
strong arm – застосування фізичної сили, погроз чи залякування з тим, щоб примусити людину
виконати якесь завдання.
* Retirement (вихід у відставку)
dear John – 1. лист від коханої чи дружини військовослужбовця, в якому вона сповіщає про
припинення стосунків між ними.
2. офіційний лист-повідомлення про обмеження терміну служби офіцера-резервіста (e.g. "I got my
Dear John today… 20 years in and I’m out");
gold watch – пільги для демобілізованих військовослужбовців.
* Security Matters (діяльність органів безпеки)
ears only – секретна інформація, яку не дозволяється фіксувати у письмовому вигляді;
pink sheet – назва будь-якого секретного документу (e.g. "Make sure you lock up those pink sheets,
commander");
working dog – загальна назва собак певних порід, яких вирощують та спеціально тренують для
поліцейських та рятувальних робіт, вартової служби і т.п.
* Submarine Warfare (війна під водою)
bear trap – кодове найменування літака із спеціальним обладнанням для перехоплення, запису та
аналізу акустичних розвідувальних даних;
silent running – вживання певних заходів для максимального знищення рівня шуму, викликаного
функціонуванням робочих вузлів підводного човна;
soft seal – використання водяного тиску для щільного прикріплення рятувального апарату до
підводного човна;
yellow flare – димовий сигнал, яким підводний човен сповіщає про підготовку до виходу на
поверхню.
Отже, викладене дозволяє нам встановити, розглянуті нами омофрази – фразеологічні
словосполучення, які об’єктивують базовий концепт військового дискурсу the military (АРМІЯ),
охоплюють двадцять вісім тематичних груп. Переважна більшість тематичних груп входять до
ядерної зони військового дискурсу (спілкування військовослужбовців з професійної тематики).
Опосередкований зв’язок з професійною діяльністю військовослужбовців забезпечується
омофразами, що належать до периферійної зони військового дискурсу (наркотичні засоби, їжа,
померлі та ін.).
Перманентне поповнення інвентарю фразеологізмів військової підсистеми свідчить про її
відкритість. З урахуванням різноманітності джерел надходження фразеологічних одиниць
запропонований перелік тематичних груп, безумовно, не є вичерпним. Проте, на нашу думку, такий
спосіб ідеографічної параметризації військових омофраз може слугувати орієнтиром для подальших
лінгвістичних досліджень у царині військової фразеології.
Перспектива дослідження полягає у вивченні варіювання прагматико-стилістичних характеристик
військових омофраз, які реалізуються в письмовому / усному, офіційному / неофіційному мовленні, а
також у більш поглибленому описі конотативного макрокомпонента значення професійних
жаргонізмів, з метою з’ясування закономірностей набуття ними стилістичного ефекту.
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Выговский В. Л. Идеографическая параметризация военных омофраз.
В статье на основе материала современных лексикографических источников автор предлагает
тематическую классификацию военных омофраз с целью их идеографической параметризации.
Актуальным контекстом функционирования омофраз является военный дискурс. Идеографическая
параметризация военных омофраз выделяет значительное количество тематических групп,
подавляющее большинство которых обслуживают профессиональное общение военнослужащих и
входят в ядерную зону военного дискурса. Омофразы периферической зоны дискурса этого типа
обеспечивают опосредствованную связь с профессиональной деятельностью военных.
Vygivsky V. L. The Ideographic Parametrization of Military Homophrases.
In the article on the basis of the modern lexicographical materials the author suggests a thematic
classification of military homophrases with the aim of their ideographic parametrization.
The military discourse is considered as an actual context of functioning homophrases. The ideographic
parametrization of military homophrases distinguishes a considerable number of thematic groups, the vast
majority of which serve the professional communication of military men and enter the kernel zone of the
military discourse. The homophrases of peripherical zone of this discourse type ensure an indirect relation
with a professional activity of servicemen.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
АНГЛІЙСЬКИХ ВІЛЬНИХ ЗВОРОТНИХ АНАФОР
Стаття присвячена дослідженню функціонального та прагматичного навантаження вільних
зворотних анафор в англійській мові. Доведено, що використання мовцем зворотного займенника у
позиції, в якій можливе функціонування особового займенника, має такі прагматичні завдання:
перспективне інтерпретування, контрастивне акцентування, уточнену референцію, ілюстративну
референцію, непретензійне позиціонування.
Відомо, що завдяки висловленню мовець не лише інформує слухача, але й демонструє своє
ставлення до наданої інформації. Центральною проблемою прагматичних учень є співвідношення
лінгвістичного значення (яке сприймається слухачем через декодування) та інтенцій мовця. У зв’язку
з цим в експлікативному контексті виникає багато непорозумінь, двозначностей, референційних
протиріч, інтерпретаційних еліпсів. Для вирішення цих проблем потрібно розуміти наміри мовця,
встановлювати ілокутивні невизначеності, інтерпретувати елементи, що набули конотативного
значення. Володіння контекстом (екстралінгвістичним і лінгвістичним) надзвичайно важливе для
слухача, щоб декодувати висловлення саме так, як сприймає його мовець [1: 5].
При декодуванні інтенцій автора усного або писемного висловлювання актуальною видається
проблема злиття семантичного та прагматичного аспектів використання зворотних займенників.
Особливо неоднозначним видається використання так званих вільних зворотних анафор. Тому метою
статті є дослідити функціонально-прагматичне навантаження вільних зворотних анафор у сучасній
англійській мові.
У літературній англійській мові допускається вільне використання зворотного займенника за
відсутності коаргумента (прикл. (1)) при умові позначення ним відомого об’єкта мовлення.
(1) Kate wanted to see Jack and myself on the party.
Водночас, граматичні та семантичні аспекти такого функціонування зворотних займенників у
зарубіжній лінгвістиці і досі залишаються недостатньо дослідженими. Цим пояснюється, зокрема,
відсутність загальноприйнятого терміна на позначення такого використання зворотних займенників.
Так, у лінгвістичній літературі реєструємо такі: логофор (logophor) [2: 672], непередбачувана selfформа (unpredictable self-form) [3: 285]. Ми використовуватимемо надалі поняття "вільна зворотна
анафора", виходячи з відсутності її чіткої зв’язаності в реченні, що підтверджується можливістю
заміни вільної зворотної анафори відповідним особовим займенником.
На основі цієї здатності ми вносимо в розряд вільних зворотних анафор усі випадки, в яких існує
альтернатива між особовим або зворотним займенниками: речення з дискурсивними антецедентами, з
декількома можливими антецедентами, а також з фразовими дієсловами, що позначають час та
простір.
Вільні зворотні анафори займають проміжне місце між власне зворотними анафорами та
інтенсифікаторами. Це знаходить вираження у поєднанні властивостей як перших, так і других.
Так, з інтенсифікаторами вільні зворотні анафори поділяють здатність експлікувати контраст та
емфазу, що викликає протиставлення з експліцитною або імпліцитною NP, яку фони підсилюють.
Крім того, обидва види анафор не здатні самостійно функціонувати на позиції підмета, натомість
вони можуть бути його складовою частиною.
Заслуговує на увагу той факт, що у сучасній англійській мові випадки послідовності особового
займенника в об’єктному відмінку та зворотного є досить нечисленними, однак граматично
правильними. Так, у британському національному корпусі (BNC) зафіксовано лише 8 випадків him
himself, натомість us ourselves – не зареєстровано взагалі. На основі цього спостереження деякі
дослідники [4; 5] твердять про інкорпорованість особового займенника в складі зворотного або про
еліпсис першого перед другим, якщо цей зворотний займенник є вільною анафорою. Оскільки в
інших германських мовах, зокрема в німецькій, відповідниками таких анафор є поєднання [pronoun +
intensifier], то це слугує додатковим свідченням на користь інтерпретації вільних зворотних анафор як
інтенсифікаторів з інкорпорованими або опущеними особовими займенниками. Пор.:
(2) Mary wasn’t quite sure whether her husband meant his sister or herself.
Maria war nicht ganz sicher, ob ihr Mann seine Schwester oder sie selbst meinte.
Водночас, із зворотними займенниками вільні зворотні анафори поєднують здатність останніх
функціонувати радше в аргументній позиції, ніж в ад’юнктній.
© Гирин О. В., 2011
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(3) Hei (Philip) seemed to realize in a fashion the hopeless bitterness of the old man'sj struggle, and
how hard life was for himj when to himselfi it was so pleasant [Bond.: XXV].
Однак у дистрибуції вільних та власне зворотних анафор спостерігаємо певні відмінності, а саме:
аргументна позиція останніх не є позицією прямого або непрямого додатків (як у випадку зі
зворотними анафорами), а препозиційного комплемента або позицією кон’юнкта серед однорідних
членів речення.
Не викликає сумнівів теза, що заміна вільної зворотної анафори особовими займенниками в
реченнях не спричиняє їх неграматичність (прикл. (4’)).
(4) My means are adequate to the needs of my wife and myself.
(4’) My means are adequate to the needs of my wife and me.
Водночас, ми стверджуємо, що за допомогою вільної анафори есплікується додатковий відтінок
значення, що залежить від контексту висловлювання. Наявність на будь-якому мовному рівні двох
або більше способів для реалізації певного явища спричиняє закріплення в узусі та домінування
одного з них. Натомість альтернативні способи або зникають з мови, або функціонують надалі на
периферії того чи іншого мовного рівня. Так, альтернатива щодо вживання зворотного та особового
займенника в реченнях такого типу спостерігається в англійській мові не менше 600 років, що, на
нашу думку, достатньо для закріплення одного з цих двох типів займенників. Оскільки вільні
зворотні анафори не впливають на речення граматично, то ми вважаємо, що вони використовуються
мовцями з певними прагматичними цілями. Так, на нашу думку, використання в реченнях вільних
зворотних анафор має такі прагматичні завдання: перспективне інтерпретування, контрастивне
акцентування, уточнену референцію, ілюстративну референцію, непретензійне позиціонування.
Перспективне інтерпретування. Ми вважаємо, що використання вільної зворотної анафори
маніфестує, що референт являє собою логофоричний центр, з перспективи якого розглядаються події
або явища, напр.:
(5) Harry saw Moody’s magical eye travel over Snape, and then, unmistakeably, onto himself [HP
2000: 409].
Так, у реченні (5) за звичайної інтерпретації антецедентом himself був би Moody. Однак, події
висвітлюються через призму сприйняття Harry (тобто через його перспективу), тому саме останній є
антецедентом зворотної анафори. При цьому, як свідчить подальший контекст, це сприйняття було
помилковим, оскільки магічне око не помітило Гаррі. Пор. із прикл. (5’):
(5’) Harry saw Moody’s magical eye travel over Snape, and then, unmistakeably, onto him.
У реченні (5’) референтний займенник him обумовлює те, що інформація, подана не як
перспективна, а як твердження автора, сприймається категорично та остаточно. Це дає змогу
стверджувати, що перспективне викладення подій переносить відповідальність за достовірність
інформації з мовця/автора на логофоричний центр, у даному випадку – Гаррі.
У реченнях із фразовими дієсловами, що позначають часо-просторові характеристики дії,
вживається частіше особовий займенник навіть для позначення тотожності діяча (суб’єкта) та об’єкта
[6: 360]. Тому, на наш погляд, використання зворотних займенників у таких реченнях також
реалізовує прагматичне навантаження – перспективну подачу інформації, особливо якщо існує
можливість присутності іншого об’єкта у часо-просторовому континуумі діяча, напр.:
Так, перспективність подачі інформації за допомогою зворотного займенника є очевидною в
ситуаціях, де можливе лише одностороннє трактування подій, напр.:
(6) The goalkeeper could not see the ball because the defending players in the wall were hiding it
behind them (*selves).
В реч. (6) особовий займенник імплікує сприйняття інформації воротарем. Захисники в "стінці"
під час пробиття штрафного удару повернуті до м’яча обличчям. Тому, behind (позаду) з позиції
воротаря насправді є in front of (попереду) для захисників. При перспективній інтерпретації речення зі
зворотним займенником, антецедентом та відповідно логофоричним центром якого є defending players
(захисники), м’яч мав би знаходитися позаду них, що є абсурдним у даній ситуації. Тобто, у цьому
речені можливою є лише неперспективна подача інформації, що досягається за допомогою
використання особового займенника замість зворотного.
Контрастивне акцентування досягається подібно до аналогічної функції приіменних
інтенсифікаторів. Так, наприклад, інтенсифікатор у складі NP Pope himself протиставляє Папу
Римського його кардиналам, єпископам, тощо. Такий ефект досягається тому, що актуалізована
ідентифікаційна функція, що є притаманною зворотним займенникам, водночас співвідносить
референта з іншими можливими референтами, тобто протиставляє їм. Таку ж функцію спостерігаємо і
відносно вільних зворотних анафор. Напр.:
(7) Remember James? His car was seriously damaged in the accident. As for himself, James got a few
scratches only.
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Так, у прикл. (7) водія протиставлено його автомобілю. При цьому зауважимо, що функція
контрастивного акцентування актуалізується в розповідних реченнях зі схожою структурою: [as/but +
for +ANAPHOR, + REFERENT]. При цьому реєструємо катафоричне використання зворотної
анафори.
Експлікація уточненої референції у контексті становлення системи зворотних займенників та
інтенсифікаторів не є новим, оскільки саме функція уточнення була одним із факторів лексичного та
граматичного зближення інтенсифікатора self із попереднім займенником. Використання вільної
зворотної анафори, що дозволяє уникнути двозначності при інтерпретації певного повідомлення, є
рефлексом давньоанглійського використання інтенсифікатора (пор. (8) і (9)).
(8) þa se þeoden his þegnas sende,/heht hie bringan to him selfum [Gen. 2628-9]
the lord sent his servants and ordered to bring her to himself.
(9) This was exactly what Harry had been hoping for. He … waited until Cedric’s friends had
disappeared into their classroom, and hurried up the corridor, which was now empty of everyone except
himself… [HP 2000: 298].
Використання непідсиленого інтенсифікатором особового займенника у таких реченнях є
підґрунтям до зовнішньо-направленої інтерпретації референції дії.
Ілюстративна та лімітаційна референція. Одним із прагматичних ефектів, що виникає при
використанні вільної зворотної анафори замість референційного займенника, є те, що референт
виступає одним із ряда об’єктів, тобто є типовою ілюстрацією цих об’єктів (прикл. (10)).
(10) The book of Common Prayer is the composition of men like ourselves [Bond.: IV].
Натомість референт, на який вказує особовий займенник є здебільшого зразком для ряда об’єктів
Пор.:
(11) Even Muggles like yourself should be celebrating, this happy, happy day! [HP 1997: 10]
Even Muggles (and you are one of them) should …(ілюстративна референція).
(11’) Even Muggles like you should be celebrating, this happy, happy day!
Even (those) Muggles (that are like you) should … (лімітаційна референція).
Речення, в яких зворотна анафора виконує завдання ілюстративної референції, – структурно
подібні, оскільки обов’язково повинні включати порівняння.
Проте таке прагматичне навантаження реалізовується при співвіднесенні референта з поняттям,
що містить негативну семантику: muggle – non-wizard. При відсутності негативного значення
зворотна анафора, так само, як і особовий займенник, позиціонує референта як зразок для ряда інших
об’єктів.
(12) Physicists like yorself are godsend.
Physicists (that are like you) are godsend (лімітаційна референція).
Непретензійне позиціонування досягається використанням зворотних анафор першої та другої
особи замість відповідних особових займенників у називному відмінку. Під непретензійністю ми
маємо на увазі вираження скромності людини при звертанні до інших людей та/або при висловленні
власної точки зору, яку мовець не позиціонує як остаточну та єдино правильну (прикл. (13)).
(13) Now, I should have thought the natural successor to the job, once Draco fails, is yourself? [HP
2007: 360].
Розповідне за структурою і порядком слів речення (13) та знак запитання вказують на
невпевненості мовця в успіху власної пропозиції.
Отже, альтернатива щодо вживання вільної зворотної анафори та референційного займенника в
сучасній англійській мові обумовлена різним прагматичним значенням, яке есплікується за їхньою
допомогою. Поліфункціональність вільних зворотних анафор обумовлена їх двоякою природою,
оскільки вони поєднують риси як інтенсифікаторів, так і власне зворотних займенників.
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Гирин О. В. Функционально-прагматическая нагрузка
английских несвязанных возвратных анафор.
В статье исследуется функциональная и прагматическая нагрузка несвязанных возвратных анафор в
английском языке. Доказано, что использование говорящим возвратного местоимения в позиции, в
которой возможно функционирование личного местоимения, имеет такие прагматические задачи:
перспективное интерпретирование, контрастивное акцентирование, уточненную референцию,
иллюстративную референцию, непретенциозное позиционирование.
Hyryn O. V. Functional and Pragmatic Aspects of the English Unbound Reflexive Anaphors.
Functional and pragmatic aspects of the use of unbound reflexive anaphors in English have been studied in
the article. It has been proved that the usage of a reflexive pronoun in the position where a personal pronoun
can occur, performs the following pragmatic tasks: perspective interpretation, contrastive emphasis,
specified reference, illustrating reference, unpretentious positioning.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ
У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ П. ЗЮСКІНДА
"ПАРФУМИ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ"
У статті розглянуто роман П. Зюскінда як інтертекст, у якому іронічно переглянуті популярні
жанри масової літератури, обіграно через стилізацію романтичний код, а також співприсутні
моделі багатьох класиків світової літератури. Проаналізовано особливості стилю твору, зумовлені
втіленням у ньому художнього принципу літературної гри.
Проблема інтертекстуальності літературного твору є однією із найпопулярніших у сучасному
літературознавстві. Класичне визначення інтертекстуального підходу до літератури запропоноване
Р. Бартом. "Кожен текст є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях в більш чи
менш впізнаваних формах: тексти культури попередньої і тексти культури, що навколо. Кожен текст є
новим полотном, зітканим із старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур,
фрагменти соціальних ідіом тощо – усі вони починаються текстом і переплітаються в ньому, оскільки
завжди до тексту і навколо нього існує мова. Як необхідна попередня умова для будь-якого тексту,
інтертекстуальність не може бути зведеною до проблеми джерел і впливів; вона є загальним полем
анонімних формул, походження яких рідко можна виявити, несвідомих або автоматичних цитат,
поданих без лапок" [1: 102-103]. Різні типи взаємодії текстів – інтер-, пара-, мета-, гіпер-,
архітекстуальність – було визначено Ж. Женеттом. Дискурс інтертекстуальність поповнюється
дефініціями й уточненнями українських літературознавців. Так, Л. Сокол розуміє інтертекстуальність
як "присутність" у письмовому тексті великої кількості раніш створених текстів, які можуть існувати і
поза волею автора" [2: 79]. Н. Корабльова трактує інтертекстуальність як "властивість твору
асоціюватися з іншими творами", нову відтворюючу структуру художнього цілого, яка виникає в
результаті такого асоціювання [3: 4]. Для Н. Науменко поняття інтертекстуальності "найперше
означає сукупність цитат, алюзій, ремінісценцій, символів одного твору, що набувають нового
значення та забарвлення в контексті іншого твору" [4: 20].
Метою нашої статті є аналіз інтертекстуальності як художнього засобу, що являє собою діалог
між текстами різних культур, літератур і творів, оскільки вбирає у себе осмислення традицій і
створення на такому ґрунті оригінального твору, в романі П. Зюскінда "Парфуми" (1985).
Одразу зазначимо, що в цьому творі яскраво виявляють себе різні типи взаємодії текстів,
передусім архітекстуальність, тобто жанровий зв’язок текстів, а також наявність у тексті численних
алюзій і ремінісценцій, перегуки на образному і мовному рівнях.
Інтертекстуальність як художній засіб, що являє собою діалог між текстами різних культур,
літератур і творів, оскільки вбирає в себе осмислення традиції і створення на такому ґрунті
оригінального твору, яскраво виявляє себе в романі П. Зюскінда "Парфуми" (1985). Читач знаходить у
творі різні типи взаємодії текстів, передусім, такий тип інтертекстуальності, як архітекстуальність,
тобто жанровий зв’язок текстів, а також наявність у тексті численних алюзій і ремінісценцій,
перегуки на образному і мовному рівнях.
Архітекстуальність у творі зумовлена тим, що його сюжет побудовано за принципами
постмодерністської естетики, в основі роману – гра з різними жанровими структурами, стереотипами
масової літератури, адже ззовні сюжет роману вбирає в себе елементи популярних жанрів:
історичного, детективного романів, трилера, а також "виховного роману". Однак автор не стільки
наслідує шаблони масової літератури, скільки руйнує їх. Так, сюжет роману "Парфуми" розгортається
у Франції ХVIII століття. Але письменник відходить від традицій класичного історичного роману,
родоначальником якого був В. Скотт. Він уникає зображення історичних подій, що мають вирішальне
значення для долі народів і націй, не змальовує історичні постаті, не відтворює широкої панорами
життя, атмосферу доби. Не наслідує П. Зюскінд також традицій французького історичного роману
доби романтизму, в центрі якого не конфлікт політичний або соціальний, як у романах В. Скотта, а
конфлікт моральний, і герої отримують характеристики з точки зору моралі, залежно від політичних
симпатій автора твору (В. Гюго, А. де Віньї). Однак зауважимо, що обом типам історичного роману –
англійському і французькому – притаманне ретельне відтворення історичного колориту доби.
А. П. Зюскінд відмовляється від схеми класичного історичного роману, він створює віртуальну
реальність на тлі історичних декорацій Франції доби Просвітництва. Історичне тло тут – "театральні
лаштунки, місце карнавального дійства, і покликане ясно, передусім, нагадати, що все вже колись
було, і немає нічого нового під сонцем" [5: 189].
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Також автор "Парфумів" відступає від схеми детективного роману, побудованого на зростанні
детективної напруженості: загадкове вбивство на перших сторінках твору, розслідування злочину,
розкриття його на останніх сторінках. У П. Зюскінда відсутньою є неодмінна умова детективного
жанру – втаємниченість убивці, навпаки, читачеві відомі як убивця, так і мотиви його злочинів. Що ж
стосується "естетики жахливого", притаманної трилеру, то лінію жахів у романі зведено до мінімуму,
письменник надзвичайно лаконічно змальовує сцени вбивств, уникаючи численних кривавих
подробиць.
Крім того, роман П. Зюскінда є пародією на "роман виховання", жанр традиційний для німецької
літератури. Як усі автори "виховних романів", П. Зюскінд розповідає історію свого героя – від його
народження до самої смерті, – він зберігає хронологічний порядок оповіді й не ухиляється від теми. У
класичному зразку "романа виховання" – романі Й. В. Гете "Роки навчання Вільгельма Мейстера" –
головним питанням для героя є вибір професії. На думку німецького просвітителя, людина може
"знайти свободу у своїй професії і через неї – у світі праці й культури, якщо з професією її (людину –
Н. Є.) пов’язує покликання" [6: 181], люди досягають своєї мети "власним своїм зростанням
зсередини" [6: 181]. Таке "зростання зсередини" характеризує також героя романтичного роману-міфу
Новаліса "Генріх фон Офтердінген". Історія середньовічного мінезингера є "історією того, як вступає
у світ нова душа...і як світ проходить крізь цю душу, він ласкаво її виховує: душа лірична і світ теж
ліричний у своєму способі поводитися з нею" [2: 183]. Герої Й. В. Гете й Новаліса – гармонійні люди
у гармонійному світі (якщо Новаліс створює роман-міф, то роман Гете має риси роману-утопії). А в
романі "Парфуми" герой занурений у дисгармонійний, ворожий світ, його виховання, як і виховання
героя постмодерністського роману Г. Грасса "Бляшаний барабан" Оскара Мацерата, котрий хотів би
повернутися до пуповини, є вихованням навиворіт, вихованням абсурдним.
Отже, роман "Парфуми" являє собою суміш парадійно переосмислених письменником
традиційних жанрів, на основі якої П. Зюскінд створив постмодерністський інтелектуальний роман.
Багатоаспектна проблематика роману "Парфуми" пов’язана із філософським дослідженням
людської пристрасті. Ключем для розуміння авторського задуму є фраза, якою розпочинається
оповідь у творі: "У вісімнадцятому столітті жив у Франції чоловік, який належав до геніальніших і
найогидніших постатей цієї не бідної на геніальні й огидні постаті доби" [7: 3]. Так автор називає
кривавого якобінця Л. Сен-Жюста, безпринципного кар’єриста і зрадника Ж. Фуше, марнославного
великого завойовника і деспота, нелегітимного імператора Франції Наполеона Бонапарта, який своїми
загарбницькими війнами знекровив країну. Але першим серед цих "огидних постатей" зазначено
Д. А. Ф. де Сада, бо саме маркіз де Сад піддав сумніву створене уявою просвітителів "царство
розуму", що ґрунтувалося на філософії "природного права". Ця філософія припускала довільні
інтерпретації, і де Сад, осмислюючи її, у своїх творах "ставив грандіозну містерію про торжество
зла... Сад прискіпливо стежить лише за логікою тріумфального розвитку егоїстичної пристрасті, яка
замітає все на своєму шляху" [8: 254]. Така егоїстична пристрасть стає викликом моральним засадам
суспільства, усім заповідям любові, добра. Де Сад прагне зруйнувати усі вічні істини, тому він піддає
їх випробуванню людською пристрастю, притаманною самій людській природі. Герої де Сада
сповідують культ насолоди заради чого вони переступають через усі табу і заповіді (доречно
зауважити, що так само чинить герой роману О. Уайльда "Портрет Доріана Грея").
На відміну від садівських героїв, герой П. Зюскінда не шукає чуттєвої насолоди, його пристрасть
пов’язана з його геніальним обдаруванням. Автор дає своєму герою ім’я славетного французького
комедіографа Мольєра – Жан -Батист, натякаючи, що він є творчою натурою, однак наділяє його
прізвищем Гренуй (grenouille), що у перекладі з французької мови означає "жаба", тобто холодна,
бездушна, відразлива істота. Так в імені героя закладено антиномію "геній і злодійство". Постать
героя, історія його життя зіткані із відомих мотивів світової літератури: мотив сирітства й важкого
дитинства ("Пригоди Олівера Твіста" Ч. Діккенса); відсутності запаху (за аналогією мотиву
відсутності тіні у героя повісті "Дивовижна історія Петера Шлеміля" А. фон Шаміссо); "маленької
людини", знедоленої і приниженої ("Знедолені" В. Гюго, "Шинель" М. Гоголя, романи
Ф. М. Достоєвського); потворності й привласнення запахів інших людей ("Малюк Цахес"
Е. Т. А. Гофмана), зауважимо, що потворний Цахес привласнював таланти і плоди праці інших;
аромату ("Портрет Доріана Грея" О. Уайльда, герой якого мріяв про аромат, здатний довести людини
до екстатичного стану); пошуки досконалого аромату (фаустівська тема); перебування героя протягом
7 років на горі і повернення у "долину", коли закінчилася війна ("Чарівна гора" Т. Манна); влади й
маніпулювання людьми ("Маріо і чарівник" Т. Манна); самоти й абсурду людського існування (твори
Ф. Кафки, "Сторонній" А. Камю). Письменник створює тип героя-аутсайдера – "Месника і Творця
світів" [7: 147], який подібно до Мерсо, героя "Стороннього" А. Камю, не сприймає способу життя і
мислення навколишнього світу, живе, як герої Ф. Кафки своїм власним внутрішнім життям, і, подібно
до "маленьких людей" – героїв М. Гоголя і Ф. Достоєвського, бунтує проти свого соціального статусу.
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Жан-Батист Гренуй з’явився на світ небажаною дитиною, його матір було звинувачено у намірі
вбити новонародженого і страчено, материнське молоко він отримував від годувальниць, але вони
відмовлялись його годувати, бо немовля було ненажерливим, а найголовніше, вони відчували у ньому
щось нелюдське – воно нічим не пахло. Так у романі вперше з’являється мотив запаху. Парадокс
полягає у тому, що Гренуй народився у смердючому Парижі ХVIII століття, коли увесь світ здавався
однією великою помийницею, а Париж – самісіньким її центром. Запахи в романі різні, неприємні,
відразливі і, навпаки, приємні настільки, що викликають любов до їх носія. Але яким би не був запах,
його відсутність у Гренуя перетворює його на "білу ворону", викликає підозру, страх, ненависть до
нього. Оскільки в основу роману покладено метафору запаху як універсального, підсвідомого,
всеохоплюючого зв’язку між людьми, то зовнішньою прикметою аутсайдерства героя стає саме
відсутність власного запаху.
Гренуй зростав у притулку для дітей-сиріт у страшних злиднях та безправ’ї, він уподібнював себе
до "кліща на дереві", який "зумисно стає маленьким і непримітним, щоб ніхто його не побачив і не
розтоптав" [7: 25]. Вижив Гренуй тому, що "він був монстр з самого початку. Тільки через свою злість
він вирішив жити" [7: 24]. Скалічений, потворний, він залишився живим навіть тоді, коли діти, які
відчували страх і огиду до нього, неодноразово намагалися його задушити, але пізніше усі зрозуміли,
що знищити його і неможливо, бо йому притаманна якась диявольська сила.
Уподібнення героя до кліща є символічним: з одного боку, маленька непримітна істота, а з іншого,
– хижа комаха-кровопивця. У свою чергу мефістофельське начало в образі Гренуя підкреслює одна
деталь у його зовнішньому вигляді – він, як і диявол, кульгає. До того ж П. Зюскінд наділив героя
неординарним внутрішнім світом і геніальною обдарованістю – він міг бачити крізь папір, тканину,
навіть крізь кам’яні стіни і зачинені двері, але найвизначнішим із талантів Гренуя було те, що всі
предмети і всіх людей він міг розпізнати за запахами. Він збирав запахи, комбінував їх і створював
нові аромати. А коли, блукаючи на самоті Парижем, Гренуй потрапив у його аристократичний
квартал і відчув запахи багатства – лавандової та трояндової води, мускатного горіху, туберози,
жасмину, – він зрозумів, що може створювати ще витонченіші аромати, що і стало його пристрастю і
сенсом усього життя. Наділений нелюдською силою і рідкісним талантом, герой П. Зюскінда стає
вбивцею. Своє перше вбивство він скоїв "першого вересня 1753 року, у річницю вступу на престол
короля" [7: 43]. Тоді на вуличному святкуванні Гренуй уперше відчув ще досі незнайомий йому запах
– запах тіла юної дівчини: "Уперше страждала не тільки його несита вдача, а й серце. Він у якийсь
дивний спосіб відчув, що цей аромат може стати ключем до цілої низки інших ароматів, і неможливо
буде зрозуміти їх, не зрозумівши цього одного" [7: 44]. За запахом Гренуй знаходить дівчину, вбиває
її для того, щоб зібрати увесь запах її тіла. Парфумер Гренуй убив 25 найкращих, найчарівніших
дівчат, завдяки їх аромату, що навіює кохання, створив для себе дивовижний чарівний парфум.
Детективна лінія сюжету – серія убивств, невловимість Убивці Дівчат, який ввижався людям
"безтілесним духом", незрозумілість ними мотиву злочинів – асоціюються з одним із перших зразків
детективного жанру світової літератури, повістю Е. Т. А. Гофмана "Мадемуазель де Скюдері", героєм
якої був славетний паризький ювелір, золотих справ майстер, Рене де Кардільяк. Він, геніальний
митець свого часу (дія твору теж відбувається у Парижі ХVIII століття), вбиває своїх заможних
замовників для того, щоб заволодіти предметами мистецтва – витворами свого генія. В обох творах
злочин героя пов’язаний із його мистецьким генієм, у центрі обох творів проблема генія і суспільства,
співвідношення прекрасного і злого, мистецтва і злочину – фаустівського й мефістофельського начал.
Дивовижний талант героя П. Зюскінда, прагнення вільної реалізації своїх творчих можливостей,
звільняють його від усіх соціальних і моральних табу. Саме пристрасть і геній дозволили "маленькій
людині", аутсайдеру, позбавленому материнської любові, родинного тепла, дружньої підтримки і –
найголовніше – будь-яких уявлень про Бога (Греную, як і героям де Сада й уайльдівському Доріану
Грею, притаманний абсолютний аморалізм: піднестися над світом і людьми). Син суспільства без
любові (цей мотив неодноразово повторюється у творі), плоть від його плоті, стає володарем душ і
життя людей завдяки виготовленому ним парфуму, що поставив його на один рівень із самим Богомтворцем.
Епізод роману, в якому письменник розповідає про те, як Гренуя-вбивцю привели на страту, а
люди через запах його парфуму втрачають розум, розпалені пристрастю до Гренуя, перетворюються
на хтивих тварин, а батько вбитої дівчини просить убивцю стати його сином, – асоціюється з
гофманівським "Малюком Цахесом", тими епізодами, де на концертах італійського скрипаля й
італійської співачки люди поводилися всупереч здоровому глузду, вигукуючи: "Браво, Цахес!". Сам
же Гренуй, який піднісся над людьми, бо навіяв їм любов до себе, асоціюється з Чиполлою,
персонажем новели Т. Манна "Маріо і чарівник", котрий володіє гіпнозом і маніпулює свідомістю
людей, їхньою поведінкою. Однак П. Зюскінд змальовує не лише реакцію натовпу на Гренуя, він
подає також сприйняття героєм людей, які оточили місце, де мали його стратити – багатих і бідних,
можновладців і знедолених: "Те, чого завжди так бажав, а саме, щоб інші люди його любили, було
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йому в момент успіху нестерпним, бо сам він їх не любив, він їх ненавидів. І раптом Гренуй зрозумів,
що ніколи не знаходив задоволення в любові, але завжди тільки в ненависті, тільки ненавидячи і
викликаючи зненависть... І йому хотілося, щоб вони (люди – Н. Є.) помітили, як сильно він
ненавидить їх, і щоб вони також відповіли зненавистю на оце його єдине справжнє почуття" [7: 272].
Вчорашній "маленький кліщ", зневажений Гренуй, маніакально захоплений своєю пристрастю, своїм
покликанням, порушив найголовнішу із євангельських заповідей – "Не убий!", чим поставив себе
поза межами добра і зла, але завдяки чому здійснив мрію прибитої життям "маленької людини" –
піднісся над світом і пізнав силу своєї влади над ним, влади, "що була сильнішою, ніж влада грошей,
чи влада терору, чи влада смерті: невідпорна змога викликати у людей любов" [7: 282]. Отже,
самотність і аутсайдерство залишаються його незмінними супутниками. Греную, як і Мерсо
("Сторонній" А. Камю) недоступне спілкування з іншими людьми. Він чинить так само, як Мерсо:
Мерсо не хотів купувати собі життя брехнею і прирікає себе тим самим на смерть, тобто,
відмовляється від життя заради бажання бути самим собою. Він усвідомив, що єдиною істиною є
істина смерті. Людина без запаху Гренуй завдяки чарам парфуму пізнає насолоду безмежної влади,
але відмовляється від лаврів переможця і обирає поразку: вилив на себе парфум і пішов до волоцюг
на кладовище, а ті, розпалені безумною пристрастю, розірвали його на часточки і з’їли. Гренуй
чинить як абсурдна людина, його жахлива добровільна смерть сприймається як знущання над усіма і
самим собою. Так у фіналі твору звучить мотив абсурдності людського буття. Він підкреслюється
кінцівкою твору, де розповідається про зніяковілих волоцюг – серед них було чимало вбивць, але
людожерів не було: "Вони надзвичайно пишалися собою. Вони вперше зробили щось із любові" [7:
286]. Остання фраза тексту у свідомості читача асоціюється з відомим парадоксальним рядком
"Балади Редінгської в’язниці" О. Уайльда: "Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал…"
Насичуючи текст твору численними алюзіями і ремінісценціями, П. Зюскінд або наслідує розвиток
мотиву того чи іншого твору, який по відношенню до "Парфумів" стає архетипом (історія
європейського сироти – Олівер Твіст – Гренуй; мотив потворності і влади над людиною – Цахес,
Гренуй, Чиполла – Гренуй тощо), або пародійно переосмислює його. Так, якщо герой Новаліса Генріх
фон Офтердінген у своїх мандрах країною зустрічається з різними людьми, і ті розкривають йому ті
чи інші сторони буття, то Гренуй мандрує вночі, уникаючи людей; Ганс Касторп, герой роману
Т. Манна "Чарівна гора" залишив через 7 років свою "чарівну гору" – високогірний санаторій для
хворих на легені, де відбулося його інтелектуальне й духовне зростання, – коли розгорілася пожежа
першої світової війни, він обирає не втечу від несприйнятливого світу, а реальність, якою б жахливою
вона не була. А егоцентричний герой-аутсайдер П. Зюскінда поклав край своєму семирічному
перебуванню у печері на вершині гори не тоді, коли розпочалася війна (він про неї і не знав), а коли
вона закінчилася, Гренуй залишив гору не через "зовнішню катастрофу", а через "внутрішню" [7:
153], що відбулася в його уяві – він відчув огидний запах, який був його власним запахом. Нарешті,
якщо романтик Новаліс на основі окремих прикмет середньовіччя в романі-міфі "Генріх фон
Офтердінген" створює романтичний міф про гармонійне існування усіх верств населення, про
близькість людини до природи: у другій незакінченій частині роману герой, який став поетом, мав
стати "месією природи", а весь роман завершитися приходом Золотого віку, тобто царства чистої
духовності, то постмодерніст П. Зюскінд заперечує ідею творця-перетворювача і створює свій міф.
Оскільки в основу авторського задуму покладено багатозначну метафору запаху, роман допускає
безліч інтерпретацій, що не обмежуються однією центральною проблемою, пов’язаною із
осмисленням відомої формули "геній і злодійство". Тому історію Жана-Батиста Гренуя можна
тлумачити "як застереження про злочин, що приховується у розриві з природою, у безсоромному і
безжальному насильстві над нею, у прагненні людства привласнити, ... поглинути її красу, у забутті
заповідей смирення й утримування, у самовдоволеному і ненаситному марнославстві володіння, що
роз’їдає нашу цивілізацію, – буде то домагання тирана (будь-якого) на світове панування, екологічна
неохайність або звичайна кримінальщина. Воістину, усе зло світу виникає із одного джерела –
вакууму людської любові до Бога і до ближнього" [9: 8].
Художній прийом інтертекстуальності сприяє усвідомленню багатозначності змісту роману, а
також зумовлює особливості його стилю. Оскільки у творі знаходить втілення принцип літературної
гри, бо автор створює віртуальну реальність, де штучне превалює над дійсним, сам твір набуває
умовного характеру. Саме тому таке велике значення має іронія, яка проймає всю оповідь як завдяки
архітекстуальності, так і цитуванню окремих текстів. Крім того, художній прийом іронії застосовано
для створення комічного ефекту. У таких випадках висміювання або заперечення подано у формі
згоди або навіть схвалення – у такий спосіб автор надає висловлюванням або поведінці персонажів
протилежного сенсу. Іронію як засіб створення комічного ефекту активно використано автором, коли
він подає спосіб мислення і поведінки персонажів, з якими зводить доля Гренуя – патера Тер’є, мадам
Гайар, пансіон якої є втіленням абсолютної поміркованості і правильності, парфумера Джузеппе
Бальдіні, маркіза де ла Тайад-Еспінасса (цей образ є пародією на енциклопедистів ХVIII століття),
180

Н. В. Євченко. Інтертекстуальність як засіб організації тексту
у постмодерністському романі П. Зюскінда "Парфуми: Історія одного вбивці"

буржуазки вдови Арнульфі, волоцюг-людожерів. Так, наприклад, заздрість Бальдіні до успіхів
суперника паризького парфумера Пелісьє змушує Бальдіні шукати причини невдачі своєї
парфумерно-комерційної діяльності у тих змінах у суспільстві, що відбулися за умов нової доби: "Цей
паскуда Пелісьє в свої тридцять п’ять років мав уже більше майна, ніж зміг нажити Балдіні в
третьому поколінні тяжкої, впертої праці... Колись нічого отакого й бути не могло! Щоб ото визнаний
ремісник та поважний комерсант так боровся за звичайнісіньке своє існування – таке почалося тільки
кілька десятиліть тому! Відтоді скрізь, у всіх галузях вибухнула гарячкова пристрасть до новаторства,
цей нестримний натиск діянь, спрага експерименту, манія величі в торгівлі, у спілкуванні і в науках!
А то оце божевілля швидкостей! Навіщо було потрібно так багато нових вулиць та мостів? Навіщо?
Хіба це велика перевага, коли до Ліона можна добратися за тиждень? Кому до того діло? Кому це
було вигідно? Або пливти через Атлантику, за місяць дістатися до Америки – ніби тисячоліттями не
обходилися чудово без цього континенту? Що загубила цивілізована людина у хащах індіанців чи
серед негрів" [7: 65].
Створена різними засобами іронія складає найвизначніший перший елемент стилю роману.
Другим елементом стилю роману є численні стилізації під ґрунтовну деталізовану прозу майстрів
ХІХ століття. Такого ґатунку описи цілком природно виникають у творі, основою якого є стилізована
під життєподібну історія життя героя. Так, у першій главі роману змальовано особливості побуту
французького міста ХVІІІ століття: "Вулиці смерділи гноєм, задвірки – сечею, коридори – гнилим
деревом і щурами, кухні – затхлою пилюкою, спальні – масними простирадлами, вогкими перинами
та різким солодкавим духом нічних горщиків. Із камінів смерділо сіркою, з чинбарень – їдким лугом,
з різниць – пролитою кров’ю. Люди смерділи потом та невипраним одягом... Смерділи річки,
смерділи майдани, церкви, сморід стояв під мостами і у палацах" [7: 4]. Автор створює антиестетичну
картину, насичує оповідь натуралістичними деталями, лейтмотивом опису є слово "сморід". Такий
опис побуту відповідає традиціям реалістичної прози ХІХ століття (наприклад, описи великого міста
у творах Ч. Діккенса), а також естетичним принципам натуралістів, які надавали опису середовища, в
тому числі й соціального, першорядного значення (романи циклу "Ругон-Маккари" Е. Золя, зокрема
"Черево Парижа"). Але порівняно з письменниками ХІХ століття, П. Зюскінд створює більш
експресивний опис Парижу, такого ефекту він досягає завдяки лаконізму і повтору ключового слова у
різних морфологічних формах.
До першого елементу стилю роману можна віднести також деталізований і експресивний опис
святкового Парижу, феєрверку, влаштованого на Королівському мосту. Він асоціюється із описом
святкування парижанами вступу у шлюб французького дофіна, поданому у перших розділах
історичного роману В. Гюго "Собор Паризької богоматері", де автор створює колорит доби.
Очевидно, що П. Зюскінд використав стильовий код французького романтика, але, пародіюючи
В. Гюго, письменник, творчим завданням якого було не створення історичного роману, а з
притаманною йому докладною описовістю – роману-міфу, прагне пояснити читачам стислість свого
опису: "фейєрверк... не був такою сенсацією, як фейєрверк на честь одруження короля, чи як той... з
нагоди народження дофіна" [7: 43].
Третій елемент стилю роману "Парфуми" складають свого роду глави-"енциклопедії" теорії і
практики парфумерного мистецтва: описи парфумерної крамниці Джузеппе Бальдіні, всіх складових
частин парфумів, посуду та приборів, необхідних для їх виготовлення, а також навчання Гренуя усім
секретам та премудростям парфумерної справи. Глави-"енциклопедії" за своїм стилем відрізняються
від експресивних або у достатній мірі стислих описів другого елементу стилю своєю надзвичайною
докладністю і об’єктивним, нейтральним тоном оповіді. У свідомості читача вони асоціюються із
відомими "китологічними" главами роману Г. Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит". Такий
нейтрально-об’єктивний стиль притаманний також описам сцен убивств, що являють собою
констатацію дій Гренуя, без зображення його внутрішнього стану.
До четвертого стильового елементу роману належать лірично змальовані пейзажі, описи відчуттів
Гренуя, приголомшеного красою своєї чергової жертви або душевного стану Гренуя-тріумфатора.
Такі епізоди роману написано у піднесено-романтичному стилі.
Наявність різних стильових елементів у їх органічному поєднанні у тексті твору є одним із
свідчень того, у який спосіб письменник-постмодерніст творить віртуальну реальність:
постмодерністське письмо є синтезом різних художніх методів.
Очевидно, що роман П. Зюскінда "Парфуми" є блискучою художньою реалізацією тези
постмодерністської естетики "світ як текст" (Р. Барт), коли єдиною реальністю визнано реальність
культури. Текст роману являє собою інтертекст, який вбирає у себе потенціал культури минулих
епох. У ньому на різних рівнях – жанру, сюжету, стилю, образу героя – присутні відомі
переосмислені тексти та сюжети, письменник широко використовує прийом наскрізного іронічнопародійного цитування. Так, пародіюючи популярні жанри масової літератури, – історичний,
детективний романи, трилер, а також "роман виховання", П. Зюскінд на основі архітекстуальності
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створює роман-міф, проблематика якого вміщується у широко тлумачену формулу "геній і
злодійство". Жанр роману-міфу зумовлює особливості підходу автора до історичного матеріалу, який
є для нього лише засобом для втілення універсальної проблеми, надзвичайно актуальної і для
сучасного людства. Наявність співприсутності у тексті твору як романтичних структур Новаліса,
Е. Т. А. Гофмана, А. фон Шаміссо, а також структур письменників ХХ століття – Ф. Кафки, Т. Манна,
А. Камю, алюзій із Г. Грасса, їх обігрування і стилізація, дозволяє автору романа створити образ
героя-аутсайдера, котрий синтезує у собі риси Генріха фон Офтердінгена, Цахеса, Петера Шлеміля,
Ганса Касторпа, Чиполли, Мерсо і водночас є типом "маленької і бунтівної людини", що асоціюється
з героями М. Гоголя і Ф. Достоєвського. Відповідно інтертекстуальність визначає побудову сюжету, в
основі якого життєподібна історія героя, життєвий шлях якого відтворює сюжет роману Ч. Діккенса
"Пригоди Олівера Твіста", а також сюжетні коди вищезазначених творів Новаліса, Е. Т. А. Гофмана,
Т. Манна, А. Камю. Крім того, П. Зюскінд іронічно використовує різноманітні стильові коди класиків
світової літератури, пародіює стиль письменників різних напрямів і течій – романтиків (в тому числі
В. Гюго і Г. Мелвілла), а також реалістів і натуралістів (Ч. Діккенса, Е. Золя), що зумовлює наявність
у творі декількох стильових елементів.
Загалом, інтертекстуальність, яка, власне кажучи, є невід’ємною властивістю будь-якого творіння
мистецтва, у постмодерністському романі П. Зюскінда "Парфуми", виявляє себе у двох функціях: поперше, вона є конструктивним принципом організації самого тексту, а по-друге, виявляє себе як
класична художність – у демонстрації численних алюзій і ремінісценцій.
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Евченко Н. В. Интертекстуальность как способ организации текста в постмодернистском
романе П. Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы".
В статье рассмотрен роман П. Зюскинда как интертекст, в котором иронически пересмотрены
популярные жанры массовой литературы, обыгран посредством стилизации романтический код, а
также соприсутствуют модели ряда классиков мировой литературы.
Проанализированы особенности стиля произведения, обусловленные воплощением в нём
художественного принципа литературной игры.
Yevchenko N. V. Intertextuality as a Means of Text Organization in P. Süsskind’s Post-Modernism Novel:
"Perfume. The History of a Murderer".
In the article the Süsskind’s novel is regarded as an intertext in which the popular genres of mass culture are
ironically reconsidered. The romantic code is used through stylization together with the presence of a
number of world's literature classics’ models. The peculiarities of the work style according to the artistic
principle of literary game were analyzed.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ НОВИН
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
У статті розглядаються домінуючі концепції визначення феномену "дискурс" та проблема його
типології в умовах поліпарадигмального характеру сучасної лінгвістики. На підставі аналізу
організації англомовного дискурсу новин в мережі Інтернет здійснено опис його характерних ознак
та структурно-семантичних особливостей функціонування.
У сучасній лінгвістиці дослідження мови може вважатися комплексним лише у випадку опису її
функціонування в процесі комунікації. "Якщо попередня (статична за своєю сутністю) лінгвістика у
пізнанні мови йшла від таких мовних об’єктів як текст, речення, слово або його граматична форма, то
діяльнісна лінгвістика відштовхується від людини, її потреб, мотивів, цілей, намірів і очікувань, від її
практичних та комунікативних ситуацій..." [1: 5-10].
Значне місце у дослідженнях початку ХХІ століття посідає дискурс як складна єдність мовної
форми, значення і дії, що охоплює всі сфери комунікації [2] і є "новою ланкою на шляху пояснення
такого складного феномена, як використання людьми природної мови" [3: 129].
Дослідження складного багатогранного феномена дискурсу, проблеми його виникнення,
сприйняття та функціонування, визначення критеріїв диференціації, питання розробки теорії й
типології дискурсу знаходяться в центрі уваги сучасних наукових напрямів, зокрема психолінгвістики
[4: 34-35], когнітивної лінгвістики [5: 136-137; 6: 186-197; 7: 143-188], прагмалінгвістики [8: 66-78; 9],
соціолінгвістики [10], етнолінгвістики [11; 12], лінгвокультурології [13; 14: 231-259] тощо.
Поняття "дискурс" використовується у різних галузях науки, у різних комунікативних сферах і,
безперечно, належить до найбільш уживаних понять нашого часу. Гетерогенність поняття "дискурс",
очевидно, пов’язана з його методологічним потенціалом, його здатністю поєднувати численні та різні
за змістом наукові категорії і явища.
Актуальним питанням дискурсології присвячена значна кількість наукових праць відомих
вітчизняних учених і лінгвістів далекого та близького зарубіжжя (див. роботи О. Бессонової,
А. Бєлової, В. Карасика, О. Морозової, М. Полюжина, Г. Почепцова, Т. Скуратівської, І. Шевченко,
Г. Яворської, Н. Арутюнової, В. Дем'янкова, Є. Кубрякової, П. Серіо, Т. ван Дейка, Дж. Юл, Р. Водак,
В. Дресслер та ін.).
Дискурс – поняття різнобічне [15: 12]. Його численні інтерпретації існують паралельно і
доповнюють одна одну, висвітлюючи багатоаспектну сутність цього лінгвістичного феномену.
Базовим вважаємо розуміння дискурсу як мисленнєво-мовленнєвої діяльності, як сукупність
процесу й результату [16], як родового поняття стосовно тексту, тобто "зв’язний текст у сукупності з
екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами;
текст, взятий в аспекті подій; мовлення, розглянутий як цілеспрямована, соціальна дія, як компонент,
що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах)" [5: 136-137].
У контексті нашої роботи актуальним вбачається визначення дискурсу "як такої форми
використання мови в реальному (поточному) часі (on-line), що відбиває певний тип соціальної
активності людини, створюється з метою конструювання особливого світу (або його образу) за
допомогою його детального мовного опису і є загалом частиною процесу комунікації між людьми, що
характеризується, як кожен акт комунікації, учасниками комунікації, умовами її здійснення й,
звичайно ж, її цілями" [17: 525].
На особливу увагу заслуговує визначення дискурсу, запропоноване Ю. С. Степановим: "Дискурс –
це "мова в мові", але представлена у вигляді особливого соціального явища; дискурс існує,
насамперед, у текстах, але таких, за якими постає особлива граматика, особливий лексикон, особливі
правила слововживання й синтаксису, особлива семантика і, насамкінець, особливий світ. Це
можливий альтернативний світ, це використання мови для вираження особливої ментальності, а
частіше – особливої ідеології" [18: 36-37].
Саме у такому форматі вважаємо за доцільне розглядати дискурс новин у всесвітній електронній
мережі. Метою дослідження є аналіз організації англомовного дискурсу новин у мережі Інтернет та
опис структурно-семантичних особливостей його функціонування.
Як зазначає Г. Л. Макаров, сьогодні "не все гаразд з критеріями виділення типів дискурсу, сфер і
епізодів спілкування, – не всі типології можуть пишатися логікою побудови класифікації" [19: 210].
Проблеми типології дискурсу широко досліджували науковці України та зарубіжжя (А. Д. Бєлова,
В. І. Карасик, М. Л. Макаров, В .В. Красних, О. А. Крилова, В. В. Одінцов, Г. Кресс, Г. Лакофф та
ін.). Значним внеском у розробку цього питання є робота вітчизняних лінгвістів І. С. Шевченко та
© Матюшенко О. М., 2011
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О. І. Морозової, які систематизували усі існуючі підходи та запропонували розрізняти типи дискурсу
залежно від критеріїв, які покладено в основу класифікації: за критерієм і ознакою форми, за умов
різних комунікативних принципів, за соціально-ситуативним параметром, за окремими ознаками
адресанта і адресата, з огляду на функціональну та інформативну складову, на основі формального
критерію та критерію змісту [16].
Характер функціонування сучасного суспільства обумовлюється необхідністю якісної та швидкої
комунікації. Інтернет є невід’ємною частиною сучасної культури суспільства, одним з основних
елементів розвитку цивілізації, який вже давно трансформувався із технічного винаходу
комунікативного каналу передачі інформації у важливе соціальне явище. За даними Internet World
Stats, сьогодні у світі нараховується приблизно 1,463,632,361 користувачів, 450 млн. з яких
використовують англійську як мову роботи в мережі (е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak),
що зумовлює важливість аналізу особливостей функціонування електронного дискурсу у сфері
використання англійської мови.
Услід за Л. Ю. Івановим ми виділяємо дискурс новин [20] як багатоплановий лінгвістичний
феномен, який має інтерактивний характер, протікає в режимі реального часу, відображає усі зміни
суспільного життя та реалізується в письмовій формі.
Сучасну мовну ситуацію в світі характеризують як період "технологізації" мови спілкування, що,
передусім, пов'язується з активним використанням Інтернету в усіх сферах життя суспільства
[21: 108-112].
Актуальність дослідження визначається не лише зростаючим інтересом до дослідження
дискурсивних практик в електронному форматі, але й когнітивним та прагматичним фокусом у
вивченні специфіки створення та сприйняття дискурсу новин в Інтернет-просторі.
Дослідження проводиться із врахуванням впливу соціальних факторів на мову і має на меті не
лише виявити своєрідність граматичних особливостей організації Інтернет-новин, а й пояснити як
різні складові комунікативного процесу (автор, адресат, мета комунікації, сфера комунікації, канал
спілкування, інтенція тощо) впливають на внутрішньо текстову організацію мовних одиниць різних
рівнів.
Наприкінці останнього сторіччя різко змінилася соціальна роль масової комунікації: вона стала
потужним фактором соціального життя, почала активно впливати на політичне життя народів,
культурний розвиток окремих держав і всього світу [22].
Саме дискурсу новин (ДН), у якому суб'єкту приписується найбільш еластична соціальна роль
виражати, тією чи іншою мірою, інтереси соціуму, належить домінантна роль у сучасному світі.
Засоби масової інформації – це не просто провідник необхідної інформації, але й агент
опосередкованого впливу на свідомість суспільства. Суть функції впливу в межах ДН полягає у тому,
що ЗМІ не просто інформують адресата, а підказують йому як саме варто ставитися до предмету
повідомлення, які висновки належить зробити та яких заходів вжити.
Маніпулятивний вплив є прихованим програмуванням особистого ставлення до позначуваних
фактів [23; 24; 25; 26; 27]. Сила маніпуляції полягає в тому, що у людини, яка піддається дії
маніпулятивного впливу, зберігається ілюзія самостійності у прийнятті рішень та виконанні дій
[28: 75]. У зв’язку з цим, актуальності набуває питання регулювання суспільної думки через ЗМІ.
Оскільки слово у межах масової комунікації володіє підвищеною престижністю і, як наслідок,
підвищеним ступенем впливу на свідомість читача, актуальності набуває питання про
відповідальність ЗМІ перед суспільством [29].
Аналіз теоретичного та практичного матеріалу дозволив визначити найсуттєвіші ознаки
англомовного ДН:
1. Завдяки широкому споживанню і легкому доступу, тексти ДН здатні здійснювати вплив на
масову аудиторію. Аудиторія Інтернет-сайтів інтернаціональна і в кількісному плані вона у кілька
разів перевищує читацьку аудиторію друкованої преси.
2. Політична свобода англомовних країн визначає свободу слова, тобто англомовний ДН
відображає стан розвитку суспільства і вільно, майже без обмежень на тематику, висвітлює
найактуальніші аспекти життя.
3. З огляду на особливості сприйняття інформації в електронному комунікативному просторі,
ДН формується на основі традицій друкованого типу з яскраво вираженими характеристиками
інтерактивного усного дискурсу. Зміна носія інформації спричинила модифікацію ряду характеристик
самого дискурсу: адресата повідомлення, каналу комунікації, контексту, способу організації мовних
одиниць.
4. ДН в мережі Інтернет (порівняно з друкованими аналогами) зазнав низку змін, обумовлених
гіпертекстовим форматом організації тексту, зростанням інформаційного навантаження на
інтродуктивний блок та заголовок. Використання гіпертексту дозволяє щонайкраще відобразити події
реального життя без обмежень. Гіперновина набуває динаміки об’єктивної реальності, одночасно
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висвітлюючи усі її фрагменти в тій мірі, в якій це необхідно читачеві. Характеристики усного типу
дискурсу проявляються в гіперновинах через фрагментарність всього блоку новин, можливість
вибору додаткових матеріалів, нейтральність і конкретність повідомлень, а також інтерактивність в
роботі електронних ЗМІ. Заголовки визначаються креативністю, прецедентністю, мовною грою.
5. Лаконічність, стислість плану вираження при зростанні ємкості плану змісту.
6. Сучасний англомовний ДН зазнав спрощення (демократизації) у формах і засобах викладення
матеріалу, став ближчим до масової аудиторії, що пояснюється ринковою необхідністю задовольнити
потреби споживача.
7. На сучасному етапі розвитку суспільства для англомовних країн і для більшості країн
пострадянського простору притаманним є плюралізація ДН, тобто висвітлення певного явища у
різних площинах, часто з полярними оцінками, залежно від поглядів журналіста, зацікавленої
політичної сили, політики видавництва тощо.
8. Визначальною рисою сучасного ДН Великобританії та США є персоніфікація адресанта, що
дозволяє виявити суб’єктивне ставлення автора до певної події у призмі його переконань та поглядів.
9. Жанрова і видова взаємодія призвела до певної дифузії стандартів публіцистики, появи ознак
і вкраплень, що належать дискурсам за різними типологічними критеріями. Таким чином, сучасний
англомовний ДН є гібридним утворенням різних типів дискурсу.
Подальше дослідження даної проблематики дасть можливість обґрунтувати теоретичну основу
існування та розвитку електронних новин як особливого типу дискурсу, виявити і описати
особливості функціонування англомовного ДН в мережі Інтернет.
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Матюшенко Е. Н. Особенности функционирования англоязычного новостного дискурса
в сети Интернет.
Статья рассматривает доминирующие концепции определения феномена дискурса и его типологии в
условиях полипарадигмального характера современной лингвистики. На основе анализа организации
англоязычного новостного дискурса в сети Интернет были описаны его характерные черты и
структурно-семантические особенности функционирования.
Matyushenko O. M. The Peculiar Features of News Discourse Functioning in World Wide Web.
This article deals with predominant conceptions of discourse and its typologу, focusing on polyparadigmatic
character of modern Linguistics. Having analyzed Internet news discourse, we described its characteristic
features and structural and semantic peculiarities.
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КОМУНІКАТИВНІ СИТУАЦІЇ ЯК СКЛАДНИКИ ДИСКУРСУ АМЕРИКАНСЬКИХ СЛІДЧИХ
Статтю присвячено аналізу комунікативних ситуацій, що складають дискурс американських
слідчих. Визначені релевантні ситуаційні чинники, на підставі яких побудовані концептуальні моделі
комунікативних ситуацій. Встановлено перелік тих з них, що є типовими, обґрунтовано визначення
другорядних та допоміжних ситуацій.
До сучасних й найбільш актуальних проблем лінгвістичних досліджень належать розвідки у
царині інституційних, зокрема, професійних дискурсів. Це пов’язано з усвідомленою важливістю
вивчення комунікації в установах, яка зовсім недавно стала областю дослідження та об’єктом
наукового інтересу [1: 100], а також вивченням того, яким чином люди використовують вербальні
засоби для реалізації своїх цілей та проектів [2: 31].
Об’єктами вивчення стають різні професійні дискурси – медичний [3; 4; 5], політичний [6; 7],
рекламний [8], а також юридичний, що визначається як "особливий тип інституціонального дискурсу,
семіотичний простір якого характеризується сукупністю вербальних та невербальних знаків (та їх
вербальних корелятів), що формують різні форми спілкування, в яких суб’єкт/об’єкт,
адресат/адресант мовлення (або одна з цих складових) мають відношення до сфери юриспруденції [9:
188].
Це визначення юридичного дискурсу відповідає критеріям диверсифікації, запропоноване у
класифікації А. Д. Бєлової – сфера комунікації, характер комунікації, адресантно-адресатні
конфігурації [10: 12]. Проте, варто уточнити усі три зазначені чинники. По-перше, сфера
юриспруденції є досить широкою і неоднорідною: вона фактично охоплює дві сфери –
правозастосування та правознавства [11: 19]. По-друге, відповідно варіюються і адресантно-адресатні
конфігурації. По-третє, характер комунікації, згідно зазначеної класифікації, може бути визначений
на різних підставах, у тому числі, й на основі мети спілкування.
Виходячи з цього, об’єкт нашого дослідження – дискурс американських слідчих – визначаємо як
підтип американського юридичного дискурсу, який за сферою комунікації належить до юридичної
практики – правозастосування, за адресантно-адресатними конфігураціями представлений
АГЕНТАМИ-слідчими, експертами тощо та КЛІЄНТАМИ-постраждалими, свідками, підозрюваними
(див. детальніше [12]), метою якого є розкриття злочину.
Поділяючи думку, що дискурсивний континіум можна представити як сукупність певних типових
комунікативних ситуацій [13: 27], а ці комунікативні ситуації зберігаються у свідомості як
концептуальні моделі – прототипові комунікативні ситуації, компоненти та характеристики яких
варіюють залежно від контексту [14], уважаємо, що аналіз дискурсу американських слідчих варто
проводити з опорою на ті ситуації, з яких він складається.
При цьому, значна кількість трактувань поняття ситуації/комунікативної ситуації (див. огляди у
[15; 14: 32-43 та ін.]) вимагає його уточнення. На наш погляд, розуміння комунікативної ситуації як
складника дискурсу потребує застосування до визначення обох однакових критеріїв. Оскільки сфера
комунікації є для інституту слідства незмінною, у виокремленні комунікативних ситуацій спираємося
на варіювання адресантно-адресатних конфігурацій та конкретну діяльнісну мету, підпорядковану
досягненню загальної. До цих основних ситуаційних чинників уважаємо за потрібне додати ще деякі
інші, котрі безпосередньо пов’язані з чинником мета, а саме – причина, характер та обставини дії.
Метою статті є систематизація комунікативних ситуацій, що складають дискурс американських
слідчих.
Аналіз фактично матеріалу засвідчив наявність таких (типових) комунікативних ситуацій:
· ОГЛЯД МІСЦЯ ЗЛОЧИНУ
Адресантно-адресатна конфігурація цієї ситуації є такою: АГЕНТ-СЛІДЧИЙ – АГЕНТ-СЛІДЧИЙ;
діяльнісна мета – пошук речових доказів; за умов, коли сталося вбивство. Має місце також ще одна
адресантна конфігурація: АГЕНТ-СЛІДЧИЙ – АГЕНТ-ЕКСПЕРТ, й додаткова діяльнісна мета –
огляд тіла загиблого, наприклад:
(1) NTSB TECHNICIAN: So, uh ... what exactly are we looking for here?
CALLEIGH DUQUESNE: Ballistics evidence. We think we may have had a shooting on the plane
but so far, nada[16].
(Слідчі оглядають місце злочину й шукають речовий доказ – сліди стрілянини).
(2) Delko: Got something on the window ledge. Scales.
Horatio: Same colour as the boa [17].
(Слідчі оглядають місце злочину й знаходять речові докази).
© Фещенко О. В., 2011
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(3) Horatio: Alexx, what do we got?
Alexx: New one, Horatio. Poor thing is covered in slime, and it isn't suntan oil. I'm sending it to Trace.
Horatio: What are the marks on the face and neck?
Alexx: Puncture wounds. Two rows of them. Couldn't tell you what made them [17].
(Слідчий цікавиться в експерта результатом огляду тіла жертви).
Таким чином, концептуальну модель цієї ситуації подаємо у такий спосіб ХТОСЬ є РОЛЬ
(АГЕНТ-СЛІДЧИЙ, АГЕНТ-ЕКСПЕРТ) діє невербально (оглядає), вербально (спілкується з іншим
АГЕНТОМ) ТУТ (на місці злочину) з ПРИЧИНИ (здійснення злочину), з МЕТОЮ (з’ясувати
обставини злочину задля його розкриття).
· ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБРОБКА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ
Адресатно-адресантна конфігурація цієї ситуації є такою: АГЕНТ-СЛІДЧИЙ – АГЕНТ-СЛІДЧИЙ,
або АГЕНТ-СЛІДЧИЙ – АГЕНТ-ЕКСПЕРТ, АГЕНТ-ЕКСПЕРТ – АГЕНТ-ЕКСПЕРТ, або АГЕНТСЛІДЧИЙ – КЛІЄНТ-СВІДОК/ПОСТРАЖДАЛИЙ, діяльнісна мета – здобуття інформації про
обставини злочину, наприклад:
(4) Frank Tripp: Front Desk says a Low Dawg Productions booked this room.
Horatio: Who is Low Dawg Productions, Frank?
Frank Tripp: Offshore holding company out of the Bahamas. No taxes, no liabilities.
Horatio: Okay, let's figure out who owns it [17].
У цьому прикладі має місце спілкування АГЕНТІВ-СЛІДЧИХ з метою з’ясування особи орендаря
приміщення, де скоєно злочин.
(5) DUCKY: I need you to run a tox screen on this tissue sample.
ABBY: Where’d you get it?
DUCKY: A body exhumed from Arlington. Oh, you look overwhelmed.
ABBY: I am. And this just came in from the field. Gibbs wants me to run prints on it ASAP [18].
У (5) прикладі мовленнєва взаємодія відбувається між АГЕНТОМ-ЕКСПЕРТОМ та АГЕНТОМЕКСПЕРТОМ з метою з’ясування причини загибелі жертви.
(6) TONY: NCIS Naval Criminal Investi
EMPLOYEE: Yeah, I know what it means. What do you want?
KATE: This is the girl playing the drums, isn’t it?
EMPLOYEE: Yeah, she hasn’t been here the last three nights. What happened to her?
KATE: Could you tell us her name?
EMPLOYEE: Janice Santos. She isn’t sleeping, is she?
TONY: Not sleeping.
EMPLOYEE: Oh, my god.[…]
TONY: Do you have the address?
EMPLOYEE: Yeah, of course. I’ll get it for you [19].
У цьому прикладі АГЕНТИ-СЛІДЧІ спілкуються з КЛІЄНТОМ-СВІДКОМ – працівницею бару, де
працювала жертва з метою ідентифікації особи останньої.
Таким чином, концептуальну модель ситуації ЗБІР ТА ОБРОБКА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ подаємо у
такий спосіб: ХТОСЬ є РОЛЬ (АГЕНТ-СЛІДЧИЙ, АГЕНТ-ЕКСПЕРТ, КЛІЄНТ-СВІДОК) діє
невербально (обробляє речові докази), вербально (спілкується з іншим АГЕНТОМ/КЛІЄНТОМ) з
ПРИЧИНИ (здійснення злочину), з МЕТОЮ (з’ясувати обставини злочину задля його розкриття).
· ВИСУНЕННЯ ВЕРСІЙ
У цій комунікативній ситуації адресантно-адресатна конфігурація, як правило, є такою: АГЕНТСЛІДЧИЙ – АГЕНТ-СЛІДЧИЙ, діяльнісна мета – формування підстав для розкриття злочину.
Зазвичай, в таких ситуаціях кількість агентів, що спілкуються більша за двох і "мозковий штурм"
відбувається у службовому приміщенні, наприклад:
(7) TONY: So she was set up?
MCGEE: It’s more like Jeremy Davison was set up. His computer wasn’t tampered with.
He thought he was communicating with Mrs. Rowans the entire time.
KATE: And the reason for luring him onto a Marine base to rape a Marine wife?
TONY: Well, closest thing to a death sentence I can think of [20].
У (7) прикладі три АГЕНТИ-СЛІДЧІ розмірковують та висувають версії стосовно здійснення
злочину.
(8) GIBBS: Kate, what do you think about Oedipus here?
KATE: There’s no obvious defensive wounds. Knew his attacker.
GIBBS: Or he was surprised. Why take his eyes?
KATE: Some kind of a message.
DUCKY: Or a warning, Kate. Several South American tribes were known to ritualistically pluck the eyes
of their enemies to discourage them being followed. Of course, they were cannibals so they did.
GIBBS: I don’t think we’re dealing with cannibals here, Duck.
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DUCKY: No, I should think not. We’re not this far north [20].
Цей приклад також ілюструє ситуацію висунення версій, але в цьому прикладі з АГЕНТАМИСЛІДЧИМИ (Гібс та Кейт) також спілкується АГЕНТ-ЕКСПЕРТ (Дакі).
Отже, концептуальну модель ситуації ВИСУНЕНЯ ВЕРСІЙ подаємо так: ХТОСЬ є РОЛЬ
(АГЕНТ-СЛІДЧИЙ) діє ТУТ (на робочому місці) вербально (спілкується з іншим АГЕНТОМ) з
ПРИЧИНИ (здійснення злочину), з МЕТОЮ (сформувати версії скоєння злочину заради його
розкриття).
· ДОПИТ ПІДОЗРЮВАНОГО
Адресантно-адресатна конфігурація у цій ситуації представлена АГЕНТОМ-СЛІДЧИМ та
КЛІЄНТОМ-ПІДОЗРЮВАНИМ/ОБВИНУВАЧУВАНИМ.
Діяльнісна
мета
–
висунення
обвинувачення як результат розкриття злочину, причому, допит проводиться у спеціально
призначеному для цього приміщенні, наприклад:
(9) Gibbs: Who are you?
Adrianna Lopez: Adrianna Lopez. I worked for Mr. Thomas.
Gibbs: Captain Jennings' credit card record shows weekly payments to an outside maid service. They
never heard of you. Fact is no one has. […] Where'd you meet Captain Jennings?
Adrianna Lopez: In Cuba.
Gibbs: When?
Adrianna Lopez: Six months ago.
Gibbs: You recruited him?
Adrianna Lopez: Did I recruit – What...
Gibbs: Paid him to steal classified technologies,
Adrianna Lopez: No, wait. – like Keyhole.
Gibbs: Then you had him killed.
Adrianna Lopez: No!
Gibbs: You used him!
Adrianna Lopez: I loved him! [21]
Слідчий (Гібс) допитує жінку, яку він підозрює та обвинувачує у злочині.
Таким чином, концептуальну модель цієї ситуації варто подати так: ХТОСЬ є РОЛЬ (АГЕНТСЛІДЧИЙ – КЛІЄНТ-ПІДОЗРЮВАНИЙ) діє вербально (допитує) ТУТ (в приміщенні для допиту)
ЗАРАЗ (під час допиту) з ПРИЧИНИ (здійснення злочину), з МЕТОЮ (висунення обвинувачення
задля розкриття злочину).
Перелічені ситуації є типовими, оскільки, як засвідчив проведений аналіз, вони повторювані у
абсолютній більшості зразків дискурсу американських слідчих.
Інші ситуації, зафіксовані у цьому дискурсі (ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО, СПАСІННЯ
ЗАРУЧИКА (-КІВ), СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ тощо), не відтворюються регулярно, що свідчить
про їх оказіональність й надає їм другорядного статусу.
Водночас, у процесі аналізу була виявлена ще одна регулярно повторювана ситуація –
"Організація роботи". Але ця комунікативна ситуація характерна не лише для діяльності слідчих, вона
властива всім професійним дискурсам. Проте, з іншого боку, вона забезпечує ефективність роботи
слідчих, що дає підстави трактувати її як допоміжну, наприклад:
(10) GIBBS: We want copies of everything you find. Kate, check with Commander Shields. Track down
the rest of her family.
KATE: On it.
GIBBS: DiNozzo, secure her home. I want a full surveillance perimeter. McGee, coordinate all feeds with
MTAC.
MCGEE: All right, boss [22].
(Спецагент Гібс розподіляє обов’язки між слідчими підрозділу).
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що континіум дискурсу американських
слідчих утворений описаними типовими ситуаціями, що складають його ядро, тоді як інші –
допоміжні та другорядні – є маргінальними.
Перспективою подальшого дослідження є виявлення тих референтних ситуацій, які
кореспондують з виокремленими типовими комунікативними ситуаціями дискурсу
американських слідчих.
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Матеріал надійшов до редакції 01.02. 2011 р.
Фещенко Е. В. Коммуникативные ситуации как составляющие дискурса американских следователей.
Статья посвящена анализу коммуникативных ситуаций, которые составляют дискурс американских
следователей. Определены релевантные ситуативные факторы, на основе которых построены
концептуальные модели коммуникативных ситуаций. Установлен перечень тех из них, которые
являются типичными, обосновано определение второстепенных и вспомогательных ситуаций.
Feshchenko O. V. Communicative Situations as Constituents of American Investigators' Discourse.
The article deals with the analysis of communicative situations constituting the discourse of American
investigators. The relevant situational factors are defined as the basis for working out the communicative
situations of the conceptual models. The list of typical ones is presented, the definition of others as secondary
or additional is grounded.
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УЧАСТЬ ІВАНА ФРАНКА В ЧУЖИХ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ:
СТАТТЯ "УКРАЇНЦІ"
У статті проаналізовано синтетичну історико-літературознавчу працю Івана Франка "Українці".
Досліджено погляди автора на самобутність давньої української літератури, її національну
ідентифікацію. Простежено загальні особливості та закономірності розвитку найдавнішого
українського письменства у розумінні Франка.
Сучасне франкознавство, звільнене від ідеологічних оков, досліджує спадщину Івана Франка у
всьому її "огромі", усвідомлюючи енциклопедизм письменника і вченого, зокрема, його колосальний
внесок у гуманітаристику.
Енциклопедизм Івана Франка… У цьому феномені важливе місце посідає його участь в
енциклопедіях Брокгауза і Єфрона та в угорській, присвяченій світовій літературі. Свої погляди на
давнє письменство Франко виклав у низці синтетичних праць, серед яких чільне місце посідають
"Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана
Котляревсьго" (1907–1908) [1], "Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р." (1910) [2],
"Українці" (1911) [3], "Южнорусская література" (1904) [4]. У статті "Українці" Франко серед іншого
здійснив наукове обґрунтування самобутності української літератури, котра ніколи не була частиною
великоросійської. Проблемою "Іван Франко й давня українська література" почасти займались вчені
В. Микитась, Ю. Пелешенко, М. Сулима, Г. Сивокінь та ін., але окремого дослідження особливостей
специфіки статті І. Франка "Українці" ще не було.
Основним нашим завданням є з’ясування ролі світоглядних переконань письменника на матеріалі
досліджуваної статті. Саме тому, метою нашої роботи є аналіз знакової праці Івана Франка, її
важливості для усвідомлення того, як автор розглядав історію української літератури, з одного боку, а
з іншого, вказати на актуальність його роздумів й у наш час. Відповідно до цього, об’єктом
дослідження є стаття Каменяра "Українці". Оскільки окремої розвідки про цю працю у
франкознавстві ще не було, вважаємо нашу статтю актуальною в період утвердження української
гуманітаристики на шляху дефальсифікації імперської історіографії та науки про літературу. Низка
думок, висловлених у праці Івана Франка, накреслює перспективу розвитку національної культури та
літератури, в чому й полягає новизна нашого дослідження.
Стаття "Українці" в угорській енциклопедії була написана в 1906 році на прохання славіста,
професора Будапештського університету Оскара Ашбота, який у листі від 26 грудня 1905 року просив
Івана Франка написати відповідне гасло про українську літературу. У листі читаємо: "Йдеться про те,
щоб ви подали для широкої публіки картину літературних прагнень українців, написавши її
доступною і при тому добірною мовою. Після короткого стислого вступу ("Пісня про Ігоря" та інші
начала) прошу Вас перейти відразу до нової літератури, яка на сьогодні є найцікавішою, <…>,
представляючи її приблизно так, як це робив би українець за народженням, подаючи цікаві риси цієї
літератури своєму високоосвіченому товаришеві, який не володіє російською і зовсім нічого не знає
про українську літературу" [3: 586].
Угорський учений усвідомлював значення "Слова о полку Ігоревім" для української духовності
загалом і для всієї історії української літератури зокрема. Все, що в германітивному стані маємо в цій
поемі (патріотизм, героїчний дух і глибинний, притаманний нації ліризм) пізніше відбилося і в
народнопоетичній творчості й у літературі писаній.
З іншого боку, автор листа писав про "короткий, стислий вступ", маючи на увазі наше літературне
Середньовіччя. Іван Франко, як знаємо, глибоко вивчав давню українську літературу, починаючи з
Княжої доби і далі. Згадаємо тут його розлогі праці в цій царині. І в статті "Українці" він присвятив
цій літературі більшу її частину. Це зрозуміло – автор підкреслював органічність давньої української
літератури саме для рідного народу, заперечуючи так чи інак "теорію колиски", "спільної спадщини" і
так далі. Спадщина ця належить народові українському і лише йому – це бачимо у всіх дотичних
працях Івана Франка. У листі О. Ашбота йдеться про "зв’язки з великоросійською літературою"… А в
статті Івана Франка мовиться, передусім, про глибинну самобутність нашого слова.
І. Франко написав свою працю німецькою мовою. 9 березня 1906 року (він вельми оперативно
виконав прохання угорця. – Г. Г.) О. Ашбот писав І. Франкові: "Я прочитав Ваш нарис до кінця з
величезним інтересом і ще раз дякую Вам за репрезентацію Вашої рідної літератури, написану з
такою теплотою і віддачею" [3: 586]. Отже, угорський професор погодився з тим, що автор статті "не
дотримався" його настанов, написаних у першому листі. Що більше, прекрасно вловив настрій статті і
попри її невеликий обсяг – її глибоку змістовність. 13 листопада 1907 року О. Ашбот повідомляв, що
© Грабівська Г. І., 2011
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статтю "Українці" в перекладі на угорську мову він здав до друку, а оригінал рукопису повертає
авторові. Невідомо, хто переклав статтю по-українськи. Він, до речі, позначений деякими
стилістичними огріхами.
Стаття Івана Франка починається вельми прикметними словами, які задають тон усьому
подальшому викладу матеріалу, зокрема, створюють ту "теплоту", про яку говорив проф. О. Ашбот:
"В історії і характері українського (малоруського) народу є щось таке, що засвідчує його тісний
тисячолітній зв'язок із землею, яку він заселяє: все та ж постійність і спорідненість при незначній
одмінності, все та ж сонячна лагідність і жвавість, поєднана з журливістю, тільки степовикам
притаманною" [3: 162].
Автор стверджує, що вже в Х ст. і наша держава, і її письменство "цілком склалося". За словами
автора, на основі вивчення нашого найстарішого (Київського) літопису можна зробити такі висновки:
вже на ту пору досягнено "чималої вправності" у творенні тексту, стилістиці. Авторові літопису
властивий "широкий кругозір <…> з питань політики і етнографії". Влучність слова, лапідарність
вислову характерні для цієї хроніки, яка має "велику історичну цінність завдяки наповненості
місцевими легендами, історичними та тогочасними переказами, драматично зображеними
картинами".
Із прийняттям християнства виникла потреба у відповідній літературі, зокрема, богослужебній.
І. Франко відзначає, що книги написані "національною, староруською, іноді з відтінком
староболгарської, мовою" [3: 163]. Книги називаються "Остромирове Євангеліє", "Изборник
Святослава", підкреслено розмах перекладацької діяльності в Княжій Україні (не лише з болгарської,
але й з грецької мов). У бібліотеці Ярослава Мудрого працювало багато переписувачів книг та
перекладачів. Їх діяльність тісно пов’язана з питанням школи і освіти. Русичі вели активну торгівлю з
арабами і греками, володіли грецькою мовою і були письменними. Автор пише про князів, "великих
книжників" (Володимира Мономаха), митрополитів Іларіона і Климентія, "високоосвічених і
талановитих письменників", про школу при дворі князя Володимира, приватні школи при монастирях
і єпископатах. Феодозій Печерський був одним з найперших староруських письменників. Ігумен
Данило барвисто описав свою подорож до Палестини його твір "проймають теплі патріотичні
почуття". Пам’ятки з середовища воїнів і бояр засвідчують, що люди цих станів "не цуралися рідної
мови та літератури" [3: 164].
"Слово про Закон і Благодать" першого Київського митрополита – українця, за словами Франка, є
одним із найяскравіших творів християнського Середньовіччя, є прекрасним у сенсі стилістичному,
становить синтез християнської і національної ідеї.
"Слово о полку"… Поетичний твір, написаний ритмічною мовою, вишуканим стилем; "особливо
хвилює патріотизм автора", який прагне "бачити рідний край об’єднаним" і готовим до опору
ворогам. "Перлиною поеми є плач Ярославни"… [3: 165]. Поема не є пізнішою підробкою, стверджує
переконливо автор, як і не є "єдиною піснею давньоруської літератури".
Серед творів на церковну тематику І. Франко згадує "Слово про Лазареве воскресіння", переклади
отців церкви, церковні проповіді, послання єпископів. У Княжій Україні багато читали. Читання було
"благоговінням душі". Заучувались напам’ять цілі книги, особливо "Псалтир". Книги були засобом
духовного збагачення – "Пчоли", "Златоуст", збірники "Матиця", "Златая цъпь", "Ізмарагд",
"Паренетікон", повчання Теодора Студіта, "Теологія" Дамаскіна тощо. І що головне: переклади і
переробки здійснювались "з урахуванням способу мислення і уявлень жителів Русі і присвячувано
абстрактним та метафізичним темам [3: 167].
Однією з найцікавіших пам’яток тієї доби автор статті вважає "Києво-Печерський патерик".
Староруські "Прологи" з їх "національним відтінком". "Палея толкова"; "Апокрифічні оповідання і
легенди становлять одну з найбагатших і найважливіших частин давньоруської літератури" [3: 168] –
"багатий скарб легенд у людській пам’яті". Не зайвим буде згадати й самого Франка – дослідника і
видавця українських апокрифів і сучасну дослідницю цієї теми Ярославу Мельник.
"Апокрифічні оповідання є перехідною ланкою від книг духовних до світських романів, оповідань,
новел" [3: 169]. А повість про Варалаама і Йоасафа – її "глибоко-змістовні параболи належать до
найкращих витворів світової літератури" [3: 169]. Не обминає автор статті і переробки візантійського
епосу про Дігеніса Акріта, переспіву семітської казки "Премудрий Акір", "Тисячі і одної ночі", збірки
"Панчатантра" та ін.
Дуже важливо підкреслити такі слова Франка: "коли пригадаємо, що Південна Русь протягом
усього цього часу терпіла від наскоків печенігів і боротьби з половцями, що внаслідок хибної
політики князів держава в цей час фактично розпалася, то можемо тільки дивуватись тій великій
духовній роботі, що її здійснив у своїй літературі народ Південної Русі" [3: 170]. Ця література "має
на собі печать оригінальності", засвідчує "самостійність мислення, неповторний творчий дух", вищий
щабель культурного розвитку.
Далі йдеться про велику катастрофу 1240 року і про початок у ХХ ст. московського письменства.
"Та й сам дух цієї літератури є цілком протилежний витворам південноруських письменників", –
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стверджує автор [3: 171] – шаблонність, церемоніяльність, беззмістовна красномовність,
безкритичність – такі прикмети цього письменства.
Великі київські традиції розвиваються в Західній частині Русі. Литовське князівство, завоювання
Галичини поляками, обрусіння литовських князів. У Литві дуже "впливовими" стають білоруси. "Від
середини ХV і до середини ХVІ ст. історія народу Південної Русі, або українців, – за словами Франка,
– збігається з історією білорусів, при перевазі останніх" [3: 171].
"Найпершим і найголовнішим здобутком цих часів стала нова літературна мова", яка "вільніше
зарухалася у формах з композиціями живого народного мовлення", вона була органічним витвором
тогочасних політичних і національних відносин, засобом освіти та "жвавого духовного розвою
протягом майже чотирьох століть" [3: 172].
Від середини ХІІІ до середини ХІV ст. у Галицько-Волинському князівстві йде процес (хоч
політично ослаблений) наслідування домонгольського періоду нашої літератури. Створюється один з
кращих творів – Галицько-Волинський літопис. Франко підкреслює, що цьому літопису властиві
"гарячі патріотичні почуття", і він є видатною пам’яткою не лише з огляду історіографії, але і як
загальномистецьке явище.
"Десь над Дніпром" створюється другий Київський літопис, у якому "яскраво" описана картина
знищення Києва Батиєм. З’являються й інші безіменні твори, серед них автор називає "Пророцтво
пророка Ісайї про останні дні". Відзначились як письменники душпастирі (привезені литовськими
князями з Болгарії) Кипріан та Григорій Цамблаки. Знову постає думка об’єднати руську церкву з
римською. Йдеться і про інші писані пам’ятки нашої культури. А "молода білоруська культура
починає суперничати з польською" [3: 172]. З’являються переклади з польської, німецької, чеської та
латинської мов. 1498 року у Кракові Швайпольт Фіоль видає перші слов’янські церковні книги, 1518
року в Празі виходить білоруською мовою "перший популярний переклад Біблії", здійснений
Франциском Скориною. У Південній Русі виникло багато інших перекладів, зокрема, Євангелії –
(Франко цитує: "чистою, простою, всім зрозумілою народною мовою") – "Пересопницьке Євангеліє
(1656-1661), Євангеліє Негалевського, Тяпинського… Особливо підкреслено значення Острозької
Біблії (1580-1581) – першої повної друкованої Біблії слов’янського православного світу.
Далі автор зупиняється на трьох важливих явищах, що мали місце у другій половині XVI ст. А це:
Люблінська унія, яка об’єднала Литву і Польщу й за якою українські землі відійшли до Польщі.
Однак І. Франко говорить і про інше: унія започаткувала процес, який "призвів до загибелі Польщі". З
іншого боку, стверджує письменник, в Україні бачимо "піднесення суспільного руху і національних
почуттів" [3: 173]. Йдеться, зокрема, про колосальну роль у цьому церковних братств, Острозької
академії. Третім важливим історичним явищем тих часів було розвинене друкарство.
Наступає епоха полемічної літератури, "пристрасно написаних послань", які мають "велике
значення для істориків літератури тих часів". Зупиняється автор на постатях Іпатія Потія, Бронського
(автора "Апокрисису"), Івана з Вишні, якого "радикальний антицерковний і народолюбний дух уже на
той час сягає у далеке майбутнє" [3: 176]. Творчість Івана Вишенського, підкреслює письменник,
основана "на гуманних твердженнях про високі етичні обов’язки людини". Юрій Рогатинець, один із
засновників Львівського братства, був палким поборником народної освіти, вважаючи її передумовою
існування націй. У статті йдеться також про "Палінодію", діяльність у царині української освіти
братів Зизаніїв, Транквіліона-Ставровецького, Памви Беринди, Мелетія Смотрицького.
Іван Франко вважає "найцікавішою і найважливішою частиною української літератури XVIII ст."
писання не друковані – багата драматична література (містерії, мораліте, інтермедії), сатири, пасквілі,
ламентації. А ще з XVI – думи. Серед відомих козацьких літописів І. Франко виділяє літопис
Самовидця, "сповнений щирою стурбованістю та глибоким патріотизмом і вагомий своїми
літературними якостями" [3: 178]. У Київській академії було створено багато посібників, драм,
інтермедій (М. Довгалевський, В. Лащевський). Та указ Петра І 1725 року "приніс фактично зі Сходу
заборону всієї української літератури" [3: 179].
Принагідно згадує І. Франко Г. Сковороду на Лівобережжі. За словами автора, він усно і письмово
проповідував "високі моральні принципи, звичайну людяність та, хоча й відвернуту від буденного
світу, але все-таки свою життєрадісну мудрість" [3: 180].
Присвятивши стільки уваги давній українській літературі, І. Франко підкреслив її органічність,
приналежність до української нації і лише до неї. Це було для нього самоочевидним.
Говорить вчений про ймовірний вплив Сковороди на І. Котляревського, який у 1798 р. написав
перший поетичний твір українською мовою – травестовану "Енеїду" [3: 180]. Автор статті відзначає
"вишукану красу" і, передусім, "національний характер" цього твору. Далі йдеться про зображення
"чистоти і безпосередності української сім’ї" в "Наталці Полтавці", пісні з якої "стали народними".
Відомо, що сюжет твору, який у нас називається "Москаль-чарівник", багато разів перероблювали в
Європі, під пером І. Котляревського "таким органічним для українського суспільства, що по праву
можемо поставити його поруч з двома попередніми". Відзначено, що вельми характерний зв'язок
творчого світу І. Котляревського з попередньою українською літературою і водночас підкреслено:
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Котляревський "є цілком сучасною людиною, серце якої переповнюють спогади про минулу волю
України" [3: 181].
В Україні поширюються західноєвропейські ідеї – під їх впливом "пробуджується нове життя".
Тут І. Франко висловлює важливу думку: "представники панівної верхівки" посилено займаються
фольклористикою (князь Цертелєв, Лукашевич, Максимович). Одним реченням, але дуже містко
сказав Франко про байку "Пан та собака", якою викладач Харківського університету П. ГулакАртемовський "прагне викликати співчуття, людяне ставлення до їх підлеглих".
"Надзвичайна подія" – поява 1840 року "Кобзаря". Твори, написані народною мовою "з такою
притаманною їй чарівністю і силою". Подаються короткі біографічні дані. Шевченко відчув "на
своєму чолі святий поцілунок музи"; "велика особистість", "велич Шевченка", яку можна осягнути
лише у порівнянні з його попередниками і сучасниками Міцкевичем, Рилєєвим, Пушкіним: "він надто
самобутній"; та він "перевершує своєю палкою натхненністю і пристрастю, як величезна гора
навколишнє передгір’я". Зупиняється автор на знакових творах Шевченка: "Гайдамаки";
неперевершені перлини світової літератури – "Катерина", "Наймичка"; "Сон", "Кавказ"; "Чернець" –
"палаючі смолоскипи, що ними він обкидав ще міцну будівлю абсолютизму і рабства"; "Євангеліє
любові"; "І мертвим, і живим, і ненародженим", злет генія в поемі "Ян Гус". На засланні поет створив
"ряд ліричних віршів, простих, сповнених теплоти, яка свято зігрівала серця, часто навіть сам зміст
цих віршів крає серце" [3: 184]. В останній період Шевченко звертається до релігійної тематики, в
якій "виявляє глибоку віру". "Маріїне Євангеліє" – поема "Марія", на думку автора статті –
"найдосконаліший і найзріліший" твір Шевченка. Дуже прикметно, що Франко звернув увагу на
епістолярій Шевченка: "у багатьох листах <…> бачимо його м’якосердною, шляхетною, щедрою на
гарячі почуття, по-дитячому довірливою людиною, і водночас глибоко і всебічно освіченим митцем"
[3: 185]. Не обминув, звісно, автор статті і малярських здобутків Шевченка.
Кількома лапідарними штрихами І. Франко характеризує твори Макаровського, Александрова,
Гребінки ("автора найкращих українських байок"), Метлинського (поета в стилі Улана і
фольклориста), Максимовича ("визначного етнографа"), автора "дуже гарного" перекладу "Слова о
полку" і "Псалтиря"), Афанасьєва-Чужбинського ("істинного лірика з гарячими почуттями").
Франкові характеристики настільки влучні і місткі, що є визначенням напряму дослідження творчості
тих письменників.
Така ж лаконічна характеристика кирило-мефодіївців – особливо важливих заслуг Костомарова і,
передусім, Куліша. Не обминув автор статті Данила Мордовця, Олекси Стороженка, Ганни Барвінок.
"Найкраща наша письменниця" Марко Вовчок, стверджує Франко, поруч із Шевченком є
"найвидатнішим майстром" української мови, автором "Народних оповідань" – "неперевершених
взірців поетичної прози" [3: 186]. Попри виразну (але не підкреслену назовні) соціальну тенденцію
"дійсної вагомості оповіданням Марка Вовчка надають майстерні описи душевних і поетичних станів
людини, особливо ж – її глибоке проникнення в таїни жіночої душі", – наголошує Франко [3: 186].
Либонь уперше тут сказано про особливе явище – "поетичний стан людини".
У статті описано указ 1863 – коли цар Микола "цькував лише українських письменників", а "царювизволителю" Олександрові ІІ вдалося жорстокими та безглуздими указами 1863 і 1876 рр.
заборонити і припинити існування української мови і літератури" [3: 187]. Але українська література
"знайшла собі другу батьківщину – в Австрії". Вести мову про літературу в Галичині, вважає Франко,
варто від 1833 р. – від збірки Вацлава Залеського. А згодом – гурток М. Шашкевича, а сам він
"найбільший талант і найсильніший характер".
Але в третій половині 60-их років розпочинається серед галицької молоді (вплив Шевченка)
"прогресивно спрямований рух". 60-ті роки позначені впливом і Куліша, у 70-80-их Драгоманова, а в
90-их – М. Г. Грушевського. У підросійській Україні "розвивалися видатні таланти": Л. Глібов,
А. Свидницький, С. Руданський. Не обминув автор статті Д. Навроцького та Василя Мови. Ширше
говорить Франко про Нечуя-Левицького, відзначаючи свіжість і широту його таланту.
У Галичині творили син Маркіяна Володимир ("вишукані вірші", переклади з Гайне); "великий
ліричний талант" – Юрій Федькович, "видатний філолог Потебня – перекладач "Одіссеї"; Петро
Ніщинський (переклади з грецької); Омелян Огоновський – автор шеститомної історії української
літератури та драм. Називаються імена О. Партицького, Є. Желехівського, І. Верхратського.
"Представником і прапороносцем" другої фази був Михайло Драгоманов – "совість української
інтелігенції". Відзначає автор статті заслуги Антоновича, Науменка, журналу "Киевская старина".
М. Старицький, М. Лисенко. Плеяда діячів української культури. "Найбільш виділяється в цій
групі, зазначає письменник, Панас Мирний "з його могутньою художньою силою" [3: 191]. У
Галичині – М. Павляк і сам автор статті. А згодом М. Грушевський – багатотомна історія України,
проза, великий організаторський талант.
Найновіша фаза національного розвитку – це Борис Грінченко; "вишуканий новеліст"
М. Коцюбинський; "схильний до глибоких психологічних аналізів" Павло Леонтович; "майстер
вишуканої форми – лірик", перекладач Данте В. Самійленко.
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Леся Українка – поетеса "високо патетичного звучання, глибоко серйозна". Василь Стефаник –
автор "шедеврів найдосконаліших психологічних студій". Письменниці Наталя Кобринська та Ольга
Кобилянська, новелісти Лесь Мартович, Богдан Лепкий.
А що з драматургією? Йдеться тут про невідомого автора Стеценка (цінною називає автор драму
"Доля"). Успіхи корифеїв, серед яких найбільшим є Тобілевич, "котрий створив шедеври як у жанрі
сільської драми, так і в п’єсах з життя інтелігенції" [3: 193]. Серед галичан – Григорій Цеглинський. А
на Закарпатті – "нещаслива хвиля москвофільства" (Адольф Добрянський) відгородила інтелігенцію
від "єдиного джерела життєспроможної літератури – народного життя" [3: 193].
Іван Франко написав цю статтю з позиції історично-культурної школи. І сьогодні він вчить нас
бачити не лише великі, а й малі постаті в історії нашої духовності. Вчить нас високої культури
літературознавчого дискурсу, вміння вельми лапідарно і проникливо, щиро й тепло говорити про
минуле і сучасне.
Окрім суто наукової мети, пов’язаної із дослідженням давньої української літератури, письменник
ставив перед собою і таке актуальне завдання, як національна ідентифікація літератури, що в працях
російських істориків письменства, як стверджує В. Микитась, мало часто викривлений характер [5:
43].
У статті "Українці" Франко зумів подати вичерпну картину літературного життя Русі, заповнив її
багатьма новими іменами, простежив певні закономірності та особливості у розвитку найдавнішого
письменства.
Стаття Франка як і вся його творчість у царині історії рідної культури, рішуче й переконливо
заперечує імперську російську історіографію. Власне й заперечувати немає потреби. Адже фальш цієї
історіографії – на поверхні наукового історичного мислення. Проаналізувавши статтю "Українці",
чітко розуміємо, що Франко-митець подає цілу скарбівню непересічних думок, які лежать в основі
його інтелектуальної праці. Однак, дослідити положення письменника стосовно розвитку української
літератури варто й на матеріалі інших, вже згадуваних нами, публікацій ("Історія української
літератури. Часть перша. Від початків українського письменства до Івана Котляревсьго" (1907–1908)
[1], "Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р." (1910) [2], "Українці" (1911) [3],
"Южнорусская література" (1904) [4]) та зробити загальний огляд тогочасної національно-культурної
проблеми. Окрім цього, письменник у своїй ґрунтовній праці називає низку прізвищ (серед яких,
Леонтович, Стеценко, Павляк та ін.), творчість яких вимагає ще вивчення. Перспектива подальшого
наукового дослідження очевидна – можливість скласти повну картину становлення літературного
процесу в Україні.
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Грабовская Г. И. Участие Ивана Франко в чужых энциклопедических изданиях:
статья "Украинцы".
В статье проанализирован синтетический историко-литературоведческий труд Ивана Франко
"Украинцы". Исследованы взгляды автора на самобытность древней украинской литературы, ее
национальную идентификацию. Прослежены общие особенности и закономерности в развитии
древнейшей украинской литературы в понимании И. Франко.
Hrabivska H. I. Ivan Franko’s Participation in Foreign Encyclopedic Publications:
the Article "Ukrainians".
Ivan Franko’s synthetic historical and literary work "Ukrainians" has been analyzed in the article. It deals
with the author's views on the uniqueness of ancient Ukrainian literature, its national identity. The general
principles and features in the development of the earliest Ukrainian literature in Franko’s conception are
deduced.
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ПОЛЕМІКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ВИСВІТЛЕННІ ІВАНА ФРАНКА (НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ "KURJER LWOWSKI")
У статті розглянуто міркування І. Франка щодо формування правописної системи української мови
в часописі "Kurjer Lwowski". На матеріалі газетних статей та заміток, перекладених на українську
мову, проаналізовано тогочасні мовні проблеми в житті українців та показано чітку позицію
публіциста у дискусії стосовно фонетичного та етимологічного правописів. Визначено перспективи
тверджень письменника для розвитку української літературної мови.
У кінці ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках періодики розгорнулася гостра дискусія навколо мовної
проблеми. Об’єктами дискусії були: статус української мови загалом; мова галицьких русинів як один
із критеріїв їх національної самоідентифікації; фонетико-морфологічний чи етимологічний правопис.
Арбітром у цій суперечці став І. Франко. Він підкреслював важливість формування "послідовної та
логічної" правописної системи української мови. Письменник відчував органічну єдність зі своїм
народом і його мовою. Мислив уже тоді Каменяр соборницькими категоріями і вказував, зокрема, що
мовні форми і наддніпрянські, і галицькі – це спільне надбання української нації, тому дослідження
його мовознавчих поглядів залишаються актуальними й сьогодні.
У сучасній науці дано високу оцінку поглядам Франка-мовознавця, звернено увагу на багатство
лінгвістичних проблем, які його цікавили. Однак, до 20-томного зібрання творів І. Франка (19501956 рр.) не увійшли його польськомовні статті і це стало значним промахом редколегії цього
видання. Тодішня ювілейна масштабна монографія А. Брагінця "Філософські і суспільно-політичні
погляди Івана Франка" [1] може бути зразком фальсифікації наукового матеріалу. Вона цікава хіба що
тим, що була спроба цілісно проаналізувати збірку "В наймах у сусідів". Подібне можна сказати і про
книжку М. Климася "Світогляд Івана Франка" [2]. У 1975-1986 рр., коли готувалося і видавалося
"Зібрання творів І. Франка у 50-ти томах", був здійснений певний перелом у сприйманні спадщини
національного класика. Насамперед, це сталося завдяки праці Г. Вервеса [3], який у своїх численних
публікаціях про зв’язки І. Франка з польською культурою, завжди наголошував на важливості його
польськомовного доробку. Паралельно у польському франкознавстві було здійснено низку
досліджень в аспекті творчих контактів українського публіциста з польськими часописами і
середовищами, тут назвемо, передусім, роботи К. Дуніна-Вонсовича [4]. У радянському
франкознавстві час від часу з’являлися статті, присвячені темі співпраці І. Франка у польській пресі,
але їхнім мінусом було те, що автори або надмірно переоцінювали соціалістичне наповнення
Франкової публіцистики, або явно непереконливо стверджували, що він був великим ненависником
"українського буржуазного націоналізму". Це засвідчує, приміром, стаття М. Косіва "Співробітництво
І. Франка в газеті"Kurjer Lwowski" [5]. Побачили світ і більш фактографічні дослідження, як,
наприклад: М. Мороз. "До атрибуції творів І. Франка в газеті "Kurjer Lwowski" [6]. У післярадянський
період спробу осмислити публіцистичну творчість письменника зробила О. Сербенська [7]. У своєму
дослідженні вона розкрила феномен письменника у журналістиці та з’ясувала цінність його праці у
польській періодиці, відзначила майстерне вміння І. Франка знайомити європейську суспільність з
наболілими проблемами суспільно-політичного життя Галичини.
Зрозуміло, що публікації письменника в газеті "Kurjer Lwowski" були мостами інтернаціонального
і культурного єднання, засобом входження української літератури, художньої критики в систему
світового літературного процесу, а матеріали мовознавчої тематики звісно ж відіграють у ньому
безпосередню роль. Однак, зазначені вище дослідники опустили цей яскравий момент у
публіцистичній спадщині І. Франка. Тому така плідна праця журналіста на ниві мовознавства вимагає
ретельного аналізу, особливо якщо ця тема попередньо не була належно висвітлена. У цьому й
полягає новизна нашої роботи.
Основним завданням є з’ясування принципів становлення правописної системи української
літературної мови крізь Франкове осмислення на шпальтах газети "Kurjer Lwowski". Тому поставлено
мету – зробити загальний огляд правописної проблеми на матеріалі публікацій та визначити їх роль
для розвитку мови . Об’єктом роботи є статті та короткі замітки І. Франка з мовознавчої тематики
перекладені на українську мову.
Методологічне значення полягає у спробі розширити уявлення про публіцистичну діяльність
письменника в галузі лінгвістики.
Досліджуючи статті та замітки зазначеної тематики на сторінках львівської польськомовної газети
"Kurjer Lwowski", чітко бачимо активну участь письменника в реалізації його мовознавчих ідей,
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причетність до розвитку соборної літературної мови, особливо тоді, коли велася боротьба "за азбуку"
та галицько-руська інтелігенція "безповоротно рішила побіду народної мови над старим галицьким
макаронізмом" [8: 255]. У часописі "Kurjer Lwowski" виявлено не так уже й багато статей, спеціально
присвячених питанням мови – лише 20, ми ж дослідили тільки ті, які стосуються проблеми
унормування правописної системи української мови (всього їх 6). Проте думки про свої лінгвістичні
ідеї І. Франко щедро розсипає у багатьох статтях та замітках, у яких аналізує справи та події в галузі
історії, літературознавства, культури, психології творчості, мистецтвознавства, філософії та навіть
економіки. Це своєрідний Франків метод – "метод енциклопедиста" – свої погляди на певні речі
висловлювати "причинками", принагідно "малими дозами". Вони свідчать про те, що письменник
створив власну філософсько-лінгвістичну концепцію, висунув свої ідеї, утверджував нові підходи до
вивчення мови [9: 31]. За словами О. Сербенської, І. Франко був першим в українській культурі
вченим-енциклопедистом, який всебічно підійшов до рідної мови і, як ніхто до нього, визначив
стратегію і тактику її розвитку в умовах бездержавності, охопивши і важливі питання загального
мовознавства [9: 31]. Хоча й всебічно досліджуються мовознавчі погляди письменника, але
лінгвістичні ідеї І. Франка на сторінках польськомовних періодичних видань не мають належної
інтерпретації й досі.
Успішно подолавши труднощі "азбучних війн", визнавши за народною мовою беззастережний
пріоритет, виробивши чіткі орієнтири щодо формування та функціонування літературної мови,
І. Франко розкрив суть мовних різновидів, які функціонували у мовному просторі українців. Він
говорив про "чудернацьку праруську мішанину" [8: 195], "чудернацьку мішанину церковщини,
російщини і польщини, розведеною на галицько-руськім діалекті" [10: 31: 473], "кумедний дуалізм
язиковий" [10: 41: 45], "підмальовку церковщини" [10: 29: 59], "варварську церковщину" [10: 29: 327],
про гібридизм і макаронізм як паталогічний процес в історії розвитку української мови. Але
незадовго, ще до цих зазначених вище мовних визначень, він вже аналізував ситуацію, яка склалася у
Галичині, на сторінках польськомовної періодики. Чому? Письменник чудово усвідомлював, що
привернувши увагу до проблем української мови за кордоном, це питання набуде ширшого змісту.
Для нього було важливим розпочати полеміку навколо мови, зокрема правопису, адже у суперечці
виявляється істина переконань та поглядів.
Якщо питаннями граматичної будови мови Франко сам не займався і цікавився ними тільки як
філолог широкого профілю, то питанням правопису і суперечок навколо його принципів він
присвятив статті: "Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах" (1884),
"Етимологія і фонетика в южноруській літературі" (1894), "Наські українські казки Бодянського"
(1903), "Азбучна війна в Галичині 1859 р." (1913) і працю під таким же заголовком, вірш "Марш
галицько-руських "твердих" (1899).
В одній із них розглядається історія правопису в Східній Україні і суперечки щодо правопису в
Західній ("Етимологія і фонетика…"), в інших – боротьба за алфавіт ("Азбучна війна в Галичині 1859
р.") або окремі випадки орфографії. Боротьбу проти латинізації алфавіту, що відбувалася в 1859 р.,
І. Франко висвітлив у суто історіографічному плані в праці "Азбучна війна…", до якої включив усі
документи, що стосувалися цієї "війни". Спроба переведення алфавіту на латинський чеського
варіанта (отже, без певних намірів полонізації, а лише з намірами відриву галицьких "русинів" від
наддніпрянських українців) і відсіч їй з позиції старорущини (язичія) та етимологічного правопису
разом з їх політичною мотивацією в дусі нібито "єдиного російського народу від Сяну до Камчатки"
давали підстави у всій цій азбучній війні вбачати тільки симптоми розгулу реакції. Так
характеризував у дослідженнях багатослівні баталії за букви І. Франко, але водночас констатував, що
вони мали один корисний наслідок – привели кінець кінцем до утвердження "гражданки".
Отже, вироблення і шліфування літературної мови в демократичному річищі лягло на плечі
письменників, насамперед І. Франка. Тому початковий етап розкриття його мовознавчих поглядів
відбувся на сторінках польськомовної періодики. Каменяр став не лише виразником демократичних
тенденцій, але і поборником вирішення правописної проблеми та об’єднання двох літературномовних практик на базі наддніпрянської. І. Франко сподівався на вирішення мовних питань завдяки
дискусіям, які відбувалися між москвофілами та народовцями, і він мав рацію.
Вперше у газеті "Kurjer Lwowski" згадується питання унормування українського правопису у
1888 р., це стаття "Sprawa ustalenia ruskiej pisowni", де І. Франко у декількох рядках повідомляє про
спробу впровадити фонетичний правопис, яка зазнала поразки. "Більшість комісії висловилася за
збереження етимологічного правопису, меншість опрацювала окреме положення для захисту
фонетичного правопису. Обидві позиції вже запропоновано міністерству освіти для кінцевого
рішення" [11: 5]. Отже, на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" розпочато огляд подій, присвячених
боротьбі за унормування правопису української мови, суддею якої був І. Франко.
Продовження "азбучної війни" знаходимо у статті І. Франка "W sprawie pisowni ruskiej", вже у
1892 р.. Тут у сполох б’є "Hałyckaja Ruś", закликаючи москвофільські товариства "Ruska Matyca" та
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"Ruska Rada" до виступу проти фонетичного правопису. Річ у тім, що товариство ім. Т. Шевченка
публічно подало петицію до міністерства освіти, домагаючись запровадження фонетичного
правопису у всіх школах, де викладається українська мова. Зрозуміло, що нести відповідальність за
вирішення цієї справи міністерство не могло, або й не хотіло, тому утворився ланцюг: петицію
міністерство відіслало шкільній раді, а та, – до дирекції середніх шкіл, очікуючи відповіді на
поставлене питання та створення анкети, яка повинна ґрунтовно дослідити цю проблему. Таке коло,
звісно, призупинило розвиток наступних подій щодо унормування правописної системи української
мови. А І. Франко, як завжди, влучний у своїх висловлюваннях: "Ми готові на межі XIX віку мати на
святій Русі формальну війну або навіть революцію з приводу кількох літер, котрі або загалом не
вимовляються, або є зайвими" [12: 4]. Одразу пригадується "Етимольоґічний гимн" письменника,
написаний у 1899 р., де він цілком об’єктивно, на його думку, оцінив етимологічний правопис "і все
те стухле, ретроґрадне та антінароднє, що у нас нерозривно в’яжеться з нею (етимологією – І. К. )"
[13: 9]. Хоча вірш і написаний пізніше, ніж аналізовані статті автора (це 1892 р.), але тут
узагальнюються думки І. Франка про складну мовну ситуацію:
"Фонетичну бийте гидру,
Щоб і духу не було!
За омеґу очи видру,
Зуби виб’ю за зело
[…]
Хто там ижицю відчахне,
Того в міх тай у ріку!
Буде знати, чим то пахне,
Хто нарушить унику…" [13: 9].
У полеміку із захисниками етимологічного правопису письменник ввійшов двома статтями під
заголовком "Етимологія і фонетика в южноруській літературі" та віршованою пародією "Марш
галицько-руських "твердих" або "Етимольоґічний гимн", як зазначалося вище. У статтях він піддав
критиці основну тезу, яку висунули прихильники єрів, юсів, – про тисячолітню традицію
етимологічного правопису й нібито "безтрадиційність" фонетичного. І. Франко довів повну
безпідставність таких тверджень. "Кирил і Мефодій, – писав він, – коли справді вони видумали
слов’янські, кирильські письмена, писали ними первісно фонетично і то так, що ми нині мусимо
подивляти їх тонкий слух і добре чуття до різних звукових осібностей слов’янської мови" [10: 29:
152]. Щодо праці "Етимологія і фонетика в южноруській літературі", то у червні 1894 р. І. Франко
повідомив М. Павлика, що надіслав йому "статтю про правопис". Йдеться про цю розвідку, яка була
оприлюднена в часописі "Народ". Письменник просив: "Прочитайте, покоригуйте правопис (чи
"етімологія" чи "етимологія") […], зробіть передрук. […] я готов би взяти на себе половину коштів
передруку" [10: 49: 503]. Змагаючись за фонетичний правопис у нашому тодішньому національному
бутті, публіцист мав поважні застереження щодо "правдянської" фонетики (правопис, який
застосовувала "Правда"). У листі до Олександра Борковського від 2 серпня 1889 р. читаємо: "Жаль
тільки, що, друкуючи фонетикою (переклад оповідання І. Франка "Чума", оприлюднений у ж. "Зоря",
1889, № 13 – 17. – І. К.), Ви прийняли ту безглузду "правдянську" фонетику, котрої засад я ніяк не
второпаю…" [10: 49: 215–216]. Далі автор листа роз’яснює: "невідомо, де писати ї, а де і – чому
писати "о нїм, а не о нім", чому "зїлє, сьвіт" і т.д. І представте собі, що ся фонетика заведена буде в
школах, то цікавий я дуже, як Ви, не взявши до помочі цілого апарату етимологічного, витолкуєте
дітям, де писати ї, а де і? А фонетика на те прецінь і є фонетика, щоб можна було писати нею без
виводів етимологічних" [10: 49: 215–216]. І. Франко пише, що в практиці мовлення є різні відтінки
вимови і – ї, тож на письмі, щоб уникнути непотрібних складнощів, найдоречніше буде вживати одну
літеру і "…і лишити всякому до волі вимовляти його як хоче". У листі йдеться також про правопис
драгоманівський (jі, ьі), занадто складний, на думку І. Франка, для практичного вжитку (прийнятний
однак "в науці"). Є ще один важливий момент: автор листа вважає надуманим ужиток м’якого знака
на письмі у словах типу "сьвіт, зьвізда, співати": "так … говорять тільки в деяких частях Галичини, а
не говорять на Покутті, над Збручем і в цілій майже Україні" [10: 49: 215–216].
Вірш "Етимольоґічний гимн", за словами редакції "Літературно-наукового вісника", був
створений, "щоби звеличити прибутє тих патріотів до Львова на ювилейний празник і при тім
передати потомним поколїням їх дїяльність і ідеали […], був співаний поки що в невеличких
кружках, але варт ширшої популярности" [13: 9]. Однак, І. Франко цілком справедливо визнає,
пишучи у статті "Українці": "Багато хто з теперішніх пуристів з погордою дивиться на цю
"макаронічну" мову, але історики не мають права забувати про те, що ця мова була своєрідним і
органічним витвором тогочасних політичних і національних відносин, а також засобом освіти та
жвавого духовного розвою протягом майже чотирьох століть" [10: 41: 260] та й зрештою "силою
конечності, окрім церковного і польського язиків, черпала багато з людових діалектів, приймаючи
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рівночасно не мало інтернаціональних слів латинських і німецьких, що приходили до нас чи то через
школу, чи то через торгівлю з західними краями, чи то через винахід друку" [10: 41: 262].
То чому ж все-таки москвофіли були проти впровадження фонетичного правопису? Часткову
відповідь бачимо у статті "Fonetyka u Rusinów". Саме тут розкривається значення фонетики для
москвофілів, "котра є нічим іншим, – за висловом товариства "Hałyckaja Ruś" – як тільки нова інтрига
Польщі на шляху до загибелі Русі" [14: 3].
Дискусія між москвофілами та народовцями набуває гострішого характеру. З приводу заходів
деяких русинів щодо впровадження фонетики у руських шкільних книгах відбулася таємна нарада
найвизначніших народовців, але, на жаль, у своїй статті І. Франко не подає прізвищ цих осіб. Проте
говорить про захисників етимологічного правопису, таких відомих учених, як професори
Е. Огоновський, А. Вахнянин і К. Левіцький, які заперечують успішність функціонування
фонетичного правопису у школах. На зборах народовців ухвалено підтримувати свої вимоги, через
що й спалахнув галас у таборі москвофілів. Захищаючи фонетичний правопис, І. Франко аргументує
"крики" москвофілів: "але ж зібрання та постанови народовців, про які "Hałyckaja Ruś" довідалася
швидше, ніж польська преса, не є жодною польською інтригою, а те, що значна кількість
українського вчительства давно домагалася запровадження фонетичного правопису з педагогічних та
дидактичних поглядів є фактом" [14: 4].
Введення тоді народної мови, а з нею і фонетичного правопису одержало підтримку тільки серед
незначної частини освічених людей Галичини. Більшість, вихована на старослов’янщині,
кириличному шрифті й етимологічному правописі, зустріла цей акт вороже, що дало привід до
розколу галицької інтелігенції на дві партії: москвофілів та народовців – започаткувало затяжні
словесні баталії за мову, букви і правопис, арбітром в яких став потім І. Франко.
Полеміка про принципи правопису була різновидом дискусії про писемну мову для "галицьких
русинів". Оцінюючи її вже з відстані часу, письменник писав: "Від самого початку нашого
літературного відродження, від "Русалки" Шашкевича йдеться та боротьба (про етимологію і
фонетику) із завзяттям, гідним ліпшої справи, з безмірною шкодою для нашої літератури. Ідеї, форму,
стиль, мову, – все ми занедбали за тою боротьбою о букви…" [10: 29: 150].
Суперечки за правопис інколи набувають і комічного забарвлення. Одним із таких кумедних
фактів, описаних І. Франком у газеті "Kurjer Lwowski", є зібрання підписів проти фонетики, які мали
бути відіслані до міністерства освіти. У своїй статті з іронічною назвою "Niósł ślepy kulawego" ("Ніс
сліпий кульгавого" – І. К.) автор повідомляє про "захисника твердого йор" священника "С", котрий
прочитав це звернення до своїх парафіян. "А так як ніхто не розумів про що йдеться, почали собі
тлумачити різне: одні, – що буде війна, жінки в плач, другі – хочуть запровадити російську панщину,
бо польська вже була" [15: 3]. Аби виконати доручення священника, дяк підписав усіх, бажаючих та
небажаючих, проти фонетики. І. Франко не звинувачує селян у нерозумінні та неосвіченості, але
докоряє сільській інтелігенції, священнику та вчителю, за невміння або, швидше за все, відсутність
бажання чітко пояснити народу проблему та її наслідки. Таким чином, поділ української інтелігенції
щодо вирішення мовного питання супроводжував й неодностайність поглядів серед населення, а це,
звісно, уповільнювало розвиток мови.
Перехід у Галичині з етимологічного правопису на фонетичний, відбуваючись на тлі мовної
дискусії, який вилився на сторінки преси в авторстві І. Франка, мав помітний позитивний вплив на
розвиток української літературної мови. Дискусія була сигналом можливого роздвоєння українського
культурного процесу і стала передумовою широкого обговорення питання про необхідність
впроваджувати єдиний український правопис на всіх українських землях. Саме завдяки цій полеміці
виявилися позитивні результати розвитку української мови. Один з етапів успішного завершення
справи унормування правопису проаналізував І. Франко у своїй останній мовознавчій статті на
сторінках часопису "Kurjer Lwowski" "Sprawa pisowni ruskiej". Публіцист переконливо висловлюється
про доречність впровадження фонетики: "В руському правописі, так само як і в руській мові, можемо
простежити зміни і розвиток у напрямку спрощення та пристосування до фонетичних властивостей
мови" [16: 3]. Цей процес тісно пов'язаний із позицією інтелігенції, тому у статті І. Франко згадує
прізвища: "д-р Омелян Огоновський, професор університету у Львові, д-р Степан Смаль-Стоцький,
професор університету у Чернівцях, отець Олексій Тороньський, Анатоль Вахнянин, Констянтин
Лучаковський, Іван Верхратський та Іларіон Огоновський, професори академічного університету у
Львові, Теофіл Ґрушкевіч, професор другої гімназії у Львові, Омелян Партицький, вчитель міського
вчительського семінару у Львові. Запрошений також й Олександр Барвінський, вчитель цього ж
семінару, не зміг прибути на засідання через заняття у Відні, однак надіслав лист, у якому підтримує
запровадження фонетичного правопису" [16: 2]. Розвиток подальших подій залежав від ставлення
саме освічених верств населення до цієї проблеми.
Отже, питання: "чи теперішній руський правопис, який вживається у школах, вважають
відповідним, чи також визнають його зміну у напрямку фонетичного" загалом було вирішене, адже
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анкета показала наступні результати: "три чверті вчителів виступили за впровадження фонетики, а
одна четверта частина за затримання дотеперішнього правопису" [16: 2].
Звісно ж справа не завершується без дискусії, в яку втручаються москвофіли. Вважаючи
запровадження фонетичного правопису жахливим злочином, вони мають намір звернутися до цісаря.
І. Франко сміливо іронізує із переконань цієї партії та її прихильників, він пояснює справді для всіх
очевидні речі, (а незрозумілі погляди письменника лише для тих, хто не хоче їх сприймати): "1000літній історичний" руський правопис є такою ж байкою та безглуздою наукою, як і "один руський
народ нація від Тиси до Камчатки", або як одна руська мова від св. Кирила до Гоголя та Шевченка"
[…]. Отже, балаканина про якийсь цілісний руський правопис є таким собі базіканням, тільки
баламученням простаків і тому пошана належить анкеті, що постановила вже нарешті завершити хаос
та запровадити спрощений правопис, прилаштований до теперішньої живої руської мови" [16: 2].
Вже тоді І. Франко мислив соборницьким категоріями, усвідомлюючи цінність літературної мови
у процесі розвитку української справи. Сила його слова, поетичного чи публіцистичного,
беззаперечна, а рішучість висловлювань пояснює реальну ситуацію: "… з огляду на беззаперечний
факт, все ж ідея реформи руського правопису вийшла з лона самих Русинів, боротьба проти цієї
реформи є руською партійною боротьбою" [16: 3].
Така боротьба спричиняла роздвоєння українського літературно-мовного процесу. Хоча ще до
вступу І. Франка на літературну арену виникала ідея орієнтації на мову наддніпрянських
письменників та неодноразово аналізувалась у галицькій "народовській" пресі, зокрема в часописах
"Зоря", "Нива", "Вечорниці". У статтях "Народ і словесність", "Руський язик" ("Вечорниці", 1862)
піднімалось питання про вироблення на противагу галицькій "експериментальній філології" (тобто
язичію і "народній" галицькій писемній мові) єдиної літературної мови, в основу якої "мусить лягти
наш письменний язик з України".
У суперечках про те, чи для письменства Галичини більш придатним є язичіє чи народна мова та
чи доцільно творити окремий варіант літературної мови, І. Франко не відразу зміг розібратись. Знання
української народної мови, точніше бойківського говору, він виніс з батьківської хати, але ці знання
тодішня школа не тільки не розвивала, а ще й притлумлювала. Хоч у гімназіях українська ("руська")
мова і була предметом навчання, але нею в 60-х роках фактично виступало язичіє, а з середини 70-х
років – олітературнена народна мова південно-західної діалектної основи.
Довгий та сладний шлях унормування правопису української мови простежуємо на сторінках
газети "Kurjer Lwowski", адже перші думки І. Франка щодо мовних проблем українців знаходимо у
польськомовній періодиці. Незважаючи на те, що публікації у цьому часописі написані раніше, ніж
мовознавчі праці письменника, проте цінність його поглядів полягає у органічності та цілості
висвітлення лінгвістичних питань.
Отже, зачатки народження мовознавчих праць І. Франка містяться у газетних статтях та замітках,
які він розвинув, удосконалив, ґрунтовно опрацював. Його чіткі позиції в трактуванні багатьох
положень, що стосуються цього важливого для життя українського народу питання, мають велике
значення й у сучасному національно-культурному процесі. Тому подальший аналіз лінгвістичних
міркувань І. Франка на матеріалі різних польських часописів допоможе скласти повну картину
тогочасної мовної ситуації та покаже шляхи її вирішення.
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Матеріал надійшов до редакції 21.10. 1010 р.
Капанайко И. Я. Полемика по формированию правописания украинского языка в освещении
Ивана Франко (на страницах газеты"Kurjer Lwowski").
В статье рассмотрены соображения И. Франко по формированию правописания системы
украинского языка в журнале "Kurjer Lwowski". На материале газетных статей и заметок,
переведенных на украинский язык, проанализированы тогдашние языковые проблемы в жизни
украинцев и показана четкая позиция публициста в дискуссии относительно фонетического и
этимологического правописания. Определены перспективы утверждений писателя для развития
украинского литературного языка.
Kapanajko I. J. Debate on the Ukrainian Language Spelling Formation in Ivan Franko’s Interpretation
(on the pages of the newspaper "Kurjer Lwowski").
The article envisages Ivan Franko’s considerations dealing with Ukrainian language spelling system
formation in the magazine "Kurjer Lwowski". On the material of the newspaper articles and notes, translated
into Ukrainian, linguistic problems of those days are analyzed in Ukrainians’ life and publicist’s clear
standpoint is shown in the debate regarding the phonetic and etymologic spelling. Writer’s statements
prospects for the development of modern linguistics are determined.
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ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНА ПРОЗА ЗІНАЇДИ ТУЛУБ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ "В СТЕПУ БЕЗКРАЇМ ЗА УРАЛОМ")
У статті розглядається досягнення письменниці в жанрі історико-біографічної прози. Поєднуючи
достовірні факти та художній вимисел (домисел), Зінаїда Тулуб творить високохудожній твір про
перебування Тараса Шевченка на засланні в казахських степах. Авторка статті з’ясовує
новаторські риси роману, внесок Зінаїди Тулуб у художню шевченкіану.
Написання історії новітньої української літератури передбачає два аспекти. Перший – введення до
літературного процесу тих імен, які були забуті чи заборонені. Другий – нове осмислення спадщини
митців, яка інтерпретувалася з ідеологічних заполітизованих позицій. Тому особливої актуальності
набула нині потреба сучасного прочитання та ґрунтовного кваліфікованого аналізу художніх творів
історичних романістів, які працювали за умов тоталітарної системи.
Ретельного переосмислення, неупередженого аналізу з урахуванням глибоких суперечностей
епохи потребує й творчість Зінаїди Павлівни Тулуб – письменниці не першорядної, проте досить
помітної в українській літературі 30-х рр. ХХ століття. Адже її художня спадщина в радянські часи
тлумачилася виключно з ідеологічних позицій. Тому сучасна історія літератури потребує нового її
осмислення, з урахуванням як модерних поглядів на літературний процес, так і новітніх методик
дослідження та аналізу тексту.
Роман "В степу безкраїм за Уралом" (1964) в українському літературознавстві майже не
досліджувався. Маємо лише відгуки на вихід роману Є. Кирилюка [1], Л. Сеника [2], П. Симоненка
[3] та ін., у яких подається загальна характеристика твору. М.Сиротюк у книзі "Зінаїда Тулуб:
Літературно-критичний нарис" (1968) аналізує роман із погляду історичної та художньої правди.
Тому постає потреба дослідження жанрової специфіки роману "В степу безкраїм за Уралом", який є
цінним надбанням художньої шевченкіани, але досі малодослідженим.
Таким чином, метою нашого статті є з’ясування жанрових особливостей роману Зінаїди Тулуб "В
степу безкраїм за Уралом", новаторства письменниці в жанрі історико-біографічної прози.
У 1962 році Зінаїда Тулуб, після майже двадцятирічного перебування на засланні в казахстанських
степах, написала роман "В степу безкраїм за Уралом" – один із найвагоміших у сфері художньої
шевченкіани.
Звернення письменниці до образу Кобзаря не випадкове, а спричинене цілою низкою обставин з
особистого життя. Із мемуарів Зінаїди Тулуб "Моє життя" дізнаємося, що дід письменниці, О. Тулуб
був особисто знайомий з Т. Шевченком, разом з ним входив до Кирило-Мефодіївського товариства.
Спогади про діда, занотовані батьком письменниці в спеціальному зошиті, які довгий час зберігалися
в родині Тулубів як найдорожча реліквія, загубилися за час перебування письменниці в ув’язненні та
на засланні. Але Зінаїда Тулуб вважала конче потрібним висвітлити відомі їй обставини життя
О. Тулуба, тому й узялася за мемуари, ретельно нотуючи збережені з дитячих років у пам’яті факти
його зустрічі з Кобзарем.
І все ж визначальним для рішення написати роман про Т. Шевченка варто вважати факт
перебування авторки на засланні в тих самих місцях, куди століттям раніше потрапив Кобзар.
Подібність обставин, що привели письменницю шевченківським шляхом до далеких казахстанських
степів, а внаслідок цього – особистісне, майже інтимне співпереживання долі засланого поета,
призводять, з одного боку, до прагнення показати велич духу поета, а з іншого – страждання простої
людини, вимушеної терпіти фізичні й моральні злигодні солдатчини, а головне – митця, позбавленого
можливості реалізації свого творчого потенціалу. Усе це переплітається з власним досвідом
ЗінаїдиТулуб, яка, потрапивши до сталінських таборів, була на довгі роки позбавлена можливості
займатися улюбленою письменницькою працею, про що в передмові до першої редакції роману
авторка писала : "...скорботний образ засланого поета і його трагічна доля в країнах Зауралля став
мені безмежно дорогий і зрозумілий, тому що і я в той час, – правда, при інших обставинах і по інших
причинах, – була такою ж засланницею, як наш Кобзар. Все це породжувало величезну жагу писати"
[4: 1].
Отже, думка написати роман про Т. Шевченка в Зінаїди Тулуб виникла ще в період заслання, у
1947 – 48 роках, але, якщо вона зібрала багатющий матеріал про життя і побут казахстанського краю,
то про поета не вистачало матеріалу. Знайшла вона "...лише дві-три популярні брошурки, силу старих
газет та окремі розділи дисертації Марієтти Шагінян. З таким багажем братися за велике полотно не
дозволяла совість. Я шукала далі, мріючи знайти щось нове про Шевченка і його перебування в тих
місцях" [5: 1].
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І випадок винагородив письменницю. Допомагаючи на виборах до Верховної Ради Радянського
Союзу, Зінаїда Тулуб познайомилася на дільниці зі старим казахом, який малим хлопчиком, за його
власним свідченням, бачив в Орську "аскера з України, якого звали Тарасом" [5: 1]. Небагато встиг
розповісти він письменниці за п’ятнадцять-двадцять хвилин спілкування, яке відбувалося при
посередництві перекладача, але дід розповів три важливі факти з життя Т. Шевченка, які зацікавили
Зінаїду Тулуб саме тим, що не були досі знайомі. По-перше, це відвідування засланцем казахського
аулу і малювання портрета доньки бая Кульджан, який був подарований закоханому в неї молодому
казахові-чабану; по-друге, допомога тому ж чабанові в зборі коштів на грошовий внесок, що давав
право участі в байзі (кінних змаганнях) шляхом продажу серед дружин офіцерів мисливських
трофеїв; по-третє – безпосередня участь у сватанні Кульджан та залучення до нього офіцерів Орської
фортеці, без яких оборудка з весіллям була б приречена на невдачу.
Ці три факти біографії Т. Шевченка пізніше стали визначальними у творенні однієї з сюжетних
ліній роману "В степу безкраїм за Уралом".
Хронологічно твір охоплює невеликий відрізок часу Кобзаревої біографії – від 9 червня 1847 року
до 23 квітня 1850 року. І як справедливо зауважує М. Сиротюк, "не розпросторюватися в хронології,
брати для образного осмислення невеликий відрізок часу, але висвітлювати його якомога
ґрунтовніше, отже, домагатися в зображенні історичних подій та постатей не просторової ширини, а
філософської глибини, – таким був один із істотніших методологічних принципів Зінаїди Тулуб" [6:
164].
Художня структура роману "В степу безкраїм за Уралом" заснована на принципі причинно-часової
послідовності викладу історичних подій в біографії Т. Шевченка. Відповідно до цього твір
складається з двох частин, кожна з яких у свою чергу поділяється на розділи. Письменниця не дає
заголовків частинам роману, але добирає їх до кожного розділу, надаючи чітко визначені хронотопні
ознаки. У першій частині йдеться про перебування поета в Орській фортеці, яке позначене двома
взаємовиключними тенденціями: підневільна солдатська муштра, що викликає відчай та зневіру і
щире замилування звичаями, традиціями народу, природою степового краю. Друга частина
побудована за хронологією мандрів засланця до пустельних берегів Аралу. У свою чергу, у кожній із
них по-різному будується внутрішня композиція. Це обумовлюється постійною зміною руху сюжету,
епічних і ліричних потоків та простору й часу, у межах яких відбуваються події й діють персонажі,
зокрема Т. Шевченко. У першій частині виникає потреба насичити тяглість безконечних монотонних
буднів солдатчини подіями, інтригою, тому значну частину оповіді письменниця відводить розповіді
про виявлений нею епізод із життя поета, інколи зовсім ніби забуваючи про свого головного героя, і
спрямовуючи свою увагу на розвиток любовної інтриги Жайсака і Кульжан. Оскільки йдеться про
життя вимислених героїв, то більша частина романного часу наповнена вимисленими або
домисленими подіями. Далі авторка знову повертається безпосередньо до документованої біографії
поета. У другій частині роману динаміка розвитку сюжету забезпечується хронотопом мандрів. Важкі
переходи безлюдною пустелею, плавання біля невідомих, щойно відкритих берегів, злигодні кочового
життя і мореплавства – все це надає безмежні можливості для залучення уваги читача, тому
вимислених моментів стає набагато менше, натомість письменниця активно домислює відомі факти з
біографії поета, наповнюючи їх яскравими образами, загострюючи інтригу і, головне, намагається не
відходити від головної ідейної настанови твору. У зв’язку з цим авторка розвиває дві сюжетні лінії:
власне шевченківську (життя Т. Шевченка на засланні, розповідь про експедицію до берегів Аралу) і
казахську (історія аулу Джантемир-бая, кохання Жайсака і Кульжан). Спочатку ці дві сюжетні лінії
йдуть паралельно одна до одної, пізніше перетинаються, а в другій частині роману казахська лінія
поступово зникає, поступаючись шевченківській. Розвиток кожної з них відзначається тонким
проникненням письменниці в історію подій, етнографічні подробиці життя і побуту казахів, докладне
вивчення географічного, природничого матеріалу для змалювання реальної картини степового
простору. Із властивим їй нахилом до максимально повної обсервації фактичного матеріалу, Зінаїда
Тулуб вивчає найдрібніші деталі, з’ясовує характерні риси побуту, щоб створити якомога повнішу
картину казахського буття.
Перед Зінаїдою Тулуб постало досить складне завдання не просто розповісти про відомі з
історичних джерел і вже використані у своїх творах іншими авторами (О. Іваненко, С. Васильченко та
ін.) біографічні відомості Кобзаря. Вона намагалася показати людину, яка страждає, але не кориться,
її психологічний стан, думки та сподівання. У підходах авторки до творення образу Т. Шевченка
чітко окреслюються дві тенденції, що взаємодоповнюють одна одну і дозволяють досягнути ефекту
максимальної достовірності з одночасним інтимно-авторським осмисленням долі головного героя. З
одного боку письменниця ретельно добирає документальний матеріал для забезпечення історичної
достовірності створеного нею образу поета, з іншого – домислює низку епізодів для надання йому
художньої цілісності. "Шевченківська" сюжетна лінія має своїм підґрунтям конкретні факти,
почерпнуті письменницею зі спогадів братів Лазаревських, книги О. Макшеєва "Подорож
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киргизькими степами і Туркестанським краєм", ряду нарисів про життя Т. Шевченка на засланні,
щоденникових записів поета тощо. Тут письменниця обмежує свою фантазію, спрямовуючи її силу не
стільки на домислювання фабульних моментів, скільки на те, щоб відомі факти обернути в сюжетні
події та образи. Авторка строго дотримується хронології, крок за кроком відтворює ті події, які
відбувалися з Т. Шевченком на засланні, не пропускаючи з поля зору жодної біографічної подробиці.
Зінаїда Тулуб не переказує, не витлумачує факти, а малює їх, малює поволі, вдумливо, домагаючись
того, щоб вони активно діяли в композиції, відкривали читачеві якісь риси чи рисочки Шевченкового
характеру, образно утверджували правду поетових слів – "караюсь, мучусь, але не каюсь".
Вся "казахська" сюжетна лінія вимислена. Але особливість Зінаїди Тулуб як історичного
романіста полягала в тому, що сюжетні колізії та героїв своїх вона творила не з умоглядних
абстракцій, а з певних історичних чи життєвих джерел, історичні факти не просто белетризувала, а
художньо осмислювала, маючи у своєму арсеналі багату поетичну фантазію. Навіть вимислені
персонажі та події твору мають своїм підґрунтям реальні свідчення очевидців (розповідь старого
казаха).
Зібравши досить значний фактичний матеріал, письменниця, очевидно, вирішила не обмежуватися
розповіддю про невідому сторінку з життя поета, а розширити її до масштабів оповіді про його
перебування на засланні в казахських степах. Методично, з властивою радше науковцю, ніж
письменнику ретельністю, вона добирає розрізнені факти, детально вивчає біографію Т. Шевченка. Із
документальною точністю відбирає історично достовірні відомості про перебування поета на
засланні, людей, що його оточували і з якими він листувався. Інколи такий підхід призводить до
занадто великої деталізації описів і затягування дії. Факти про перебування поета на засланні в
казахських степах письменниця переплітає з широким полотном життя корінних мешканців цих місць
– кочівників казахів, описом їх побуту, звичаєвого права, традицій, розбудовуючи таким чином
широкий історико-етнографічний контекст і творячи розмаїту соціально-побутову картину життя
Казахстану ХІХ століття. "Казахська" сюжетна лінія досить об’ємна, але вона не самостійна, а
допоміжна, підпорядкована основній – "шевченківській". Вона доповнює, увиразнює й
урізноманітнює те середовище, в якому доводилося жити поетові на засланні.
Безіменним державним злочинцем, під вартою долає він дорогу "болотяними низинами
Інгерманландії, дрімучі Костромські та Володимирські ліси, міста та посади, села й поля, весняну
могутню розкіш Волги в водопіллі, заволзькі чорні землі, моторошно пустельний степ" [7: 23].
Детальний опис цієї подорожі, яку мисленно знову переживає поет під час очікування в ордонсгаузі,
створює образ безмежного простору, що постав між Т. Шевченком і його минулим життям, як
матеріальне свідчення жорстокого імператорського вироку. Доповнює гнітюче враження опис
безмежного степу, запилюженої дороги і стан безмежної втоми, що примушує поета заснути на голих
дошках ордонсгаузу "глибоким сном без снів". Тут з уст сторожа вперше зриваються слова, які
засвідчують новий соціальний статус поета – "солдат": "Ти тільки палити не здумай… У нас за це
"зеленою вулицею" ганяють під барабан" [7: 8].
Наступний ранок засвідчує – все відчуте, спостережене не було примарою. Особливо емоційно
наснаженим виглядає епізод у лазні, коли стараннями полкового цирульника поет набуває нового
"хвацького" вигляду. Виглядає це перевтілення дуже символічно. Використовуючи деталь, як
головний образотворчий прийом, письменниця підкреслює безправність і болісність становища поета,
для якого віднині все, що нагадує про колишнє вільне життя, стає табуйованим. І процес гоління
набуває символічного значення, стає свідченням того, що він перетворюється на істоту підневільну,
позбавлену права особисто розпоряджатися своєю долею. Ця ситуація жахлива для людини, яка так
недовго була вільною, а тим більше для митця.
Катастрофічність обставин підкреслює повне непорозуміння, яке чекає на поета з боку
солдатського оточення, що увиразнюється в діалозі з перукарем: "На десять років постарів він за ці
два місяці: від носа до кутиків губів залягли глибокі скорботні зморшки. Щезли випещені і звичні
бачки, а ще не зовсім відрослі вуса незграбно стирчали над спущеними кутиками рота якоюсь
шпичастою моржевою щетинкою. Зник і темно-мусянжовий хвилястий чубок на тім’ї, а низько
підстрижене під гребінець волосся лежало плоско, непомірно збільшуючи і без того великий опуклий
лоб.
– Як єсть бравий кавалер, – повторив цирульник, чекаючи похвали своїй роботі.
– "Це жахливо", – хотів сказати Шевченко, але промовчав і просто дав цирульникові
приготовлену асигнацію" [7: 28].
Іронія, якою поет відганяв гіркі думки під час подорожі до Оренбурга у внутрішньому монолозі
змінюється відчаєм. Побачене в дзеркалі примушує відсахнутися. Поділитися стражданням ні з ким.
Навколо чуже вороже оточення. "Майбутнє стояло перед ним непроглядною темною запоною, а все,
що оточувало, здавалося якоюсь клоакою, в якій мусило догоріти його життя" [7: 30].
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Зінаїда Тулуб акцентує увагу на безпорадності поета в буденному житті, підсилюючи таким чином
страждання Т. Шевченка в середовищі, де він є постаттю маргінальною, а тому вразливою. Мотив
страждання художника, позбавленого можливості творити, а внаслідок цього приреченого на смерть,
якщо не фізичну, то духовну, оприявлений у творі надзвичайно виразно. Сам Т. Шевченко вважав, що
страждання на засланні зробило його кращим, очистило душу. З цього приводу вже після звільнення
він писав у листі до Анастасії Толстої: "Воно навчило мене як любити ворогів і ненавидящих нас. А
цього не навчить ніяка школа, окрім тяжкої школи іспитів і довгої розмови з самим собою. Я тепер
почуваю себе як не досконалим, то принаймні бездоганним християнином" [8: 147].
Старанно, вслід за спогадами сучасників, нанизує Зінаїда Тулуб низку епізодів, що показують
моральні і фізичні муки поета під час перебування в брудній, смердючій орській казармі серед
солдатів штрафного батальйону. Тут варто зауважити, що в підході до творення образу солдатського
середовища письменниця вдається до його диференціювання. Міра моральності для окремих його
представників виявляється в ставленні до поета. Домислений письменницею образ п’яниці, шахрая і
злодія Козловського, відданого до штрафного батальйону за неповагу до батьків, допомагає не лише
створити мікропортрет середовища, але й вияскравити високу моральну перевагу і водночас
підкреслити невідповідність становища поета-засланця зовнішнім обставинам його перебування.
Важка подорож безмежною пустелею в складі експедиції О. Бутакова стає для поета справжнім
подарунком долі, оскільки надає поживу для творчої уяви художника, а головне – можливість втілити
свої авторські візії в малюнках. Очевидно, Зінаїда Тулуб здобулася на глибину осягнення стану душі
Кобзаря на засланні шляхом свого власного досвіду ув’язнення, яке позбавило її, як і свого часу
Т. Шевченка, можливості творити, одібрало потенційно найбільш плідні роки її творчого життя. На
нашу думку, саме тому вона змогла так глибоко проникнути в психологію поета і розкрити глибину
його страждання.
Поряд з розкриттям глибини відчаю митця, позбавленого не лише волі, а й можливості творити,
письменниця підкреслює волелюбність і незламність духу Кобзаря. Хвилини відчаю змінюються
моментами, коли його воля здатна зламати всі перешкоди.
Життя засланого поета Зінаїда Тулуб показує багатогранно, беручи з історичних джерел не лише
позитивні моменти, а й негативні. Не оминає, як більшість письменників, які зображували цей період
заслання (О. Іваненко, Б. Вадецький та ін.), зловживання алкогольними напоями, але осмислює
зафіксовані у свідченнях сучасників факти по-своєму, наповнюючи їх психологічною
вмотивованістю, пояснюючи, чому з Т. Шевченком іноді таке траплялося.
Особливо делікатно і майстерно розв’язує вона неоднозначну ситуацію втручання Кобзаря в
стосунки К. Герна та його дружини. За більшістю свідчень, саме Т. Шевченко привів зрадженого
чоловіка, щоб той переконався в невірності своєї дружини. Але Зінаїді Тулуб видається, що такий
епізод кине пляму на репутацію поета, тому вона наголошує на випадковості викриття і
мимовільності участі в ньому поета.
Звичайно, можна зауважити, що письменниця прагне показати дещо ідеалізований портрет митця,
що шкодить фактологічній достовірності, слабкому сюжетному освоєнню епістолярної та художньої
спадщини поета та ін. Звісно, це вагомі недоліки роману, над якими варто було б попрацювати, адже
"одна з головних вимог художньої літератури – вимога психологізму, правдивого відтворення
духовного світу героя – особливо поширюється на літературу біографічну, – адже письменник,
митець, показаний поза його творчістю, отже, поза смислом його життя, лишається для читача
незрозумілим, не розкритим в усіх проявах його характеру" [9: 52].
Таким чином, не відкидаючи традицій попередників, що виявляються в майстерному поєднанні
історично достовірних відомостей із вимислом і домислом, Зінаїда Тулуб створила новий зразок
історико-біографічного роману, позначеного посиленим психологізмом, зверненням до внутрішнього
світу героя, відтворенням його душевних страждань, вагань і болісних розчарувань, що особливо йде
в розріз із головною настановою доби, коли письменник мав акцентувати увагу на суспільному житті
історичних осіб, що ставали об’єктом белетристичної обсервації. Письменниця детально занурилася в
психологічні переживання засланця, перейнялася його душевними стражданнями, життєвими
проблемами, переломила життєвий шлях митця через авторське сприйняття. Авторка не творить
канонізований образ, не показує в потрібному руслі постать, а намагається зрозуміти й пояснити
наявні життєві факти.
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Матеріал надійшов до редакції 04.11. 2010 р.
Ковригина Л. М. Историко-биографическая проза Зинаиды Тулуб
(по материалам романа "В степи бескрайней за Уралом").
В статье рассматриваются достижения писательницы в жанре историко-биографической прозы.
На основании анализа достоверных фактов и художественного вымысла, Зинаида Тулуб создает
высокохудожественное произведение про пребывание Тараса Шевченка в ссылке в казахських степях.
Автор статьи анализирует новаторские черты романа, вклад Зинаиды Тулуб в художественную
шевченкиану.
Kovrigina L. M. Historically- Biographical Prose by Zinaida Tulub
(on the materials the novel "In the Vast Steppe Beyond the Urals").
The article envisages the writer's achievements in the genre of historical-biographical prose. On the grounds
of reliable facts and artistic fiction comparison, Zinaida Tulub creates highly artistic novel about Taras
Shevchenko's deportation in the Cossack's steppe. The author of the article investigates innovative features of
the novel and Zinaida Tulub's contribution to the research of Shevchenko's works.
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СКЛАДНІ СЛОВА У МОВІ ДРУКОВАНИХ МАС-МЕДІА ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті аналізуються різні структурні типи складних слів – композити, юкcтапозити,
абревіатури, визначаються функції загальновживаних, розмовних, запозичених, індивідуальноавторських складних лексем у мові газет. З’ясовано стилістичні можливості складних дериватів у
логіко-інформаційному і стандартно-раціональному мовленні сучасних друкованих мас-медіа –
експресивізація, емоційність, увиразнення, оцінність, творення образів, характеризація, ліричність,
іронічність.
Газета, об’єктом якої є виклад усіх ділянок життя – від картинок побуту до подій історії та світової
політики й економіки, звернена до великої за кількістю і різнорідної за складом аудиторії. Тому перед
публіцистом стоїть необхідність у пошуку та доборі оптимальних мовних засобів. А це, в свою чергу,
"визначається, насамперед, їх оцінними якостями і можливостями – їх здатністю ефективно і
цілеспрямовано впливати на масового читача" [1: 10].
Помітне місце в мовленні газетно-інформаційного стилю посідають складні слова. Не так давно
Н. Ф. Клименко зазначала, що такі лексеми становлять 10 відсотків словникового складу української
мови [2: 9]. Проте нині засвідчується зростання цих одиниць у нашій мові [3], а за твердженням
О. А. Стишова, "найактивнішим способом словотвору на сучасному етапі розвитку української мови
(після суфіксації) є композиція" [4: 9]. Адже назви, утворені шляхом осново-, словоскладання чи
скорочення слів, мають кілька вагомих переваг перед іншими номінаціями. По-перше, вони завжди
коротші, ніж словосполучення, порівняння чи навіть речення, на основі яких будуються. По-друге, "за
багатьох комунікативних ситуацій виникає необхідність у висловленні двох ідей однією лексемою,
словом" [5: 6]. А звідси і випливає закон економії лінгвальної енергії. По-третє, складні слова
порівняно з простими мають "більші стилістичні можливості, більшу пізнавально-оцінну силу,
більшу понятійну й естетичну місткість" [6: 25].
В українському мовознавстві є чимало праць, присвячених вивченню складних слів. Серед них
можна виділити ті, у яких розглядається питання історії виникнення та формування композитів
(М. Я. Плющ, П. П. Плющ, С. П. Самійленко, І. Й. Тараненко, В. В. Німчук, В. М. Ліпич), структури,
морфемної будови, семантики, процесів творення цих одиниць, статусу юкстапозитів
(М. Т. Чемерисов, І. І. Ковалик, Н. Ф. Клименко, Л. Є. Азарова, К. Г. Городенська, Н. С. Родзевич,
В. О. Горпинич, Є.А. Карпіловська, А.М. Нелюба та ін.), складної термінології (М. П. Богуцька,
В. М. Овчаренко, Е. І. Огар, А. А. Бурячок, І. М. Кочан та ін.), абревіатур (К. Л. Тронь, М. Г. Середюк,
Л. М. Бойченко, Н. Ф. Клименко, Р. Микульчик, С. М. Климович та ін.). Функціонуванням композитів
і юкстапозитів у художніх текстах цікавилися М. Т. Доленко, Л. П. Павленко, О. М. Рудь,
Н. М. Журавльова, Н. М. Сологуб та ін.. Стилістичні можливості окреслених лексем у різних
контекстах фрагментарно описано у розвідках О. Д. Пономарева, С. Я. Єрмоленко, О. С. Шевчук,
І. М. Кочан, А. П. Коваль. Дослідники Т. А. Коць, О. А. Стишов, О. А. Мітчук, О. М. Турчак,
Н. О. Попова, Л. В. Туровська, Л. М. Василькова й ін., досліджуючи лексику сучасних ЗМІ,
принагідно звертають увагу на структурно-складні загальновживані одиниці, неологізми,
запозичення, оказіоналізми. Нині з’являються роботи, в яких вивчаються складні лексичні утворення
на основі англійської (С. С. Воробйова), французької (П. О. Чуча), німецької (Ю. Й. Мацкуляк) мов.
Попри незаперечні теоретичні й практичні напрацювання лінгвістики у вивченні цього явища,
проблема складних слів у мові сучасної української преси до сьогодні не є остаточно розв’язаною.
Крім того, нові обставини функціонування української мови як державної, постійні зміни в Україні та
світі й те, що у ХХІ ст. "найбільш активну позицію у сфері свідомої обробки та кодифікації мови
займають мас-медіа" [7: 29], відкривають нові аспекти в дослідженні цього питання. Усе це надає
нашій розвідці актуальності.
Мета статті – проаналізувати складні слова та встановити їхнє функціональне призначення у мові
сучасних газет (на матеріалі друкованих ЗМІ "Волинь-нова", "Луцький замок", "Віче", "Відомості.ua",
"Експрес", "Україна молода", "День", "Сільські вісті", "Високий замок", "Дзеркало тижня за 20082009 рр.).
Складні слова, як і будь-які інші, передусім виконують номінативну функцію та несуть
інформативно-комунікативне навантаження. А зважаючи на неоднорідність мови та
різнотематичність статей сучасних газет, використовуються лексеми з усіх сфер життя на позначення
осіб (телеоператор, лицювальник-плиточник, благодійник, колега-єгиптянин, дипломатконтрабандист, лісоруб, водій-"далекобійник", Матір-Вдова, матір-страждальниця, поет-академік,
© Мислива-Бунько І. Я., 2011
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офіцер-сапер, політпрацівник), місця дії (птахоферма, диво-будинок, автозавод, ветперукарня,
двоповерхівка), дії (дітоторгівля, зліпити-сконструювати, зерновиробництво, голодування-протест,
комбайнобудування, сільгоспмашинобудування), знарядь (бензовоз, літак-шпигун, нержавійкабаклажка, подрібнювач-розкидальник, зерно жниварка, сільгоспінвентар, соломотряс), часу,
кількості (рік-два, троє-п’ятеро), характеристики за видом діяльності (нафтопереробний,
бурякосіючий, зернозбиральний), за зовнішніми чи внутрішніми ознаками (високородючий,
слабокислий, скоростиглий, холодостійкий), за часом, кількістю, віком (трьохтисячолітній,
недовгочасний, довготривалий, багаторежимний, короткочасний, багаторічний).
Проте ми не можемо розглядати ці утворення лише з точки зору називання понять, ознак.
Виникнувши з метою вираження певного почуття чи оцінки якогось явища, складні лексеми
розширюють не лише власні стилістичні можливості, а й водночас урізноманітнюють стилістичне тло
газетно-публіцистичного тексту.
Ліричності й емоційності газетному мовленню надають складні слова, в основі яких закладена
метафора. Зазвичай до такого словотворення журналісти вдаються, коли ведуть мову про жінку,
матір, дітей, родину – те, що потребує найбільш образних та естетичних виразів: "А для тих мамзозуль хай би був закон: обов’язкове утримання новонародженого за власні кошти" ("Волинь-нова",
31.05. 2008 р.); "Поки тато в Москві на заробітках, він головний мамин помічник: і за сестричкамищебетухами нагляне, і малюків нагодує із соски" ("Експрес", 07.02. 2008 р.).
У пресі досліджуваного періоду зустрічаються редупліковані лексичні одиниці, які одночасно
можуть супроводжуватися суфіксацією чи префіксацією (просто-напросто, білий-білий, одна-єдина,
диво-дивнеє, дим-димок, ледь-ледь, багато-багато, давним-давно). Такі слова є носіями високої
експресії, певної стилістичної тональності: "Фантастичними є не лише сам замок, але й те, що
збудувала його одна-єдина людина – Едвард Лідскалнинш" ("Луцький замок", 24.09. 2009 р.); "Хвилин
30 перепочила на виставці "Шкільна пора", в одній із галерей. Тут смішно стирчали бантики та очі
школярок до 80 року минулого століття, закликали струнко крокувати в майбутнє піонерські загони,
якийсь акварельний хлопчик поправляв свої фланелеві шаровари – найхіпейніше вбрання школярів
колись давним-давно…" ("День", 26.09. 2008 р.).
У текстах друкованих мас-медіа фіксуємо слова, утворені складанням синонімічних пар (думатигадати, потихеньку-помаленьку, жито-пшениця, часто-густо, писати-говорити, зліпитисконструювати). Безперечно, вони більше характерні для фольклору та розмовного і художнього
стилів [8: 337]. Але й тут ці вирази допомагають авторові увиразнити мовлення, зробити його
емоційнішим, експресивнішим і ліричнішим.
Активно на сторінках сучасних україномовних газет побутують юкстапозити з компонентом горе-,
що має значення "поганий, негідний" [9: 640] (горе-коханець, горе-водій, горе-матуся, горе-фахівець,
горе-суддя). Вони підпорядковані лише єдиному завданню – створенню оцінного ефекту (осуду,
іронії). Порівняймо: "Отож, проводове радіомовлення – це ще не вчорашній день, як на всіх нарадах
доводять горе-фахівці із Волинської філії ВАТ "Укртелеком" ("Волинь-нова", 21.10. 2008 р.);
"Виявилося, горе-коханці продовжили інтим у найближчих кущах" ("Вісник+К", 01. 10. 2009 р.).
У мові ЗМІ ХХІ ст. спостерігається тенденція до використання слів із компонентом само-:
самовіддача, саморобний, самоусунутись, самопочуття, самовільний, самодіяльний, самодостатній,
самооцінка, самопоїдання, самовисуванець, самогубство, самоїдство, самоутвердження,
самозакоханий, самотужки, самочинно, самообман, самозбагачення, самозахоплення, самоспалення,
саморозвиток, самолюбування, самозречення, самофінансування, самоідентифікація. Частинка самозагалом надає незначного книжного забарвлення лексемам [8: 307], проте стилістичний тон таких
композитів все ж таки більшою мірою залежить від значення другого компонента (через означення
дій, процесів, учинків, удачі здійснюється оцінка особи): "Пихи чи самолюбування немає – треба
робити роботу" ("День", 26.09. 2008 р.); "Навіть завзяті критики ще не знають, як я сам себе
оцінюю – інколи до самопоїдання" ("Луцький замок", 24.09. 2009 р.); "А нинішня влада зайнята лише
продукуванням своїх наступників і самозбагаченням" ("Експрес", 07.02. 2008 р.). Необхідно
відзначити, що більшість із цих одиниць створюють негативно-оцінний і дещо іронічно-сатиричний
колорит газетного тексту. Швидше за все, на нашу думку, це пов’язано з тим, що автор намагається
відтворити сучасну дійсність із її жорстокістю, неправдою, обманом.
Вдалим є введення в текст власної назви Москаль-чарівник, адже прізвище особи, про яку йдеться
мова, однойменне першому компоненту. Так журналіст творить образ аморального високопосадовця,
засуджуючи неправдиві та ганебні вчинки: "Москаль-чарівник". "Заступник міністра МВС,
народний депутат Геннадій Москаль демонстративно обходить закон" ("Експрес", 24.12. 2009 р.).
Як зазначають лінгвісти, при використанні виразу з художньої літератури у газетному контексті
відбувається його ідейно-тематична актуалізація, "оживлення" та переосмислення [9: 168].
Досить помітним явищем української преси аналізованого періоду є обігравання складних
одиниць. Кореспонденти до такого способу вдаються з цілком прагматичних мотивів – для
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привертання уваги до значення через форму, для створення зображально-виражального ефекту [10:
100], для загострення сприйняття піднятої у статті проблеми: "Безпосередньому знайомству із
дияконом-кондуктором чи кондуктором-дияконом (це вже кому як більше подобається)
передувала коротка розмова із начальником міського управління електротранспорту Іваном
Кубіцьким" ("Волинь-нова", 31.01. 2008 р.). Хорошим засобом для створення ігрових моментів є
абревіатури: "ПР доб’є ВР?" ("Експрес", 07.02. 2008 р.), де ПР – Партія регіонів, ВР – Верховна Рада;
"Держохорона для держмайна" ("Україна молода", 25.04. 2008 р.).
У ХХІ ст. простежується активізація різного типу складноскорочених утворень, що "зумовлено
тенденцією до економії мовних засобів, ощадного використання газетної і журнальної площі" [4: 10].
Виділяємо найчисельнішу групу ініціальних абревіатур (ЄС – Європейський Союз, ПДЧ – План дій
щодо членства в НАТО, ПФТС – Перша фондова товарна система, ВСУ – Верховний Суд України,
ОПК – оборонно-промисловий комплекс, НП – надзвичайна ситуація, ФАП – фельдшерськоакушерський пункт). Цілком слушною думкою щодо такого інтенсивного продукування й
використання ініціальних абревіатур у мові ЗМІ є думка вченого О. А. Стишова: "…вони іноді
ускладнюють сприйняття тексту: читачеві доводиться переглядати текст, щоб знайти те
словосполучення, на основі якого утворено абревіатуру" [4: 10]. Поширеними є утворення
складноскорочених слів із початкового складу чи складів першого компонента й цілого другого
компонента словосполучення (сільгоспінвентар, політпритулок, сільгоспмашинобудування,
держохорона, екостежка, медсестра), а також із початкових частин двох чи більше компонентів
словосполучення (мінфін – Міністерство фінансів, нардеп – народний депутат, колгосп – колективне
господарство).
Сучасні газети засвідчують і наслідки міжмовних контактів. Левову частку всіх іншомовних
складних лексем становлять одиниці з англійської мови: піар-агенція, піар-технологія, плей-офф,
чоловік-комп’ютер, бебі-бум, матч-реванш, Інтернет-бутик, бізнес-нерухомість, бізнес-розрахунок,
прайм-тайм, боді-арт, бренд-менеджер, комп’ютер-менеджер, шоучемпіонат, онлайн-архів.
Високою продуктивністю в мас-медіа сучасності відзначаються деривати з початковими скороченими
інтернаціональними компонентами прикметникового походження: радіо- (радіоточка, радіотрибуна,
радіотаксист), авіа- (авіакатастрофа, авіабомба, авіамашинобудування, авіалінії), авто- (автопарк,
автозавод, автоперехід, автолюбитель), теле- (телехолдинг, телепростір, теледебати,
телеігроманія, теледебати, телесезон), фото- (фотоматеріал, фоторадар), аудіо- (аудіоспадщина,
аудіодоріжка), кіно- (кінофорум, кінотеатр, кіноакадемія, кінофестиваль), євро- (євроінтеграція,
євротурнір, "єврокухня", євротертя, "євроформа", "Євростадіон", євровалюта, "євроремонтність")
та ін. Значна частина запозичень є гібридними утвореннями. Складниками таких лексем є слова з
будь-якої іншої мови й українські вирази.
Функціонування запозичень у пресі покликане, передусім, для позначення певних реалій життя,
хоча несуть і стилістичне навантаження: як засіб образності ("Чоловік-комп’ютер. Українець Андрій
Слюсарчук встановив світовий рекорд, запам’ятавши 30 мільйонів чисел після коми числа ПІ!"
("Волинь-нова", 26.06. 2009 р.); наближення читача до зображуваного середовища ("Coral-castle –
вельми дивна споруда: величезні ліжка, крісла-гойдалки, персонажі з дитячих казок" ("Луцький
замок", 24.09. 2009 р.); "Будь-яке пікантне становище коли-небудь закінчується, і впевнена – хоч
синоптики категорично не обіцяють, з дощу народиться Indian summer – бабине літо, що
ненавмисно запропастилось десь" ("День", 26.09. 2008 р.); створення позитивного чи негативного
тону з іронічним відтінком ("Бебі-бум у Верховній Раді" ("Волинь-нова", 09.02. 2008 р.); "Тобто, з
одного боку цілком європейського стилю банки, бари, лисніючі іномарки, вся оця "євроремонтність"
("День", 26.09. 2008 р.).
Помічено, що складні слова активно використовуються у заголовках статей мас-медіа ХХІ ст.
Журналісти прагнуть через яскраву та виразну форму, значеннєву наповненість багатокомпонентних
одиниць зацікавити, заінтригувати читача, захопити його увагу. Відповідно структурно-складні
лексеми, реалізуючи деякою мірою принцип мовної економії, виконують і номінативну, й
інформативну, й емоційно-експресивну функції. Порівняймо: "Вантажівку-вбивцю зупинила сосна"
("Віче", 18.12. 2008 р.); "Попався дипломат-контрабандист" ("Вісник+К", 17.09. 2009 р.);
"Бджоли-наркомани" ("Луцький замок", 15.01. 2009 р.); "Зорепад нагород" ("Волинська газета",
01.10. 2009 р.); "Красномовство Кварцяного оцінили на 600 доларів" ("Волинь-нова", 31.05. 2008 р.);
"Злодій-спринтер" ("День", 04.11. 2008 р.).
Особливої уваги заслуговують виявлені в газетних матеріалах авторські неолексеми. На
переконання А. П. Коваль, "стилістичний ефект від неологізму посилюється свіжістю його
внутрішньої форми (незвичність способу поєднання частин підкреслює образність). За допомогою
двокореневих слів викликаються потрібні авторові образно-естетичні асоціації" [1: 64].
Емоційною яскравістю, ідейною наснаженістю та глибиною вирізняються серед газетного
контексту мікрообрази, побудовані на зразок уже відомої словотвірної моделі: голодомор –
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горілкомор ("Україна молода", 31.10. 2008 р.), правосуддя – кривосуддя ("Україна молода", 01. 11.
2008 р.), меломан – саломан ("Волинь-нова", 21.10. 2009 р.), свиноферма – арт-ферма ("Експрес",
16.10. 2008 р.), тореадор – голеодор ("Волинь-нова", 21.10. 2008 р.). Наприклад, за зразком слова
гамбургер журналіст, розповідаючи про фестиваль сала у м. Луцьку, творить своє – салбургер
("Волинь-нова", 21.10. 2008 р.). Воно цікаве й незвичне за звучанням, оскільки містить основи
української лексеми та запозиченої з англійської мови. У результаті маємо "модний" вираз із
яскравим національним забарвленням.
Дериват полковник-стукач ("Волинь-нова", 23.10. 2008 р.) – це характеристика людини за її
внутрішньою природою, вчинками та діями. Експресивності й емоційності слову-образу надає
жаргонізм стукач – "донощик, виказувач" [11: 1407]. Завдяки такому поєднанню в одній структурі з
новим цілісним значенням двох різних за сферою вживання лексем (полковник і стукач) автор
створив іронічний, до певної міри викривальний образ політика Володимира Литвина.
У ЗМІ натрапляємо ще на кілька юкстапозитів-іменників, котрі містять протилежні за сферою
функціонування слова-компоненти: "чернець-крадій" ("Експрес", 07.02. 2008 р.); диякон-кондуктор,
священик-сажотрус ("Волинь-нова", 31.01. 2008 р.). У наведених неологізмах одночасно відбувається
протиставлення та підкреслюється діалектичне співіснування цих видів діяльності.
Іноді майстри пера послуговуються номінаціями власне ім’я плюс апелятив-прикладка. У
неолексемі "Льоша-мерседес" другий компонент указує на предмет. Водночас у цьому контексті
мерседес – не марка автомобіля, а узагальнена назва того, чим займалася особа: придбанням дорогих
машин за державні кошти. Завершеності у побудові негативно-оцінного образу надає вживаний
розмовний (причому російський) варіант імені Олексій – Льоша, що відзначається стилістично
зниженою забарвленістю. Семантичне та експресивно-емоційне підкреслення цієї парної номінації
здійснюється через заголовок: "Льоша-мерседес стане послом?" ("Волинь-нова", 08.07. 2008 р.).
"Шенгени-бізнесмени" – назва осіб, що займаються виготовленням шенгенських віз на умовах
посередництва. Новотвір вживається тільки в заголовку статті, створюючи узагальнений негативний
образ. Дії таких людей журналіст цілком правдиво засуджує та розвінчує вже з першого речення:
"Шенгени-бізнесмени". Ціни на шенгенські візи через посередників коливаються від 300 до
1250 євро" ("Високий замок", 17.09. 2009 р.). Легкості звучанню та милозвучності, незначної
естетичності складному слову надають однакові, "зримовані" кінцеві звуки обох компонентів.
Експресивно-стилістичні
функції
індивідуально-авторських
утворень,
як
спостеріг
В. А. Чабаненко, найповніше виявляються в контексті, в конкретній мовленнєвій ситуації, а поза
ними стилістичні барви цих лексем бліднуть [12: 111].
Отож, складні слова стали особливою ознакою газетно-публіцистичного стилю ХХІ ст. Такі
деривати за рахунок поєднання у них різних основ та коренів, цілих та скорочених слів дозволяють
виражати найрізноманітніші суб’єктивно-експресивні відтінки думки та виконувати будь-які функції:
від номінативно-інформаційної до естетичної, експресивної, емоційної, оцінної, характеризуючої,
увиразнюючої, творення образів і мікрообразів, ліричності й іронічності.
Потенціал, що закладений у структурно-складних лексемах, та різножанровість стилю друкованих
ЗМІ сприяє подальшому вивченню цих одиниць: структурні особливості складних слів у сучасних
газетах; складні неологізми, оказіоналізми, запозичення у пресі; виражальні можливості складних
лексем тощо.
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Мысливая-Бунько И. Я. Сложные слова в языке печатных масс-медиа ХХІ века.
В статье анализируются различные структурные типы сложных слов – композиты, юкстапозиты,
аббревиатуры, определяются функции общеупотребительных, разговорных, заимствованных,
индивидуально-авторских сложных лексем в языке газет. Выяснены стилистические возможности
сложных дериватов в логико-информационной и стандартно-рациональной речи современных
печатных масс-медиа – экспрессивность, эмоциональность, выразительность, оценочность,
создание образов, характеризация, лиричность, ироничность.
Myslyva-Bun’ko I. Ya. Compound Words in the Printed Mass-Media Language of the XXI century.
The article examines various structural types of compound words - composites, juxtapositions,
abbreviations; defines functions of common, colloquial, loan, personal author’s complex lexemes in the
language of newspapers. Stylistic features of complex derivatives in the logical informative and standard
rational speech of modern printed mass-media such as expressivity, emotionality, evaluation, creation of
images, characterization, lyricism and irony are discovered.
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"ВІЛАНД, АБО ТРАНСФОРМАЦІЯ" Ч. БРОКДЕНА БРАУНА:
АМЕРИКАНСЬКИЙ РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГОТИКИ
У статті аналізуються особливості трансформації європейської готичної традиції в американській
прозі ХVІІІ століття, на матеріалі роману Ч. Брокдена Брауна "Віланд". Загалом уникаючи
політичного підтексту німецької готичної прози і моралізаторського пафосу британської, Браун
змістив акцент на психологічний стан персонажа, вбачаючи готику не в потойбічних явищах, а у
викривленому світосприйнятті окремої людини.
Актуальність досліджуваної проблеми Готичний роман, як значне явище в
західноєвропейському літературному процесі досліджували відомі зарубіжні науковці Е. Беркхед,
Д. Варма,
М. Седлер,
згодом
провідні
радянські
літературознавці
Г. А. Єлістратова,
В. М. Жирмунський, Н. О. Соловйова та інші. Значний внесок у вивчення літературної готики
зробили сучасні українські та російські вчені І. В. Лімборський, Т. М. Потніцева, О. В. Матвієнко,
О. Ю. Білоус, О. Г. Іванова тощо. В американській літературі готичний роман також посідає вагоме
місце, тому авторитетні дослідники на зразок Л. Фідлера, Ф. Боттінга, Л. Буелла "вважають готику чи
не єдиною провідною літературною традицією у США" [1: 1] та "зосереджують свою увагу на
вивченні проблеми готики в творах Фолкнера та письменників Південного Ренесансу" [2: 133]. У
вітчизняному американському літературознавстві ґрунтовно висвітлюється вплив готики на творчість
письменників ХІХ-ХХ століть, про що свідчать праці Т. Н. Денисової, О. Ю. Білоус,
О. О. Нагачевської та інших. Проте вкоріненню європейського (більшою мірою, британського та
німецького) готичного роману і, зокрема, творчості Ч. Брокдена Брауна як початківця цієї течії в
американській літературі, на нашу думку, присвячено недостатньо уваги, тому наше дослідження
розвитку європейської готики на матеріалі творчості Брауна є актуальним.
Метою статті є аналіз особливостей трансформації європейської готичної традиції в
американській прозі XVIII століття, на матеріалі роману Ч. Брокдена Брауна "Віланд".
Значне місце в американській літературі XVIII століття належить Чарльзу Брокдену Брауну
(Charles Brockden Brown, 1771-1810). Використовуючи художню мову і категорії Просвітництва,
поділяючи просвітницькі погляди у вихідних творчих принципах, Брокден Браун відчув нерв
романтичної епохи, що зароджувалася. Він створив самостійний художній світ, генетично пов’язаний
і з літературою Просвітництва, і з началами романтичного світосприйняття.
Браун звернувся до жанру готичного роману і помітно трансформував його [3], але розгляд творів
Чарльза Брокдена Брауна виключно в руслі "роману жахів" суттєво обмежує їх значення.
До готичних романів Брокдена Брауна відносять його перший твір "Віланд, або Трансформація"
(Wieland, or, the Transformation, 1798) та наступні його твори, які він написав за невеликий проміжок
часу "Ормонд, або Таємний Свідок" (Ormond, or, the Secret Witness, 1799), "Едгар Хантлі, або
Мемуари Лунатика" (Edgar Huntley, or, Memoirs of a Sleep-Walker, 1799), "Артур Мервін, або Спогади
року 1793" (Arthur Mervyn, or, Memoirs of the Year 1793, 1799-1800).
Розвиваючи готичний стиль, Браун зіткнувся з проблемою, яка хвилювала багатьох його
послідовників в ХІХ столітті в Америці – як адаптувати європейський тип оповідання до умов
американського життя.
На відміну від британських авторів готичних романів, які зображали умовне Середньовіччя або
Ренесанс, Брокден Браун помістив дію твору у недалеке минуле (незабаром після революції, як у
"Віланді" та "Едгарі Хантлі"), у цьому він близький до Брекенриджа. В європейських готичних
романах обов’язково був присутній напівзруйнований замок або монастир, і таємничі надприродні
сили як джерело готичного жаху.
Брокден Браун намагався розвивати незалежну американську літературу, і у своїй передмові до
"Едгара Хантлі" (1799), об’явив читацькій аудиторії, що він уникнув дитячих забобонів, готичних
замків і химер, зазвичай використовуваних у європейських "романах жахів", щоб зацікавити читача.
Традиційний для європейської літератури готичний пейзаж із замками і руїнами він замінив дикими
пустками і горами своєї батьківщини, а монстрів і лиходіїв він перетворив на безжалісних індіанців,
але це ствердження вказує, що Браун замислив цей твір у контексті сучасного для нього готичного
стилю.
Під час дослідження можливих джерел творів Брокдена Брауна серед європейської готичної прози,
деякі критики знаходять в "Духовидці" (The Ghost-Seer, 1786-1789) Ф. Шиллера і в "Жертві магічної
омани" (The Victim of Magical Delusion, 1795) К. Тчінка паралелі з "Віландом", тоді як інші вбачають
вплив Анни Радкліф [3; 4]. Проте, художні засоби, властиві цьому жанру, стали надбанням
незліченних послідовників, і здається складним точно встановити первинний порядок запозичень.
© Оксень Л. Є., 2011
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Проте, Д. А. Ріндж проводить цікаві аналогії. Наприклад, у романі Елізи Парсонс "Загадкове
попередження" (The Mysterious Warning: a German Tale, 1796), так само як і в "Віланді", інтрига
будується на містифікації з використанням таємничих голосів. Абсолютно очевидна паралель з
"Віландом", де витівки черевомовця Карвіна сприймаються Кларою і Теодором як надприродні
послання [4]. До того ж, у повній назві "Віланда" позначається: An American Tale, що підсилює
вірогідність зв’язку між згадуваними творами.
Не менш явне співзвуччя із "Віландом" присутнє в "Некроманті" (The Necromancer, or, the Tale of
the Black Forest, 1794) Калерта, де персонаж на ім'я Волкерт придбав репутацію чарівника, вміло
маніпулюючи іншими людьми, не будучи викритий до самого фіналу. Волкерт дещо нагадує Карвіна,
і за формою "Некромант" міг надати Брауну модель для "Віланда", де також відбувається ряд дивних
подій, які отримують пояснення лише в кінці твору, у зізнанні Карвіна [5]. Подібні паралелі
дозволяють встановити близьку спорідненість "Віланда" з готичним романом в Британії і Германії.
Важлива риса, запозичена Брауном у Шиллера, Тчінка і Гроссе – це незрима присутність,
принаймні в двох його найважливіших творах, "Віланді" і "Ормонді", загадкової політичної
організації. Цілі цього товариства такі завуальовані, що лише найтонші натяки дозволяють іншим
персонажам судити про них: "перевлаштування світу, і скинення всього того, що до цих пір здавалося
фундаментальним в устрої людини і уряду" [6: 253].
Браун, на відміну від німецьких романістів, чиї уявні чарівники видовищно грають на довірливості
своїх жертв, не веде мову про навмисний магічний обман. Карвін використовує талант черевомовця не
для того, щоб дурити забобонних, а передусім, щоб самому вибиратися із складних ситуацій, а пізніше,
щоб випробувати стійкість і розсудливість Клари Віланд і Генрі Плейеля. Жодним чином він не
намагається обдурити їх з політичною метою або викликати почуття забобонного страху у своїх жертв.
Хоча відчуття таємниці присутнє і в "Віланді", і в "Ормонді", Браун уникнув навіть припущення, що
його герої використовують явні або можливі надприродні сили для досягнення своїх цілей. Якщо в
романах Шиллера, Тчінка і Гроссе у фокусі уваги виявляються саме персонажі, що ведуть політичні
інтриги, то в Брокдена Брауна їм відведена другорядна роль. Черевомовлення Карвіна схоже на магічні
трюки в німецькій готичній прозі, але головний акцент у "Віланді" припадає на інтелектуальні та етичні
проблеми, поставлені перед Кларою і Віландом у результаті дій черевомовця.
Брауна хвилювали не політичні теми і не викриття забобонів, а серйозні моральні і інтелектуальні
питання, такі як співвідношення "цілі і засобів", викликані принципами і діями його утопічних
інтриганів. Автор надає їм можливість вільно висловлювати свої ідеї, але по мірі розвитку дії в його
творах виявляються страхітливі наслідки, до яких може призвести дотримання цих ідей. У "Віланді"
доля Карвіна, звинуваченого в грабежі і вбивстві його колишнім добродійником, і переслідуваного як
звичайний злочинець, демонструє долю того, хто з якої-небудь причини викличе гнів таємного
товариства. Зарозумілий інтелектуалізм Ормонда приводить його до огидних надмірностей: до
вбивства батька героїні і спроби її зґвалтування, і до його власної загибелі. Браун показав небезпеку
приведення в рух, навіть безневинним чином, ланцюга подій, кінця якого ніхто не може передбачити.
Брокден Браун також спирався в своїй творчості на готичні романи Анни Радкліф і її
послідовників. Цей вплив особливо сильний у "Віланді", де можна простежити багато художніх
прийомів, співзвучних британській готиці.
Клара Віланд, від чиєї особи ведеться оповідання, багато в чому нагадує готичних героїнь школи
Радкліф. Її лякають нез'ясовні події, їй загрожують зґвалтуванням, її розлучають з коханим перед їх
остаточним з'єднанням і шлюбом, але зіткнення Клари із загадковими подіями більш просторові і
страшні, ніж у британських двійників, а втрата розуму остаточно віддаляє її від них. Клара Віланд
представлена як раціонально мисляча й освічена жінка порівняно з готичними героїнями, вона
обдумує дивні події, які з нею відбуваються, і в ході своїх пригод виявляє невластиву її попередницям
психологічну глибину. Щоб виявити її душевний стан, Браун використовує два ключові готичні
прийоми, що зустрічаються в багатьох творах цього жанру: зловісне передчуття і пророчий сон.
На початку книги Клара має дивне, але точне передчуття наступних подій. Вона вбачає у бурі, що
розбушувалася, можливий знак неминучого краху, портрети брата і його дітей підсилюють її
скорботу, і хоча їх образи так само безтурботні, як і завжди, вона думає про них із тугою. Згодом вона
бачить пророчий сон, в якому Теодор з'являється як фантастичний образ дійсної небезпеки.
Погане передчуття її не обдурило: Віланд у безумстві скоро вб'є дружину і дітей, а сама Клара
тимчасово втратить розум. Готичні засоби у "Віланді" не включають натуралістичні описи
розкладання, хвороби і смерті, значимі, наприклад, у "Ченці" (The Monk, 1796) Метью Грегорі
Льюїса, але вплив на читача здійснюється за допомогою ефекту невідомості, популярного серед
інших британських романістів. Проте його трактування у Брауна набагато серйозніше, ніж у тієї ж
Радкліф; тема присутності невідомих надприродних сил стає інтелектуальним центром всього твору.
Оскільки в цьому творі Брокден Браун фокусується на проблемі сприйняття надприродного, "Віланд"
стоїть трохи осторонь своїх можливих літературних джерел. Хоча обман за допомогою
черевомовлення може нагадати романи Шиллера, Тчінка і Калерта, у Брауна його роль не
обмежується магічним трюком для обману дурнів, як у німецькій готичній прозі.
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Готика у "Віланді" набуває нового виміру: інтерпретація людиною дивних явищ і їх наслідків,
чого не торкнулися європейські романісти. Схожий з більшістю своїх попередників в Британії і
Германії, тематично "Віланд" зосереджений на проблемі сприйняття: герої обдурені нез'ясовним
явищем, що здається надприродним. Але у більшості британських романів, подібне викривлене
бачення – лише другорядний елемент, що зазвичай використовується, щоб спроектувати страхи
самотньої героїні, а в німецьких – навмисний обман з політичним підтекстом. У "Віланді" проблема
сприйняття реальності має надзвичайну вагу, інтерес до неї підтримується впродовж всього роману, а
джерело обману знаходиться як у свідомості героїв, так і в зовнішньому світі. До того ж, Браун надає
більшої ваги слуху, ніж зору. Це важливий зсув наголосу порівняно з типовим готичним романом, де
більшість ілюзій мають зорову природу.
Оскільки ілюзії персонажів у "Віланді" сильно вплинули на їх свідомість, позбавитися від них
складніше, ніж це зазвичай відбувається в романах школи Радкліф, коли помилки в сприйнятті постають
як забобони, емоції або надто жива уява, і тріумфальний розум дозволяє відрізнити факти від фантазій.
Браун, також вбачаючи причину викривлення в сприйнятті в оманній силі уяви і емоцій, не вважає
відновлення реальної картини світу легким процесом. Так, Віланд до кінця вірить, що діяв розумно,
слідуючи своїм почуттям (божественні накази, які він упевнений, що чув), знищуючи свою сім'ю.
Розум присутній в книзі в особі дядька Клари, лікаря-раціоналіста, який виліковує героїню від
затьмарення розуму після її жахливих випробувань, але Брокден Браун не приводить розум до
торжества навіть у фіналі роману, оскільки його персонажі залишаються в лабіринті своїх власних
уявлень. Незважаючи на зворотні свідоцтва, Клара все ще сприймає Карвіна як "лукавого обманщика" і
винуватця зла, що трапилося з ними, тоді як дія книги чітко прояснює читачеві, що джерело помилок
лежить в підсвідомості людини, і не може бути однозначно приписане зовнішній причині. Браун не
наводить легкого вирішення піднятої ним проблеми і зберігає ауру невпевненості до кінця.
Таким чином, Брокден Браун підняв у "Віланді" проблему сприйняття, що розроблялася до нього в
британських і німецьких готичних романах, і надав їй глибокого філософського значення.
Викривлене сприйняття реальності його героями не є простою констатацією того факту, що люди
лякають себе химерами, а ставить під питання самі основи людського знання, випробовує моральні
засади людини. Хоча жанр "Віланда" не виходить за межі готичного роману, по мірі психологізму цей
твір значно перевершує своїх сучасників у Європі, і є передвісником типу американського роману,
який розвиватиметься в майбутньому.
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Оксень Л. Е."Виланд, или Трансформация" Ч. Брокдена Брауна:
американское развитие европейской готики.
В статье анализируются особенности трансформации европейской готической традиции в
американской прозе ХVІІІ века, на материале романа Ч. Брокдена Брауна "Виланд". В целом избегая
политического подтекста немецкой готической прозы и морализаторского пафоса британской,
Браун сместил акцент на психологическое состояние персонажа, усматривая готику не в
потусторонних явлениях, а в искривленном мировосприятии отдельного человека.
Oksen L. E. "Wieland, or, the Transformation" by Charles Brockden Brown:
American Development of European Gothic Fiction.
The article analyzes transformation peculiarities of European gothic tradition in the American prose of the
XVIII century on the basis of Brockden Brown’s "Wieland". Generally avoiding the political implication of
the German Gothic Fiction and moralization of the British one, Brown emphasized the psychological state of
a character, seeing Gothic not in the supernatural phenomena, but in the person’s distorted perception.
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ПРОБЛЕМА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "АНГЛІЦИЗМ" ТА КАТЕГОРИЗАЦІЇ
АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ
У статті зроблено спробу проаналізувати різні підходи до питання розмежування
англійських запозичень та уточнити класифікацію англіцизмів згідно з характером змін,
яких вони зазнають у сучасній французькій мові. Особливу увагу звернено на розбіжності у
тлумаченнях терміну англіцизм французькими лінгвістами, розглянуті особливості
функціонування запозичених елементів у мові-реципієнті.
У сучасному світі, де з кожним роком взаємодія між країнами поширюється на усі можливі сфери
їх життя, неминучими стають контакти між народами та їх культурами, постійно відбувається
взаємообмін та взаємовплив між мовами країн світу. Напрямок та характер таких мовних стосунків
визначається частіше екстралінгвальними факторами, серед яких чи не найважливішу роль відіграють
політична та соціальна ситуації взаємодіючих країн. Так, зі зміцненням позицій Сполучених Штатів
на світовій політичній арені значно виріс престиж англійської мови, яка стала відігравати роль мови
міжнародного спілкування. Тому кількість лексичних запозичень саме з англійської мови
збільшується з кожним роком, що не може не викликати занепокоєння в лінгвістів різних країн, які
намагаються боротися з напливом іноді зовсім непотрібних іноземних лексем до своєї мови.
Особливо гостро ця проблема постала у Франції, де вже з середини минулого століття ведуться
заходи по захисту рідної мови на державному рівні. Поки що результати цієї боротьби проти
англіцизмів не є втішними. Щоб ефективно протистояти мовній експансії, необхідно виявити основні
причини та шляхи потрапляння англійських запозичень до французької мови, а також висвітлити
принципи функціонування та адаптації іншомовної лексики у мові-реципієнті. А для виявлення
основних тенденцій у збагаченні мови за рахунок іноземних елементів, потрібно насамперед
схарактеризувати різні види запозичень, дати їм чіткий лінгвопонятійний опис.
Питання класифікації англійських запозичень у французькій мові досить суперечливе.
Незважаючи на те, що вже досить давно вчені займаються цією проблемою [1-4], ще й досі немає
одностайної думки щодо критеріїв розподілу іншомовних елементів на групи. Так, П’єр Гіро бере за
основу своєї класифікації причини та принципи надходження нових іноземних лексем до французької
мови [2], він приймає ідею Г. Шухардта про те, що слова слідують за речами та відштовхується саме
від закономірностей потрапляння нових понять та їх назв до мови-реципієнта при розмежуванні
іноземних нововведень. Канадська дослідниця М. Мізанчук розподіляє англійські запозичення на
групи відповідно до змін, яких вони зазнали у французькій мові [3]. А М. Д. Пікон та П. Богаар
класифікують англіцизми за ступенем та характером їх адаптації до мови-реципієнта [2; 4]. Деякі
дослідники взагалі вважають, що існують лише справжні та несправжні запозичення, в межах яких і
відбуваються певні незначні відхилення, які недоцільно детально вивчати [5]. Необхідність чіткого
розмежування запозиченої лексики для усвідомлення причин та закономірностей її потрапляння у
мову, з одного боку, та зазначені розбіжності та протиріччя при визначенні категорій запозичень та
подальшій класифікації іноземних лексичних одиниць на групи, з іншого, обумовлюють
актуальність даного наукового дослідження, метою якого є уточнити критерії та на їх основі
розкласифікувати запозичені з англійської мови лексеми, які існують у сучасній французькій мові.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: розглянути існуючі в
мовознавчій літературі класифікації іноземних запозичень; окреслити основні категорії англіцизмів у
французькій мові, надати їм визначення та спробувати пояснити відмінності між суміжними
категоріями. Отже, об’єктом дослідження в даній науковій розвідці є англійські запозичення різних
періодів розвитку французької мови, а предметом аналізу – закономірності функціонування та
видозмін іноземних лексем у французькій мові.
Аналіз спеціальної літератури дає підстави твердити, що всі суперечки з приводу категоризації
англійських запозичень породжуються розмитими критеріями, за якими лінгвісти визначають, чи
слово дійсно є англіцизмом, чи це просто дуже схоже на нього французьке слово. Тобто міркування
дослідників цього питання базуються загалом на їх суб’єктивному сприйнятті тієї чи іншої
запозиченої лексеми. Звідси і розбіжності в підходах та принципах класифікації англійських
нововведень та й взагалі у визначенні поняття англіцизму у французькій мові. Тому для дослідження
проблеми англійських запозичень у Франції, першочерговим стає питання понятійного визначення
англіцизму.
У відомих словниках французької мови Le Petit Larousse та Le Petit Robert знаходимо два значення
слова "англіцизм": по-перше, це вираз властивий англійській мові, а, по-друге, – запозичення з
англійської (Le Petit Robert тут додає, що це може бути запозичення і з американського варіанту
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англійської мови). Якщо щодо першого значення можна сказати лише те, що воно досить ухильне,
адже стосується, швидше за все, внутрішніх проблем словника, а саме, які вирази вважати
властивими англійській мові, то друге значення постає частковим та неповним. Бо якщо, наприклад,
взяти слово star, то немає жодних сумнівів, що воно запозичене з англійської мови. Це слово є в
англійській мові, має те саме значення, що й у французькій, навіть якщо припустити, що в мовіреципієнті воно набуло ще якихось смислів. Але існують також такі слова, які функціонують у
французькій мові з абсолютно іншим значенням, ніж в англійській. Наприклад, people, що у Франції
означає "знаменитості". Те саме можна сказати і про label та camping-car, яким в англійській мові
відповідають терміни seal of quality та camper.
Спеціалізовані словники дещо розширюють категорію англійських запозичень. Так, Dictionnaire
des anglicismes, укладений Едуардом Боннаффе, дає більш широке тлумачення терміну англіцизм,
зазначаючи, що це запозичені з англійської мови des façons de parler (манери говорити), перенесені у
французьку мову [6]. Таке визначення теж несе в собі певні суперечливі моменти, бо не зрозуміло, що
означає поняття "манера говорити", а також чи будуть всі франкофони одностайними у визначенні,
коли йдеться саме про англіцизм. Тобто, немає жодних сумнівів у тому, що week-end є англіцизмом у
французькій мові, натомість виникають питання щодо лексеми station-service, де нібито всі елементи
французькі, а слово є семантичною калькою, яка наслідує англійський вираз service station.
Автори словника Le Grand Robert роблять певне розмежування між запозиченнями. Так, вони
виділяють інтегровані і майже непомітні у мові запозичення типу bifteck, rail, tunnel та численні
недавно зроблені погано інтегровані запозичення. Автори кваліфікують їх, як англіцизми, що означає,
що ці слова не сприймаються населенням одностайно, тому вони часто є об’єктом офіційних рішень
по, так званому, "офранцуженню" запозичених елементів. Отже, можна зробити висновок, що згідно з
оцінкою Le Grand Robert, чим більш недавнім є запозичення, тим більше в нього шансів бути
кваліфікованим як англіцизм. Як ми бачимо, укладачі словника взяли за основний критерій
визначення англійських запозичень ступінь їх інтегрованості у французьку мову. Вони відносять до їх
класу лише неінтегровані або малоінтегровані лексичні одиниці, вважаючи, що якщо слово
підкорилось морфологічним, граматичним та синтаксичним правилам мови-реципієнта, то воно
перестає бути запозиченням, а стає невід’ємною частиною цієї мови, набуваючи прав рівного з
корінним вокабуляром, бо функціонує за тими самими законами.
Манфред Хофлер у коментарі до свого Dictionnaire des anglicismes пише, що в його словник
включено лише ті лексеми, які представляють собою "лексематичний імпорт" (importation
lexématique), тобто повні запозичення як за формою, так і за змістом з можливою фонетичною
адаптацією. Таким чином, вчений висловив своє розуміння терміну англіцизм, яке не включає в себе
те, що називається "лексематичним заміщенням" (substitution lexématique), тобто слова, утворені на
основі французьких елементів, де лише внутрішня будова свідчить про англійський вплив. М. Хофлер
включає до категорії англіцизмів такі лексеми:
- слова, запозичені цілісно: jazz, test, strip-tease;
- слова, де лише один елемент є запозиченим: lampe flood, surbooking;
- англо-латинізми: psychédélique, supporteur;
- несправжні англіцизми, які належать до категорії "лексематичного імпорту", але не мають
відповідної моделі у мові-донорі: fly-tox, brushing, silentbloc;
- мандрівні слова: bungalow, curry, cafétéria, tandem [5: с. viii-ix].
Тобто стає очевидним, що вчений таким чином обмежує клас англіцизмів, виключаючи з нього
семантичні запозичення, кальки або слова, утворені на основі заміщення однієї французької лексеми
іншою.
Від вищезазначених трактувань поняття "англіцизм" суттєво відрізняється його розуміння
Жозеттою Рей-Дебов. Учена зазначає в передмові до укладеного нею Dictionnaire des Anglicismes, що
англіцизм – це слово, яке належить англійській мові та яке прийшло у французьку, де воно
використовується спочатку кількома людьми зовсім непомітно, у лапках, будучи виділеним курсивом
чи супроводжується коментарями, а потім широким загалом без застережних заходів і досить-таки
масово [7].
Ще один французький мовознавець Моріс Перньє дає щонайменше три несхожі одне на одного
тлумачення англіцизму. За його формулюваннями, англіцизм – це: 1) англійське слово чи вираз, які
випадково зустрічаються у французькому висловлюванні, незважаючи на те, чи то воно виділено
курсивом, стоїть у лапках, чи абсолютно неусвідомлене своїм користувачем; 2) англійський термін
або термін, на який вплинула англійська мова, частотність вживання якого є досить високою, щоб
мати змогу класифікувати його як більш-менш інтегроване у французьку лексику запозичення та яке
може бути записаним у словник мови; 3) англійське слово (або вираз), вжите помилково на місці
відповідного французького слова (або виразу) [8].
На думку канадської дослідниці Мелані Мізанчук, яка займалась вивченням англійських
запозичень у пресі 90-х років, англіцизм – це загальний термін, який охоплює всі слова, запозичені з
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англійської мови французькою та які лише трохи змінили свою форму або значення. До свого досить
неоднозначного визначення англіцизму вчена додає, що потрібно також розглянути слова інших
категорій, які спочатку функціонували в мові як запозичення, але які потім могли стати
скороченнями, зазнати семантичних або синтаксичних модифікацій тощо [3]. Тобто М. Мізанчук не
вважає слово запозиченням, якщо воно видозмінюється та функціонує за законами мови-реципієнта.
Вживаючи термін запозичення, вона має на увазі прямий смисл; для неї це слово, яке взяте з
англійської мови та яке більш менш зберігає свої первісні форму та значення: meeting, star,
psychédélique тощо.
Як бачимо, існує тенденція до звуження поняття "англіцизм", ним вважають лише прямі
запозичення, де або форма, або зміст беззаперечно свідчать про походження лексеми, тобто термін
зберігає свої первісні характеристики, як, наприклад, у словах: meeting, leader, star, week-end,
psychédélique тощо. Але таке визначення не дає змоги об’єктивно описати явище запозичень, адже,
окрім прямо запозичених слів, існує ще дуже широке коло неологізмів. І коли ми говоримо про
англінізацію французького суспільства та про глобалізаційні процеси у мові, то не можна не
враховувати тенденції, які привносить іноземна мова до мови-реципієнта (у граматиці, словотворі,
семантиці тощо), тим більше, що такі впливи набагато небезпечніші для самобутності мови, ніж
звичайне явище лексичного запозичення, адже спричиняють глибокі зміни в структурі мови, будучи
малопомітними для середньостатистичного користувача мови.
Безперечно, потрібно розглядати англійські запозичення у широкому розумінні цього поняття. Ми
вважаємо, що англіцизм – це лінгвістична єдність (просте слово, абревіатура, акронім чи лексична
синтагма або сталий вираз), запозичена з англійської мови, яка приходить у мову-реципієнт з
незміненими або зміненими на французький манер графікою та фонетикою. Проникнення таких
елементів до французької мови спричиняє (або ж ні) дериваційні трансформації, так само як і
семантичні зміни. Тобто англіцизмами можна також вважати будь-які цитати, перегрінізми або
ксенізми, тому що саме таким чином слова спокійно входять у мову без будь-якого контролю, адже
їх, частіше за все, вживають у лапках або курсивом, а значить, їх іншомовне походження добре
помітне і не викликає занепокоєння спеціалістів.
Відмінності у трактуванні самого поняття "англійське запозичення" обумовлюють розбіжності в
підходах до класифікації цих елементів іноземного походження у французькій мові. Відомий лінгвіст
ХХ століття П’єр Гіро, який займався проблемою іноземних елементів у французькій мові взагалі, у
своїй праці Les mots étrangers [2] розглядає запозичення як єдність форми та змісту, тобто назви та
тієї речі, яку вона називає. Таке визначення дозволяє йому класифікувати запозичення за п’ятьма
категоріями згідно зі способами їх потрапляння та видозміни у мові-реципієнті:
1) запозичення назви та речі, як у випадку basket-ball, коли до Франції одночасно потрапили як
вид спорту, так і слово, яке його позначає у своїй первісній формі;
2) запозичення назви без запозичення речі, яку вона позначає. Це той випадок, коли
запозичується слово у своєму іноземному вигляді, але без того поняття, яке воно називає і яке
залишається чужорідною реалією, як, наприклад, christmas pudding. Але, як наголошує П. Гіро, тут
потрібно не забувати про те, що навіть якщо річ сама по собі не була запозичена, часто вживане у
французькій мові слово може стати французьким не фізично, а внаслідок частого вживання, особливо
якщо форма слова схожа на корінні французькі форми. Якщо, наприклад, багато французьких
письменників розповідають історії, в яких йдеться про christmas pudding, це слово стає досить
знайомим, щоб стати частиною мови та інтегруватись у неї, особливо якщо значення christmas
pudding у французькій мові згодом розшириться та буде також слугувати на позначення чогось
трошки відмінного у двох мовах, як відбулось зі словом cake;
3) запозичення речі без запозичення назви, тобто калькування слова за допомогою еквівалентів
мови-реципієнта, що відбулось з поняттям dada (англ. hobby-horse);
4) запозичення з формальною асиміляцією: boulingrin (англ. bowling-green). Сюди логічно буде
додати і утворення внаслідок злиття форм, які потім можуть призвести до етимологічних помилок:
contredanse (англ. country-danse "danse de la campagne");
5) запозичення з одночасною модифікацією значення слова, яке, потрапляючи у мову, набуває
особливого смислового забарвлення. Так, французьке слово réaliser, яке має значення реалізовувати,
втілювати, набуло значення англійського слова to realise – усвідомлювати. У результаті можливим
стає існування у мові двох слів ідентичних за формою, але різних за смислом у різних контекстах [2].
Класифікація П. Гіро досить широка й загальна і стосується рівним чином усіх мов, з якими
контактувала та з яких запозичувала французька мова.
М. Мізанчук, яка займається проблемою запозичень саме з англійської мови, дає більш
конкретний їх розподіл. Так, оскільки, за її визначенням, англіцизм – це будь-який термін, який
вживається у французькій мові та який є наслідком впливу англійської мови, то вчена виділяє такі
категорії запозичень:
- слова, запозичені з англійської мови такими, якими вони існували у ній (leader, tycoon,
Kleenex);
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- слова, запозичені з англійської мови, які зазнали орфографічних змін (week-end, no-man’sland, looser (представляє собою неправильно написане англійське слово loser "perdant");
- французькі терміни, значення яких було розширене під впливом англійської мови (réaliser –
se rendre compte; contrôler);
- лексеми, що є результатом деривації англійських слів у французькій мові (medias –
médiatique; kidnapper – kidnappeur);
- терміни, утворені у французькій мові на основі англійських елементів (brushing, recordman,
тощо), їх ще називають "несправжніми англіцизмами" ("faux anglicismes") або псевдоангліцизмами;
- слова, утворені з французьких елементів (де англійське слово, яке намагаються імітувати є
дуже схожим на французьке слово), але згідно з правилами англійського синтаксису (stationservice (порядок слів як у французькій мові, а відсутність прийменника як в англійській), vidéoclub (порядок слів як в англійській мові), іноді ці слова пишуться без дефіса, що надає їм ще більш
англійського вигляду) [3].
Ця класифікація теж не позбавлена протиріч. Адже, роблячи такий розподіл, М. Мізанчук
суперечить своєму розумінню поняття англіцизму. З одного боку, дослідниця стверджує, що, якщо
запозичення змінюється за законами мови-реципієнта (тобто адаптується до неї), то воно перестає
бути іноземним елементом, а стає повноправним французьким словом, а, з іншого боку, виділяє в
окрему категорію запозичені лексеми, які зазнали у французькій мові дериваційних змін. Ця
невідповідність зумовлена тим, що дійсно складно заперечувати англійський вплив, коли слово має
притаманний саме цій мові корінь, навіть якщо й з характерним французьким закінченням.
Наведені вище точки зору свідчать про те, що мовознавці схильні розглядати англіцизми в
широкому смислі, вони не відкидають англійського впливу як у випадках несправжніх запозичень
("faux emprunts"), так і в кальках, і в словах, утворених за допомогою деривації [1; 3], хоча деякі
науковці виключають ці терміни зі списку англіцизмів [5], вважаючи їх французькими лексемами.
Французька мова використовує різні англомовні елементи, навіть утворює подібні для
забезпечення своїх комунікативних потреб, тому розглянути всі прояви процесу англінізації
французької мови досить складно. Але цілком можливо охопити хоча б частину лінгвістичних
феноменів сучасної мови Франції, які запозичені з англійської. Для більш детального та повного
аналізу англомовних запозичень у французькій мові, необхідно розподілити їх на більш вузькі
категорії, які б враховували не тільки лінгвістичні характеристики, новоутворення та дериваційні
процеси, але й історичні, морфологічні та лексичні аспекти.
Виходячи з широкого тлумачення терміну англіцизм, яке ми прийняли за основу нашого
дослідження, та враховуючи нині існуючі класифікації англійських запозичень, які розроблені
французькими та іноземними лінгвістами, зокрема П. Богааром [1], М. Мізанчук [3], М. Піконом [4],
М. Перньє [8] ми пропонуємо розподілити англіцизми за такими категоріями:
І. Повні запозичення, коли французька мова повністю та одночасно приймає форму та значення
слова або виразу з англійської мови, у цій категорії ми виділяємо:
1) повні запозичення безпосередньо (emprunt intégral): week-end (m), scanner (m);
2) ксенізми та перегрінізми, як наприклад: check-in (m), buzz (m), cross-over (m), think-tank (m);
3) запозичення виразів та фразеологічних зворотів (emprunt de locutions et de phrases proverbiales):
last but not least, fifty-fifty, on the rocks, time is money;
ІІ. Неповні (модифіковані) запозичення:
4) семантичні кальки (emprunt (calque) sémantique), коли запозичується лише значення
англійського слова, а його форма залишається французькою: réaliser у значенні se rendre compte
(усвідомлювати);
5) псевдо-англіцизми (pseudo-anglicismes) – це англійські слова, які позначають у французькій
мові зовсім інші реалії, ніж у рідній мові, а також ті, які набули нового семантичного значення,
набуваючи іноді у мові-реципієнті статусу полісемічних лексем: building, palace, baskets;
6) англіцизми-скорочення – лексеми, які є результатом того, що іншомовні слова вже після їх
запозичення втратили якусь свою складову частину: house [music], smoking [jacket];
7) графологічні запозичення (emprunt graphologique): Modern Hôtel, Rapid Service, pin’s;
8) фонологічні запозичення (emprunt phonologique), коли відбувається запозичення фонеми як,
наприклад, [ŋ], яку можна зустріти особливо у суфіксі -ing; або запозичення послідовності
фонем як [s]+сонорні приголосні: slip, slogan, smash, smart, smoking, snack-bar, snob та ін.
Можна також додати до цієї категорії послідовність звуків [dj], як у jazz, jogging або gentleman;
9) морфологічні запозичення (emprunt morphologique), коли запозичуються морфеми: -ing:
pressing, parking, footing, shampooing; -man: jazzman, tennisman, caméraman; -woman:
recordwoman, superwoman; -land: euroland, Disneyland, badlands. Треба зауважити, що множина
багатьох таких слів утворюється за англійськими правила, звідки французька мова має
policemen або businesswomen;
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10) запозичення абревіатур та акронімів (emprunt de sigles et d’acronymes): O.K., K.O., G.I., GMT,
laser (Laser Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Сюди, на думку М. Перньє, можна
віднести і Mr замість M., Prof замість Pr.;
ІІІ. Запозичення словотвірних моделей:
11) структурні кальки (emprunt (calque) structural): tour-opérateur;
12) несправжні англіцизми (faux anglicismes) – лексеми, які уподібнені запозиченням з англійської
мови, але які утворені самою французькою мовою за англійськими словотвірними моделями:
new look (термін створений Cristian Dior у 1947 році), tennisman тощо;
13) гібридні форми (formes hybrides) – лексеми, де елемент англійської мови поєднується з
елементом французької мови. Деякі вчені розглядають їх як підклас псевдо-англіцизмів: top
niveau;
14) англіцизми утворенні за допомогою деривації, як їх називають дериваційні утворення:
médiatisation, basketteur, catcheur;
Серед англійських лексичних запозичень у французькій мови, можна виділити ще одну категорію,
причиною появи якої є недостатній рівень знання англійської:
15) помилки – неправильно записані та вжиті мовцями англійські слова: looser.
Отже, проблема надмірного лексичного запозичення в сучасній французькій мові викликає
потребу надання чітких визначень та класифікації іноземних елементів у національній мові Франції.
Для висвітлення основних тенденцій та напрямків процесу запозичення з англійської мови доцільно
розглядати поняття англіцизму у широкому його трактуванні, щоб урахувати як прямий, так і
непрямий вплив, що чиниться на французьку мову, адже найчастіше найнебезпечнішими є не
лексичні, а структурні та семантичні зміни, оскільки вони не викликають жодних занепокоєнь через
свою непомітність, але глибоко змінюють структуру мови. Саме тому перспективним є детальне
дослідження кожної з наведених категорій для встановлення тенденцій та закономірностей
функціонування кожної окремої запозиченої англійської лексеми у французькій мові.
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Рубан В. А. Проблема трактовки понятия "англицизм" и категоризации английских
заимствований во французском языкознании.
В статье сделана попытка проанализировать разные подходы к вопросу разграничения английских
заимствований и уточнить классификацию англицизмов согласно характеру их изменений в
современном французском языке. Особенное внимание было уделено расхождениям в толковании
термина англицизм французскими лингвистами.
Ruban V. O. The Problem of Interpretation of the Notion "Anglicism" and the Categorization of English
Borrowings in the French Linguistics.
The article deals with different approaches to the problem of categorization of English borrowings. The
differentiation of anglicisms according to the character of changes is made. Special attention is paid to the
differences in interpretation of the notion "anglicism" by French linguists.
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АНАЛІЗ АНТОНІМІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено аналізу поняття антонімії з позиції системно-структурного, функціонального
та інтегративного підходів. Уточнено статус носіїв антонімічних відносин, систематизовано
характеристики антонімів як мовних/мовленнєвих одиниць, обґрунтовано адекватність
трактування значення у термінах інтегративної теорії мови з опорою на поняття дискурсу.
Виявлені категоріальні ознаки антонімів, встановлено типи антонімів за критерієм
наявності/відсутності формального вираження заперечення та впливу контекстних чинників.
Дослідження змісту і функції номінативних одиниць сьогодні не втрачають актуальності, що
значною мірою забезпечується поєднанням семантичного вектору аналізу з когнітивним, а
функціонального – з дискурсивним [1; 2].
Однією з проблем, яка традиційно привертає увагу лінгвістів є антонімія – асоціація за
контрастом, що відображає суттєві відмінності однорідних за характером предметів, явищ, дій та
ознак [3], протилежність, але співвіднесеність значення [4: 416]. Це розуміння, викладене у значній
кількості лексикологічних праць, характеризує явище антонімії як певний специфічний вид відносин
між номінативними одиницями мови, як вияв системності лексичного складу конкретної мови.
Виходячи з цього, об'єктом нашого дослідження обрано антонімічні відносини, які, на думку
мовознавців "буквально пронизують мову" [5: 12; 6: 288].
Для вивчення цих відносин у першу чергу необхідно визначити статус об'єктів – мовних одиниць,
які вступають у відносини антонімії, тобто є носіями цих відносин. На думку деяких лінгвістів, до
цих мовних одиниць належать тільки слова [7: 95; 8: 24], що видається нам не зовсім виправданим:
адже до лексичного рівня мови належать і фразеологізми. Відтак, слушним вважаємо віднесення до
носіїв антонімічних відносин усіх цих (лексичних і фразеологічних) одиниць, що дає можливість
виокремити серед цих пар такі чотири типи: антоніми-слова to lose – to find, love – hate, ugly –
beautiful; лексико-фразеологічні антоніми: to encourage – to find fault with; протиставлення слів та
вільних словосполучень: to ask – to give an answer, to die – to stay alive; фразеологічні антоніми: to
keep one’s head – to lose one’s head, fool’s paradise – fool’s hell [9: 79]. Погоджуючись з цією думкою
загалом, втім, варто зауважити, що різниця між другою і третьою групою не здається нам суттєвою,
адже словосполуки на кшталт to give an answer навряд чи є вільними. На наш погляд, йдеться швидше
про різний ступінь зв’язку, злиття між компонентами [10: 140-161], тому, можна стверджувати, що
типів антонімічних пар існує лише три – слово-слово (лексичні), слово-фразеологічна одиниця
(лексико-фразеологічні), фразеологічна одиниця-фразеологічна одиниця (фразеологічні), де під
фразеологічною одиницею маємо на увазі словосполучення, яке має певні (або усі) ознаки
фразеологізованості – сталість лексико-граматичного складу, незмінний порядок слів, семантичну
єдність та найголовнішу ознаку – усталеність вжитку [9-13].
Таким чином, статус об'єктів антонімічних відносин встановлюється без особливих проблем, у той
же час сама суть і природа цих відносин викликає чимало дискусій. При цьому, різниця у поглядах
науковців значною мірою визначена тим підходом, з позиції якого вони тлумачать явище антонімії.
Основними з них є структурно-системний та функціональний підходи, до них, враховуючи сучасні
тенденції розвитку лінгвістичної думки, вважаємо за необхідне додати когнітивно-дискурсивний.
Метою цієї статті є узагальнення досвіду вивчення антонімії та його переосмислення з опорою на
засади нової – когнітивно-дискурсивної парадигми.
Аналіз досліджень антонімії у термінах системно-структурного підходу свідчить, що найбільш
плідним тут виявилося вивчення формальних рис лексичних антонімів. Зокрема, було встановлено,
що до них належать кореневі та афіксальні [14: 60]. Це положення не викликає дискусії, окрім хіба що
термінологічних моментів: кореневі антоніми також називають різнокореневими або власне
лексичними антонімами [15: 80]. Для позначення афіксальних антонімів учені також використовують
терміни однокореневі чи словотвірні антоніми [16: 199]. Варто зазначити однак, що зміст зазначених
понять є однаковим: кореневі антоніми – це слова, що позначають полярні чи проміжні поняття і
мають різний корінь.
Установлено також, що в англійській мові афіксальні антоніми творяться переважно префіксальним
способом: регулярним визнається додавання до одного з членів антонімічної пари негативного префікса
(un-, in- (il-, im-, ir-), dis); у той час як суфіксальний спосіб закорінений на приєднанні суфіксів з
протилежними значеннями (-full/ -less) до кореня того самого слова, тобто суфіксальний спосіб
передбачає зміну структури обох членів антонімічної пари. Таке формальне виражене протилежне
значення дозволяє однозначно трактувати лексичні одиниці як антоніми [17: 7-18].
Водночас, кореневі лексичні й фразеологічні антоніми не мають формальної ознаки
© Тавріна О. В., 2011
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протилежності, їх антонімічна природа криється у значенні та може, на думку представників
системно-структурного підходу, бути виявлена шляхом співставлення їх значеннєвих складників.
Розгляд антонімів з цієї точки зору засвідчує ідентичність:
· ідентичність їх граматичного складника значень;
Доведено, що протиставлені можуть бути лише слова, що належать одній граматичній категорії.
Так, пара crown – discrown є антонімічною тільки в тому випадку, якщо перше слово – дієслово, а не
іменник, тобто відноситься до тієї ж граматичної категорії, що і друге. Саме ця властивість антонімів
не дозволяє їм об’єднуватися в ряди, як при синонімії, а передбачає тільки бінарну опозицію [15: 19].
Стверджують, що "антоніми – це лінгвістично спряжені пари слів, що належать до однієї частини
мови, є членами унікальної, єдиної, бінарної, пропорційної, багатомірної опозиції" [17: 55-56; 18: 15;
19: 131, 247]. Причому для англійської мови такими частинами мови, за спостереженнями науковців,
є прикметники, дієслова, іменники, прислівники, а часом також службові слова: сполучники та
прийменники [20: 53], у той час як числівники, власні назви та займенники не можуть бути
антонімами [21].
Ці твердження уважаємо важливими, бо вони фактично підтверджують наявність загальної ознаки
антонімів, частиною якої є їхнє спільне частиномовне значення, котре безпосередньо пов’язане із
категоріальним лексичним значенням (іменник – предмет, явище; дієслово – стан, дія; прикметник –
ознака предмета, явища тощо).
Варто зазначити, що ця риса антонімів властива не лише словам, але й фразеологічним одиницям,
котрі, згідно з однією з класифікацій, також диференціюються за частиномовним критерієм на
субстантивні, дієслівні, ад’єктивні й адвербіальні [22: 296-424]. (Наприклад, в антонімічній парі to lie
– to tell the truth наявна ідентичність граматичного значення).
У той же час, вказана ознака характеризує антонімію як суто мовне явище і не завжди є
обов'язковою у мовленні. Так, приміром, у висловленнях it is true – it is a lie, слова true і lie, хоча й
мають різне частиномовне значення, тим не менш набувають статусу антонімів. Отже, очевидно,
можна стверджувати, що антоніми, як правило, належать до однієї граматичної категорії. Також,
погоджуючись з думками дослідників щодо здатності вступати в антонімічні відносини лише певних
частин мови, думаємо, що і це твердження має бути менш категоричним. Дійсно, названі авторами
одиниці лексичного рівня мови – іменники, дієслова, прикметники та прислівники є найбільш
продуктивними в плані антонімії, але навряд чи можна стверджувати про неможливість інших бути
антонімами (наприклад, власні назви НАТО і Варшавський договір варто, на наш погляд, уважати
антонімами, бо вони позначають протидіючі військово-політичні союзи другої половини XX
століття).
· ідентичність конотативного складника їх лексичного компонента значення;
Указують, що антоніми належать також до однієї конотаційної категорії: обидва члени
антонімічної пари не мають або мають емоційно-оцінні семантичні компоненти та відносяться до
одного стильового прошарку лексики. Приміром, стверджується, що пара слів truth – fib не є
антонімами, хоча члени пари і виражають протилежні поняття, оскільки truth відноситься до
нейтрального стилістичного пласта, а fib представляє собою одиницю сленгу, тобто належить іншій
стилістичній категорії. Конотативні значення в такій опозиції ролі не грають, оскільки об’єкт не
розглядається з різних сторін, а протиставляється по одній ознаці [15: 19].
Ці результати є, безперечно, важливими, бо вони засвідчують, що відносини антонімії лежать у
змістовій площині номінативних одиниць та встановлюються між денотативними складниками їх
лексичного значення, тоді як конотативні складники, разом із граматичним значенням формують
спільну основу, "однорідність" протиставлених сутностей.
Водночас, з огляду на той відомий факт, що більшість лексичних одиниць англійської мови є
полісемантичними, необхідно уточнити, що йдеться про відносини антонімії між денотативними
складниками окремих лексично-семантичних варіантів у структурні значення номінативної одиниці, в
результаті чого, ця одиниця може бути членом декількох антонімічних пар [23: 6; 24: 143-149]. Проте,
на наш погляд і ця ознака не є завжди і повною мірою облігаторною: якщо в системі мови слова,
наведені як приклади (truth – fib) не є антонімами, це не означає, що вони не можуть набути цього
статусу в мовленні (It isn’t a truth, it’s a fib).
Ще однією суттєвою властивістю антонімів, на яку вказують дослідники, є:
· ідентичність їхньої сполучуваності;
Здатність антонімів реалізовуватися в однакових мовних (лексичних та граматичних) контекстах
відзначається практично усіма мовознавцями [17: 55-56; 25: 66; 26: 55]. Але ця їх специфічна риса
знов-таки належить до спільної основи, співвіднесення значення.
Отже, можна зробити висновок, що у термінах системно-структурного підходу, де у фокус уваги
потрапляють мовні характеристики антонімів, визначено лише їх формально-структурну організацію та
встановлено підстави об’єднання цих номінативних одиниць за критерієм уподібнення, тоді як підстави
розподібнення, як основної категоріальної ознаки антонімії, визначені лише у загальних рисах
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(з’ясовано, що протиставляється, але не з’ясовано, що варто розуміти під протилежністю та як її
можливо ідентифікувати у кореневих лексичних і фразеологічних/лексико-фразеологічних антонімах).
Водночас, неважко побачити, що інший – функціональний підхід до антонімії, зароджується "вже у
надрах системно-структурного: ідентичність стильових конотацій антонімів засвідчує, що вони, як
правило, функціонують у текстах конкретної стильової приналежності, а ідентичність сполучуваності
антонімів призводить до твердження про наявність певних антонімічних контекстів", які трактуються
вже не як власне мовні, а як мовленнєві [17: 55].
Прибічники функціонального підходу слушно твердять, що наявність відносин антонімії
виявляється не тільки у системі мови, вона швидше виникає у мовленні, де "конвенційне" значення
номінативної одиниці поступається "контекстуальному" [27]. Розмаїття об’єктів предметного світу,
нескінченне розмаїття ситуацій, що описуються, спричиняє контекстуальну варіативність значення
слова, яку визначають як певну модифікацію значення слова в контексті, пов’язану з індивідуальними
особливостями позначеного об’єкта предметної дійсності [25: 66]. Контекстуальний варіант значення
слова є випадком конкретного вжитку слова у певній ситуації, адже "між віртуальним словом, як
первинним знаком, та словом, актуалізованим у певному вислові, існує ступінь так званого
актуалізованого розчленування, "актуалізації його семантики" [26: 55]. Cаме тому крім основного
критерію визначення антонімічності на основі протилежності, протиставлення значення застосовують
й інші допоміжні способи виявлення антонімічних відношень: вживання семантично протиставлених
однорідних членів речення, однакова сполучуваність, тобто здатність антонімічних компонентів
виступати в однаковому, аналогічному контекстуальному оточенні [17: 55-56].
Таким чином, функціональний підхід додає до розуміння антонімії такий важливий постулат, як
протиставленість, протилежність не потенційного, а реалізованого денотативного змісту
номінативних одиниць. Проте, цілком очевидно, що і таке трактування не дає вичерпної відповіді на
проблемні питання.
Наявність дискусійних моментів створює певні перешкоди у дослідницькій діяльності, бо не дає
однозначної відповіді на запитання: які ж одиниці варто трактувати як антоніми? У відповіді на це
запитання мовознавці по-різному тлумачать ознаки уподібнення/розподібнення, якими володіють
антоніми та, відповідно, пропонують їх вузьке або більш широке розуміння. Так, приміром,
І. М. Кобозева відносить до антонімів лише контрарні, комплементарні та векторні, а відносини
несумісності, партонімії (меронімії) та конверсивності вважає такими, що виходять за межі
антонімічних [28: 103-106].
Більш широке розуміння антонімів ґрунтується на віднесенні до них декількох груп номінативних
одиниць, змістові відносини між якими такі:
1) Типовий контекст 1 характеризується значенням загальності (усі – А й Б). Протиставлювані
слова вживаються як однорідні члени речення, з’єднані або сурядним, або розділовим зв’язком.
2) Типовий контекст 2 характеризується значенням прямого протиставлення (А не є Б, а
навпроти, У). Протиставлювані слова вживаються як однорідні члени речення, з’єднані протиставним
зв’язком.
3) Типовий контекст 3 характеризується значенням альтернативності (А або Б). Протиставлювані
слова вживаються як однорідні члени речення, з’єднані розділовим зв’язком.
4) Типовий контекст 4 характеризується наявністю контрастного тла (А не є Б, а В, навпроти, є Г).
Протиставлені слова вживаються як той самий член речення в двох рівнобіжних конструкціях.
5) Типовий контекст 5 характеризується наявністю простого спільного вживання і не має чітко
вираженої структурної формули. Протиставлювані слова вживаються як різні члени речення в межах
одного або двох речень, зв’язаних за змістом. Особливою формою типового контексту 5 є спільне
вживання позначень двох різноспрямованих дій як однорідних членів речення [17: 1957].
На цій підставі виокремлюються такі групи: контрарні, контрадиктні антоніми, комплементарні
антоніми та конверсивні антоніми. Тож контрарні, контрадиктні антоніми – це слова, що різняться за
звучанням та написанням та мають протилежне лексичне значення [Wikipedia]; комплементарні
антоніми позначають логічно несумісні поняття, між котрими неможливе існування посереднього
члена, напр.: dead – alive [5: 75]; конверсиви – слова, що описують, одну й ту саму ситуацію з точки
зору різних учасників, напр.: a wife – a husband, to study – to teach. Антонімія в своєму найвужчому
сенсі – полярна антонімія – відрізняється від компліментарності внаслідок її градуальності. Це
означає, що кон’юнкція двох заперечних антонімів не є контрадикторною. Наприклад, "гарний" та
"поганий" є полярними антонімами, і вираз "х є ані поганим, ані гарним" є припустимим, навіть у
випадку якщо "х – не добрий" мається на увазі, що "х – поганий" у багатьох контекстах [29: 143].
Очевидно, що різниця у баченні кола лексичних одиниць антонімів полягає у приписуванні їм
мовного або мовленнєвого статусу.
Це дискусійне положення має безпосередній зв'язок із такою глобальною лінгвістичною проблемою як розуміння значення. Дискусія з цього приводу сьогодні, коли лінгвістика переорієнтується
на нові антропоцентричні, діяльнісні орієнтири, приходить до свого логічного завершення в межах
інтеграційної теорії мови [30]. З позицій цієї теорії мовний знак трактується як апріорно дана
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суб’єкту матеріальна сутність, пізнана через органи сприйняття. Суттєва відмінність мовного знаку
вбачається у тому, що ця матеріальна сутність сприймається свідомістю суб’єкта з джерела –
свідомості іншого суб’єкта. Ця обставина акцентує ідею взаємодії між суб’єктами та заперечує
можливість існування значення у "готовому вигляді", стверджуючи у такий спосіб постулат, що
основою розуміння змісту знаку є властива суб’єктові як соціальній істоті феноменологічна
інтерсуб’єктивність, тобто здатність поділяти ментальні та емотивні стани [31: 52-53].
Інтеграційна теорія мови дає пояснення тому факту, що системно-структурні семасіологічні
дослідження, зокрема розвідки в царині антонімії, нерідко заводять дослідників антонімії у глухий
кут: адже вони ґрунтуються на припущенні про існування значення у "готовому" вигляді. Межі
зазначеної теорії також дозволяють подолати певну недосконалість функціонального підходу, який
зводить тлумачення взаємодії лише до обміну вербальними повідомленнями ("обміну інформацією"),
припускаючи знов таки можливість обміну "готовим" змістом й виключаючи з поля зору діалог
свідомостей.
Розуміння значення у термінах інтеграційної теорії мови невід’ємне від іншого важливого
лінгвістичного поняття – дискурсу, який тлумачиться не просто як взаємодія в усьому розмаїтті
соціальних контекстів, але як психічний процес інтерактивної взаємодії свідомостей, спрямованої на
конструювання мовних знаків [31: 53].
Це означає, що відносини антонімії виникають у ході дискурсивної діяльності, де свідомість
суб’єктів сприймає мовні (номінативні) знаки, як такі, що мають спільні та протилежні змістові
складники.
Протилежність, протиставленість як визначна риса антонімії ґрунтується, на наше переконання на:
– поняттєвій/(філософській) категорії конфлікту "категорії, що віддзеркалює стадію розвитку
категорії протиріччя, коли протилежності, які існують у протиріччі, перетворюються на крайні
протилежності (полярність, антогонізм), доходять до моменту взаємозаперечення одна одної" [32: 214];
– мовній категорії заперечення, тобто антоніми – це умовні (номінативні) одиниці, що
утверджують/заперечують існування якоїсь сутності, корінь слова з негативним префіксом як би
антонімічний своєму слову. Негативне або антонімічне значення префікса закріплюється за ним у
результаті вживання його в такому значенні. Заперечення шляхом приєднання негативного префікса
якісно відрізняється від заперечення за допомогою негативної частки. Приєднуючись до слова,
префікс робиться складовою частиною цього слова, значення його зливаються зі значенням кореня в
єдине ціле. Слово з негативним префіксом не тільки означає заперечення значення кореня, але несе в
собі твердження протилежного значення. Тому негативний префікс значно повніше виражає
заперечення, чим негативна частка. У слова з негативним префіксом заперечення міститься в самому
значенні слова. А оскільки заперечення в широкому сенсі і є протиставлення, то виходить картина,
характерна для слів-антонімів. Таким чином, негативний афікс теоретично може утворювати словоантонім [33: 7-18].
Виявлення цієї категоріальної суті, тобто усвідомлення антонімічних відносин, у процесі
інтерсуб'єктної (дискурсивної) взаємодії не потребує значних когнітивних зусиль від індивіда, коли
йдеться
про
афіксальні
антоніми.
Причому,
"заперечення
шляхом
приєднання
негативного…заперечення міститься в самому значенні слова" [33: 18].
Натомість за відсутності формального вираження категоріальних ознак, встановлення
антонімічних відносин залучає активну діяльність свідомості суб’єкта дискурсу, з опорою на наявне в
його пресупозиційному фонді мовне і немовне знання. Інакше кажучи, для виявлення антонімічних
відносин актуальним стає дискурсивний контекст.
Викладене дає підстави зробити висновок, що антоніми охоплюють дві групи – мовні та узуальні,
мовні є автосемантичними, ці номінативні одиниці сприймаються суб'єктом дискурсу як антонімічні
незалежно від контексту; узуальні антоніми – синсемантичні, ці лексичні/фразеологічні одиниці
осмислюються як носії антонімічних відносин з опорою на сприйняття контекстних чинників.
Перспективу подальшого дослідження складає аналіз типів антонімічних відносин.
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Матеріал надійшов до редакції 01.02. 2011 р.
Таврина А. В. Анализ антонимии: проблемы и перспективы.
Статья посвящена анализу понятия антонимии с позиции системно-структурного, функциональноречевого и интегративного подходов. Уточнен статус антонимических отношений,
систематизированы характеристики антонимов как языковых/речевых единиц, обоснована
адекватность трактовки значения в терминах интегративной теории языка с опорой на понятие
дискурса. Выявлены категориальные признаки антонимов, установлены типы антонимов по
критерию наличия/отсутствия формального выражения отрицания и влияния контекстных
факторов.
Tavrina O. V. Antonymy Analysis: Problems and Perspectives.
The article focuses on the notion of antonymy as viewed by systemic-structural, speech-functional and
integrative approaches. The status of antonymic relations carriers is modified, the characteristic features of
antonyms as language/speech units are systematically described, the adequacy of treating word meaning in
terms of integrative language theory, involving the notion of discourse, is argued. The categorical features of
antonyms are determined, proceeding from the criteria of the presence / absence of negation formal
expression and the contextual factors influence.
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IСТОРІЯ РОЗВИТКУ МОВОЗНАВЧОЇ ТРАДИЦІЇ В ПІДНЕБЕСНІЙ
У статті розглядається зародження та історичний хід розвитку мовознавчої традиції y Китаї,
становлення та розвиток синології, як науки про Китай та китайську мову. Виявлено інтерес у
дослідженні китайської мови з боку Західних учених та визначені основні зміни, що відбулися
всередині країни кінця XIX – початку ХХІ століть.
Мова людського суспільства – це мова звуків. Для передачі своїх думок людина користується
реченнями, які складаються зі звуків, саме завдяки звукам розрізняються між собою слова. Головна
функція мови – бути засобом взаєморозуміння між людьми в усіх галузях людського суспільства [1].
Мова – це найунікальніше з усіх людських творінь. Із безлічі на сьогодні існуючих мов, учені
нараховують приблизно 7000 [2]. Антропологи припускають, що людина існує понад мільйон років,
записи Шумерів датуються 4000 роком до нашої ери, проте дата виникнення мови досі залишається
невідомою. Згідно єгипетської міфології мову створив бог Трос, згідно вавилонської – бог Набу.
Цікавим є той факт, індуси вважають, що людським мовним здібностям ми завдячуємо саме Сарасватi
– богині жіночого роду, яка була дружиною бога Брахма, який створив світ. На сьогоднiшнiй день ми
не можемо анi довести, анi заперечити жодну з iснуючих теорiй, але мова не була анi винаходом, анi
даром, a пройшла довгий еволюційний шлях.
У XX-XXI століттях, знання та вивчення мов є одним із найважливіших факторів успішного життя
та й, взагалі, взаєморозуміння між людьми. На сьогоднішній день велика кiлькiсть людей говорить
англійською мовою, яка є однією з шести офіційних мов ООН. Однак, потрібно пам’ятати про таку
величезну комунікативну країну, як Китайська Народна Республіка (КНР), з чисельністю населення
понад півтора мільярда чоловік. Потрібно зауважити, що із слов'янських мов з китайською найбільше
контактувала російська мова. У 2009 році Росія та Китай відсвяткували трьохсотліття початку
викладання російської мови у Китаї. 1789 рiк, є дуже важливою датою в історії не лише співпраці, а й
спiвдружностi обох країн, саме цього року імператор маньчжурської династії Цін доручив
працівникам російської духовної семінарії в Пекiнi навчати китайських дипломатів та інших
чиновників, у школі російської мови, створеній при мiнiстерствi науки.
Останніми роками, Україна активно розвиває економічні та політичні зв'язки з КНР. Період
отримав назву "епохи реформ та відкритості", мовна політика стала частиною економіки, соціальної
сфери й культури. Саме мовна політика перетворилася на одну з найважливіших частин покращення
iмiджу Китаю за кордоном. Повага до мови, до знань, інтелігентності сприймається в Пiднебеснiй, як
невід’ємна частина сучасного суспільства. Дані чинники відіграли надзвичайно важливу роль у
вивченні китайської мови, яка вже набула великого поширення у всьому світі. Китайська мова є
офіційною мовою Китайської Народної Республіки, Тайваню, Сингапурa. Китайська мова є однією з 6
офіційних мов ООН.
Для вивчення та дослідження будь-якої мови світу, потрібно знати історію не лише самої мови,
але й поринути у дослідження традицій та культури тієї чи іншої мовної спільноти. У даній статті ми
коротко узагальнимо й згадаємо історію розвитку мовознавства у Китаї та акцентуємо нашу увагу
саме на подіях ХХ-XXI століть, що i є метою нашої статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Китай – є однією з найдавніших країн світу, з
надзвичайно цікавою та багатою культурою, в свою чергу, мова вважається однією з найскладніших
для вільного оволодіння. Китайське мовознавство має свою історію розвитку та традицію, тому твори
китайських лінгвістів ще більш цікаві для лінгвістів усього світу. Це зумовлено тим, що китайська
мова менш вивчена щодо інших мов світу. Китайська мовна традиція нараховує понад 20 століть,
тобто більше 2000 років. Вже у Х столітті з'являється класифікація голосних та приголосних, де
початковим компонентом є приголосний. Розвиток фонологічної сторони слова пов’язаний з
необхідністю транскрибувати власні імена інших мов, тим самим ієрогліф зі знака, що мав значення
та звучання перетворився на фонетичній знак, тобто з логограми у монограму. Великий вплив
протягом багатьох років на розвиток китайської мови мали Буддизм та буддистська література,
монахи повинні були володіти мовами санскриту та пані.

© Ястреблянська М. В., 2011
225

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Філологічні науки

У тому ж Х столітті у літературному творі "Юнь Цзiн"1 під впливом індійської мови виникла
перша класифікація китайського слова. Граматична ж функція слова мислилась невід’ємною від
значення. XVII-XIX століття вважаються розквітом філології та історичної фонетики у Китаї. Учені
виділяють два періоди мовної традиції: до та після приходу європейців. Довгий час Китай був
закритою країною, що і стало причиною такої періодизації. У перший період (до європейців),
вивчалася своя мова, проводилися мовні досліди, що не мали жодного впливу зі сторони
європейського мовного суспільства. У даний період китайська наука розвивалася лише в межах своєї
традиції. Після приходу європейців (другий період), мовознавча традиція розвивалася на основі
визначених принципів та методів і перетворювалася на науку про мову загалом. Перша робота
китайського вченого Ма Джян Чхуна "Граматика китайської мови" побачила світ 1898 року. Автор
орієнтувався на граматику французької мови та латині. Потрібно зауважити, що французька мова
була популярна у ХVII-XIX століттях завдяки місіонерам у Китаї, еталоном інших підручників з
мовознавства стала робота Ян Шуда, на яку в 1913 року орієнтувалися учені. Авжеж не могло бути
лише європейське мовознавство, історія лінгвістичної думки в Китаї є необхідним матеріалом для
будови міцної теорії мовознавства загалом. Історичні передумови мають величезний вплив на
подальший бурхливий розвиток мовознавства Китаю. Рух "4 травня" є важливою подією у розвитку,
після революції, а саме 1924 року Лі Цзинь Си проголосив роком "розвитку освіти". Усі події сприяли
розвитку науки в країні, вчені починають розвивати усі розділи мовознавства загалом. У 1950 році
був створений науково-дослідний інститут мовознавства у складі Народної Академії Наук, що вже з
перших днів роботи почав звертати пильну увагу на питання мовознавства, збирав та перекладав
збірки, статті, присвячені питанням синології 2. Кожен науковий співробітник Народної Академії
Наук мав звукозаписуючий пристрій, завданням якого було – збирати загальні данні з фонетики;
китайські лінгвісти розгорнули величезну роботу з вивчення мови та беззаперечно досягли багато
успіхів. Важливою датою був вересень 1959 року, саме тоді виникла дискусія з питання національної
мови, оскільки, у Китаї офіційно проживає 56 національних меншин, тому потрібно не забувати про
різноманіття діалектів, так як кожна з національних меншин має свій діалект; Жень Мін Шань
зазначав, що різниця між територіальними діалектами настільки велика, що можна говорити лише
про формування, але не наявність єдиної мови. На думку вченого, назва "національна мова" насправді
являє собою лише найбільш розповсюджений територіальний діалект, яким є північний (пекінський)
[5]. Північним (пекінським) діалектом розмовляє 70 відсотків усього населення Китайської Народної
Республіки. Усі учасники дискусії єдинодушно визнали, що саме північному діалекту належить
головна роль у формуванні національної мови. Важливою ланкою мовної політики Китаю було саме
розповсюдження Путунхуа (загальнонаціональної мови) у державних масштабах. Наприкінці 1950
років, Луй Шу Cян, Чхан Чжи Гун та інші переймалися питанням "Що є слово у китайській мові",
з'являється низка публікацій з цієї теми.3 Видатний вчений Чхао Юань Жень (Chao Yuan Ren), який у
молодому віці поїхав до Сполучених Штатів (the USA) та з 1900 року плідно працював, досліджуючи
китайську мову, присвятив низку робіт поняттю слова та складоморфеми у китайській мові. Він
вважав, що саме cкладоморфема є основною, базовою одиницею в системі знакових засобів
китайської мови, а усі інші одиниці є вторинними [6]. Китайські вчені Ло Чан Пей та Ван Цзюнь
досліджували варіації вимови у Пекіні. Результатом є поява в "Путунхуа" таких фонетичних одиниць
як діафони та діафонеми.
У 1964 році Комітетом писемності видається спеціальний довідник "Лексика з легким тоном
в путунхуа", в якому були відібрані понад 20 тисяч найбільш уживаних слів. У збірці також йшлося
про наголос у двоскладових словах та словосполученнях. Проблема саме наголосу, а не тону
зазвичай не розглядають в учбових посібниках, а потрібно пам’ятати, що проблема наголосу
нерозривно пов’язана з реалізацією тону у китайській мові. Тон надає китайській мові унікальність з
одного боку, та складність в опануванні іноземцями, з іншої. Сюй Шижун, у 1967 році написав
посібник "Вправи з тонів путунхуа", в якому було докладно описано тони за загальноприйнятою

1

Юнь Цзiн /Yunjing (
) – найстарiший словник, в якому вперше описана фонологiчна система китайської
мови (Middle Chinese), aвтор невiдомий. У перiод з 1161-1203 рp "Юнь Цзiн" був опублiковий Джаном Лiньджи
(Zhang Linzhi/
). Представляє собою 43 таблицi, кожна з якиx подiляється на 4 частини, вiдповiдаючи 4
тонам.
2
Термiн синологiя (Sinology) походить вiд слова Sinai, саме так називали китайцiв. "Шовковий шлях"
вiдiграв величезну роль у назвi cучасної КНР. Європейцi називали Китай – Sin. Теpмiн "Sinology" з'явився 11
грудня 1814 року та був вперше вжитий франц. вченим Jean Pierre Abel Remusat. Sinology – наука про вивчення
китайської мови та Китаю загалом.
3
Луй Шу Сян зазначав "… фактичні границі слова виділяються на основі морфологічних ознак, чим більш
розвинена морфологія мови, тим менше труднощів виникає у дослідника…"
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шкалою4. У лютому 1958 року у Пекіні був прийнятий новий китайський фонетичний алфавіт, який
практично використовував усі букви латинської писемності [7].
У квітні 1982 року китайською науковою спілкою "Логіка та мова" був відкритий заочний
університет логіки та мови, що видавав підручники, в яких освітлювались питання структури
значення слова, теорії фонем, еволюції писемності, походження та розвитку мови, методів вивчення;
ректором університету став видатний китайський лінгвіст Ван Лi, який присвятив багато наукових
праць саме фонетиці та фонології; у 1965 році з’явився підручник, у якому професор чітко та
зрозуміло дає пояснення термінам "фонема та силабема" [8].
У 80 роках стають дуже популярними різноманітні лінгвістичні журнали, такі як "Ханьюй сюєсі"
("Вивчення китайської мови") – науково-популярний журнал. Статті присвячувалися вивченню
китайської мови як другої іноземної, висвітлювалися питання фонетики; журнал видавався один раз
на два місяці. "Юйвень чжиши цункань" (Збірка з мовознавствa) – є журналом, основним
призначенням якого було вдосконалення практичних навичок володіння мовою та відомостей з
фонетики; крім журналів, публікуються газети "Ханьюй піньінь бао" (Газета китайської фонетичної
транскрисції) та "Юйвень бао" (Мова). Усі публікації та видання сприяли підвищенню рівня
володіння мовою.
З 13 по 17 серпня 1985 року у Пекіні проводився І Міжнародний симпозіум з викладання
китайської мови, більш ніж 20 країн брали участь. На симпозіумі директор Пекінського Університету
Люй Бісун наголосив на потребі спеціалістів з китайської мови, у зв'язку з розширенням міжнародних
зв’язків. 1985 року понад 50 країн, 24 китайські вузи, 11 китайських та 14 іноземних видавництв
взяли участь; вперше на міжнародній конференції такого масштабу робочою мовою була китайська.
[9] Саме ці події та бурхливий розвиток Китаю сприяв вивченню східних мов. Наш світ охопила так
звана "китайська мовна лихоманка". Вивчення китайської мови вже набуло великого поширення в
усьому світі, майже 40 мільйонів іноземців різного віку з різних країн світу вивчають китайську мову,
близько 5000 вищих навчальних закладів світу пропонують програми та курси вивчення китайської
мови. Усі університети Китаю пропонують іноземцям безліч програм для вивчення китайської мови.
Неможливо не згадати про внесок учених колишнього СPСР у китайське мовознавство ХХ
століття. ХХ століття також було досить плідним для сходознавців усього світу, праці та досягнення
вчених були високо оцінені у всьому світі. Так, у Ташкенті, у 1957 році з 4 по 11 червня пройшла
Перша Всесоюзна Конференція сходознавців, в якій узяли участь Китай, Росія, Україна, Румунія,
Корея, Польща, Монголія, В'єтнам та інші країни. Було розглянуто понад 120 доповідей, серед яких
були доповіді таких відомих професорів, як І. М. Ошаніна, Б. А. Серебреннікова тощо. Лише у період
з 1949 по 1959 роки з'явилося понад 80 лінгвістичних робіт, враховуючи фундаментальні праці, статті
з окремих проблем, що були присвяченi китайській мові – таким є результат плідної праці радянських
учених. Особлива увага приділялася таким питанням:
- частини мови в китайській мові;
- принципи виділення головних членів речення;
- природа лексичної одиниці китайської мови;
- специфіка китайського слова та морфологічна структура слова.
Саме останнє питання є дуже важливим, адже його пояснення та вивчення надали змогу
майбутнім синологам та й просто людям, що вивчають китайську краще її розуміти та опанувати.
Вивчалася китайська мова, зіставлялася китайська та російська мови. Адже російська та китайська
мови є мовами двох різний типів: одна є мовою флективною, інша коренеізолюючою. У
1953 р. видатний учений В. М. Солнцев присвятив проблемі слова та кореня в китайській мові свою
кандидатську дисертацію, вперше в китаєзнавстві сформована проблема конверсії як
словоутворюючого засобу.
У 1957 році вийшла робота іншого вченого, С. Є. Яхонтова "Категория глагола в китайском языке"
яка і сьогодні є цінним внеском в китайське мовознавство. Робота була перекладена китайською
мовою та внесена до "Бібліотеки лінгвіста".
Важливою є робота М. К Румянцева, що стосувалася експериментальних даних з інтонації речень
у сучасній китайській мові, робота була написана на основі серйозного дослідження автора.
Опрацювання та дослідження фонетики китайської мови представлено трьома дослідженнями:
"Структура складу в китайській національній мові" А. А. Драгунова та Е. Н. Драгунової, "Фонемний
склад китайської мови" І. Н. Гальцевої та "Акустична природа словесного наголосу у сучасній
китайській мові" Н. А. Спешнєва. Саме завдяки цим працям стрімко розвивається китайська
фонологія, тому що вони послужили надійним фундаментом для подальших досліджень. За останні

4

тон (вiд гр. tonos – напруження). Шкала про 4 тони китайської мови. Перший тон позначається – 55, другий
– 35,третiй – 21, четвертий – 51.

227

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 55. Філологічні науки

роки успішно підготовлено десятки китаїстів-спеціалістів, у чому і полягає можливість подальшого
розвитку філологічного китаєзнавства (синології).
Із поданого вище матеріалу, можна зробити висновки, що китайська мовознавча традиція
зародилася досить рано, поступово розвивалася. Дослідження та вивчення Путунхуа цікавило здавна
не лише китайських учених, але й вчених з усього світу. Початок ХХ століття знаменується
бурхливим розвитком мовознавчої традиції (синології) y Китаї. Цей процес природній та зрозумілий,
адже почався бурхливий розвиток самої країни (Китаю).
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Ястреблянская М. В. История развития языковедческой традиции в Поднебесной.
В статье рассматривается зарождение и исторический ход развития языковедческой традиции в
Китае, становление и развитие синологии, как науки о Китае и китайском языке. Исследование
китайского языка вызвало особый интерес Западных ученых, определены основные изменения,
которые произошли внутри страны конца XIX – начала ХХІ столетий.
Yasrteblyanska M. V. Developmental History of China's Linguistic Tradition.
The article summarizes the conception and development of Chinese linguistic tradition, Sinology as a new
study about China, and Chinese language. By showing the interest in the research of the Chinese language
simultaneously by Western and Chinese scholars, it evaluates what changes occurred inside the country,
especially from the beginning of 19th century to present days.
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студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / Катерина
Яківна Климова. – Житомир : ПП "Рута", 2010. – 560 с.
Актуальність монографічного дослідження Катерини Климової не викликає жодних сумнівів,
оскільки компетентність сьогодні вважається не лише гарною ознакою освіти, а й передумовою
успішної самореалізації випускника у суспільстві, передумовою розвитку самого суспільства. Варто
зазначити, що ґрунтовного цілісного дослідження проблеми формування мовнокомунікативної
професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів у
сучасній лінгводидактиці на сьогодні немає. З огляду на це пропонована у монографії методична
система навчання української мови майбутніх учителів-нефілологів є спробою автора вирішити
окреслену вище проблему.
Зміст монографії роботи викладено у чотирьох розділах, які відображають етапи – послідовні
кроки автора у дослідженні таких аспектів формування мовнокомунікативної професійної
компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів, як:
філософський, психолого-педагогічний, лінгвістичний, дидактичний та лінгвометодичний. Це етапи
окреслення теоретико-методологічних засад українськомовного навчання майбутніх учителів,
моніторингу якостей мовлення студентів у процесі їх професійного спілкування, проектування
науково обґрунтованої методичної системи, організації і проведення експериментально-дослідного
навчання за цією системою.
Теоретичні засади дослідження становлять праці з філософії, психології, мовознавства, педагогіки.
Зокрема,
фундаментальним
підґрунтям
формування
мовнокомунікативної
професійної
компетентності майбутніх фахівців є нова філософія освіти як "наука про людину" (В. Андрущенко,
В. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, О. Кульчицька, З. Курлянд, Н. Ничкало, В. Орлов, О. Пєхота,
О. Савченко, М. Чобітько, О. Шестопалюк та ін.). Важливу роль у роботі відіграє компетентнісний
підхід до навчання (Д. Равен, Н. Хомський, А. Хуторський, О. Савченко, Н. Бібік, Л. Ващенко,
І. Єрмаков, О. Локшина, О. Пометун та ін.). Аналіз праць українських та зарубіжних педагогів,
психологів, мовознавців та лінгводидактів (Д. Хаймз. А. Андреєв, В. Антипова, В. Буряк, Н. Волкова,
О. Горошкіна, І. Дроздова, Л. Мацько, В. Метаєва, С. Омельчук, В. Орлов, Н. Остапенко, Е. Палихата,
О. Селіванова, О. Семеног, Т. Симоненко та ін.) із проблем компетентностей і компетенцій дав
авторові змогу визначити поняття "мовнокомунікативна професійна компетенція" і
"мовнокомунікативна професійна компетентність" майбутнього вчителя-нефілолога.
Окреслюючи психологічні засади дослідження, автор спирається на праці з таких напрямів
лінгвістики, як: психолінгвістика (Ч. Осгуд, О. Леонтьєв, І. Зимня, Є. Пасов, А. Залевська, Л. Засєкіна,
В. Красних та ін.), когнітивна лінгвістика (Дж. Лакофф, Г. Томпсон, О. Кубрякова, Х. Шмідт,
А. Вежбицька та ін.), лінгвопрагматика – загальна теорія комунікації (Ч. Морріс, Дж. Остін, Л. Мінкін
та ін.).
Лінгвістичну основу книги закладено у працях із різних галузей сучасного мовознавства:
загального і конкретного (С. Єрмоленко, К. Городенська, П. Гриценко, М. Кочерган, Л. Масенко,
Л. Мацько, О. Селіванова, М. Плющ та ін.), стилістики української мови (В. Ващенко, М. Гладкий,
П. Дудик, С. Єрмоленко, А. Коваль, Л. Мацько, М. Пентилюк, М. Пилинський, О. Пономарів,
І. Чередниченко та ін.), сучасної риторики (Л. Мацько, Г. Сагач, З. Куньч, М. Львов, Н. Голуб та ін.),
дискурсології (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, В. Карасик, О. Кубрякова, О. Селіванова та ін.),
функціональної лінгвістики (А. Мартіне, М. Мамудян, Дж. Харві, О. Бондарко, А. Загнітко,
І. Вихованець, Ф. Бацевич та ін.), корпусної лінгвістики (В. Широков, О. Бугаков, Т. Грязнухіна,
О. Костишин, М. Кригін, Т. Любченко, О. Рабулець, О. Сидоренко, Н. Сидорчук, І. Шевченко,
О. Шипнівська, К. Якименко та ін.), соціолінгвістики та лінгвокультурології (Ф. Бацевич, В. Брицин,
В. Демченко, В. Жайворонок, Ю. Жлуктенко, А. Загнітко, Л. Масенко, О. Мельничук, В. Радчук,
В. Русанівський, Л. Ставицька, М. Стріха, Н. Шумарова та ін.).
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Педагогічне проектування методичної системи формування мовнокомунікативної професійної
компетентності студентів педагогічних ВНЗ закономірно спирається на педагогічні (В. Безпалько,
С. Гончаренко, С. Вітвицька, П. Гусак, І. Дичківська, О. Дубасенюк, М. Кларін, Т. Мантула,
О. Мельников, Т. Морозова, Н. Нікокошева, О. Онопрієнко, О. Пєхота, О. Пометун, О. Рудницька,
С. Савелова, О. Сердюк, С. Сисоєва, Н. Сидорчук, В. Сластьонін, Н. Юсуфбеков та ін.) та
лінгводидактичні праці (О. Біляєв, М. Вашуленко, О. Глазова, Н. Голуб, І. Данилюк, Т. Донченко,
В. Дороз, С. Єрмоленко, А. Загнітко, С. Караман, Г. Козачук, О. Кучерук, Л. Мацько,
В. Мельничайко, О. Олійник, Я. Остаф, Л. Паламар, М. Пентилюк, М. Плющ, Т. Рукас,
Л. Симоненкова, Л. Скуратівський, Л. Струганець, С. Шевчук, Г. Шелехова, Н. Шкуратяна, І. Ющук
та ін.).
З огляду на багатоплановість дослідження, зробимо деякі акценти, які, на наш погляд,
відображають його специфіку.
Питання про літературні норми сучасної української мови, розглянуте автором у культуромовній
площині, сприяло з’ясуванню змісту однієї з вимог до мовнокомунікативної професійної
компетентності студентів – систематизованих знань мовних норм. Зауважимо, що у монографії
пропоновано вичерпне, на наш погляд, визначення мовнокомунікативної професійної компетентності
студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів (МКПК) як особистісної якості,
що передбачає: 1) систематизовані знання про мову як найвище надбання цивілізації; 2) знання
правил мовного спілкування; 3) знання норм сучасної української літературної мови, уміння і навички
оптимального використання цих знань у професійному спілкуванні, спроможність до рефлексії,
розвинуте "чуття мови"; 4) уміння і навички правильної побудови зв’язних текстів, зумовлених
потребами професійної комунікації; 5) уміння користуватися інформаційно-довідковими джерелами
для українськомовного самонавчання і самовдосконалення. Цілком слушно автор вважає необхідним
фактором формування мовнокомунікативної професійної компетентності креативність як особистісну
якість майбутнього педагога.
Методичну систему, презентовану К. Климовою у книзі, побудовано відповідно до
загальнодидактичних та конкретнометодичних принципів педагогічного проектування. Виокремлення
її взаємопов’язаних структурних компонентів – технологій формування орфографічної, фонологічної
та орфоепічної, лексичної та фразеологічної, граматичної та пунктуаційної, стилістичної та
дискурсивної складових мовнокомунікативної професійної компетентності – закономірно відповідає
структурі та взаємозв’язкам рівнів мовної системи. Позитивним у роботі є уточнення дефініцій
понять технологія, метод, прийом, засіб, форма навчання, вправа, завдання з мови та ін.,
обґрунтовані працями провідних учених.
Катерина Климова, на наш погляд, знайшла оптимальний спосіб розв’язання проблеми
формування мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх учителів-нефілологів –
через комплекси завдань з української мови, в основу яких покладено навчально-пізнавальну,
науково-дослідну та квазіпрофесійну діяльність студентів.
Приємне враження справляє розділ монографії, присвячений креативності майбутніх учителівнефілологів. Функціональна модель поетапного її формування засобом створення усних і письмових
наукових текстів (від конспекту до магістерської роботи; від виступу на колоквіумі до публічного
захисту кваліфікаційної роботи) апробована автором у процесі викладання української мови на
нефілологічних факультетах. Варто зазначити, що книга (як в основному тексті, так і в додатках)
містить чимало методичного матеріалу, який може викликати інтерес у викладачів вищої школи.
Експериментально-дослідне навчання за авторською методичною системою відбувалося згідно з
вимогами до організації та проведення наукового дослідження. Якісна та статистична характеристика
результатів педагогічного експерименту, відображена на сторінках монографії, підтверджує
ефективність пропонованої методичної системи.
На нашу думку, монографія викличе щирий інтерес у студентів нефілологічних факультетів
педагогічних ВНЗ, магістрантів, аспірантів, учителів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами
культури професійного педагогічного спілкування.
Ніна Голуб,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії навчання української мови
(Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук)
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НАУКОВИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ
Когут О. В. Архетипні сюжети й образи в сучасній українській драматургії (1997-2007 рр.) :
монографія / О. В. Когут. – Рівне : НУВГП, 2010. – 440 с.
Сучасна українська драматургія перебуває здебільшого поза науково-інформаційним полем, хоч
останнім часом з’явилися деякі монографічні дослідження з цього питання – О. Бондаревої,
М. Шаповал, Л. Залеської-Онишкевич, Н. Корнієнко. Проте і досі відсутні наукові роботи, що містять
системний аналіз сюжетно-образної системи новітньої (постмодерної) драматургії на основі
архетипної критики, що видається продуктивним напрямком дослідження драматичних феноменів.
Актуальність монографії О. Когут полягає не лише в цьому, а й, передусім, у тому, що є потреба в
актуалізації драматичної творчості сьогодення – на тлі помітного звуження театральної сфери,
руйнування традицій, які складалися протягом багатьох століть.
А треба визнати, що нині український театр перебуває у критичному стані, хоч тяглість традицій у
драматургії дає про себе знати і в епоху різноманітних інформаційних технологій та електронних
засобів, серед яких навіть кіномистецтво починає втрачати свою актуальність. Ота тяглість традицій
забезпечується, насамперед, наявністю та функціонуванням архетипів у художній свідомості
суспільства (чи принаймні у сфері творчої інтелігенції), серед яких автор монографії виділяє
"сюжетні архетипи", які знаходить у п’єсах сучасних українських авторів та інтерпретує з погляду
міфологічної критики.
Завдання в О. Когут не з легких: вписати сучасну драматургію в художньо-стильові,
концептуальні канони, а зробити це непросто, адже ми всі перебуваємо всередині процесу творення
нових літературних фактів, не маємо можливості глянути на цей процес збоку чи спробувати
піднятися над ним. Тим не менше, автор монографії знаходить науковий спосіб кваліфікації нових
художніх фактів, які вкладаються у 1997 – 2007 рр., розглядаючи їх у контексті постмодерних
тенденцій. На думку О. Когут, сучасна драматургія у своїх художніх та ідейно-смислових пошуках в
основному апелює до бароко, романтизму і реалізму, як це показано у другому, третьому і четвертому
розділах монографії. Перший із них присвячений методологічним та історіографічним питанням.
Варто визнати, що такий підхід у науковому аналізі є адекватним до тих явищ, які постали у
сучасній драматургії (автор оперує у монографії кількома десятками п’єс, які справді справляють
враження многоликості та художньої наповненості на тлі сучасного літературного процесу). У
постмодерному словесному мистецтві найпомітніше себе виявили необарокові тенденції, викликані
до вжитку у літературі як соціально-історичними змінами, так і модерними пошуками у жанровостильовій та поетикальній сфері. Неоромантичні алюзії у сучасній драматургії стали наслідком
ірраціонального художнього мислення, яке є своєрідною реакцією на нормативні основи соцреалізму
з його матеріалістичними інтенціями. Що ж до реалізму (реалістичність завжди була властива
словесній творчості), то, як доведено у монографії, нині у драматургії маємо варіант
"моделювального реалізму", тобто не зовсім реалізму, а набору реалістичних тем, мотивів, образів, які
створюють певну модель світу, а скоріше – суспільства, в якому індивідуальність в об’єктивних
обставинах шукає себе і смисл життя (звідси і психологізм зображення).
Літературознавча концепція О. Когут спирається на численні приклади сучасної драматургії
(десятки імен, десятки творів), які фактично вперше вводяться автором у дослідницьке поле.
Звичайно, не всі вони художньо рівноцінні, але вони є фактом сучасного буття української драми. У
монографії відсутні оцінки художньої якості аналізованих п’єс, тому складається враження, що маємо
справу з художньо досконалими витворами, які постачають дослідникові матеріали для вивчення
"сюжетних архетипів". Очевидно, авторові варто було б зважати на літературну вартість описуваних
творів, які лягли в основу дослідження. Зазначу, що О. Когут звертає пильну увагу на їх зміст,
докладно інтерпретує сюжетні, жанрово-стильові та поетикальні засоби, особливо прискіпливо
аналізує персонажів, і це зрозуміло не тільки з огляду на те, що цього вимагає дослідницька стратегія
і тактика, а й відсутність у читача "пам’яті" про ці твори, адже вони не є масовим чтивом, вони зрідка
друкуються у збірниках п’єс, вони часто заховані в Інтернеті, тому їх варто оприявнити, детально
розібратися у тексті.
На мій погляд, видається некоректним уведення до другого розділу "Бароко як стильова концепція
української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ ст." підрозділів 2.1 та 2.2, де розглядаються
"політеїзм у сюжетній матриці" і "містична структуруюча гра праслов’янських кодів", що до бароко
не має відношення, адже українське бароко не було заглибленим у праслов’янське коріння (вказані
підрозділи можна було б оформити в окремий розділ). Крім того, тут варто вести мову не про бароко
як стильову концепцію сучасної української драматургії, а про необароко, бо справжнє бароко
завершилося на рубежі ХVIII – ХІХ ст. і в такому вигляді вже більше ніколи в літературу не
повернеться.
231

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Наукове життя

Зважаючи на те, що монографія О. Когут кваліфікується як робота з історії української літератури,
теоретичний аспект у ній мінімальний, а то й недостатній. Зокрема, варто було б підсилити
теоретичні засновки і поняття, які стосуються термінів "сюжетний архетип", "необароко",
"моделювальний реалізм"; не зайве було б обґрунтувати хронологічний чинник обраних для
інтерпретації п’єс (1997 – 2007 рр.), а відтак викласти своє розуміння "українського постмодернізму",
оскільки на сьогодні тут чимало непевного, неясного і суперечливого. Натомість доволі
кваліфіковано і вичерпно проаналізовано теорію архетипів, яка є основоположною в рецензованій
монографії.
Монографія О. Когут – це ґрунтовне і самостійне філологічне дослідження, в якому розроблено
актуальні проблеми сучасного літературного процесу. На сьогодні ніхто так зважено і кваліфіковано
не опрацював тему сучасної української драматургії, як О. Когут, котра не лише оприявнила численні
п’єси, створені останнім часом, а й систематизувала цей матеріал, синтезувала художні пошуки у
царині драматургії, визначила її провідні ідейно-смислові, жанрово-стильові та поетикальні пошуки,
на основі аналізу сюжетних архетипів запропонувала "кодову систему" нинішньої драматичної
творчості.
За своїм змістом і фаховою формою викладу монографія О. Когут є помітним внеском у сучасне
українське літературознавство, вона заповнює недосліджені або малодосліджені аспекти української
драматургії, має науково-теоретичне і практичне значення, тому може бути рекомендована
спеціалістам, студентам і всім, хто цікавиться сучасною українською літературою та сьогочасним
модерним театром.
Петро Васильович Білоус,
доктор філологічних наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на диску, 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 диску повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри – Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули – в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

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

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5-6 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена у
відповідності до вимог ВАК (Бюллетень № 5 за 2009 р, № 3 за 2010 р.).
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті
(курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian And English (on the
Material of Journal Articles in the Field of Mechanical Engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, асистенту кафедри педагогіки
Щербаковій Н.П. (каб. 307 центрального корпусу). Диск, що містять остаточні (з усіма внесеними
правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий відділ університету
Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Диски з текстами статей авторам не повертаються.

Редколегія

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

Л. М. Артюшин
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