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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

Roman Turowski, 
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) 

ZADZIWIAJ ĄCE ZBLI ŻENIA: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN A MY ŚL PRAWOSŁAWNA 
TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNA WG JERZEGO KLINGERA 1 

У статті представлено оригінальне бачення автора християнських поглядів Тейяра де Шардена. 
Обґрунтовано різницю в оцінках філософських поглядів Т. де Шардена – від категорично критичних до 
позитивних. Досліджувану проблему розглянуто в статті з позицій аналізу еволюційного монізму, 
трактування Т. де Шарденом питань первородного гріха, доктрини спокутування, космічного 

тлумачення Христа та есхатологічного бачення християнських доктрин. Сформульовано висновок про 
взаємозв’язок творчого доробку вченого з візією християнського еволюціонізму, а також теоретичними 

розробками В. Соловйова та М. Бердяєва. 

Wstęp. Pierre Teilhard de Chardin był nie tylko oryginalnym uczonym-przyrodnikiem i paleontologiem, ale 
też głębokim filozofem chrześcijańskim. Można go zaliczyć do szeregu najbardziej ciekawych autorów XX 
wieku. Jednak zarówno osoba Teilharda, jak też jego prace, do dziś są przedmiotem ostrych dyskusji. Francuski 
jezuita jest najbardziej znany jako chrześcijański ewolucjonista, ale nie na tym polega jego znaczenie jako 
myśliciela. Podobnie jak przed nim Włodzimierz Sołowiow, Teilhard dążył do wypracowania całościowego 
obrazu świata, obejmującego zarówno dyskurs nauk pozytywnych jak też chrześcijańską tradycję teologiczną. 
Jego mistyczne wizje znalazły swój wyraz w szeregu esejów jak Liturgia Wszechświata (Hymne de l’Univers) 
czy Środowisko Boże. Zawarte w tych dziełach koncepcje zostały swego czasu potępione przez Piusa XII, były 
też ostro krytykowane przez takich tomistów jak Jacques Maritain i Etiene Gilson. Teilhard miał jednak też 
wielu zwolenników, wśród których można wymienić kardynała Franza Königa czy kardynała Henri de Lubaca.  

Jeśli chodzi o ocenę Teilharda przez autorów prawosławnych, to zdania na temat jego twórczości też są 
podzielone. Z jednej strony mamy tu do czynienia ze skrajnie krytyczną oceną, reprezentowaną na przykład 
przez Wasilia Zieńkowskiego, który w artykule О трудах Тейярa де Шарденa określił myśl francuskiego 
jezuity jako nową mitologię.2 Z drugiej jednak strony, spotykamy się też z oceną bardzo pozytywną wydaną 
przez polskiego teologa prawosławnego Jerzego Klingera3, który uważał, iż poglądy Teilharda w sposób 
zadziwiający współbrzmią z egzegezą patrystyczną i rosyjską myślą prawosławną.  

W moim artykule spróbuję się przyjrzeć właśnie tej drugiej ocenie i argumentom stosowanym przez Klingera 
na jej poparcie. Chciałbym też, podążając w ślad za polskim teologiem, ukazać zadziwiające podobieństwa 
mistycznych intuicji Teilharda do obrazów metafizycznych tak bardzo charakterystycznych dla całej tradycji 

                                                 
1 Artykuł jest identyczny z referatem wygłoszonym w trakcie miedzynarodowej konferencji naukowej ''Recepcja myśli 

rosyjskiej w Europie'', Kraków, Akademia Ignatianum, 27-28 czerwca 2013. 
2 Зеньковский В., О трудах Тейярa де Шарденa., [w:] Основы христ. философии, Париж, 1964, т. 2 (приложение II) 
3 Jerzy Klinger urodził się w 1918 r. w Smoleńsku. Był jedynym synem Rosjanki Raisy Bakalińskiej i Polaka Witolda 

Klingera. Ojciec był profesorem filologii klasycznej na Uniwersytecie Kijowskim. Jerzy wychował się w rodzinie mieszanej, w 
atmosferze dwóch kultur i duchowości. W 1924 wraz z matką i ojcem on już mieszka w Poznaniu, gdzie kończy szkołę i dostaje 
się na Uniwersytet, równolegle na wydział polonistyki i filozofii. W latach studiów dał się poznać jako poeta i tłumacz poezji 
rosyjskiej, osobiście znał się z Tuwima i Staffem. Po wybuchu wojny przedostał się do Warszawy, gdzie ukrywał się jego ojciec, 
poszukiwany przez hitlerowców w ramach likwidacji naukowców polskich. W stolicy pracował jako sprzedawca żelaznych 
piecyków, udzielał się też, wraz z ojcem, jako nauczyciel łaciny i polskiego na tajnych kompletach. Wówczas Klinger brał też 
aktywny udział w życiu liturgicznym prawosławnej katedry pełniąc tam funkcję subdiakona. Tamtejszy metropolita Dionizy 
wprowadził Klingera do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Po powstaniu warszawskim, w ślad za 
rodzicami, Klinger przedostał się do Krakowa, gdzie już po wojnie ukończył studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego u Władysława Tatarkiewicza. Znajomość z Romanem Ingardenem, zainteresowanie fenomenologią, której ten 
był wybitnym przedstawicielem, ale bardziej jeszcze estetyką Ingardena legły u podstaw ogłoszonej przez Klingera pracy 
O strukturze dzieła poetyckiego. Studiował też w prawosławnym Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. W 1952 Klinger otrzymał 
święcenia kapłańskie, po czym pracował jako proboszcz w Kętrzynie i w Warszawie, od 1968 - w parafii prawosławnej w 
Poznaniu. Napisał szereg artykułów o filozofii rosyjskiej oraz przetłumaczył na język polski Prawosławie Paula Evdokimova, 
jako pierwszy przywiózł z Paryża książki ważnych myślicieli rosyjskich. W 1962 Klinger uzyskał stopień doktora na podstawie 
rozprawy Eschatologiczny aspekt Eucharystii na tle genezy dwóch form konsekracyjnych w kanonie pierwszych wieków. W 1966 
otrzymał nominację na docenta i objął kierownictwo Katedry Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej. W 1972 uzyskał 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Klinger udzielał się też aktywnie w ruchu ekumenicznym. W 1975 roku, podczas 
pobytu na V Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Nairobi zapadł na ciężkie przeziębienie. Zmarł rychło po 
powrocie do kraju w lutym 1976 roku. 
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prawosławnej, tak teologicznej jak też – filozoficznej. Kwestię źródła i podstaw takiego podobieństwa 
pozostawię jednak otwartą. 

Na ile dziś wiadomo badaczom jego twórczości, Teilhard de Chardin nigdy nie studiował dzieł ani teologów 
ani filozofów prawosławnych. W żadnym ze swych pism nie dał też wyrazu bezpośredniemu zainteresowaniu 
tymi obszarami teologii i filozofii. Mało tego, według Klingera, ''(...) Kościół rzymski był dla niego [Teilhard’a] 
najbardziej pełnym wyrazem kosmicznej syntezy ewolucyjnej, będącej ośrodkiem jego światopoglądu''.4 Mimo 
to, polski teolog dostrzega istotowe podobieństwa myśli Teilharda we wszystkich jej kluczowych momentach do 
dyskursu wschodniochrześcijańskiego. 

Takich kluczowych punktów doktryny francuskiego jezuity, będących zarazem punktami jej styczności z 
prawosławiem, Klinger wymienia siedem. Chciałbym teraz przejrzeć się każdemu z nich po kolei wskazując za 
każdym razem, w ślad za polskim teologiem, na ich głębokie pokrewieństwo z tradycją wschodniochrześcijańską 
i wyrastającą z niej tradycją filozofii rosyjskiej. 

1. Monizm ewolucyjny Teilharda. Pierwszym i zarazem centralnym takim punktem jest dla Klingera 
monizm ewolucyjny Teilharda. Istotę tego, co polski teolog określa jako monizm ewolucyjny wyrażają 
następujące słowa francuskiego myśliciela: ''(...) Materia i Duch nie są to dwie rzeczy, lecz dwa stany, dwa 
oblicza tego samego tworzywa kosmicznego''.5 W takiej dychotomii Duch występuje jako skierowane w 
przyszłość dążenie ku jedności, materia zaś – jako hamujące działanie bezwładu i mnogości. 

Klinger sprawiedliwie upatruje podobnych intuicji już u Apologetów (Justyn Męczennik, Tertulian, Klemens 
Aleksandryjski, Tacjan Syryjczyk), w myśli których zaznacza się wyraźna korelacja miedzy tym, co duchowe, a 
tym, co materialne, między wewnętrznym życiem Boga a światem materialnym.6 Znalazło to na przykład wyraz w 
teorii tak zwanej doczesnej generacji Logosu, w myśl której Syn Boży-Logos rodzi się w związku ze stworzeniem 
świata, lub nawet w momencie stworzenia. Tak Tacjan Syryjczyk (120-180) twierdzi, iż początkowo Logos był w 
Ojcu jako Jego logike dynamis (λογική δυναµεις)7. Z kolei Teofil z Antiochii (zm. 180) wyróżnia dwa kolejne w 
czasie stany Logosu - (a) Logos w Ojcu jako jego nous kai fronesis (νους και φρονεσης), oraz (b) Logos na 
zewnątrz jako proforikos (προφορικος). Według Klingera, taką koncepcję zmiany w Bogu8 można by interpretować 
jako próbę przeniesienia ewolucji ze świata w obręb samego życia Bożego, która jego zdaniem może być 
rozpatrywana jako antyczny odpowiednik specyficznej doktryny ewolucyjnej Teilharda. Podobnego rodzaju 
ewolucjonizm myśli wschodniej polski teolog dostrzega również w doktrynie montanizmu, wyodrębniającej trzy 
kolejno następujące po sobie epoki ludzkości jako przejawy Trzech Osób Trójcy.9 

Postawę, którą można kojarzyć z ewolucjonizmem, Klinger widzi też w tradycji hezychastycznej, uznawanej 
przez swych adeptów ''(...) za nowe Objawienie pozostające w podobnym stosunku do Ewangelii jak Ewangelia 
do Starego Testamentu''.10 Ideę o stopniowej ewolucji Objawienia głosili Włodzimierz Sołowiow, Wasyli 
Rozanow i Dymitr Mereżkowski, którzy zapowiadali po Kościele Piotra nadejście Kościoła Jana, kiedy to 
zostaną odsłonięte wszystkie tajemnice chrześcijańskie i trzy gałęzie chrześcijańskie ponownie się złączą ze 
sobą. W bardziej eklezjalnej formie tę ideę podejmuje Wladimir Łosski, w myśl którego ''(...) epoka 
chrystocentryczna w Kościele w okresie soborów powszechnych została zastąpiona przez epokę 
pneumatocentryczną od czasu renesansu monastycyzmu kulminującego w hezychazmie''.11 Ewolucyjna intuicja 

                                                 
4 J. Klinger, O. Teilhard de Chardin a tradycja kościoła wschodniego, [w:] O istocie prawosławia, Warszawa 1983, s. 343. 
5 P. Teilhard De Chardin, Le Coeur de la Matiere, Paris 1976, s. 29, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt. s. 345. 
6 Szukanie u Ojców greckich jakiegoś systemu ewolucji przypominającego system Teilharda wydaje się być na pierwszy 

rzut oka zadaniem niewdzięcznym. Autorzy ci opierali się bowiem na filozofii greckiej z jej doktryną niezmiennych species, 
gotowych pierwowzorów na których jest budowana cała natura. Taki paradygmat z jednej strony uniemożliwiał przyjęcie 
jakiejkolwiek koncepcji ewolucji natury materialnej, chociaż z drugiej strony nie wykluczał on możliwości istnienia ewolucji 
w sferze ducha. 

7 Tacjan, Oratio ad Graecos, Diatessaron 5, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 344. Por. Do Autolika, [w:] Naumowicz J. 
oprac., Pierwsi apologeci greccy. Kwadratus, Arystyges z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, 
Micjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz, Kraków 2004. 

8 Już Orygenes dostrzegał słabość takiej koncepcji teologicznej, która jest nie do pogodzenia z pojęciem Boga jako bytu 
absolutnego. Mówi on więc o odwiecznym rodzeniu się Logosu. Nie mogąc jednak oderwać pojęcia Boga od świata i uznając 
wieczność Logosu, Orygenes jest zmuszony do uznania wieczności świata istniejącego w formie procesu cyklicznego. Każdy 
z takich cykli kończy się apokatastazą, kiedyś może też nastąpić apokatastaza ostateczna, kładąca kres kolejnym cyklom 
świata. Takie ścisłe powiązanie Boga i świata znajduje u Orygenesa wyraz także w specyficznej doktrynie Objawienia, w 
myśl której wszystkie byty materialne jawią się jako symbole rzeczywistości duchowej. 

9 Na chrześcijańskim Wschodzie montanizm, uznany przez Kościół za herezję, nigdy nie został do końca 
przezwyciężony. Z kolei, Zachodnią reakcją na niego była teoria o całkowitym zakończeniu Objawienia wraz ze śmiercią 
ostatniego Apostoła. Na Wschodzie natomiast Grzegorz z Nazjanzu (330-390) usprawiedliwia stopniowy rozwój nauki o 
Duchu Świętym stopniowym wyłanianiem Objawienia w Kościele. Por.: Grzegorz z Nazjanzu, Oratio XXXI, 26, 27. 

10 Dz. cyt., s. 344. Zresztą, zbliżone idee można odnaleźć w mistycznym nurcie franciszkańskim w XIII wieku, gdzie 
była mowa o zastąpieniu Ewangelii pisanych przez Wieczne Ewangelia, lub też u Joachima da Fiore, wyróżniającego w 
historii zbawienia trzy kolejne etapy - Epokę Ojca, Epokę Syna oraz Epokę Ducha Świętego. 

11 Łosski W., Teologia Mistyczna Kościoła Wschodniego Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1989, cyt. za: J. Klinger, 
Dz. cyt., s. 346. 
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Teilharda różni się od powyższych doktryn, jak że istotnych dla dyskursu filozofii rosyjskiej. Zarazem jednak 
intuicji tej jest znacznie bliżej do nich niż do odpowiedniego katolickiego paradygmatu, w którym podkreślano 
dualizm Boga i świata oraz akcentowano na zamkniętym charakterze Objawienia. 

W podobnym do Teilharda kluczu wyraża się przytaczany przez Klingera teolog prawosławny Paul Evdokimov 
według którego ''(...) aby zrozumieć biblijną antropologię, należy naprzód odsunąć wszelki klasyczny grecki 
dualizm duszy i ciała jako dwu walczących ze sobą substancji. (...) Duch, będący kategorią religijną, jest zasadą, 
która kwalifikuje, podkreśla, na wszystkim kładzie piętno innego bytu i wyraża się zarówno przez psychiczność, 
jak materialność, zabarwiając je swą obecnością''.12 Jak twierdzi polski teolog prawosławny, ''(...) w ramach tego 
prawosławnego monizmu duchowe jest [wszystko] to, co wiąże się z przyszłością''.13 Ilustracją swoistego monizmu 
ewolucyjnego obecnego w prawosławiu mogą też służyć słowa prawosławnego liturgisty Aleksandra Schmemanna, 
w myśl którego ''(...) Kościół należy do nowego eonu, a więc do Królestwa Mesjasza, które w stosunku do tego 
świata jest Królestwem przyszłego wieku (...) Chrześcijanie żyją w tym świecie (...), a równocześnie ich życie jako 
nowego stworzenia ukryte jest z Chrystusem w Bogu i objawi się trwale w drugim przyjściu Chrystusa, gdy 
zakończy się dualizm tych dwóch eonów''.14 

A więc, zarówno Teilhahrd, jak też Evdokimov i Schmemann, zgodnie twierdzą, iż Świat i Kościół, 
podobnie jak materia i duch, nie są dwoma oddzielonymi od siebie substancjami, lecz reprezentują sobą dwa 
kolejne etapy procesu kosmicznego, którego całkowita jedność objawi się w Powtórnym Przyjściu. 

2. Grzech Pierworodny. Jako drugi punkt styczności dyskursu wschodniochrześcijańskiego z myślą 
Teilharda Klinger wymienia naukę o Grzechu Pierworodnym, zadziwiająco w obu przypadkach zbieżną. 

W przedstawionym przez francuskiego uczonego obrazie ewolucji istotne miejsce zajmują pewne punkty 
przełomowe. Za takie Teilhard uważa wyłonienie świadomości refleksyjnej, Wcielenie Chrystusa oraz 
''planetyzację'' ducha ludzkiego. W szeregu tym zabrakło momentu upadku. Według Klingera, wygnanie z Raju 
autor Liturgii Wszechświata postrzega bowiem jako ''(...) immanentny skutek pierwotnego stanu materii jako 
czystej mnogości, zawsze zdolnej do dezintegracji przy nie dość silnym jeszcze zespoleniu przez ducha''.15 W 
kontekście powyższego należy też rozumieć słowa Teilharda o tym, iż ''(...) pierwotna słabość jest w 
rzeczywistości dla stworzenia zasadniczym warunkiem jego powstania z mnogości, którą ono, póki nie jest 
ostatecznie uduchowione, wciąż w sobie nosi jako tendencję do upadku wstecz, w rozproszeniu''.16 

Klinger zwraca uwagę, iż bardzo podobną koncepcję zaproponował Paweł Florenski, według którego grzech 
jest rozkładem osobowości, rodzajem duchowej ''rozwiązłości'' przeciwstawnej wobec tego, co w języku 
prawosławia jest określane jako scalająca mądrość (Целомудрие).17 W przeciwieństwie do Augustyna, Kościół 
wschodni pojmuje grzech jako defekt natury, nie zaś jako grzech osobisty każdego człowieka.18 Z kolei samo 
pojęcie natury, przede wszystkim stosunek natury do łaski Teilhard ujmuje, zdaniem Klingera, nie w duchu 
teologii katolickiej, lecz raczej na sposób prawosławny. Tak na Zachodzie łaskę pojmowano jako kategorię 
zewnętrzną wobec natury stworzonej. Prawosławny teolog Paul Evdokimov pisze, iż rozgraniczenie takie 
jeszcze bardziej podkreślono w Reformacji, gdy ''(...) z łaski naturalnej scholastyków uczyniono zasadę 
antynaturalną''.19 Natomiast w ujęciu Grzegorza z Nyssy, w człowieku pierwotnym jest obraz Boży, zaś 
człowiek ''naturalny'' jest do niego niejako dodany.20  

W sposób zadziwiająco podobny sam Teilhard twierdzi, że ''(...) oddziaływanie, wnoszące we Wszechświat 
życie, ład i spójność, jest oddziaływaniem łaski. Teologowie, skrępowani aparaturą filozoficzną czynią z łaski 
coś infrasubstancjalnego, wbrew wszystkim doświadczeniom mistyków. (...) Łaska jest w nas czymś nie mniej 
głębokim, nie mniej substancjalnym niż człowieczeństwo. Wręcz przeciwnie, jest czymś głębszym, bardziej 
substancjalnym. Skoro jesteśmy ochrzczeni materią kosmiczną i wodą poświęconą, więcej jest w nas Chrystusa 
niż nas samych. Właśnie dzięki temu, że Chrystus w nas dominuje, możemy ufać, że kiedyś staniemy się w pełni 
sobą''.21 Klinger zwraca uwagę na analogię z przytoczonymi wyżej autorami prawosławnymi nawet na poziomie 

                                                 
12 P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 123. 
13 J. Klinger, dz. cyt., s. 346. 
14 A. Schmemann, Wwiedienije w liturgiczeskoje bogoslowije, Paris 1961, s. 73. 
15 J. Klinger, dz. cyt. s. 347. 
16 P. Teilhard De Chardin, Christologie et evolution, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt. s. 347. 
17 Taka podzielność grzechu w sposób szczególny uwidacznia się, zdaniem Florenskiego, w zestawieniu ze spoistością 

dobra. Tak Szatan wobec Chrystusa staje się ''legionem'' (Mk 5, 1-13). Por. P. Florenski, Filar i podpora prawdy, przeł. J. 
Chmielewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 174-185. 

18 Ilustracją tego mogą służyć słowa francuskiego teologa Olivera Clémenta, który pisze, iż ''(...) według Ojców greckich 
ludzie nie dziedziczą osobistej winy, lecz dzięki tajemniczej jedności ludzkiej natury dziedziczą stan tej natury podległy 
zepsuciu i śmierci''. Por. O. Clément, L’Eglise orthodoxe, Paris 1965, s. 39, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 347. 

19 P. Evdokimov, dz. cyt. s. 99, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt. s. 348. 
20 W podobny sposób, zgodny z duchem całej tradycji prawosławnej, wyraża się też Oliver Clément, który pisze, iż ''(...) 

prawdziwą naturę rzeczy, jak to przeczuwają dzieci i poeci, a czego dowodzą święci, stanowią cuda''. Por. O. Clément, dz. 
cyt., s 45, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 348. 

21 P. Teilhard de Chardin, Mój wszechświat, [w:] Wybór pism, Warszawa 1966, s. 32. 
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semantycznym. Zauważa on ponadto, iż według soteriologicznej intuicji prawosławia to właśnie grzech, raczej 
niż łaska, jest w człowieku czymś akcydentalnym. 

Zdaniem Maksyma Wyznawcy cel ewolucji był nakreślony już od chwili powstania świata i miało nim być 
zjednoczenie w Chrystusie wszystkich oddzielonych od siebie sfer bytu.22 Podobny cel nakreśla też Teilhard, 
według którego ''(...) rozwój tego, co nazwałem noosferą, nie tylko jest przedłużeniem przyrodzonej ewolucji 
biosfery, lecz nadto ma strukturę wyraźnie zbieżną, wyznaczającą u góry punkt dojrzałości''.23 Odkupienie jest w 
tej wizji rozumiane znacznie szerzej niż punkt, w którym objawia się ludzka wina, Chrystus kosmiczny odkupuje 
kosmos już od początku jego stworzenia. Teilhard, przyjmując jako grzech możliwość cofnięcia ku mnogości, 
zawartą w całej ewolucji, również pojęcie Odkupienia rozciągnął na jej całość. 

W sposób analogiczny do francuskiego autora mówi o Wcieleniu i Odkupieniu Sergiusz Bułgakow, w myśl 
którego ''(...) było by całkowitym błędem ograniczać moc i realność Wcielenia do jakiejś epoki historycznej albo 
jakiegoś wydarzenia. Przeciwnie, trzeba od razu stwierdzić, że Wcielenie Boga w świecie nie zna ani początku, ani 
końca, lecz jest najogólniejszą jego podstawą, jego alfą i omegą''.24 Podobnie jak to było dla Maksyma Wyznawcy i 
Teilharda, Odkupienie nie jest więc dla Bułgakowa jedynym celem Wcielenia, które by miało miejsce, nawet 
gdyby nie doszło do upadku.25 Zdaniem Klingera, Bułgakow i Teilhard, postulując ontologiczną tożsamość 
Stworzenia i Odkupienia, rozpatrują zatem Grzech Pierworodny z zaskakująco podobnej perspektywy. 

3. Doktryna odkupienia. Kolejnym punktem styczności myśli Teilharda z tradycją prawosławną jest według 
Klingera zbieżne rozumienie Odkupienia. Jego zdaniem, w obu przypadkach mamy do czynienia z doktryną 
fizyczną, istotą której jest wiara w możliwość przebóstwienia dotkniętej śmiercią natury. Takie rozumienie polski 
teolog przeciwstawia różnym odcieniom doktryn moralnych bardziej właściwym dla teologii katolickiej. 

Sam Teilhard w podobnym kluczu stwierdza, iż ''(...) istnieją dwie kategorie umysłów raz na zawsze 
zamknięte: fizycyści (którzy są mistykami) oraz jurydycyści. Dla pierwszych byt jest piękny o tyle, o ile jest 
organicznie spójny, wobec czego Chrystus jako jedyny istotny cel dążeń wszechświata oddziałuje nań fizycznie. 
Drugim, byt wydaje się niepokojący, jeśli tylko ukrywa w sobie coś szerszego i mniej określonego niż ludzkie 
stosunki społeczne. Dla nich Chrystus jest tylko władcą i właścicielem. Jurydycyści, wbrew wyznawanej przez 
nich teologii łaski, pojmują określenie Ciało mistyczne przez analogię do więzów rodzinnych lub związków 
przyjaźni, z tym tylko, że więź mistyczną uważają za nieco silniejszą. Dla fizycystów natomiast określenie to 
oznacza więź hiperfizyczną (...), która jest silniejsza, a zatem lepiej zachowuje odrębność jednostek, jakie spaja 
niż więź łącząca komórki żywego organizmu. Jedni nigdy nie rozumieją drugich. Wybieramy którąś z tych 
postaw nie ze względu na argumenty, lecz dlatego, że tak widzimy. Jeśli o mnie chodzi, dawno dokonałem 
wyboru, który jest nieodwołalny. Instynktownie staje po stronie fizycystów''.26 

Według Klingera, powyższy wybór Teilharda jest zbieżny z postawą Kościoła Prawosławnego, 
przyjmującego doktrynę zbawienia jako przebóstwienia pochodzącą od św. Atanazego Aleksandryjskiego27 i 
odrzucającego rozumienie zbawienia jako zadośćuczynienia wywodzące się od Anzelma z Canterbury28. Polski 
teolog zwraca ponadto uwagę, iż ''(...) to odrzucenie przez Wschód kategorii prawnych w doktrynie Odkupienia 
powoduje, że również w innych dziedzinach, jak eklezjologia czy eschatologia, Wschód będzie się niechętnie 
uciekał do prawych kategorii''.29 Zobaczmy więc teraz czy również w tych obszarach teologii można dostrzec 
analogii pomiędzy doktryną Teilharda a Prawosławiem. 

4. Kosmiczne pojmowanie Chrystusa. A więc, kolejnym punktem doktryny Teilharda, w której Klinger 
dostrzega wyraźne oddźwięki tradycji Kościoła Wschodu, jest kosmiczne pojmowanie Chrystusa przez 
francuskiego filozofa. Tak Teilhard pisze: ''Stwierdziliśmy już, iż Chrystus św. Pawła (i Chrystus mistyków) 
utożsamia się dla nas z ostatnim ogniwem wszechświata (Omega), które przeczuwali filozofowie, toteż 
najwspanialszym i najniezbędniejszym atrybutem, jaki mu możemy przypisać, jest decydujący fizyczny wpływ 
na całą bez wyjątku rzeczywistość kosmiczną''. (...) Właśnie jako Omega Chrystus jest dosięgalny i – jeśli tak 
można się wyrazić - nieunikniony we wszystkich rzeczach''.30  

Właśnie to fizykalistyczne rozumienie oddziaływania Chrystusa na Wszechświat, zdaniem Klingera, łączy 
myśl Teilharda z teologią i mistyką Prawosławia. Tak, według polskiego teologa, można mówić o pewnym 
rodzaj ''fizyczności'' mistyki prawosławnej, co ma swój wyraz w ikonie, liturgii oraz w budowie świątyni 

                                                 
22 W myśl Maksyma Wyznawcy (580-662) to już Adam miał połączyć w sobie wszystkie sfery bytu, ponieważ jednak 

upadł kierowany własną wolą, do czego mogło przecież nie dojść, jego dzieła dokonał Chrystus. Por. Максим Исповедник, 
О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия, Перевод с греческого и примечания архимандрита 
Нектария, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, Moskwa 2004. 

23 P. Teilhard de Chardin, Zarys dialektyki ducha, [w:] Wybór pism, s. 286. 
24 S. Bułgaków, Christos w mirie (nie wydane), cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s 349. 
25 por. С. Булгаков., Агнец Божий, YMCA-Press, Paryż 1933 
26 P. Teilhard de Chardin, Mój wszechświat, [w:] Wybór pism, s. 28-29, cyt. za: Klinger, dz. cyt., s. 350. 
27 Atanazy Wielki, O wcieleniu Słowa [De Incarnatione Verbi], przeł. Michał Wojciechowski, Warszawa 1998. 
28 por. Anzelm z Canterbury, Cur Deus Homo, ??? 
29 J. Klinger, dz. cyt., s. 351. 
30 P. Teilhard de Chardin, Mój wszechświat, [w:] Wybór pism, s. 30, cyt. za Klinger, dz. cyt., s. 351. 
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prawosławnej. W konstrukcji świątyni prawosławnej, sześciennej budowli z półkulistą kopułą symbolizującej 
mikrokosmos, w umieszczaniu Chrystusa-Pantokratora w centralnej kopule Klinger widzi ową kosmiczność i 
dosięgalność Chrystusa-Omegi Teilharda. 

Według francuskiego jezuity ''(...) na całym obszarze powszechnej mnogości od najniższych do najwyższych 
elementów, od czysto materialnych struktur przyrody aż po najkunsztowniejsze struktury myśli ludzkiej, od 
najniższego układu monad aż po najbardziej złożone zespoły – wszystko wiąże się u góry''.31 Klinger zauważa, 
iż tak rozumiany Chrystus staje się ''(...) prawdziwym kamieniem węgielnym, o którym mówią Ewangelie i św. 
Paweł, ale który należy rozumieć nie nie jako fundament leżący w ziemi, lecz jako wierzchołek piramidy, 
zwornik kopuły, szczyt będący w niebie, zachowujący jednak związek ze wszystkimi częściami budowli''.32 

Oto dwa cytaty ilustrujące te paralele między wizją ontologiczną autora Liturgii Wszechświata a 
odczuwaniem właściwym dla świata Prawosławnego.  

Tak Teilhard pisze: ''Skoro nasz punkt Omega czyli Chrystus, znajduje się u górnego kresu świadomości 
spirytualizacji, jego powszechne oddziaływanie nie tylko nie dezintegruje, lecz konsoliduje, nie tylko nie niweczy 
zróżnicowania, lecz pogłębia je, nie tylko nie prowadzi dusz do jakiejś nieokreślonej, biernej wspólnoty, lecz wręcz 
przeciwnie, każe im się nieustannie piąć wzwyż w wyraźnie określonym działaniu. (...) Od najbardziej 
elementarnych poruszeń atomu aż po najwznioślejszą kontemplację mistyczną, od najlżejszych podmuchów wiatru 
aż po najpotężniejsze nurty życia i myśli - wszelki ruch na ziemi powstaje pod wpływem Chrystusa, który wszystko 
ożywia nie zakłócając niczego''.33 Z kolei Paul Evdokimov, opisując świątynie prawosławną zauważa, iż ''(...) 
wydłużone i smukłe figury ikon i fresków ilustrują dążenie ku górze. Wszystko, co indywidualne, znajduje swój 
rozkwit i równocześnie jest uporządkowane przez wspólnotę i katolickość''.34 

Morfologiczne podobieństwo dwóch powyższych opisów jest zastanawiające. Evdokimov raczej nie czerpał 
z Teilharda. Zresztą w przypadku jego wypowiedzi mamy do czynienia z rodzajem estetycznego zachwytu. 
Wątpliwym też jest, aby wizją francuskiego jezuity była owocem podobnej kontemplacji świątyni prawosławnej 
lub lektury autorów prawosławnych. W obu przypadkach chodzi raczej o dwie podobne do siebie wizje 
ontologiczne powstałe niezależnie jedna od drugiej, zainspirowane kontemplacją tej samej metafizycznej 
rzeczywistości. W podobnym kluczu zresztą, wyraża się sam Teilhard, gdy pisze, iż jego postawa rodzi się ''(...) 
nie ze względu na argumenty'', lecz dlatego, iż właśnie tak on ''widzi''.35 

5. Kosmiczne pojmowanie Eucharystii. Być może za owoc podobnej ontologicznej wizji Teilharda, tak 
bardzo podobnej to tej obecnej w tradycji prawosławnej, należy przyjmować też swoiste ujęcie Eucharystii, 
która ma dla niego moc kosmiczną i jest rzeczywistością kosmiczną. Francuski jezuita pisze: ''(...) Musimy 
stwierdzić, że pierwsze, zaczątkowe Ciało Chrystusa mieści się w postaciach chleba i wina. Czy Chrystusowi 
może jednak wystarczyć to zaczątkowe ciało? Skoro bowiem jest [On] przede wszystkim Omegą, czyli 
powszechną formą Wszechświata, może osiągnąć (...) pełnie tylko wówczas, gdy dokona mistycznej asymilacji 
wszystkiego, co go otacza''.36 

Według Teilharda ''(...) Eucharystia oddziałuje w najwyższym stopniu na nasze ludzkie natury, jej siła musi z 
konieczności rozprzestrzeniać się, na zasadzie ciągłości, na mniej rozpalone warstwy, które nas podtrzymują [w 
istnieniu] (...). Nasze człowieczeństwo przetwarza świat materialny, (...) materię sakramentu stanowi całość 
świata, a czas trwania stworzonej rzeczywistości jest czasem potrzebnym do jej konsekracji''.37 I dalej: ''(...) 
Wszelkie działanie w rzeczywistości stworzonej ma się bezpośrednio lub pośrednio przyczyniać do konsekracji 
Wszechświata''.38 

Podsumowując rozważania Teilharda na temat Eucharystii, Klinger ujmuje je w kilku tezach: 
- Istnieje ścisły związek Eucharystii z kosmicznym działaniem Chrystusa – poprzez Eucharystię Chrystus 

niejako włącza w Siebie cały Wszechświat za pośrednictwem człowieka; 
- W wąskim znaczeniu, Hostia - to postacie eucharystyczne, w szerszym – jest nią sam Chrystus, jeszcze w 

szerszym znaczeniu, Hostią jest cały Wszechświat; 
- Cały czas trwania świata aż do paruzji jest tożsamy z czasem konsekracji; 
- Wszystkie konsekrację są jedną Konsekracją. 
Polski teolog zauważa przy tym, iż każdy z powyższych postulatów ma swój odpowiednik w teologicznej i 

mistycznej tradycji Prawosławia.39 W podobnym duchu pisał na przykład Sergiusz Bułgakow, według którego ''(...) 

                                                 
31 Tamże, s. 22, cyt. za J. Klinger, dz. cyt., s. 353. 
32 J. Klinger, dz. cyt., s. 352. 
33 P. Teilhard de Chardin,dz. cyt., s. 33-34, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 352-353. 
34 P. Evdokimov, dz. cyt., s. 241, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s 353. 
35 P. Teilhard de Chardin,dz. cyt., s. 29, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 353. 
36 P. Teilhard de Chardin,dz. cyt., s. 39-40, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 354. 
37 P. Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, s. 162-164, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 355. 
38 P. Teilhard de Chardin, Mój wszechśwait, s. 41, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 355. 
39 Można w tym miejscu odwołać się też do Hansa Ursa von Balthasara, który w swojej Liturgii Kosmicznej pisze: ''(...) 

że kult sakramentalny Kościoła jest skutecznym symbolem liturgii transcendentnej, powszechnej, kosmicznej: (...) wszelka 
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drugie chwalebne przyjście będzie nie tylko pełnym objawieniem się Syna Bożego, ale i Ducha Świętego, 
powodującym totalne przemienienie świata, ''pożar świata'' [lumen gloriae, visio beatifica], ukazujący idee Boże 
zawarte w strukturze Wszechświata i będące źródłem jego piękna.40 Klinger zauważa, iż w prawosławiu istnieje ścisłą 
analogia pomiędzy ''pożarem świata'' jako dokonaniem eschatologicznym a przemianą eucharystyczną, w której chleb 
i wino jawią się w postaci ognia. On pisze: ''(...) zjawisko przemiany eucharystycznej, które katolicka teologia 
średniowieczna ujmuje w kategoriach ontologicznych (trans-substantiatio), teologia prawosławna ujmuje w 
kategoriach eschatologicznych, wyrażając je w duchowej wizji ognia.41 W podobny też sposób w swojej Mszy nad 
światem przedstawia wizję Eucharystii Teilhard''.42 W tym świetle postawę francuskiego jezuity wobec Eucharystii 
można interpretować jako rodzaj zachodniej transpozycji odpowiedniej prawosławnej doktryny. 

6. Perspektywa eklezjologiczna. Kolejnym punktem styczności myśli Teilharda i prawosławia jest swoiście 
rozumiana eklezjologia. Według Klingera, ''(...) przy tak szerokim pojmowaniu Eucharystii, jako 
przemieniającego się w Ciało Chrystusa kosmosu, dla Teilharda właściwie znika perspektywa Kościoła 
instytucjonalnego w zlaniu się z kosmosem''. Podobną sytuację mamy w myśli prawosławnej, która "(...) nadaje 
temu zagadnieniu [eklezjologii] tak szerokie wymiary, że praktycznie biorąc, jak i w doktrynie Teilharda, 
Kościół utożsamia się [tu] z działaniem Chrystusa w kosmosie''.43 Według Klingera, podobny nurt eklezjologii 
kosmicznej był tradycja pierwotną Kościoła, w stosunku do której tradycja zawężająca Kościół do pojęcia 
instytucji ma charakter wtórny i regresyjny. Tak dla Maksyma Wyznawcy ''świat jest kosmicznym Kościołem, 
którego nawą byłby świat zmysłowy, a chórem świat duchowy''.44 

Zbliżoną myśl znajdujemy też u Bierdiajewa, w wizji którego ''(...) w Kościele rośnie trawa i kwitną kwiaty: 
Kościół jest to uchrystusowany kosmos. Do kosmosu wszedł Chrystus, był ukrzyżowany i zmartwychwstał. I 
odtąd wszystko w kosmosie się zmieniło, odnowiło się. Cały kosmos przechodzi swoją drogę ukrzyżowania i 
zmartwychwstania. Uchrystusowiony kosmos, w którym przezwycięża się chaos, staje się pięknem. Stąd i 
Kościół może być zdefiniowany jako piękno, prawdziwe egzystencjalne piękno. I wszelkie osiągnięcie piękna w 
świecie jest w głębokim sensie ukościelnieniem. Piękno jest celem życia światowego, jest przebóstwieniem 
świata. Piękno zbawi świat (Dostojewski). Osiągnięcie piękna oznacza zbawienie świata''.45 

7. Wizja eschatologiczna. Ostatnim z siedmiu tematów, który Klinger omawia przy okazji porównania 
myśli autora Liturgii Wszechświata z dyskursem prawosławnym jest Eschatologia. 

W kontekście kwestii zbawienia Teilhard pisze: ''(...) wśród wszystkich tajemnic, Boże, w które powinniśmy 
wierzyć nie ma na pewno ani jednej, która by z naszego ludzkiego punktu widzenia budziła większy sprzeciw 
niż tajemnica potępienia''.46 W innym jeszcze miejscu on twierdzi: ''(...) przykazałeś mi, Boże, wierzyć w piekło. 
Lecz zabroniłeś mi mniemać, jakoby choć jeden człowiek został potępiony. (...) Przyjmując na mocy Twojego 
słowa piekło za strukturalny element wszechświata będę się modlił, będę rozmyślał dopóty, dopóki w tej 
straszliwej rzeczy nie ujrzę krzepiącego, a nawet uświęcającego uzupełnienia horyzontów. (...) Ogień piekielny i 
ogień z nieba nie są dwiema rożnymi siłami, lecz przeciwstawnymi przejawami tej samej energii''.47 

Powyższa postawa Teilharda okazuje się być bardzo zbliżona z tą proponowaną przez współczesną teologię 
prawosławna. Tak według Clementa ''(...) Bóg może dawać tylko miłość. Lecz jeśli człowiek dobrowolnie na 
sądzie nie przyjmie Boskiej miłości (...), jeśli się zamknie w sobie samym, ta miłość go będzie palić. (...) Miłość 
działa na dwa sposoby: staje się cierpieniem dla potępionych, a radością dla zbawionych''.48 

W obu przypadkach mamy do czynienia, jak to określa Klinger, z doktryną warunkowego istnienia piekła, w 
myśl której piekło istnieje jako pewnego rodzaju idea regulatywna, możliwość nadająca ontologicznej strukturze 
wszechświata głębię i powagę. Możliwość urzeczywistnienia takiego piekła zależy, zdaniem polskiego teologa 
prawosławnego, od ''(...) natężenia nadziei, miłości i zbiorowego wysiłku Kościoła''.49 Właśnie dlatego, zarówno 

                                                                                                                                                         
gra liturgiczna jet reprezentacją eschatologicznego dramatu i prefiguracją przyszłości''. Por. H. U. von Balthasar, Liturgie 
cosmique, Paris 1947, s. 247, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s 356. 

40 Por. S. Bułgakow, Nevesta Agnca, Paris 1945, s. 432, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 356. Podobne intuicje, którymi jest 
przesiąknięta cała myśl prawosławna, znajdują też wyraz u Dostojewskiego w jego idei piękna zbawiającego świat. 

41 Pomimo braku różnicy dogmatycznej na temat Eucharystii pomiędzy Prawosławnym a Katolickim Kościołami, istnieją 
między nimi różnicę w odcieniach doktrynalnych wynikające z odrębnych postaw obu Kościołów, ''(...) ponieważ zwłaszcza 
doktryna eucharystyczna Kościoła rzymskokatolickiego została wypracowana już po rozłamie, w okresie scholastycznym, doktryna 
zaś prawosławna – mniej wypracowana – opiera się o starsze doświadczenie Kościoła nie podzielonego. Generalnie, w tradycji 
katolickiej oddziaływanie Eucharystii rozumie się bardziej wąsko niż w prawosławiu. Por.: J. Klinger, dz. cyt., s. 355. 

42 Tamże. 
43 J. Klinger, dz. cyt., s. 358. 
44 por. H. U. von Balthasar, dz. cyt., s. 250. Jak pisze Balthasar, ''(...) dusza ucieka w kontemplację duchową natury – jak 

do Kościoła i jak do azylu piękna, (...) człowiek jest tu prawdziwym kapłanem natury, ofiaruje on Bogu w swej duszy jak na 
ołtarzu i w miejscu swego ducha, które jest Miejscem Najświętszym, przenika w wielkie milczenie Boże. Tamże. 

45 N. Bierdiajew, Filozofia svobodnogo ducha, Paris 1928, II, s. 250, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 358. 
46 P. Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, s. 192, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 359. 
47 P. Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, s. 195, cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 360. 
48 O. Clement, Transfigurer le Temps, Neuchatel 1959, s. 215., cyt. za: J. Klinger, dz. cyt., s. 369. 
49 J. Klinger, dz. cyt., s. 361. 
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dla Teilharda jak też i dla Bierdiajewa, zbawienie nie jest kwestią indywidualną, ale raczej dziełem zbiorowym 
całej ludzkości. 

W miejsce podsumowania. Na zakończenie warto dodać, iż przykłady zadziwiającej zgodności myśli 
Teilharda z centralną linią myśli prawosławnej przytaczane przez Klingera można by jeszcze mnożyć. Tak 
oczywistą jest zbieżność pomiędzy konceptem L’Eternel Feminin Teilharda50 a Sofiologią Włodzimierza 
Sołowiowa. Ponadto wizję metafizyczną francuskiego jezuity można by zinterpretować jako 
zachodnią transpozycję idei Bogoczłowieczeństwa jakże istotnej dla teologii i filozofii rosyjskiej.  

Poza tym, doktrynę Teilharda można interpretować jako odpowiedź na postawiony problem sensu twórczości 
postawiony przez Bierdiajewa. Tak, w myśl francuskiego jezuity, za każdym twórczym działaniem we 
Wszechświecie można dostrzec postać Chrystusa. U Bierdiajewa, odpowiednio - za religią Odkupienia 
rozpoczyna się religia twórczości, ponadto on też dostrzega w Chrystusie właściwej podstawy dla rozwoju 
ludzkiej osobowości. Zresztą, temat podobieństw myśli Teilharda i Bierdiajewa był podjęty na tej konferencji w 
jednym z poprzednich wystąpień. 

Temat relacji myśli Teilharda de Chardin do tradycji teologicznej, zarówno katolickiej jak tez prawosławnej, w 
sposób wzorcowy opracował parę lat temu Evgenij Strugovszczikov w wydanej pracy doktorskiej Тейяр де Шарден 
и православное богословие51. Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tematu odsyłam właśnie do tej książki.  
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Туровский Роман. Удивительные сближения: Пьер Тейяр де Шарден и православная теологически-
философская мысль по Ежи Клингеру. 

В статье представлено оригинальное виденье автором христианских взглядов Тейяра де Шардена. 
Обоснована разница в оценках философских взглядов Т. де Шардена – от категорически критичных до 
позитивных. Исследуемая проблема рассмотрена в статье с позиций анализа эволюционного монизма, 
трактовки Т. де Шарденом вопросов первородного греха, доктрины избавления, космической трактовки 

Христа и эсхатологического виденья христианских доктрин. Сформулирован вывод о взаимосвязи 
творческого наследия ученого с теорией христианского эволюционизма, а также теоретическими 

разработками В. Соловьева и Н. Бердяева. 

Turovskii Roman. The Incredible Approach: Pierre Teilhard de Chardin and Orthodox Theologically 
Philosophical Thought by Jerzy Klinger. 

The article presents the original author's vision of Orthodox views by Pierre Teilhard de Chardin. The difference 
is justified in the evaluations of philosophical thoughts by Teilhard de Chardin – from categorically critical to 

positive ones. The researched problem is viewed in the article from the positions of the evolutional monism 
analysis, cosmic rendering of Christ and eschatological vision of Christian doctrines. The conclusion is 

formulated on the interrelation of the scientist's creative heritage with the theory of the christian evolutionism, 
and also theoretical elaborations by V. Soloviov and N. Berdiaev. 

                                                 
50 P. Teilhard de Chardin, L’Eternel Feminin, [w:] Ecrits du Temps de la guerre 1916-1919, Paris 1965. 
51 Струговщиков Е. свящ., Тейяр де Шарден и православное богословие, Дом надежды, Moskwa 2004 
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СПІЛКУВАННЯ Й РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У статті представлено феномен спілкування як об’єкт філософського пізнання. В історії філософської 
думки особливості феномену спілкування визначалися залежно від засновків філософських побудов. 
Концепція спілкування як комунікативних відносин з’являється в Новий час. У Модерній філософії 

феномен спілкування піддається аналізу у всій різноманітності аспектів. Сучасна концепція спілкування 
з’ясовує його сутність як соціального явища, враховуючи його функції, форми прояву тощо. В 

інформаційному суспільстві феномен спілкування набуває характерних особливостей. Він зазнає впливу 
технологізації засобів, формалізації стосунків, глобалізації і віртуалізації комунікативного середовища. 

Викладене зумовлює врахування цих особливостей у практичній освітній діяльності, а також 
необхідність формування комунікативних навичок як основи соціалізації особистості. Існує 

необхідність глибоких перспективних досліджень цього феномену, який слугує пізнанню об’єктивної 
реальності, цивілізаційного поступу і взаєморозуміння народів завдяки розвитку особистості. 

Актуальність дослідження. Спілкування виступає не лише ефективним засобом забезпечення 
успішної діяльності людей, яка дедалі все більш ускладнюється, а й однією із життєвих потреб людини. 
Це зумовлює все більш глибоке вивчення й осмислення самого феномену спілкування та його 
особливостей в умовах сучасного етапу розвитку цивілізації. Як справедливо зауважує В. М. Вандишев, 
сьогодні надзвичайно важливими є уявлення про сутність і перспективи інформаційного суспільства, яке 
породжує і новий світ соціальної комунікації, значною мірою імматеріальний і віртуальний [1: 107]. 
Завдання людини, яка мислить, полягає в розумінні неминучості й невідворотності змін, у тому, щоб 
бути готовим до них і намагатися їх передбачити, а також бути причетним до змін і зробити все можливе, 
щоб вони відбувалися в бажаному напрямі [1: 107]. Отже, актуальність досліджень феномену 
спілкування пояснюється практичною необхідністю розв’язання проблем розвитку людини на 
нинішньому етапі суспільного поступу. Відповідно, метою дослідження є аналіз феномену спілкування 
й розвитку собистості в інформаційному суспільстві. 
Виклад основного матеріалу. Спробуємо окреслити сучасне розуміння феномену спілкування у 

філософській антропології та проаналізувати у зв’язку з цим проблеми освітньої практики в розвитку 
особистості інформаційного суспільства. 

У філософії осягнення суті спілкування здійснювалося водночас із висвітленням природи людської 
особистості. Аристотель, визначаючи людину політичною істотою, називав політику найдовершенішою 
формою спілкування. Антична концепція спілкування була орієнтована на відкрите громадське 
співіснування, принципами якого були як дружба, так і розбрат. 

У Новий час – становлення індивідуалізму і соціального атомізму – у філософії з’являється концепція 
спілкування, в якій водночас долається і приховується стан граничного розбрату, який Томас Гоббс 
називає "війною усіх проти усіх". Домовленість, за його термінологією, стає тією формою, яка робить 
можливим існування держави, що є гарантом безпеки і регулятором стосунків між людьми.  

Філософське осмислення спілкування як комунікативних відносин з іншими, у чому проявляється 
внутрішня інтенція людського буття, з’являється у вченнях ХVII–XIX ст. – Ф. Гемстергойса, 
Ф. Шляєрмахера, Л. Фейєрбаха, К. Маркса та ін. Так, Ф. Гемстергойс уважав, що лише у спілкуванні із 
подібними до себе виникає мораль, і головним "моральним органом людини" є серце. Л. Фейєрбах 
виходив із того, що окрема людина як щось відокремлене, не вміщує людської сутності у собі. Людська 
сутність наявна лише у спілкуванні, у єдності людини з людиною. На думку К. Маркса, спілкування 
індивідів опосередковує не лише людське пізнання і людську діяльність, але є також і умовою 
самосвідомості і самопізнання індивідів.  

У ХХ ст. феномен спілкування піддається аналізу у всій різноманітності його аспектів як вирішальна 
сфера формування людської особистості. Постає філософія діалогу Ф. Ебнера, Ф. Розенцвейга і 
М. Бубера. Згідно з М. Бубером, діалогічне відношення "Я – Ти" протистоїть відношенню "Я – Воно" і 
цілісно визначає як саме людське "Я", так і весь спектр його стосунків зі світом. 

Філософи екзистенційного і персоналістичного напряму – Ґ. Марсель, К. Ясперс, Е. Муньє, 
О. Больнов – теж закріплюють визначальну роль за спілкуванням. Комунікація – ключове поняття 
філософії К. Ясперса. Світ К. Ясперса – світ комунікацій: людського спілкування і взаєморозуміння. 

Поняття комунікації є центральним у теорії "комунікативної дії" Юргена Хабермаса. Умови, за яких 
учасники спілкування могли досягти порозуміння, він визначає поняттям "комунікативна компетенція" 
[2: 387]. Досліджуючи проблеми спілкування, Ю. Хабермас чітко розмежовує комунікацію та дискурс. 
Він зауважує, що при комунікації на місце мовних виразів можна поставити також дії, вчинки, 
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переживання та їхнє втілення. При взаємодії людей мовні вирази та їхні позамовні прояви завжди 
пов’язані між собою. У мовчазній взаємодії людей (діях та жестах) мовні вирази існують принаймні у 
знятому вигляді. Під час розмови вони виступають як комунікативна дія; і, навпаки, взаємодія, що має 
форму розмови, не може вважатися комунікативною дією без урахування позамовного контексту. 
Натомість у дискурсі необхідно звернути увагу лише на мовні висловлювання; вчинки та стан учасників 
дискурсу не є його складовими частинами. Таким чином, Ю. Хабермас виокремлює дві форми 
комунікації: комунікативну дію (взаємодію) і дискурс. У межах першої припускаються значення та сенси 
з метою обміну інформацією; в межах дискурсу темою обговорення стають претензії на значення, тобто 
з’ясовується і встановлюється взаєморозуміння і жодного обміну інформацією не відбувається [3]. 

У розвідках Нікласа Лумана [4] комунікація виступає емерджентною реальністю, яка встановлюється 
через синтез трьох різних складників: складника інформації, складника повідомлення цієї інформації, 
складової розуміння чи нерозуміння повідомлення та його інформації. За Н. Луманом жоден із цих 
компонентів не може здійснювати комунікацію сам по собі, тільки разом вони утворюють комунікацію. 
Тільки разом – це означає, що тільки в тому разі, коли їхня відокремленість може бути приведеною до 
узгодженості. Комунікація встановлюється лише тоді, коли хоча б один раз відбувається розрізнення 
повідомлення та інформації. Це відрізняє її від простого сприйняття "іншого". У розумінні комунікації 
виникає розрізнення інформаційної цінності змісту та причин, з яких зміст повідомляється. У комунікації 
може бути виокремленою та чи інша з розрізнюваних сторін зі зверненням уваги на інформацію або на 
експресивну поведінку.  

Карл Ясперс проводив розрізнення між "об’єктивною" та "екзистенціальною" комунікацією. 
Об’єктивна комунікація, на його думку, обумовлена будь-якого роду спільністю між людьми (спільні 
інтереси, спільна культурна приналежність тощо). Екзистенціальна комунікація має місце у ситуації 
спілкування двох "самостей" [2: 387]. 

Вагомий внесок зробили у розробку проблем спілкування і його ролі у становленні й розвитку 
людини в системі суспільних відносин радянські вчені М. М. Бахтін, О. О. Ухтомський, Г. С. Батищев, 
М. С. Каган та ін. Розглянувши історичний розвиток поглядів на спілкування, М. С. Каган робить 
висновок про те, що розуміння спілкування як сторони людської діяльності базується на твердому 
переконанні в тому, що, хоча людина не може, зрозуміло, не жити для себе, для задоволення своїх 
особистих потреб, для самореалізації, самовираження, самоствердження, вона не може водночас не жити 
і для інших, і лише у взаємозв'язку з іншими, в єдності з іншими, в суспільстві інших вона здатна бути 
справжньою людиною [5]. 

У статті білоруського видання "Соціологія: Енциклопедія" (упоряд. А. А. Грицанов та ін., 2003), 
присвяченій описуваному феномену, находимо: спілкування – поняття, що описує взаємодію між 
людьми (суб'єкт-суб'єктні відношення) і характеризує базову потребу людини – бути включеною у 
соціум і культуру. Іноді термін "спілкування" використовується і для характеристики взаємодії між 
різними соціокультурними системами (наприклад, міжнаціональне спілкування). На відміну від 
діяльності (за термінологією Ю. Хабермаса, "стратегічної поведінки"), спілкування (як "комунікативна 
поведінка") не передбачає зовнішньої по відношенню до себе цілі і знаходить сенс у власній 
процесуальності. Спілкування передбачає не тільки інформаційну функцію, але й особистісно-
екзистенціальний зв'язок між людьми [6: 567].  

На думку І. М. Красавцевої, В. Л. Абушенко, фундаментальна відмінність спілкування і передачі 
повідомлень виявляється у відмінності властивих їм способів адекватної самореалізації: структура 
повідомлення – монологічна, а структура спілкування – діалогічна [6: 567].  

З’ясуємо сучасне поняття терміну "спілкування" у вітчизняному вимірі.  
У Філософському словнику соціальних термінів (упоряд. В. П. Андрущенко та ін., 2002) знаходимо 

таке визначення: спілкування – це одна з форм людської взаємодії, істотна ознака життєдіяльності як 
суспільної істоти. Концепція спілкування з’ясовує сутність соціального явища, його структуру й функції, 
мотиви і форми прояву, межі існування й умови здійснення [7: 457]. 

За Філософським енциклопедичним словником (2002), спілкування – це тип відносин, що 
характеризуються ставленням партнерів один до одного як до істот, наділених ознаками суб’єктивності. 
Оскільки презумпція такого ставлення не обмежена рамками людського світу, учасниками спілкування 
здатні поставати як люди, так й інші живі істоти; ми також спілкуємося зі світом загалом текстами і 
цінностями культури. Водночас не всі міжлюдські стосунки можна визначити як спілкування, а тільки 
такі, що ґрунтуються на взаємному визнанні суб’єктивності і певною мірою набувають характеру 
самоцілі, формують внутрішню духовну спільність учасників [8: 603]. 

Спілкування визначається В. Г. Кременем як "взаємодія двох (або більше) людей, спрямована на 
узгодження і об’єднання їхніх зусиль з метою налагодження відносин і досягнення загального 
результату. Спілкування є не просто дією, а саме взаємодією: воно здійснюється між учасниками, 
кожний з яких рівною мірою є носієм активності й передбачає її у своїх партнерах" [9: 424]. На думку 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (71). Філософські науки 

12 

вченого, це найважливіший фактор формування інтерактивної сфери людини, тому він зауважує про 
важливість вивчення феномену спілкування у сучасній філософській антропології. 

Спілкування і комунікативну діяльність ототожнює Р. А. Арцишевський, зазначаючи, що вони є 
формою безлічі найрізноманітніших стосунків між людьми. "У широкому розумінні спілкування – це 
процес взаємодії між людьми, в якому відбуваються обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями 
і навичками, а також результатами діяльності. У більш вузькому значенні під спілкуванням розуміють 
процес обміну інформацією та досвідом" [10: 335].  

Особливістю комунікативної діяльності Р. А. Арцишевський вважає і те, що вона передбачає більшу, 
ніж в інших видах діяльності, активність взаємодіючих сторін, тому повноцінне спілкування можливе 
лише за умови, що кожен з його учасників є обов’язково суб’єктом [10: 335]. 

Отже, спілкування є невід’ємною складовою людської діяльності, засобом діалогічного існування 
людини в світі; спілкування передбачає суб’єктність сторін та індивідуальність позицій. У філософських 
дослідженнях ця специфічно людська діяльність отримала назву комунікації (комунікативної діяльності). 
Комунікативна діяльність має свої форми, характер, засоби і є об’єктом вивчення різних наукових 
галузей. Узагальнююче знання про комунікацію (спілкування) здобуває філософія. 

Особистісний розвиток людини значною мірою відбувається під впливом соціокультурного 
середовища, яке формується загальним соціально-економічним, суспільно-політичним і духовно-
культурним потенціалом суспільства. Зазначені чинники суттєво впливають на характер соціальних 
зв’язків, цілей та способів спілкування з оточуючим світом. Спілкування виступає одним із проявів 
системи зв’язків людини зі світом і тому являє собою потужний чинник соціалізації і розвитку її 
особистості [11]. 

На нинішньому етапі цивілізаційного розвитку все більша увага приділяється розвитку особистості. 
Філософська гуманістична парадигма сучасності, наголошує В. Г. Кремень [12], пропонує людині 
вибирати і самостійно конструювати власну індивідуальну траєкторію розвитку, в якій акцент робиться 
на формуванні творчої ініціативи, самостійності, конкурентоздатності, мобільності особистості. Ця 
гуманістична парадигма відкриває реальні можливості виконання завдань філософської антропології – 
забезпечення належного особистісного розвитку кожного.  

У цьому контексті надзвичайно слушним є зауваження І. А. Зязюна про те, що "розвиток 
індивідуальних якостей без формування здатностей до реалізації своїх особливостей в умовах реального 
ринкового, жорсткого і жорстокого світу, і здібностей до подальшого саморозвитку себе як особистості, 
може стати для окремих глухим кутом, шляхом в нікуди" [13: 8]. Отже, зміст розвитку особистості має 
передбачати, передусім, як зазначає В. Г. Кремень, розвиток соціальної сфери особистості [9: 422], 
сутність якого розкривається через оволодіння комунікативними здібностями. 

Соціальний розвиток у найбільш загальному вигляді, який дає змогу розв’язувати максимально широке 
коло практичних завдань, на думку В. Г. Кременя має п’ять параметрів. Соціальні знання, що визначають 
міру орієнтованості індивідуума у навколишньому світі (соціальне оточення, середовище проживання, 
орієнтування у часі, географічна, політична, економічна орієнтація та інше). Важливим моментом у цьому є 
систематизація, оскільки особистість стикається з ними не у логіці науки, а в логіці життя.  
Вербальна сфера розкриває здатність до самостійної активності у сфері мовного висловлювання 

(володіння формами мовного висловлювання, діалогу, дотримання етикетних форм спілкування тощо). 
Особливої значущості набуває здатність до активних мовних дій. Рівень розвитку вербальних здібностей 
багато в чому визначає успішність оволодіння як теоретичними знаннями, вираженими у формі 
навчальних текстів, так і практичними навичками, оскільки структура сучасного навчання передбачає у 
людини наявність розвиненої здібності до різного роду мовних висловлювань і комунікації.  
Інтерактивна сфера розкривається через уміння самостійно організувати взаємодію з іншими 

людьми і підкорятися вимогам у групових діях (уміння прийняти групове завдання, виконувати спільні 
дії, дотримуватися групових норм, ієрархічних відносин тощо).  
Сфера оцінних і самооцінних відносин визначає специфіку ставлення до себе і до інших людей 

(глобальна оцінка себе і самооцінка за окремими показниками, глобальна оцінка членів соціуму і уміння 
порівняти себе з ними). Самооцінка – складне динамічне особистісне утворення, особистісний параметр 
розумової діяльності, яка виконує, передусім, регуляторну функцію і здебільшого обслуговується 
комунікативними вміннями, проявляється у ситуаціях спілкування.  
Мотиваційна сфера у широкому тлумаченні – це те, що спонукає людину до певної діяльності, те, 

заради чого така діяльність здійснюється [9: 423-426].  
Отже, як бачимо, комунікативні здібності, уміння, навички посідають надзвичайно важливе місце у 

здатності до активного та інтерактивного спілкування, що повною мірою сприяє соціальному розвитку 
особистості. Спілкування, у свою чергу, забезпечує людині саморозвиток (за рахунок отримання 
інформації) і самореалізацію (через входження до соціуму завдяки комунікативній діяльності). 

З іншого боку, розвиток особистості в сучасному суспільстві все більше регламентований такими 
глобальними тенденціями суспільного буття, на які вказують В. Н. Лавриненко та В. П. Ратніков, як 
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технологізація, інституалізація, глобалізація, віртуалізація, інформатизація і т. п. [14: 352]. Ці процеси 
відповідним чином відбиваються безпосередньо й на характері міжособистісного спілкування. Цікаво, 
що це стосується як сутнісної сторони і змісту спілкування, так і його інструментального боку, 
пізнавальних можливостей і способів їх використання. 

Технологізація спілкування означає, що воно все більше здійснюється за посередництва засобів ІТ-
технологій, які витісняють з процесу комунікації безпосередній зв'язок між учасниками спілкування, а, 
отже, позбавляють його теплоти, душевності – людяності. Внаслідок цього результат пізнання через 
спілкування помітно збіднюється, оскільки при цьому втрачається образна, або чуттєва, складова 
одержуваного знання і відповідно його емоційна забарвленість. Суттєву ж пізнавальну роль чуттєвого 
знання підкреслювали свого часу ще Ф. Бекон і Дж. Локк, К. Д. Ушинський і В. О. Сухомлинський та ін., а 
нині невід’ємною складовою пізнання й розвитку особистості проголошує чуттєву складову І. А. Зязюн. 

Інституалізація проявляється у все більш чіткій організації та формалізації спілкування, в 
переважанні масових форм комунікації над індивідуальними. Безпосереднє спілкування зводиться до 
комунікації, перетворюється на чисте отримання інформації. При цьому роль комунікаторів все більше 
беруть на себе соціальні інститути – засоби масової інформації, передусім телебачення, політика, релігія, 
освіта та інші, які завжди переслідують свої цілі, не враховуючи цілі своїх об'єктів. 

Глобалізація спілкування полягає у своєрідному "стисканні" соціального та комунікативного 
простору. З одного боку, це реальна можливість повноцінного спілкування з партнером, який 
знаходиться в будь-якому куточку Землі. З іншого – певна стандартизація зразків і способів спілкування. 
Пояснюються вони тим, що стереотипність дозволяє віднайти спільні змістовні й формальні патерни, які 
полегшують спілкування. Водночас такому спілкуванню бракує як індивідуальної забарвленості, так і 
характерних національно-етнічних особливостей, культурної своєрідності, що збіднює загальний 
духовно-культурний простір. 

Віртуалізація спілкування означає виробництво та споживання інформації як нової сфери суспільного 
буття. Завдяки цьому, питома вага матеріальних та енергетичних потоків у загальній структурі 
соціальної реальності починає поступатися питомій вазі інформаційних потоків, які переважно існують у 
віртуальній формі. Це кардинально змінює не тільки спосіб буття, а й мислення людини, її життєві 
цінності та інтереси.  

Як зазначає С. Г. Спасібенко, в умовах інформатизації суспільства все більш небезпечним стає нове 
протиріччя: поглинання соціального інформаційністю, підрив свободи людини, зомбування, 
гіперконформізм з орієнтацією на споживчу вартість, втрата сенсу життя. Подолати це протиріччя, на 
думку вченого, можна, лише усвідомлюючи, що в інформаційному суспільстві головним ресурсом є не 
інформація сама по собі, а передусім, людина, діяльність і соціальна політика, яка забезпечує зростання 
культури суспільства [12: 110]. 

Зазначені тенденції помітно посилюють прагматичні цілі та характер спілкування, призводять до 
того, що духовність все більше втрачає свою роль і позиції.  
Висновки. Таким чином, розвиток особистості в суспільстві знань, з одного боку, зумовлений і 

підтриманий швидким розвоєм сучасних інформаційних технологій і нових цивілізаційних умов. З 
іншого, ускладнюється, або спотворюється, викривлюється – стає однолінійним, що шкодить 
гуманістичним началам людини, а отже і суспільства. В таких умовах важко переоцінити значення 
спілкування як такого, що несе в собі гуманістичне підґрунтя об’єднання соціуму. Саме спілкування стає 
тим фактором, який може бути застосованим на користь гармонійного розвитку особистості. 
Перспективи дослідження. Підсумовуючи, зазначимо, що спілкування невипадково є сферою 

підвищеної уваги філософії, а надто його роль в освіті, науці, культурі тощо. Враховуючи складність 
феномену спілкування, потрібно зауважити про необхідність глибоких перспективних досліджень цього 
феномену, який слугує пізнанню об’єктивної реальності, цивілізаційного поступу і взаєморозуміння 
народів завдяки розвитку особистості. 
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Ткаченко В. В. Общение и развитие личности в информационном обществе. 

В статье представлен феномен общения как объект философского познания. В истории философской 
мысли особенности феномена общения определялись в зависимости от предпосылок философских 
построений. Концепция общения как коммуникативных отношений появляется в Новое время. В 
Модерной философии феномен общения подвергается анализу во всем разнообразии аспектов. 

Современная отечественная концепция общения выясняет его сущность как социального явления, 
учитывая его функции, формы проявления и т. п. В информационном обществе феномен общения 
приобретает характерные черты. Он испытывает влияние технологизации средств, формализации 
отношений, глобализации и виртуализации коммуникативной среды. Изложенное обусловливает учет 
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этих особенностей в практической образовательной деятельности, а также необходимость 
формирования коммуникативных навыков как основы социализации личности. Существует 

необходимость глубоких перспективных исследований этого феномена, который служит познанию 
объективной реальности, цивилизационного продвижения и взаимопонимания народов благодаря 

развитию личности. 

Tkachenko V. V. The Communication and Personal Development in the Informational Society. 

The paper presents the phenomenon of the communication as an object of the cognition in the philosophy. In the 
history of the philosophical thought, the phenomenon of the communication has been determined according to 
the premises of philosophical theories. The concept of the communication as the communicative relationship 
appears in the New Age. In the Modern philosophy the phenomenon of the communication is subjected to the 
analysis in all aspects of diversity. The modern concept of the national dialogue finds its essence as a social 
phenomenon, including its functions, manifestations etc. In the informational society, the phenomenon of the 
communication acquires some characteristics. It is affected by the technologization of communication means, 
formalization of relations, globalization and virtualization of the communication environment. The foregoing 

leads to including these features in the practical educational activities, as well as the need for the 
communication skills formation as the basis for the socialization. There is the necessity of deep long-ranging 

researches of this phenomenon which serves to cognition of the objective reality, civilization advancement and 
mutual understanding of people due to the personality's development. 
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СЕНС ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СТРАХУ СМЕРТІ  
У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Розкрито зміст сенсу життя людини, передумови виникнення психологічної кризи у літніх людей у площині 
чотирьох екзистенціальних даностей – свободи, самотності, сенсу життя, неминучості смерті – і 
показано провідну роль страху смерті на схилі літ. Описано етапи входження особистості у кризовий 
стан, визначенo роль соціального і культурного впливу у формуванні вторинної танатичної тривоги 

людини. Порушено проблему релігійного і наукового світогляду відносно ставлення до життя після смерті 
та зроблено припущення, що релігійній погляд на безсмертя душі і його соціально-психологічний вплив на 

особистість протягом життя пом’якшують первинну фанатичну тривогу людини. 

Постановка проблеми. Сучасна структура суспільства зазнала значних змін за останнє сторіччя, що 
знаходить відображення у системі відносин "людина-світ". Особистість в інформаційному суспільстві 
опинилася у суперечливому стані самотності на тлі небувалої внутрішньої свободи й широких 
соціальних відносин. Така ситуація дозволяє визначити актуальність розгляду таких питань у межах 
проблеми сенсу життя і смерті, їх вплив на психологічні стани людини. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сенс життя є центральним питанням, яке відображено вже 

у первинних письмових джерелах. У слов'янській, єгипетській, грецькій, китайській, індійській та інших 
стародавніх культурах приділено значну увагу природі людини та її ролі у Всесвіті. Так, філософська 
думка стародавнього Китаю концентрувалася на правителі, який відповідає за весь світ, а сенс життя 
інших китайців полягав у тому, щоб жити в гармонії із Космосом. Філософія стародавньої Греції містила 
в собі кілька різних підходів до питання про сенс життя людини. Сократ вважав, що смисл існування 
полягає у щасті, джерелом якого є моральність. За Платоном сенс життя – це турбота про душу, а 
Арістотелем – стати відповідальним громадянином. Епікур вважав суттєвим необхідність уникати 
неприємностей і прагнути досягти спокою, а Піфагор указував, що найголовніше – це пізнати досконале 
число душі. Філософія європейського середньовіччя розвивала думку лише з позиції церковних догматів, 
які зводили сенс життя до трьох основних дій: жити, померти та бути судимим.  

Проблематику сенсу життя широко висвітлено у межах екзистенційної філософії, феноменології та 
герменевтики. Це питання розглядав З. Фрейд та вважав, що люди "прагнуть щастя, вони хочуть стати та 
перебувати щасливими. Дві сторони цього прагнення – позитивна і негативна цілі; з одного боку, 
відсутність болю й невдоволення, з іншого – переживання сильного почуття задоволення. У вузькому 
сенсі слова під "щастям" розуміється тільки останнє" [1 : 267]. Більш детальне дослідження питання 
сенсу життя у психоаналізі було розпочато Адлером та продовжено у працях К. Г. Юнга, за словами 
якого "сенс життя пов'язаний лише з постановкою духовних чи культурних цілей, прагнення до яких є 
необхідною умовою душевного здоров'я. Пошук сенсу життя – це центральна потреба людини, а його 
втрата – психологічна проблема" [2: 229]. 

Екзистенційний підхід у трактуванні К. Ясперса засвідчує сенс життя як наслідок певної психічної 
діяльності та переживання, що належить виключно людині [3]. А. В. Франкл вважав, що втрата сенсу 
життя веде до пошуку щастя, яке базується на псевдосмислах, а саме у прагненні до багатства, успіху, 
влади тощо [4]. Представники екзистенційно-гуманістичного напряму Р. Мей, І. Ялом та ін. розглядають 
смисл існування людини як відчуття нею повноти життя, а будь який намір відсторонитися від себе, від 
свого вибору, підкоритися страху перед невідомістю призведе до екзистенційної тривоги [5]. 

Радянська психологія досліджувала сенс життя у роботах Л. С. Виготського та С. Л. Рубінштейна. 
Певною мірою цю проблему розглядали вчені Б. С. Братусь, І. О. Васильєв, Ф. Е. Василюк, 
Є. В. Ейдмандр, Б. В. Зейгарник, В. А. Іванніков, Д. А. Леонтьєв та ін. 

Сьогодні важко стверджувати однозначно, що проблема сенсу життя достатньо вивчена, але можна 
намагатися виділити ряд положень, що допоможуть у ній розібратися. 
Метою цієї статті є спроба розглянути передумови виникнення екзистенційної кризи людей 

похилого віку крізь призму чотирьох екзистенційних даностей (свобода, самотність, сенс життя, 
неминучість смерті) і показати роль страху смерті у цьому процесі. 
Виклад основного матеріалу. Сенс життя завжди знаходиться у суб'єктивній площині й може 

визначатися як цінність, яка мотивує, мобілізує та організовує усі психічні ресурси особистості, 
необхідні для нормального її функціонування. І суттєвим є не стільки сенс життя, скільки його 
відсутність, що призводить до кризових станів людини. Криза – це поворотний момент в житті людини, а 
екзистенційна криза – це деяка можливість для особистості рухатися у бік подальшого розвитку, шукати 
нові цінності, які раніше не було помічено або було втрачено. З іншого боку, криза часто настає у 
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моменти, коли людина менш за все є до цього готовою, коли немає ресурсів, щоб прийняти зміни, які 
прийшли в її життя. Екзистенційна криза – це відсутність цінності, заради якої варто існувати, але саме у 
цей момент людина відкривається для нового досвіду, для трансформації, оскільки відбувається 
одночасно відмова від старих засобів існування та починається пошук нових, оптимальних для 
особистості цінностей. Показово, що слово "криза" китайською мовою утворено двома ієрогліфами: 
"Вей" – небезпека, страх та "цзі" – переломний момент. 

Передумовою екзистенційної кризи є ситуація, де базові цінності людини, а водночас і усе інше, 
втрачають будь-яке значення. Сама криза існування настає тоді, коли людина стикається з неприкритою 
ілюзіями реальністю та не може її подолати. Варто розуміти, що сенс життя не виступає цінністю суто у 
психологічному аспекті, як вважається [1], а навпаки, якщо людина шукає сенс життя, то вона, 
передусім, шукає певні цінності, заради яких їй варто жити. Інакше кажучи, якщо людина втратила сенс 
життя, то вона втратила цінність, яка давала їй це відчуття. 

Зазначену проблему можна простежити з моменту зачаття дитини, коли з 200-500 мільйонів 
сперматозоїдів лише один із них потрапляє до матки й зустрічається там з яйцеклітиною, решта ж гине у 
кислому середовищі піхви. Далі плід розвивається та за дев'ять місяців на світ з'являється індивід, який 
ще не мислить категоріями сенсу життя, оскільки перебуває в біологічній площині буття, а не у 
соціальній та, по суті, не має цінностей, окрім первинних, біологічних інстинктів. Сенс існування є [6], 
але він ще не усвідомлений як такий та знаходиться на рівні інстинкту видового самозбереження, з 
мотивуванням всіх життєво важливих функцій організму. Індивід діє, виходячи з прагнення до злиття із 
зовнішнім середовищем, до відчуттів, які пережиті в утробі матері, де бажання й потреби виконувалися 
ще до того, як вони виникали. У таких початкових умовах формуються системи цінностей індивіда, які у 
процесі розвитку утворюють систему настанов та усвідомлений сенс життя. З'являючись на світ, 
новонароджена людина перебуває у стані невідання щодо вселенського та власного сенсу існування. 
Вона не знає цього та згодом буде намагатися дізнатися суті у тих людей, хто її оточує та живе у цьому 
світі вже давно, буде розпитувати їх та читати книжки, але прямої відповіді на своє запитання не завжди 
отримає, і, отже, їй доведеться сконструювати свій, власний смисл життя. 

Такі розмірковування допомагають знайти спокій на певний час до моменту, доки людина раптово не 
усвідомить, що насправді вона не розуміє ані загального смислу існування, ні тим паче індивідуального. До 
такого відкриття може призвести значна життєва подія, наприклад, смерть близької людини чи реальна 
загроза власному життю. Таке зіткнення з неприкритою ілюзіями реальністю, що наступає зазвичай 
раптово, найбільше виражене у людей літнього віку, внутрішній світ яких, у межах нашого огляду, 
найліпше зрозуміти крізь екзистенціальні даності: смерть, свободу, самотність та безглуздість існування. 

Згідно з періодизацією Ш. Блюлера, від 45-50 до 65-70 років у людини починається важкий вік 
душевної кризи, а кінець цього періоду знаменується відсутністю самовизначення та постановки 
життєвих цілей. Після 65-70 років людина втрачає соціальні зв'язки, що може бути пов'язано зі смертю 
друзів, родичів чи знайомих ровесників, або щонайменше – з відчуттям непотрібності та некорисності 
після завершення трудової діяльності. Оголюється така екзистенційна даність як ізоляція, що пережита 
як конфлікт між усвідомленням абсолютної самотності та потребою у захисті. Однак це не просто стан 
самотності, яку відчуває людина, яка втратила близького друга, – це духовна самотність, що виходить з 
природи нашого єства, найглибше переживання абсолютної самотності у нескінченному всесвіті, яке, з 
одного боку, може принести психологічний дискомфорт, а з іншого – надати людині духовне розуміння 
суті речей. Це відображено у вченні Адвайта, де реальна сутність душі – це не що інше, як сам Брахман, 
крім якого ані в матеріальному, ані в духовному світі нічого не існує [7]. 

Самотність – це наша природа, яка межує з іншою екзистенційною даністю – свободою, яку 
переживає людина у відсутності певної зовнішньої структури, "ґрунту під ногами", усвідомлення чого 
приводить особистість у сум'яття. Такі пояснення виходять із концепції "Пустоти" [8], згідно з якою 
людина має відносини (зв'язки) не з реальним світом, а лише з його інтерпретацією у нашому розумі, 
який, по суті, порожній так само, як порожній матеріальний світ, що складається з найдрібніших 
частинок або має хвильову природу: об'єктів як таких не існує – це лише ми сприймаємо їх як об'єкти на 
рівні, доступному нашим органам почуттів. 

Щоб уникнути безпосереднього зіткнення з реальністю, ми вміло вибудовуємо собі стіни з настанов, 
традицій, обов'язків тощо. Однак момент усвідомлення своєї самотності й тотальної свободи збентежує 
людину та змушує глибоко замислитися над смертю як найбільш усвідомлюваною кінцевою даністю, яка 
неминуче настане, і це приводить у стан центрального екзистенційного конфлікту – протиріччя між 
відчуттям невідворотності смерті та бажанням продовжувати жити. Страх смерті – це первинне джерело 
тривоги, яке, як показують дослідження, виявляється вже на ранній стадії розвитку особистості та 
впливає на формування її структури протягом усього життя. 

Екзистенціальне усвідомлення власної кончини незрівняне з простим міркуванням про це, а 
порівняне швидше з відчуттями фатальності (на кшталт, коли до скроні людини приставлено пістолет). 
Це усвідомлення має значущість у тому, що людина зможе прийняти істину своєї природи й змиритися з 
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очевидним та невблаганним фактом. І це єдиний шлях, який у нас є, адже помремо ми в будь-якому 
випадку, а має значення тільки те, як ми це зробимо. Відомо, як-от Франц Кафка, молода по суті людина, 
визначає страх людини перед смертю, стверджуючи, що острах є лише результатом нездійсненного 
життя і проявом зради цьому життю. І тільки та людина, на думку мислителя, яка пізнала всю повноту 
життя, не буде перейматися страхом смерті. А яка не пізнала цю суть, починає розуміти, наскільки 
безглуздим є життя на тлі самотності, свободи й смерті. Психологічний сценарій переживань 
розгортається таким чином, що людина починає пізнавати екзистенційний конфлікт, який проявлено як 
протиріччя у спробі знайти сенс життя в безглуздому світі. 

Зазначений вище шлях входження в екзистенційну кризу та його протікання не є чимось 
універсальним і може варіюватися залежно від різних як суб'єктивних, так і об'єктивних факторів. Кожна 
екзистенційна даність (свобода, самотність, сенс життя, неминучість смерті) є рівнозначною за своєю 
суттю, значимістю та силою прояву, однак якщо усунути одну з них, смерть, то й інші могли б не 
проявитися протягом усього життя. І дійсно, якщо б не було смерті, то можна і не пізнати втрату 
близької людини, переживаючи самотність, важко усвідомити свою незахищеність і тотальну свободу, а 
на пошук сенсу життя, навіть якщо він був утрачений, може бути достатньо часу. Смерть, таким чином, є 
універсальним механізмом, що породжує екзистенційну кризу у людей похилого віку, оскільки "страх 
смерті має величезне значення у нашому внутрішньому досвіді: він переслідує нас як ніщо інше, 
постійно нагадує про себе деяким підземним гулом, немов вулкан, що дрімає. Це темна, тривожна 
присутність, яка причаїлася на краю свідомості" [5 : 39-40]. 

Проблема ставлення до власної смерті актуальна в будь-якому віці, навіть "діти глибоко стурбовані 
смертю, і ця стурбованість виникає в більш ранньому віці, ніж прийнято думати", але в старості ця 
проблема відчувається особливо гостро, оскільки апріорне знання про це кожен день може стати 
реальним досвідом: "Страх смерті являє собою один із видів індукованого страху, тому що ні одна 
людина не має справжнього досвіду смерті" [9]. 

"Ставлення до смерті – це одна з найбільших проблем, з якою неодмінно стикається людина у своєму 
житті. Вона відкладає це питання до останніх днів, коли вирішувати вже пізно. І тим більше пізно 
боротися. Пізно шкодувати, що думки про смерть застали зненацька" [10: 108]. Індивідуальні відмінності 
у ставленні до смерті у літніх людей обумовлені якістю прожитого життя та вмінням жити в 
теперішньому часі, менше з тим звідки взагалі береться острах смерті людини? 

Найповнішу характеристику цьому явищу дав Джозеф С. Рейнгольд. На його думку, первинним 
джерелом страху смерті є родова пам'ять та інстинкти, які виступають у ролі деякого програмного 
забезпечення, що виконує роль індикатора небезпеки. Філогенетичне походження страху смерті бере 
початок в інстинктах самозбереження, смерті й канібалізму, які ми витягаємо з колективного 
несвідомого тією мірою, якою це запрограмовано у нашій ДНК. І тут очевидним є те, що до появи самого 
знання про смерть у людини вже існують деякі передумови, щоб її боятися. 

Водночас із формуванням особистості в утробі матері розвивається і тривога. А якщо найперші 
джерела страху, отримані до життєвого досвіду, можна назвати суб'єктивними, то мати для плода – це 
вже об'єктивний чинник його розвитку. Тут на плід впливає як біологічне, так і психологічне 
середовище, тобто те, в якому емоційному стані перебуває мати. Саме внутріутробний контекст, зазначає 
Джозеф С. Рейнгольд, є основною причиною відмінностей танатичної тривоги людини. "Можна 
припустити, що інстинктивні передумови є однаковими у всіх, але обставини пренатального існування 
створюють відмінності у рівні чутливості до тривоги, що робить людину після її появи на світ більш 
уразливою до загрози, та може слугувати постійною характеристикою особистості" [11 : 58]. Все це 
стосується і ще одного вагомого переживання у житті людини, яке, як вважають фахівці, за значущістю 
не поступається смерті. Це процес народження, травма якого складається з факторів зміни зовнішнього 
середовища та факторів психологічних переживань, які з цим пов'язані. Народження – це досвід, який 
залишає невиправний відбиток у нашій психіці на все життя і формує не тільки страхи, але й основний 
алгоритм нашого мислення [11]. Це кульмінаційний момент, за яким настає процес соціалізації та 
починається входження людини до культури, від якої залежить трансформація первісної тривоги, яка або 
може згаснути, або буде розвиватися до стану страху смерті. 

У цьому аспекті Ф. Арьєс виділяє деякі риси [12], що є притаманними сучасному суспільству 
західного типу, і напуття щодо проблеми смерті та вмирання: 

• Терпимість: люди звикли до смерті та не вважають її духовною подією. В інформаційних 
повідомленнях смерть людини подають як сухе статистичне явище або як подію дня. 

• Технологічність: смерть близької людини – це, передусім, турбота стосовно поховання, а не 
сам факт її смерті. 

• Безсмертя: втрата близької людини сприймається як смерть "когось іншого" та не 
співвідноситься з тим, що це обов'язково відбудеться і зі "мною". 
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• Театральність: довкола смерті людини – комплекс ритуальних дій. Поминальні дні не носять 
сакрального змісту, а є лише проявом культури, як данина звичаям у середовищі буття. Все 
робиться людьми за традицією, але більшості з них важко пояснити, власне, чому це робиться. 

• Нерівність: ставлення до померлого визначається його статусом при житті, а не міркуваннями 
духовної допомоги наприкінці життєвого шляху.  

Людина, яка дожила у такому соціальному середовищі до похилого віку, може не мати психологічної 
підготовки до смерті та живе з прихованими страхами, з якими вона прийшла у цей світ. Первинні джерела 
тривоги не зменшуються протягом життя, а лише ховаються за ширмою повсякденних проблем. Таку 
ситуацію можна порівняти зі стисканням пружини, яка при першій-ліпшій нагоді розтиснеться й може 
вибухнути із силою, пропорційною потужності стиснення. Екзистенційна криза – це й є розтиснення цієї 
пружини. Ставлення до смерті літніх людей залежить від того, наскільки соціальне оточення сприяло 
зменшенню їхньої початкової тривоги, наскільки людина є готовою до того, що їй доведеться залишити цей 
світ. До цих висновків також приходять дослідники, які належать до різних шкіл та напрямків [13-15].  
Висновок. Таким чином, культурне середовище людини є вторинним джерелом танатичної тривоги. 

Наукове світорозуміння лише підсилює її, проголошуючи первинність матерії, яка передбачає, що із 
знищенням тіла та мозку знищується й самосвідомість [16]. Не тільки страх смерті, а й сама думка про неї 
носять індивідуальний характер, обумовлений первинними джерелами тривоги й культурним впливом. І хоча 
якість прожитого життя у контексті ставлення до смерті відіграє важливу роль, культурне сприйняття смерті 
та підготовка до неї є найбільш важливими у зменшенні впливу первинних джерел тривоги на людину. По 
суті, екзистенційна криза у потенційному стані присутня в нас уже з моменту народження, але бажано не 
доводити її до того стану, коли людина вже не в змозі сама упоратися із цією проблемою. 

Варто зазначити, що смерть у розумінні майже усіх релігій світу є одним із циклів життя та 
найважливішим переходом в її іншій якісний вимір. Якщо враховувати релігійне світосприйняття, 
спрямоване на поліпшення уділу душі у потойбічному світі, а також соціально-психологічний уплив на 
особистість протягом життя, то є підстави припустити, що такі дії мають більше позитивний вплив на 
зменшення первинної танатичної тривоги. Менше з тим, людина отримує певний сенс існування, як у 
заключному періоді життя, так и після смерті, що або формує вторинну танатичну тривогу, або зменшує її. 
Такі питання потребують наукового дослідження, а в умовах збільшення тривалості життя та глобалізації 
сучасного суспільства актуальним стає не тільки філософське осмислення проблем екзистенційної кризи в 
літньому віці, але і його психологічний зміст у контексті практичної спрямованості. 
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И. В. Чаплин. Смысл жизни человека и социальный аспект формирования страха смерти у людей 
преклонного возраста. 

Раскрыты содержание смысла жизни человека, предпосылки возникновения психологического кризиса у 
пожилых людей в плоскости четырех экзистенциальных данностей – свободы, одиночества, смысла 

жизни, неизбежности смерти – и показана ведущая роль страха смерти на склоне лет. Описаны этапы 
вхождения личности в кризисное состояние, определена роль социального и культурного влияния в 
формировании вторичной танатической тревоги человека. Затронута проблема религиозного и 

научного мировоззрения в отношении к жизни после смерти и сделано предположение, что религиозный 
взгляд на бессмертие души и его социально-психологическое влияние на личность в течение жизни 

смягчают первичную танатическую тревогу человека. 

Chaplin I. V. The Sense of the Human Life and the Social Aspect of Forming the Fear of Death with the 
Elderly People. 

The individual in the informational society finds himself / herself in the controversial state of loneliness against the 
background of unprecedented internal freedom and broad social intercourses. This emphasizes the actuality of 
studying the issue of the human existence from the aspect of the meaning of life and death, their influence on the 

humans' psychological states. The prerequisites of the elderly people's existential crisis in the light of four existential 
entities – the freedom, the loneliness, the meaning of life, the inevitability of death  – are analyzed  and the leading 

part of the fear of death in this process is disclosed. The existential awareness of own death is incomparable with the 
simple reasoning, it may be rather compared with the sense of fatality and hopelessness. So the death can be 

considered as a universal mechanism which creates the elderly people's existential crisis, and their attitude towards 
death depends on their readiness to acknowledge the fact that they will have to abandon this world on the Earth. The 
author’s reasoning shows that the existential crisis in the potential state is present in an individual from its birth. And 
since the cultural environment is the secondary source of thanatic anxiety, the preparation for death in the course of 

the life acts is the important part in minimizing the influence of the primary sources of the fear. So not only the 
philosophic comprehension of the abovementioned problem is of current interest, but its psychological sense in the 

context of practical implementation aimed to relieve the tension as well. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА ''КОНСТИТУЦІЯ СРСР ТА УРСР''  
У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-50-І РР. ХХ СТ.) 

У статті висвітлено процеси формування та удосконалення змісту правознавчого предмета 
''Конституція СРСР та УРСР'' у радянській школі. Зроблено висновок, що функціонування 

правознавчого предмета в межах ''школи знань'' вимагало від учнів лише запам’ятовування правової 
інформації та усвідомлення ідеологічно-партійних настанов щодо організації, устрою та 

функціонування радянської держави, її органів влади й управління. Зміст правознавчого спрямування 
спочатку був виокремлений з інтегрованого змісту суспільствознавства, а на початку 60-х рр. знову 
інтегрувався складовою в новий курс ''Основи політичних знань'' (з 1962 р. – ''Суспільствознавство''). 

Постановка проблеми. З уведенням в загальноосвітніх закладах УРСР навчального предмета 
''Конституція СРСР та УРСР'', шкільна суспільствознавча освіта була доповнена правовою складовою. 
Протягом другої половини 30-х років і до кінця 50-х років цей правознавчий зміст удосконалювався і 
доповнювався, крім конституційного й адміністративного, знаннями з основ інших галузей права. Але 
функціонування правознавчого предмета в межах ''школи знань'' вимагало від учнів лише запам’ятовування 
правової інформації та усвідомлення ідеологічно-партійних настанов щодо організації, устрою та 
функціонування радянської держави, її органів влади й управління. Зміст правознавчого спрямування 
спочатку був виокремлений з інтегрованого змісту суспільствознавства, а на початку 60-х рр. знову 
інтегрувався складовою в новий курс ''Основи політичних знань'' (з 1962 р. – ''Суспільствознавство''). 

У наш час гостроти й актуальності набуває проблема побудови змісту шкільної суспільствознавчої освіти, 
що безперервно оновлюється і трансформується. У проекті ''Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти'' зазначено, що метою освітньої галузі ''Суспільствознавство'' є забезпечення розвитку 
особистості, яка, керуючись гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином і 
патріотом України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві. 

За умов зламу світоглядної парадигми сучасного українського суспільства, пошуку нових ціннісних 
орієнтацій молоді та переходу нинішнього шкільного суспільствознавства на компетентнісну та 
діяльнісну основу актуалізується розвиток суспільствознавства, коли схожі проблеми щодо зміни змісту 
шкільної освіти здійснювали радянські науковці і методисти. Цей суперечливий період розвитку 
суспільствознавства був надзвичайно плідним, залишивши багато матеріалів для конструктивно-
критичного аналізу. Його вивчення і творче переосмислення є потенціалом для визначення принципів та 
шляхів формування нового змісту шкільного суспільствознавства, оскільки сьогодні ми багато в чому 
повторюємо шлях науковців і методистів 20-х рр. ХХ ст. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування змісту суспільствознавчої освіти 

знайшла відображення в працях К. Баханова, А. Булди, О. Дятлової, О. Пометун, Т. Ремех, 
Т. Самоплавської, І. Смагіна та інших. Але розвиток шкільної правової освіти у 30-50-х рр. ХХ ст. 
потребує додаткового сучасного осмислення. 
Метою нашої статті є висвітлення процесів формування та удосконалення змісту правознавчого 

предмета ''Конституція СРСР та УРСР'' у радянській школі (30-50-ті рр. ХХ ст.). 
Виклад основного матеріалу. Правова освіта школярів як складова суспільствознавства в 30-х рр. 

ХХ ст., в умовах тоталітарної держави, була повністю підпорядкована інтересам цієї держави, що 
інтенсивно формувала ''нове комуністичне суспільство''. 

Згортання НЕПу, проведення ударними темпами індустріалізації та колективізації змінили в другій 
половині 20-х років XX ст. ставлення керівництва країни до принципу законності і права взагалі. 
П. Єгоров у дисертації аргументовано довів, що для вождів Радянського Союзу закон був засобом 
вирішення політичних завдань і досягнення практичних цілей соціалістичного будівництва. Для їх стилю 
керівництва був характерний примат політики над правом, підпорядкування закону партійній директиві. 
Й. Сталін і його оточення вважали, що такі категорії як ''план'' і ''політика'' не можуть повною мірою 
гармоніювати з категоріями типу ''право'', ''законність'' [1: 12]. 

Керівники радянської юридичної науки в 20-х і до середини 30-х років XX ст. Є. Пашуканіс і П. Стучка у 
своїх виступах і роботах відображали позиції політичного керівництва країни. ''Ми проти того, – вказував у ці 
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роки Є. Пашуканіс, – щоб право відсувало на задній план і поглинало політику. Ми за те, щоб у праві на 
першому місці стояла політика, щоб політика тяжіла над правом, бо вона веде вперед'' [2: 131]. 

Є. Пашуканіс і його найбільш радикальні прихильники вважали, що в процесі витіснення 
приватнокапіталістичного укладу й успіхів соціалістичного будівництва право буде поступово 
відмирати, а правове регулювання і, передусім, адміністративно-правове, буде замінюватися 
організаційно-технічним регулюванням. Від цієї посилки був зроблений крок в бік заперечення таких 
галузей права, як державне, адміністративне та фінансове. 

Перший Всесоюзний з’ їзд марксистів-державників (1931 р.) санкціонував постанову ВЦВК і 
Раднаркому РРФСР від 10 лютого 1930 р. ''Про встановлення єдиної системи підготовки та 
перепідготовки працівників із радянського будівництва'', на основі якої з навчальних планів юридичних 
факультетів університетів та інститутів були виключені адміністративне, державне і фінансове право. 

Зрозуміло, що таке ставлення до права загалом, а до державного (конституційного) права зокрема, 
нівелювало правову освіту школярів і зводило її до опанування політичними догмами та ідеологічними 
штампами навіть під час вивчення тексту Конституції СРСР на заняттях із суспільствознавства. 

Із середини 30-х рр., в контексті поточних політико-ідеологічних завдань, радянське керівництво 
змінює своє ставлення до права і приходить до висновку, що необхідно покінчити з нігілістичним 
відношенням до права при соціалізмі і до тих галузей правознавства (до державного, адміністративного, 
фінансового), які були виключені з навчальних програм в кінці 20-х рр. XX ст. 

Початок діяльності влади із правового ''освячення'' догм та рішень тоталітарного політичного режиму і 
репресивного апарату, курс на ідеологічне ''однодумство'', підкріплений теоретичними напрацюваннями 
нового радянського права, спричинили зміни і в шкільній суспільствознавчій освіті. В результаті відомих 
партійно-урядових постанов початку 30-х років на зміну інтегрованому суспільствознавству у шкільні 
програми була повернена по-новому заідеологізована історія. Але залишився незаповненим сегмент 
правової освіти, фрагменти якої вчителі надавали дітям у контексті виховної роботи і викладання курсу 
історії. Правові знання стали необхідні учням ще й тому, що саме в цей час держава почала жорстко 
боротися із ростом дитячої злочинності і правопорушень. Протягом 1935 р. було видано низку нормативно-
правових актів, які мали покращити стан правовиховної роботи в державі та правової освіти зокрема: 

-  Постанова ЦВК і Раднаркому СРСР від 5 березня 1935 р. ''Про заходи щодо розгортання і 
поліпшення правової освіти''; 

-  Постанова РНК СРСР та ЦК ВКП (б) від 31 березня 1935 р. ''Про ліквідацію дитячої 
безпритульності і бездоглядності''; 

-  Постанова ЦВК і Раднаркому СРСР від 7 квітня 1935 р. ''Про заходи боротьби із злочинністю 
серед неповнолітніх''. 

Важливе значення для підвищення уваги до питань правової освіти в країні, в тому числі, до питань 
вивчення державного та адміністративного права, мало прийняття в 1936 р. Конституції СРСР. Конституція 
СРСР 1936 р. у формально-юридичному плані, крім іншого, чітко виділила органи управління в самостійну 
групу і, таким чином, поставила на порядок денний питання розробки адміністративно-правових досліджень, 
які сприяли б розумінню компетенції та відповідальності органів управління. 

Конституція скасовувала обмеження політичних і громадянських прав за класовою ознакою, вводила 
загальні рівні прямі вибори при таємному голосуванні, проголосила соціально-економічні права 
громадян тощо. 

Зазначені положення Конституції дали можливість посилити пропагандистські тези про державу 
трудящих і для трудящих, про успіхи соціалізму на тлі кризи капіталізму. 

Було організовано широке вивчення Конституції, доповіді Й. Сталіна ''Про проект Конституції Союзу 
РСР'', в якому говорилося, що осмислення підсумку перемог народів СРСР ''озброює духовно наш 
робітничий клас, наше селянство, нашу трудову інтелігенцію'' [3: 119-147]. 

Після прийняття Конституції СРСР у 1936 році, в наступному 1937 році були прийняті конституції 
союзних республік. Конституція УРСР 1937 p., яка складалася із 146 статей, об’єднаних у 13 розділів, 
майже повністю віддзеркалювала союзну Конституцію, відтворювала її принципи, копіювала основні 
положення. Обидві Конституції мали декларативний характер і були ніби поза часом і простором. 
Численні положення Конституції УРСР, як і Конституції СРСР, особливо про права людини, насправді 
не діяли. Вони мирно співіснували з репресивною машиною, масовими арештами, розстрілами. 
Основний Закон за формою був демократичним, але повністю відірваним від реального життя. 

Після прийняття в 1936 р. Конституції СРСР розпорядженням РНК СРСР від 1 лютого 1937 р. ''Про 
вивчення Конституції Союзу РСР у школах'' Раднаркомам союзних республік пропонувалося протягом 
періоду 1936 / 37 навч. р., що залишався, організувати детальне ознайомлення з Конституцією СРСР 
учнів 7-10 класів середніх шкіл. А з 1937 / 38 навч. р. почалося викладання Конституції СРСР як 
самостійного предмета в сьомому класі середньої школи. В школах України новий правознавчий предмет 
отримав назву ''Конституція СРСР та УРСР''. 
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У цьому класі Конституція СРСР вивчалася до 1955 / 56 навч. р. як основний політико-правовий шкільний 
курс. Новий предмет передбачав ознайомлення школярів із поняттями про суспільний і державний устрій 
СРСР, про класи, державу, право, про основні права та обов’язки радянських громадян. 

Проаналізуємо зміст цього предмета, який повно відображений у навчальній програмі. Так, 
передбачалося вивчення понять про суспільний і державний устрій СРСР, класи, державу, право, основні 
права та обов’язки радянських громадян. Особливий акцент робився на вивченні обов’язків радянського 
громадянина, записаних у Конституції, що розглядалося як могутній засіб формування нового 
суспільства. У 1938 р. предмет викладався обсягом 78 годин на рік.  

При вивченні курсу учні повинні були отримувати, як говорилося в методичному посібнику, цілісну, 
струнку систему взаємопов’язаних понять, що дають учням глибоке розуміння основ Радянського 
соціалістичного ладу. 

Вчителю пропонувалося наводити приклади з життя та діяльності окремих людей, установ і 
підприємств Радянського Союзу, статистичні дані, законодавчі акти, матеріал із курсу історії, а також 
приклади з життя народів зарубіжних країн. Однак підкреслювалося, що приклади повинні бути не 
випадковими, а такими, що допомагають розкрити сутність того чи іншого суспільного явища, 
найважливіші ознаки поняття; ці приклади повинні були відповідати задачам комуністичного виховання 
підростаючого покоління. В якості таких факторів для ілюстрації різних положень курсу залучалися і 
приклади з життя рідного краю [4]. 

Отже, у період 1937-1945 років вивчення предмету ''Конституція СРСР та УРСР'' мало, насамперед, 
політико-ідеологічну мету. Удосконалення в післявоєнний період правової освіти в країні призвело до 
певного коригування і змісту зазначеного курсу. 

Відповідно до постанови ЦК ВКП (б) від 5 жовтня 1946 р. ''Про розширення і поліпшення юридичної 
освіти в країні'' навчання в школах у межах зазначеного курсу було націлене тепер вже і на формування у 
школярів правових знань. ''Саме в школі учні повинні навчатися виконувати закони Радянської держави 
– обов’язки громадян СРСР; свято додержуватися дисципліни праці, берегти і зміцнювати соціалістичну 
власність як священну і недоторканну основу радянського соціалістичного ладу, поважати правила 
соціалістичного співжиття, бути готовим в першу-ліпшу хвилину стати зі зброєю в руках на захист 
соціалістичної Батьківщини'' [5: 4]. 

Але ідеологічна складова правової освіти не відкидалася ''На уроках Конституції СРСР та УРСР 
вчителі повинні … виховувати глибоку ненависть до ворогів нашої Батьківщини, українського 
буржуазного націоналізму, космополітизму – агентів англо-американського імперіалізму. На конкретних 
прикладах виховувати учнів у дусі радянського патріотизму, національної гордості за нашу велику 
Батьківщину – СРСР, любов до братніх народів і, насамперед, до великого російського народу'' [5: 4]. 

У лютому 1948 р. в ''Учительській газеті'' вийшла стаття про недоліки у викладанні зазначеного 
правознавчого курсу. Основними вважалися недоліки навчальної програми, а саме: відсутність 
методичної складової в групуванні навчального матеріалу, відсутність рекомендацій щодо планування 
матеріалу, підходів до його розподілу по уроках, відсутність переліку рекомендованої літератури тощо. 

Із середини 50-х років, з метою подолання перевантаження учнів, обсяг правового матеріалу для 
вивчення скоротився. Передусім, із шкільних програм були виключені питання теорії права. Освітня 
діяльність будувалася на основі вивчення тексту юридичного документа і конкретизації його з опорою на 
життєві приклади. 

Особлива увага приділялася вивченню тексту Конституції. Викликає інтерес така установка: статті 
Конституції 1, 2, 4, 12, що визначали найважливіші риси суспільного устрою Радянського Союзу, учні 
повинні були знати дослівно, а зміст інших найбільш важливих статей вміти передати словами, 
близькими до тексту Конституції. Але ''не потрібно вимагати заучування всіх її статей'' [6: 25]. 

Велике значення надавалося словниковій роботі, поясненню термінів, нових слів. Важливе місце на 
уроках Конституції займали ідеї, що містилися у виступах керівників країни. Наприклад, після виходу 
роботи Й. Сталіна ''Економічні проблеми соціалізму в СРСР'' вчителям були запропоновані рекомендації 
про те, як висвітлювати в курсі Конституції СРСР ''питання про основний економічний закон соціалізму''. 

Реформування наприкінці 50-х років загальної середньої освіти та ідеологічно-виховна функція курсу 
Конституції СРСР стали причиною для його перенесення спочатку в 10-й, а потім в 11-й клас середньої 
школи [6: 192, 196]. 

Курс Конституції СРСР в повному обсязі (33 навчальних години) вводився з 1959 / 60 навчального 
року. У 1958 / 59 навчальному році на вивчення цього курсу виділялося 17 навчальних годин. Причому 
за темами, що розкривали зміст Основного закону Союзу РСР, пропонувалося лише кілька оглядових 
уроків, решту ж часу відводили на вивчення конкретних питань з галузей трудового, колгоспного, 
цивільного, сімейного та кримінального права. Такий характер розподілу навчального матеріалу 
пояснювався тим, що випускники середньої школи 1958 / 59 навчального року вже вивчали зміст 
Конституції СРСР в VII класі, але були зовсім не знайомі з низкою юридичних відомостей з інших 
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галузей права, знання яких ''необхідно радянським юнакам і дівчатам для їх майбутньої суспільно-
політичної діяльності''. 

Крім того, потрібно було постійно тримати учнів в курсі сучасних подій, знайомити їх з ''творчою 
діяльністю радянських людей, заходами Комуністичної партії і радянської влади''. При вивченні цих 
питань рекомендувалося знайомити учнів не тільки з текстом Конституції СРСР, який ''повинен стати 
настільною книгою учнів'', але і з найважливішими партійними рішеннями, законодавчими актами та 
іншими важливими документами. 

Навчальна програма на 1959 / 60 навч. рік зазначала, що вивчення Радянської Конституції у середній 
школі має ''велике значення у формуванні в учнів марксистсько-ленінського світогляду''. 

Роль цього предмета особливо підкреслювалася в умовах державного курсу на ''розгорнуте будівництво 
комуністичного суспільства в СРСР''. Саме тому прийшли до висновку, що з метою більш глибокого і 
свідомого засвоєння учнями змісту навчального предмета ''Конституція СРСР та УРСР'', його викладання 
як самостійного навчального предмета ліпше перенести з VII в X класс, оскільки вікові особливості та 
рівень підготовки учнів сьомих класів не дозволяли достатньо глибоко вивчити Основний закон. 

Викладання курсу Конституції СРСР в X класі мало сприяти подальшому покращенню 
комуністичного виховання учнів, які після закінчення середньої школи включалися в промислове і 
сільськогосподарське виробництво, брали активну участь у суспільно-політичному житті країни. Новий 
предмет повинен був відігравати значну роль у вихованні радянських юнаків і дівчат у дусі радянського 
патріотизму, дружби народів і пролетарського інтернаціоналізму. 

У зміст навчальної програми, крім положень Основного Закону, включили низку відомостей з питань 
трудового, колгоспного, цивільного, кримінального та сімейного права, ''необхідних радянській молоді для 
активної участі в суспільно-політичному житті, для неухильного виконання правил соціалістичного 
співжиття'' [7]. 

Ідеологічна складова навчання передбачала, що вивчення Конституції СРСР повинно висвітлити 
''незмірні переваги радянського соціалістичного ладу перед капіталістичним … великі успіхи 
радянського народу в комуністичному будівництві''. 

Матеріал курсу підводив учнів до розуміння того, що ''найважливішою умовою успішного розвитку 
соціалістичного суспільства, його економіки і культури є Радянська держава – вищий тип демократії, 
демократії справді народної''. 

Випускники середньої школи мали зрозуміти, що ''найголовнішими функціями соціалістичної держави 
трудящих тепер є функції організації суспільного виробництва і керівництва економікою, господарством, 
культурою, здійснення в інтересах трудящих контролю за мірою праці і мірою споживання; функції 
всебічного виховання трудящих, в тому числі виховання нової трудової дисципліни, комуністичного 
ставлення до праці; в галузі зовнішньої політики – послідовне проведення ленінського курсу на мирне 
співіснування країн із різними соціально-політичними системами, зміцнення миру; зміцнення непорушної 
дружби, братської співпраці та взаємодопомоги країн світової системи соціалізму''. 

Основним завданням вивчення Радянської Конституції в школі визнавалося ''широке розкриття керівної 
і спрямовуючої ролі Комуністичної партії в радянському соціалістичному суспільстві'', на конкретному 
матеріалі вимагалося показувати, що Комуністична партія завжди виявляла і надалі буде проявляти 
невпинну турботу ''про зміцнення соціалістичної держави, про подальший розвиток радянської демократії, 
про задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб Радянського народу''. 

Зрозуміло, що в основу структури та змісту навчання було покладено текст Основного закону Союзу 
РСР та УРСР. Крім того, як зазначалося вище, надавалися необхідні конкретні відомості з різних галузей 
права та розкривався основний зміст і значення найбільш важливих законів, указів, постанов та інших 
державних актів. 

Навчальний зміст зазначеного правознавчого предмета передбачав широкий зв’язок із змістом інших 
навчальних дисциплін: історії, географії, основ промислового і сільськогосподарського виробництва. 

Учителям рекомендувалося на уроках Конституції СРСР спиратися на знання учнів, отримані ними з 
курсу історії СРСР з питань про виникнення і розвиток Рад, про зміст перших декретів радянської влади, 
про передумови та розвиток освіти в СРСР, про завдання і значення п’ятирічних планів і т. і. Знання, 
отримані учнями під час вивчення історії зарубіжних країн (нова та новітня історія), дозволяли на уроках 
Конституції СРСР ширше використовувати прийом порівняння, на переконливих прикладах показати 
відмінність ''радянського права'' від ''буржуазного'', а також загальні риси і своєрідність, притаманні 
праву різних держав соціалістичного табору. 

Перед кожним учителем та органами народної освіти загалом держава ставила завдання 
систематичного накопичення і узагальнення досвіду викладання курсу Конституції СРСР і впровадження 
кращих методів виховно-освітньої роботи в практику шкіл. Органи народної освіти, фахівці в галузі 
радянського права і методисти повинні були надавати своєчасну допомогу вчителям Конституції СРСР в 
підвищенні їх кваліфікації, підготовці навчальних і методичних посібників, науково-популярної 
літератури для позакласного читання [8]. 
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Міністерство освіти було зобов’язано розробити до 1 січня 1960 р. навчальні програми з Конституції 
СРСР для всіх типів загальноосвітніх шкіл, протягом 3-5 років збільшити випуск літератури для учнів 
про суспільний і державний устрій СРСР, методичних посібників для вчителів, наочних посібників із 
Конституції СРСР. 

Перший рік навчання предмета показав, що для ґрунтовного засвоєння тем, запропонованих програмою із 
Конституції СРСР, недостатньо 17 годин, які передбачалися на їх вивчення в 1958 / 59 навч. р. Через 
обмеженість часу і відсутність навчальної і методичної літератури вчителі зустрічалися із складними 
методичними проблемами. Значні труднощі переборювали й учні: література, рекомендована вчителями і 
призначена раніше для семикласників, була явно непридатною для десятикласників. Але розробка на початку 
60-х рр. нового інтегрованого предмета для старшокласників ''Основи політичних знань'' призвела до 
включення правознавчого змісту курсу ''Конституція СРСР та УРСР'' у нову інтегровану програму. 

Отже, з уведенням в загальноосвітніх закладах УРСР навчального предмета ''Конституція СРСР та 
УРСР'', шкільна суспільствознавча освіта була доповнена правовою складовою. Протягом другої 
половини 30-х років і до кінця 50-х років цей правознавчий зміст удосконалювався і доповнювався, крім 
конституційного й адміністративного, знаннями з основ інших галузей права. Але функціонування 
правознавчого предмета в межах ''школи знань'' вимагало від учнів лише запам’ятовування правової 
інформації та усвідомлення ідеологічно-партійних настанов щодо організації, устрою та функціонування 
радянської держави, її органів влади й управління. Зміст правознавчого спрямування спочатку був 
виокремлений з інтегрованого змісту суспільствознавства, а на початку 60-х рр. знову інтегрувався 
складовою у новий курс ''Основи політичних знань'' (з 1962 р. – ''Суспільствознавство''). 
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Арешонков В. Ю. Характеристика содержания предмета ''Конституция СССР и УССР''  
в советской школе (30-50-е гг. XX ст.). 

В статье высветлены процессы формирования и усовершенствования содержания правоведческого 
предмета ''Конституция СССР и УРСР'' в советской школе. Сделан вывод, что функционирование 
правоведческого предмета в рамках ''школы знаний'' требовало от учеников только запоминания 
правовой информации и осознания идеологично-партийных наставлений касательно организации, 

устройства и функционирования советского государства, его органов власти и управления. Содержание 
правоведческого направления вначале было выделено с интегрированного содержания социологоведения, 
а вначале 60-х гг. опять интегрировалось составляющей в новый курс ''Основы политических знаний''  

(с 1962 г. – ''Социологоведение''). 

Areshonkov V. Yu. The Characteristics of the Content ''Constitution of the USSR and the Ukrainian SSR'' in 
the Soviet School (the 30-50 Years of the XX Century). 

The article highlights processes of the formation and improvement of the contents of the jurisprudential subject 
''Constitution of the USSR and the Ukrainian SSR'' in the Soviet School. It is concluded that the functioning of 

the legal subject in the terms ''the school of knowledge'' has demanded from pupils only memorizing of the legal 
information and notification of the ideological and political instructions concerning the organization, 

construction and functioning of the soviet state, its bodies of power and management. The contents of the 
jurisprudential direction firstly has been singled out from the integrated contents of the social studies, and at the 

beginning of the 60-th it has integrated into the new course ''Bases of Political Knowledge''  
(from 1962 – ''Social Studies''). 
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ФОРМУВАННЯ МИСЛИТЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ  
ЗАДАЧ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ 

У статті висвітлено основні прийоми формування логічного мислення, а також основних мислительних 
операцій: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, конкретизації, класифікації та систематизації 
у процесі навчання програмування. На конкретних прикладах розв'язування задач із програмування 

поетапно показано, яка з мислительних операцій формується і яким чином. Конкретизовано поняття 
"логічне мислення старшокласників" та сформульовано, що означає розвивати мислення.  

Постановка проблеми. Уміння застосовувати логічне мислення є однією із необхідних якостей 
старшокласників, оскільки в 10-11 класах школярі вивчають основи алгоритмізації та програмування. 
Для вивчення цього розділу учням необхідно якомога ближче підійти до поняття логічності міркувань, 
структурованості, навчитися розробляти та будувати алгоритми, навчитися структурного програмування, 
що ґрунтується на трьох базових структурах алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Саме це 
й зумовлює необхідність формування логічного мислення у старшокласників.  

У "Навчальних програмах для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" сформульовано цілі 
навчання інформатики у такому вигляді [1]: 

-  розвиток логічного, системного мислення та основних видів розумової діяльності: уміння 
використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити висновки, узагальнення; 

-  формування теоретичної бази знань учнів щодо процесів перетворення, передавання та 
використання даних, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-
інформаційної картини світу; 

-  розвиток уміння розв'язувати змістовні задачі різного рівня складності, користуючись відомими 
теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп'ютерною технікою; 

-  бачення учнями можливостей використання набутих знань у їх майбутній професії; 
-  інтеграція інформатики з іншими предметами, що викладаються в навчальних закладах. 
Отже, основною метою навчання розділу "Основи алгоритмізації та програмування" курсу 

"Інформатика" є формування у школярів навичок побудови алгоритмів, які й сприяють розвитку 
логічного мислення учнів. При побудові алгоритмів рішення задач учні вчаться виконувати розумові 
операції, як синтез, аналіз, порівняння, також вчаться описувати плани дій, робити висновки; у них 
виробляються навички викладати свої думки в строгій логічній послідовності.  

На думку М. Жалдака, однією із найважливіших компонентів основ інформаційної культури вчителя 
є "… володіння основами алгоритмізації, вміння добирати послідовність операцій і дій в діяльності …" 
[2]. Як свідчить досвід, базовою платформою для навчання змістовної лінії основ алгоритмізації є 
процедурні мови програмування, зокрема й Pascal. Це зумовлено тим, що саме ця мова програмування 
була створена Н. Віртом для опанування основ алгоритмізації та програмування і є оптимальною та 
зручною для навчання даного розділу. 
Метою статті є показати, як у процесі навчання програмування розвивається логічне мислення та 

основні мислительні операції. 
Виклад основного матеріалу. В основу логічного мислення такий вчений, як Ю. Петров поклав такі 

необхідні умови: коректне оперування термінами, логічність питання і відповіді, логічність міркування й 
подолання помилкових висновків [3: 12]. 

Процес логічного мислення неможливий без таких розумових операцій, як синтез, аналіз, 
абстрагування, порівняння, конкретизація, узагальнення, класифікація та систематизація [1: 152]. 
Аналіз – це уявний поділ цілого на частини, елементи, вирізнення окремих ознак і аспектів певного 

об'єкту [1: 152]. Він вимагає глибини, точності та повноти. Це перший крок вивчення деякого (при чому 
незалежно якого) явища [5: 46]. 
Синтез – це така мисленнєва операція, що передбачає пошук єдиного цілого через утворення 

суттєвих відношень і зв'язків між відокремленими елементами єдиного цілого [1: 152]. 
Синтез як один із процесів мислення може здійснюватись на різних рівнях у діяльності особистості, 

починаючи від простого машинального сполучення окремих частин цілого і до створення наукової теорії 
на підставі систематизації та узагальнення окремих реалій та матеріалів досліджень. Також він може 
відбуватись на основі і сприймання, і спогадів та уявлень [5: 47]. 

Будучи протилежними за власною сутністю, операції синтезу та аналізу тісно з'єднані між собою та є 
головними мислиннєвими операціями. Без аналізу не може бути синтезу, і навпаки, адже вони завжди беруть 
участь у всіх процесах мислення, а також в єдності забезпечують глибоке та повне пізнання дійсності [6: 283]. 
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Порівняння полягає у відображенні елементів, ознак відмінності та подібності [1: 152]. 
Абстрагування – це така мисленнєва операція, що виділяє окремі ознаки та елементи, а також 

відокремлює їх від інших та від самих об'єктів. Результатом актуалізації даної операції є утворення 
деяких понять, моделей, теорій [1: 152]. 

Сутність абстрагування як мисленнєвої операції полягає в наступному: сприймаючи конкретний 
предмет, а також виокремлюючи в ньому деяку певну частину, розглядається виділена частина чи 
властивість самостійно, незалежно від інших будь-яких складових вибраного предмета [5: 48]. 
Узагальнення полягає у вирізненні груп явищ та предметів за суттєвими ознаками, що є спільними 

для даних груп. Узагальнення здійснюється на основі абстракції [1: 153]. 
Розрізняють два види узагальнення: теоретичне та емпіричне. Теоретичне узагальнення базується на 

аналізі об'єктів чи предметів, виділенні істотних та спільних ознак. Емпіричне узагальнення відбувається 
через порівняння особливостей чи ознак та виявлення серед них подібних [1: 153]. 
Конкретизація – процес виконання переходу від загального до конкретного, часткового із метою 

розкриття їх відповідності суттєвому [1: 153]. 
Класифікація – це процес пошуку та знаходження суттєвих і спільних ознак, а також елементів і 

зв'язків для деякої групи об'єктів, що створює основу для розподілу об'єктів на певні групи [1: 153]. 
Систематизація – це така мисленнєва операція, яка скерована на виділення загальних та суттєвих 

ознак, а також подальше об'єднання за ними класів або груп об'єктів [1: 153]. 
Отже, характерними рисами логічного мислення людини є володіння нею логічними прийомами 

(синтез, аналіз, класифікація, порівняння, систематизація, порівняння), динамічна розумова активність 
особистості, вміння виявляти причинно-наслідкові відповідності та зв'язки у процесі пізнавальної 
діяльності, а також уміння вибудовувати логіку прийняття рішень та обґрунтування висновків. 

Під логічним мисленням старшокласників будемо розуміти таке мислення, що істотно 
характеризується здатністю школяра володіти логічними прийомами, мислити точно, послідовно, при 
цьому не допускаючи суперечностей у своїх судженнях та міркуваннях, умінням вибудовувати логіку 
прийняття рішень, здатністю знаходити логічні помилки, умінням робити правильні висновки, їх 
обґрунтування та доведення.  

Розглянемо основні функції логічного мислення як різновиду мислення [7]: 
-  пізнавальна – це така функція мислення, в якій відбувається відображення світу та 

самовідображення; 
-  проектувальна – функція мислення, за допомогою якої здійснюється побудова планів та 

проектів, а також моделей теоретико-пізнавальної, практичної діяльності; 
-  прогнозна – передбачення наслідків власних дій, прогнозування майбутнього; 
-  інформаційна – це така функція мислення, за допомогою якої відбувається засвоєння відомостей 

про знання та їх змістове перероблення; 
-  технологічна – полягає у розробленні норм, правил, стандартів, рецептів життєдіяльності 

особистості і суспільства у різних проявах і формах; 
-  рефлексивна – полягає у самопізнанні розуму та самоаналізі; 
-  інтерпретаторська – функція, що дає змогу тлумачити, осмислювати продукти людської культури; 
-  постановка і розв'язання різних проблем та задач [7]. 
У своєму дослідженні Г. Лаврешина наголошує, що для наявності логічного мислення в особистості 

необхідні такі компоненти [8: 89]: 
-  здібності: формулювати й перебирати альтернативні гіпотези; відокремлювати логічні операції 

від тих об’єктів, над якими вони проводяться, робити предметом аналізу власну думку; класифікувати 
висловлювання за їхнім логічним типом;  

-  уміння: дати визначення вже відомого поняття; здійснювати формально-логічні операції; 
перевірити правильність міркування, виявити грубу логічну помилку;  

-  знання: змісту сполучників "і", "або", "не" і словосполучень "якщо… то", "тоді й тільки тоді, 
коли…" як логічних зв’язків; значень і навичок правильного вживання словосполучень "не менш" та "не 
більш", "один і тільки один"; правил класифікації [8: 89]. 

На думку таких учених, як М. Поспєлов та І. Поспєлов, розвивати мислення означає [9: 62]:  
-  розвивати всі форми мислення;  
-  розвивати та вдосконалювати розумові операції: синтез, аналіз, узагальнення, порівняння, 

класифікацію;  
-  розвивати уміння виділяти істотні властивості предметів, а також відокремлювати їх від несуттєвих; 
-  розвивати уміння знаходити головні відношення та зв’язки явищ і предметів навколишньої дійсності;  
-  розвивати уміння доводити істинність власних суджень, а також спростовувати хибні умовиводи;  
-  розвивати уміння робити правильні висновки із фактів та перевіряти їх; 
-  розвивати уміння викладати свої думки певно, послідовно, несуперечливо і обґрунтовано. 
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Також варто зазначити, що на думку багатьох дослідників, основою розвитку логічного мислення є 
виконання учнями системи завдань різних типів, які будуть спрямовані на оволодіння старшокласниками 
логічними прийомами мислення. Отже, розвитку логічного мислення старшокласників сприяє 
застосування учителем на уроках інформатики спеціальних завдань, що передбачають:  

-  забезпечення актуалізації знань та умінь у галузі інформатики; 
-  організацію розуміння, а не формального заучування понять; 
-  необхідність пояснювати власну відповідь та розмірковувати; 
-  оволодіння прийомами логічного мислення; 
-  наявність альтернативних способів рішення; 
-  можливість удосконалення розв’язку задачі; 
-  творчість та дискусії з однолітками та вчителем у пошуку рішення;  
-  формування звички перевіряти розв'язок перед тим, як вважати його правильним. 
Відомо, що здібність мислити логічно формується у процесі життя, для повноцінного розвитку якої 

необхідні спеціальні умови. Так, на думку Н. Подгорецької, успішність оволодіння прийомами логічного 
мислення визначається не віком суб’єкта, а умовами навчання [10: 136]. 

Розглянемо особливості формування мислиннєвих операцій у процесі розв'язування задач із 
програмування. Для прикладу візьмемо таку задачу. 
Задача 1. Скласти програму, яка визначає вид паралелограма (ромб, прямокутник, квадрат, 

паралелограм) за відомими двома сторонами, a, b, та кутом між ними α  [11: 29]. 
Задачі такого типу досить поширені при вивченні теми "Розгалуження" [11: 29] у курсі 

"Програмування". 
Будь-яка задача з програмування розв'язується за певною схемою [12: 75]. Для цього на початку 

обов'язково потрібно виділити вхідні та вихідні дані (постановка задачі), після чого з'ясувати як вони між 
собою пов'язані (побудова математичної моделі). 

При цьому для визначення вхідних та вихідних даних потрібно застосувати таку операцію, як аналіз, 
а для встановлення залежностей між ними – операції синтезу, узагальнення та абстрагування. 

Тому для розвитку перелічених мислиннєвих операцій на даному етапі студентам пропонується 
самостійно виділити вхідні (дві сторони та кут між ними) та вихідні (вид паралелограма) дані, а також 
знайти взаємозв'язки та залежності між ними. 

Для того, щоб студенти змогли виділити істотні, на їх думку відношення між вхідними та вихідними 
даними, потрібно їм запропонувати згадати основні види паралелограма, які їм мають бути відомими ще 
з шкільного курсу геометрії та дати їх означення.  

Зокрема, паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні; ромб – це 
паралелограм, у якого всі сторони рівні; прямокутник – це паралелограм, у якого усі кути прямі; квадрат 
– це прямокутник, у якого усі сторони рівні (хоча тут потрібне теж уточнення, для квадрата можна дати й 
інше означення: квадрат – це ромб, у якого всі кути прямі).  

Порівнюючи усі випадки між собою і беручи до уваги вхідні дані (дві сторони та кут між ними), 
студенти приходять до висновку, що стають очевидними деякі спільні властивості декількох фігур. 
Зокрема, прямокутник та квадрат мають усі прямі кути, квадрат та ромб мають усі рівні сторони, при 
чому усі перелічені фігури є різновидами паралелограма.  

Тому для розв'язання даної задачі студенти пропонують розглянути такі випадки:  
1) якщо даний кут дорівнює 900, то тоді це буде або квадрат або прямокутник залежно від рівності чи 

нерівності сторін; 
2) якщо ж даний кут не дорівнює 900, то будемо мати або ромб або паралелограм, знову ж таки 

залежності від рівності чи нерівності сторін. 
Після сформульованого словесного алгоритму, студенти будують блок-схему алгоритму рішення 

задачі (див. рис. 1). 
Таким чином, під час виділення вхідних даних формується така мислиннєва операція, як аналіз, а під 

час виявлення істотних взаємозв'язків між даними елементами формується синтез, абстрагування, 
узагальнення, а у процесі порівняння усіх існуючих видів паралелограма ще й розвиваються такі 
мислиннєві операції, як порівняння та систематизація. Також під час аналізу умови задачі та 
знаходження зв'язків між вхідними та вихідним даними розвиваються такі уміння: виділяти суттєві 
властивості предметів та абстрагувати їх від несуттєвих; знаходити головні зв'язки та відношення між 
об'єктами; доводити істинність своїх суджень; викладати свої думки певно, послідовно, не суперечливо 
та обґрунтовано. Під час побудови алгоритму формується операція абстрагування. А усі перелічені 
уміння та мислиннєві операції є запорукою розвитку логічного мислення.  

Для закріплення і подальшого розвитку описаних вище мислиннєвих операцій усі прописані дії 
необхідно виконувати знову й знову, при цьому наголошуючи самим студентам на тому, що на даному 
кроці повинно розвиватись, а також давати на самостійне розв'язання для порівняння схожі задачі. 
Розглянемо для прикладу можливість формування мислиннєвих операцій ще на такому прикладі. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму рішення задачі 1. 

Реалізація мовою програмування Pascal наведеного алгоритму відповідно буде мати вигляд: 
var a, b, u : real;       {оголошуємо змінні} 
begin       {початок програми} 
 write('Введіть сторони а та b та кут між ними U');  {виводимо повідомлення } 
 readln(a,b,U);      {зчитуємо змінні} 
 if u=90 then     {перевіряємо умову чи кут дорівнює 90} 
 {якщо умова істинна, то перевіряємо чи рівні сторони, } 
  if a=b then writeln ('Це квадрат') {якщо умова істинна, то виводимо це квадрат} 
  else writeln ('Це прямокутник')  {інакше виводимо це прямокутник} 
 {якщо кут не дорівнює 90, то перевіряємо умову рівності сторін} 
 else if a=b then writeln ('Це ромб') {якщо сторони рівні, то виводимо на екран, що це ромб} 
else writeln ('Це паралелограм'); { інакше виводимо повідомлення, що це паралелограм} 
end. 

Задача 2. Скласти програму для знаходження НСК двох натуральних чисел. 
Постановка задачі (її аналіз). Дано два натуральних числа a та b. Потрібно знайти їх НСК.  
Пошук алгоритму рішення. В даному випадку студенти пропонують знайти НСК, використовуючи 

НСД. Адже їм відома формула, що НСК (a,b)=|a*b|/НСД(a,b). 
В даному випадку студенти виокремили залежність НСК від НСД, що свідчить про застосування 

синтезу та абстрагування. 
Тепер студенти пропонують різні способи для віднаходження НСД: починаючи від прямого перебору, 

і закінчуючи алгоритмом Евкліда. При цьому студенти шукають альтернативні способи рішення задачі, 
дискутують між собою про те, який алгоритм кращий, проявляють творчість. Також у процесі цієї 
дискусії розвиваються такі розумові операції, як порівняння та узагальнення. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, для розвитку логічного мислення 

студентів, а також для їх підготовки до розвитку логічного мислення школярів, необхідно у процесі 
навчання програмування наголошувати, які операції і на якому кроці розвиваються, а також які уміння у 
них формуються у творчому процесі.  

Як бачимо, усі мислиннєві операції та необхідні уміння та здібності, без яких неможливий розвиток 
логічного мислення, формуються та розвиваються у процесі розв’язування задач з програмування. 

Окреслені проблеми та отримані результати дають підстави стверджувати, що розвиток мислительних 
операцій у процесі навчання програмування є одним із пріоритетних напрямків досліджень, а також це 
питання надалі буде також актуальним та вимагатиме подальших досліджень.  
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Вакалюк Т. А. Формирование мыслительных операций в процессе решения задач по 
программированию. 

В статье освещены основные приемы формирования логического мышления, а также основных 
мыслительных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, конкретизации, 
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классификации и систематизации в процессе обучения программированию. На конкретных примерах 
решения задач по программированию поэтапно показано какая из мыслительных операций формируется 

и каким образом. Конкретизировано понятие "логическое мышление старшеклассников" и 
сформулировано, что значит развивать мышление. 

Vakaliuk T. A. The Formation of Mind Operations in the Process of Solving Software Problems. 

The ability to apply logical thinking is one of the essential qualities of high school because students of the 10-11 
classes learn the basics of algorithms and programming. For studying this chapter students should be as close 

as possible to the concept of logical reasoning, learn to design and construct algorithms, structured 
programming, based on three basic structural algorithms: route, branching, recurrence. This is what 

necessitates the formation of logical thinking in high school. The process of logical thinking is impossible 
without mental operations such as: synthesis, analysis, abstraction, comparison, specification, generalization, 
classification and systematization. The article deals with the basic techniques of forming logical thinking and 

basic mind operations: analysis, synthesis, abstraction, generalization, specification, classification and 
systematization in learning programming. On specific examples of solving tasks on programming it is found out 
step by step which of the mind operations is formed and in what way. The notion ''seniors' logical thinking" is 

specified and it is formulated what it means to develop thinking. The problem is designated and the results of the 
research give the reasons to believe that the development of mind operations in learning programming is one of 

the priority areas of the study and requires further research. 
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МЕТОДИЧНА РОБОТА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ УЧНІВ 

У даній статті розглянуто структуру та зміст методичної роботи як цілісної системи 
взаємопов'язаних заходів, що ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, спрямованих на 
підвищення ефективності управління естетичним вихованням учнів. Виявлено, що методична робота 
має свої особливості, зокрема, вона зорієнтована на ринок освітніх послуг та створює конкурентне 

освітнє середовище. 

Постановка проблеми. У зв’язку зі зростаючими вимогами до методичної підготовки вчителя на 
сучасному етапі культурно-інформаційного розвитку суспільства, коли естетично освоюються усі без 
винятку сфери діяльності, створюється об’єктивна можливість для використання в школі 
найрізноманітніших засобів навчально-виховної роботи задля реалізації концептуальних завдань 
естетичного виховання учнів, що потребує спеціальної цілеспрямованої підготовки педагогів.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку професійної компетентності педагогів 

у системі післядипломної освіти досліджують В. Гершунський, М. Красовицький, Т. Беседа, А. Сердюк, 
В. Кремень, В. Маслов, В. Олійник, В. Пуцов, Т. Сорочан, О. Тонконога; питання змісту та організації 
методичної роботи розкривають В. Гуменюк, В. Дивак, І. Жерносек, Н. Кузьміна, Р. Шакуров. 
Мета статті. Метою статті є розкриття структури та змісту методичної роботи управління 

естетичним вихованням учнів.  
Виклад основного матеріалу. Як відомо, методична робота є частиною системи безперервної освіти 

педагогів і спрямована на засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання 
учнів, підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовки педагога до організації і 
проведення навчально-виховної роботи. 

Методичну роботу І. Жерносек визначає як ''систему цілеспрямованого фахового зростання педагогічних 
працівників, спрямовану на процес постійного примноження педагогами теоретичних знань та практичних 
навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної майстерності. Вона має цілісну систему дій та заходів, 
спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, 
досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу'' [1: 8]. 

Методична робота в загальноосвітньому закладі розглядається як цілісна система взаємопов'язаних 
заходів, що ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного 
досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу 
кожного педагога зокрема та всього педагогічного колективу з метою підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу [2: 5]. 

Основними завданнями методичної роботи, на думку В. Гуменюк, є: трансформація наукових ідей у 
педагогічну практику; впровадження сучасних особистісно-орієнтованих методів і форм організації 
освітнього процесу, інформаційних технологій; відновлення пріоритетів виховання; системний 
моніторинг змісту, форм і методів освіти та її результативності; науково-методичне забезпечення 
розвитку освітніх установ і закладів; аналіз та розробка сучасних концепцій, навчальних програм, 
посібників, підручників (включаючи альтернативні), сприяння створенню умов для реалізації варіативної 
частини навчальних планів, поглибленого вивчення предметів, профільного навчання з урахуванням 
потреб регіонів; вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, методична 
інструментовка матеріалів виставок педагогічних ідей і знахідок; сприяння соціалізації педагогів і учнів 
в умовах інформаційного суспільства; створення оптимальної системи інформаційного забезпечення та 
інформаційно-аналітичного обслуговування навчально-виховного процесу та управління ним [2: 6]. 

Здійснюючи управління методичною роботою у контексті розв’язання учнями завдань естетичного 
напрямку, керівнику варто ураховувати: особистісно-орієнтовану підготовку педагога до творчої 
діяльності; розвиток інформаційної, дослідницької, методичної, естетичної культури вчителя; 
розширення інноваційного освітнього простору щодо естетичного виховання учнів; упровадження в 
практику роботи системи моніторингу естетичного виховання учнів; інформатизацію естетичного 
виховання учнів; підготовку всіх учасників освітнього процесу до навчання впродовж усього життя. 

Методична робота управління естетичним вихованням учнів включає в себе, насамперед, 
діагностування інформаційних потреб педагогів з проблеми естетичного виховання учнів; визначення 
ступеня їх готовності до цієї діяльності; визначення стану володіння фахівцями методикою викладання 
дисциплін художньо-естетичного циклу.  

Безперечно, діагностика є однією з основоположних у визначенні змісту методичної роботи з 
підготовки вчителів до здійснення естетичного виховання учнів. Вона вимагає регулярного вивчення 
ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому 
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результаті їхньої праці та вимогами основних виховних орієнтирів, у яких визначено потреби суспільства 
щодо гармонійного розвитку особистості. Діагностика викликає необхідність оволодіння сучасними 
методами психолого-педагогічних досліджень і регулярного їх застосування для збору та обробки 
відповідної інформації.  

Педагогічна діагностика покликана бути пріоритетною у системі методичної роботи і тільки на основі 
її результатів можна організувати цю діяльність як систему. 
Педагогічною діагностикою І. Підласий називає систему технологій, процедур, засобів, методик і 

методів отримання інформації про стан та розвиток педагогічних процесів, умов та факторів 
функціонування педагогічних об'єктів [3: 543]. 

В аспекті методичної роботи діагностика здійснюється за такими основними напрямами: вивчення рівня 
професійної компетентності педагогів та їхніх професійних потреб щодо здійснення естетичного виховання 
учнів; вивчення рівня естетичної вихованості учнів; оцінювання результативності методичної роботи.  

Діагностування сприяє досягненню таких результатів: змінюється ставлення до методичної роботи на 
всіх рівнях; підвищується якість аналітичної діяльності педагогів; ліквідовується формалізм у 
плануванні, змісті, формах і методах організації методичної роботи; створюється можливість визначення 
шляхів надання допомоги конкретному педагогу; змінюється стиль і характер взаємовідносин між 
педагогами та організаторами методичної роботи; конкретизуються основні напрями роботи. 

Результати діагностування беруться за основу при визначенні змісту, форм та методів методичної роботи. 
Важливим є використання передового педагогічного досвіду з даної проблеми, а також підготовка вчителя до 
вивчення результативності естетичного виховання учнів. Сьогодні важливо не тільки забезпечити педагогів 
відповідними методиками, тестами тощо для оцінювання рівня естетичного виховання школярів, а й 
сформувати в них уміння працювати з цим діагностичним інструментарієм, використовувати базові 
кваліметричні моделі, здійснювати експертизу ефективності педагогічних засобів.  

Результатом такої системної методичної роботи має стати готовність вчителя до здійснення 
естетичного виховання учнів.  

Об’єктом діагностики та оцінки повинен бути і стан володіння фахівцями методиками викладання 
дисциплін художньо-естетичного циклу. Важливість такої роботи підсилюється ще й тим, що часто ці 
дисципліни, особливо у сільських школах, викладають педагоги, які не є фахівцями даних предметів. Тому 
забезпечення готовності вчителів до розв’язання завдань естетичного виховання учнів через уроки художньо-
естетичного циклу (музики, образотворчого мистецтва, хореографії), що інтегрують навчальні, виховні й 
розвиваючі можливості, повинні бути в центрі уваги керівників як організаторів методичної роботи. 

Наступним підкомпонентом є підготовка вчителя до здійснення естетичного виховання учнів. 
Складовими його визначено зміст методичної роботи, її форми, методи та вивчення і використання 
передового педагогічного досвіду. Організація методичної роботи педагогів щодо естетичного виховання 
учнів є елементом цілісної системи методичної служби в загальноосвітньому навчальному закладі, яка 
взаємодіє зі всіма компонентами і розглядається у тісному взаємозв’язку з усіма суб’єктами організації 
навчально-виховної роботи.  

Для визначення змісту методичної роботи в контексті удосконалення естетичного виховання учнів 
необхідно враховувати результати діагностики вчителів, концептуальні засади основних виховних 
орієнтирів, рівень естетичної вихованості учнів початкової, основної, старшої школи на певних етапах, 
надходження нових програм, планів, концепцій тощо. 

Зміст роботи з підготовки вчителя до здійснення естетичного виховання учнів передбачає: збагачення 
художньо-естетичних знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних тощо); 
розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають суспільним вимогам; розвиток 
мотивів творчої діяльності щодо естетичного виховання учнів; розвиток стійких морально-естетичних 
якостей особистості; розвиток сучасного стилю педагогічного мислення; розвиток педагогічної техніки, 
виконавчої майстерності, артистизму; розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції; вироблення 
єдиних естетичних цінностей; організацію педагогічної діагностики; експертну оцінку авторських 
варіативних програм, навчальних планів, підручників, посібників, засобів навчання і виховання, 
створених у даному колективі; аналіз сформованості естетичних компетентностей учнів, естетичних 
цінностей; виявлення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду, обмін цінними 
методичними знахідками; організацію науково-дослідницької роботи вчителів з естетичного виховання 
учнів; розробку нових моделей організації естетиковиховного процесу.  

Відповідно до змісту визначаються форми і методи роботи. Такими формами можуть бути: 
фронтальні, групові, індивідуальні. До фронтальних форм відносять психолого-педагогічні семінари, 
педагогічні читання, семінари-практикуми, проблемні семінари, науково-практичні конференції, 
методичні тижні, предметні тижні, методичні оперативні наради, творчі звіти, бібліографічні огляди 
обговорення книжок, статей. До групових форм належать методичні об’єднання, творчі групи, школи 
передового педагогічного досвіду, школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя, майстер-
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класи, тощо. Серед індивідуальних форм називають індивідуальні консультації, наставництво, 
стажування, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків та виховних заходів, самоосвіту, інше [1: 10]. 

Ефективним методом організації методичної роботи з педагогічними кадрами є цільове педагогічне 
проектування. Проектування виступає в системі методичної роботи як особливий вид творчої діяльності, 
тісно пов'язаний з науковим дослідженням, прогнозуванням, плануванням, моделюванням, соціальним 
управлінням. 

Проектування тлумачать як спеціальну концептуально обумовлену та технологічно забезпечену 
діяльність, спрямовану на створення образу бажаної у майбутньому системи [4: 52]. У педагогічному 
управлінні проектування розглядають як розробку основних ознак, напрямів, способів, умов педагогічної 
та управлінської діяльності. 

Використання проектування в методичній роботі сприяє цілеспрямованому створенню нових, 
доцільних засобів діяльності, формуванню свідомості та мислення педагогів за допомогою 
випереджаючої уяви і практичних дій шляхом реалізації відповідного проекту. Для побудови нової 
процедури практичної діяльності з естетичного виховання учнів, необхідно осмислити вид і характер 
вихідного матеріалу перетворень, необхідного оснащення і засобів, характер окремих дій, які треба 
здійснити, їх порядок. 

Тому доцільно роботу з педагогами будувати на основі цільових проектів як способів організації 
інтегративної діяльності, узгодження ідей, поглядів, засобів досягнення мети естетичного виховання учнів. 

Ще однією складовою методичної роботи є підготовка вчителя до вивчення результативності 
естетичного виховання учнів, яка враховує такі аспекти, як: формування уміння роботи вчителів із 
діагностичним інструментарієм; використання базових кваліметричних моделей; експертиза 
ефективності педагогічних засобів при здійсненні естетичного виховання учнів. 

Під результатами виховного процесу розуміють зміни, які відбулися з учасниками педагогічного 
процесу та в стосунках між ними [5: 141]. 

Результативність розуміється як кінцевий, остаточний підсумок діяльності, що приносить позитивний 
результат; як створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, забезпечити 
досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям. Одержати репродуктивну інформацію 
про естетичне виховання учнів допомагають різноманітні засоби, серед яких тести, діагностичні картки, 
анкети, факторно-критеріальні моделі тощо. 

Підготовка вчителя до вивчення результативності естетичного виховання учнів містить такі аспекти, 
як формування умінь роботи з діагностичним інструментарієм, використання базових кваліметричних 
моделей, здійснення експертизи ефективності педагогічних засобів. 

Уміння спеціаліста вивчати результативність виховного процесу і використовувати ці дані у своїй 
подальшій діяльності є важливим показником культури педагогічної праці. На жаль, сьогодні вчителі 
здебільшого в своїх діях орієнтуються на суб’єктивну думку, інтуїцію, припущення і набагато менше на 
аналізі об’єктивних та всебічних даних – про рівень вихованості учня, умови і обставини, в яких він 
виховується. Таку інформацію можна отримати в процесі педагогічної діагностики, тестів, діагностичних 
карт, методик, анкет, кваліметричних моделей тощо, а також здійснюючи експертизу педагогічних засобів. 

Педагогічна діагностика спрямована на розпізнавання стану об’єктів чи суб’єктів виховання з метою 
співпраці з ними та управління процесом виховання. А. Макаренко в роботі вихователя також головним 
вважав систематичне вивчення дітей, спостереження за їх поведінкою, постійний запис цих 
спостережень [6: 87]. 

Практика свідчить, що вчитель не має часу на строге виконання діагностичних процедур, підрахунки. 
Проте, це не означає, що педагога не потрібно навчати культурі вимірів, статистичній обробці даних, 
використанню в інтерпретації різних статистичних характеристик. У нашому розумінні діагностика має 
забезпечити вчителя оперативною орієнтовною інформацією для прийняття правильних рішень. 

Об’єктами педагогічної діагностики естетичного виховання учнів повинні бути: естетична вихованість та 
сформованість інтегральних естетичних якостей і цінностей; поведінка і діяльність учнів; виховний 
естетичний вплив у зоні соціального оточення; можливості та особливості сімейного, загальношкільного 
класного колективів, їх педагогічна характеристика; зміст і ефективність педагогічної діяльності.  

Виділення цих об’єктів необхідне для того, щоб чітко знати, на що саме акцентувати увагу педагогів 
під час методичних заходів, на яких ведеться їх підготовка до вивчення результативності естетичного 
виховання учнів. Зміст підготовки вчителя визначається не тільки тим, що він буде робити, а й тим, як ця 
діяльність повинна здійснюватися.  

У цьому контексті доцільним є використання керівниками алгоритму виконання діагностичної 
діяльності, який складається з шести етапів: 

Перший етап передбачає знаходження протиріч у педагогічному процесі і явища та усвідомлення 
необхідності в отриманні додаткової об’єктивної інформації. Сутність цього етапу полягає у виявленні 
проблем, а підсумком – є постановка діагностичних завдань. 
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Другий етап – це виділення альтернативних версій, які пояснюють причини явищ, що 
спостерігаються.  

Третій етап – це розробка діагностичної програми з перевірки різних версій, відбір тих, які стануть 
основою для педагогічного діагнозу.  

Четвертий етап полягає в реалізації розробленої діагностичної програми, проведенні діагностичних 
процедур з метою отримання різносторонньої інформації, яку можна перевірити.  

П’ятий етап – це аналіз отриманої інформації та відбір найбільш вірогідних версій.  
Шостий етап передбачає прийняття управлінського рішення та уточнення діагнозу. Найважливішим у 

цій діяльності є вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо подальшої роботи з учнями. 
Для того, щоб учитель міг об’єктивно вивчати результати естетичного виховання учнів, є потреба 

значну увагу приділяти вивченню критеріїв та показників результативності роботи, ознайомленню з 
базовими кваліметричними моделями та принципами їх створення.  

Результатом реалізації методичних засад має стати готовність учителя до здійснення естетичного 
виховання учнів. Рівень готовності учителів оцінюється на основі таких критеріїв: чітке уявлення про 
необхідний мінімум естетичних знань і навичок, яким має оволодіти учень; володіння умінням виявляти 
специфічні естетичні можливості в своєму навчальному предметі, відбирати найбільш цінний в 
естетичному відношенні навчальний матеріал; володіння необхідними методиками, технологіями 
здійснення естетиковиховної роботи; підготовленість до художньо-естетичної діяльності у різних 
галузях (малювати, танцювати, співати, грати на музичних інструментах); уміння визначати рівень 
естетичного виховання учнів. 

Технологія готовності вчителів до здійснення естетичного виховання учнів забезпечується: застосуванням 
різноманітних форм та методів діяльності педагогів; забезпеченням учителів необхідною навчально-
методичною літературою з означеної проблеми; створенням умов для самоосвіти педагогів; стимулюванням 
творчої роботи педагогів; врахуванням індивідуальних особливостей кожного педагога; спрямованістю 
діяльності керівників на застосування переважно демократичного стилю керівництва колективом; створенням 
ситуації успіху для кожного педагога; врахуванням рівня згуртованості груп учителів. 
Висновки. Для педагогів, навчання яких упродовж всього життя є цілком зрозумілою необхідністю, 

методична робота виступає потужним стимулом і фактором професійного та духовного оновлення, дає 
змогу їм бути у постійному творчому пошуку, стані відкритості та спрямованості в майбутнє. 

Методична робота має свої особливості, зокрема, вона зорієнтована на ринок освітніх послуг та 
створює конкурентне освітнє середовище. Це потребує відповідних підходів до її організації. 

Комплексне використання цих засобів допоможе здійснити соціально-педагогічні, психологічні, 
акмеологічні, дидактичні тощо дослідження, а кореляція результатів таких досліджень дозволить 
визначити рівень естетичної вихованості учнів за єдиними показниками і методиками, що дає основу для 
порівняння й об'єктивної оцінки даних діагностики.  
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Варгата О. В. Методическая работа в контексте управления эстетическим воспитанием 
учащихся. 

В данной статье рассматриваются структура и содержание методической работы как целостной 
системы взаимосвязанных мероприятий, основанной на достижениях психолого-педагогической науки, 

направленных на повышение эффективности управления эстетическим воспитанием учащихся. 
Выяснено, что методическая работа имеет свои особенности, в часности она ориентирована на рынок 

образовательных услуг и создает конкурентную образовательную среду. 

Vargata O. V. The Methodical Work in the Context of the Pupils' Aesthetic Education Management. 

This paper describes the structure and content of the methodical work, as a whole system of interrelated 
activities, based on the achievements of psychological and pedagogical sciences to enhance the students' 

aesthetic education effectiveness. It is found out that the methodical work has its peculiarities; in particular it is 
oriented on the market of educational services and creates the educational area. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ  
НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Статтю присвячено проблемі реалізації диференційованого підходу у навчанні на уроках іноземної мови. 
Зокрема, визначено види диференціації, які автор вважає перспективними для впровадження вчителями 
з метою оптимізації навчально-виховного процесу, висвітлено практичні шляхи їх реалізації та аспекти 
інтеграції у методичний контекст уроків іноземної мови. Конкретизовано послідовність дій вчителя у 

процесі здійснення підходу та організації диференційованого навчання. 

Ключові слова: диференційований підхід, диференціація навчання, урок іноземної мови. 

Актуальність проблеми. Особистісна орієнтація сучасної освітньої системи активізує питання 
використання технологій навчання, які є синхронізованими з індивідуальними запитами учнів, 
дозволяють враховувати їх інтереси та здібності у контексті організації навчально-виховного процесу на 
уроках іноземної мови (ІМ). 

Диференційований підхід (ДП), ключовою позицією якого є врахування індивідуально-типологічних 
характеристик учнів у процесі навчання, стає одним з ефективних засобів орієнтації навчального процесу 
на особистісний розвиток школярів. Відповідно, методично-коректна реалізація цього підходу на уроках 
іноземної мови стає вимогою сьогодення. 

Проте, за результатами проведеного нами анкетування вчителів іноземної мови різних регіонів 
України (120 осіб), недостатня обізнаність з практичними шляхами реалізації підходу у контексті 
використання різних видів внутрішньої диференціації навчання та відсутність рекомендацій щодо 
інтеграції ДП у методичний контекст уроків іноземної мови не дозволяють педагогам повністю 
реалізувати резервні можливості зазначеного підходу як дієвого засобу орієнтації навчального процесу 
на особистісний розвиток учнів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про підвищення наукового інтересу, як до 

проблеми реалізації ДП у якості компоненту особистісно орієнтованого навчання, так і до практики його 
реалізації у контексті професійної діяльності вчителів-предметників. 

Загальні аспекти ДП у навчанні та види внутрішньої диференціації учнів, які, своєю чергою, є 
засобом реалізації підходу розглянуто у наукових доробках О. Г. Братанич, В. М. Володька, 
В. М. Монахова, І. М. Осмоловської, І. С. Якиманської та інших. 

Аспекти інтеграції різних видів внутрішньої диференціації у контекст уроків різних предметів визначено в 
дослідженнях Л. В. Жовтан, Г. І. Коберник, Я. С. Фруктової, В. В. Фірсова, С. Г. Чиж та інших. 

Однак, питання здійснення ДП на уроках іноземної мови з урахуванням практики реалізації видового 
різноманіття внутрішньої диференціації у гетерогенному учнівському контингенті не отримало 
достатньої уваги у науково-педагогічній літературі. 
Метою статті є конкретизація аспектів реалізації ДП у навчанні на уроках іноземної мови у контексті 

професійної діяльності вчителя та систематизація практичних шляхів здійснення різних видів 
внутрішньої диференціації навчання. 
Виклад основного змісту. Науковці, які працювали над проблемою реалізації ДП, одностайно 

підкреслюють той факт, що зазначений підхід, а відповідно, і диференціація навчання, дозволяє 
оптимізувати засвоєння знань учнями, формування у них практичних навичок та вмінь, активізувати 
дітей у процесі навчання, підвищити їх мотивацію. 

Крім того, ДП є зручним для використання вчителями, оскільки, на відміну від індивідуального 
підходу, передбачає врахування типологічних особливостей учнівського контингенту, що є актуальним з 
огляду на велику кількість дітей в групах та загальну завантаженість педагогів.  

Зазначений підхід, як відмічає О. Г. Братанич є ''проникаючою технологією'' [1: 78], яка легко 
інтегрується у будь-яку методичну систему навчання. 

Отже, його реалізація не вимагає порушення загальновизнаних етапів формування різних 
компонентів іншомовної комунікативної компетенції (ІКК). 

Відмітимо, що диференціація навчання є засобом реалізації ДП. Внутрішня диференціація (диференціація 
мікро-рівня) здійснюється в ході організації внутрішньокласної навчальної діяльності в гетерогенних класах 
(групах) [2: 8]. Вид внутрішньої диференціації визначається залежно від психологічних особливостей 
учнівського контингенту, які враховуються в процесі організації навчання [3: 26]. 

Серед науковців не існує єдиної точки зору, які саме особливості учнів варто враховувати вчителям у 
контексті реалізації ними ДП. 
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До таких особливостей представники педагогічної науки (П. М. Гусак, О. А. Зимовіна, Л. В. Жовтан, 
О. О. Кірсанов, Є. Ю. Нікітіна, І. Є. Унт, Г. Гарднер, К. Леттері, П. Паск та ін.) відносять рівень 
розумового розвитку учнів, рівень навченості, научуваність, навчальну мотивацію, пізнавальні інтереси, 
темп навчання, когнітивні здібності, навчальні стилі учнів, тощо. 

На основі аналізу досліджень у цьому напрямі ми виділили види диференціації, які, на нашу думку, є 
актуальними та перспективними в навчанні ІМ. До таких віднесли диференціацію за загальними навчальними 
здібностями учнів, інтересами, когнітивними стилями (здібностями), навчальними стилями, 
психофізіологічними показниками (тип мислення, домінуючий тип сприйняття навчальної інформації тощо). 

З урахуванням зазначеного, узагальнимо погляд на реалізацію ДП у контексті професійної діяльності 
вчителя ІМ.  

Рис. 1. Диференційований підхід у контексті професійної діяльності вчителя ІМ. 
 
Практика реалізації кожного виду диференціації може бути різною та здійснюватись, як із виділенням 

типологічних груп учнів (за певним критерієм), так і без виділення груп шляхом інтеграції різноманітних 
форм, методів, прийомів, засобів навчання, адаптованих до індивідуально-психологічних особливостей 
учнів у процес навчання ІМ. 

Звернемось до розгляду найбільш типових шляхів реалізації зазначених видів внутрішньої 
диференціації, обґрунтованих у дослідженнях сучасних науковців (С. Ю. Ніколаєва, Є. С. Полат, 
П. Паск, Б. Фішер та Л. Фішер та ін.)  

Найчастіше вчителі ІМ звертаються до реалізації ДП на основі врахування загальних навчальних 
здібностей учнів. Це підтверджує проведене нами анкетування вчителів м. Житомира, м. Чернівці, м. Луцька. 

Як правило, вчителі вказують на те, що використовують різні за рівнем складності завдання, надаючи 
сильнішим учням ускладнені або творчі варіанти завдань та пропонують іншим учням спрощені їх варіанти. 

В такому випадку демонструється недостатній рівень розуміння сутності та цілей реалізації ДП. 
Звернемо увагу на те, що сучасне бачення диференціації на основі врахування загальних навчальних 
здібностей передбачає: по-перше, діагностику рівня навченості та рівня научуваності учнів (за ступенем 
володіння розумовими операціями або темпом навчання); по-друге, ретельне планування навчальних 
завдань для різних за рівнем умовно (реально) виділених типологічних груп учнів на основі врахування 
базових вимог програми стосовно володіння ІКК та її компонентами; по-третє, відбір видів варійованих 
завдань з урахуванням конкретних цілей навчання та специфіки етапів формування складових ІКК. У 
такому розумінні диференціація на основі врахування загальних навчальних здібностей перегукується з 
системою організації регулюючої індивідуалізації навчання на уроках ІМ, запропонованою 
С. Ю. Ніколаєвою [4: 254]. Фактично, здійснюючи цей вид диференціації, учитель варіює ступінь 
самостійності завдань, їх спрямованість або рівень творчої діяльності, необхідної для їх виконання. 
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Особливого інтересу представляє організація рівневої диференціації, організована за моделлю 
повного засвоєння знань. Суттєвими ознаками цієї моделі є: 1) вивчення програмного матеріалу з 
учнями; 2) проведення тестування; 3) за результатами тестування розподіл учнів на групи за рівнем 
засвоєння матеріалу; 4) повторне проходження матеріалу з учнями, які мають прогалини в знаннях; 
5) паралельне надання іншим групам завдань по темі з різним рівнем самостійності та творчості [5: 171]. 

Інші види внутрішньої диференціації (за спеціальними здібностями, за інтересами, за 
психофізіологічними показниками, за когнітивними стилями, за навчальними стилями) здійснюються 
шляхом імплементації варіативних прийомів, способів, форм, засобів навчання на основі врахування 
конкретних типологічних особливостей учнів у методичні етапи уроку. Обов’язковою умовою, в даному 
випадку, є цілеспрямована активізація попередньо визначених типологічних груп учнів на уроці. 

Узагальнимо зазначене у вигляді таблиці. 
Таблиця 1. 

Практичні шляхи реалізації різних видів внутрішньої диференціації навчання на уроках ІМ 
Види диференціації Практичні шляхи реалізації 

За загальними здібностями Імплементація завдань різного рівня складності, 
різної спрямованості (на усунення прогалин у 
знаннях, завдання, які враховують індивідуальні рівні 
навченості ІМ), завдань з різною мірою допомоги (з 
інструкціями, правилами, схемами, планами). 
Організація рівневої диференціації з виділенням 
динамічних груп за рівнем успішності, за рівнем 
засвоєння програмного матеріалу, але в межах 
програмних вимог. 
Організація навчання за моделлю повного 
засвоєння знань 

За спеціальними здібностями 
За інтересами 
За психофізіологічними особливостями 
За когнітивними стилями 
За навчальними стилями 

Імплементація варіативних прийомів, методів, 
способів, форм, засобів навчання з урахуванням 
індивідуально-психологічних особливостей учнів у 
процес навчання ІМ. 

Учитель може використовувати різні види внутрішньої диференціації та організовувати введення та 
закріплення матеріалу на уроці іноземної мови в такий спосіб, щоб максимально активізувати учнів, 
створити внутрішню мотивацію в процесі навчання та, як результат, підвищити ефективність уроку ІМ. 

Звернемось до розгляду аспектів діяльності вчителя ІМ у контексті реалізації ним ДП та організації 
диференційованого навчання на уроках. 

Оскільки реалізація ДП передбачає, передусім, діагностику психологічних особливостей учнів та 
групування, умовне або реальне, дітей у типологічні групи, вчитель має володіти методами (методиками) 
діагностики особливостей (комплексу особливостей), які планує враховувати в процесі організації 
навчання ІМ. Також викладач має ознайомитись з узагальненими характеристиками кожної типологічної 
групи учнів та, на основі їх аналізу, визначити форми, методи, прийоми роботи, які дозволять 
активізувати різних учнів на уроках ІМ. Після проведення діагностики вчитель має інтегрувати у 
методичні етапи уроку форми та методи роботи, спрямовані на активізацію конкретного учнівського 
контингенту. Схематичного послідовність дій вчителя у контексті реалізації ним ДП можна зобразити 
наступним чином 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Послідовність дій вчителя у контексті реалізації ДП. 
 

Висновок. Підводячи підсумок відмічаємо, що реалізація ДП на уроках ІМ потребує аргументованого 
вибору виду диференціації з урахуванням реальної ситуації навчання та специфіки конкретного 
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учнівського контингенту, а також, науково обґрунтованої послідовності дій вчителя з метою здійснення 
зазначеного підходу у рамках існуючої методичної системи навчання. 
Перспективи подальших досліджень. Представлений у статті перелік видів внутрішньої 

диференціації не є вичерпним, подальших досліджень потребує наукове виділення інших видів 
диференціації та окреслення методичних рекомендацій щодо їх інтеграції у контекст уроків ІМ. 
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Гуманкова О. С. Пути реализации дифференцированного подхода в обучении на уроках 
иностранного языка. 

Статья посвящена проблеме реализации дифференцированного подхода в обучении на уроках 
иностранного языка. В частности, определены виды дифференциации, которые автор считает 

перспективными для внедрения учителями с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса, 
освещены практические пути их реализации и аспекты интеграции в методический контекст уроков 

иностранного языка. Конкретизирована последовательность действий учителя в процессе 
осуществления подхода и организации дифференцированного обучения. 

Gumankova O. S. The Ways of Realization of the Differentiated Approach at Foreign Language Lessons. 

The article deals with the problem of the realization of the differentiated approach at foreign language lessons. 
In particular, the author offers various types of the differentiated instruction, which are viewed as prospective 

for the sake of the educational process optimization. The research highlights the practical ways of the 
realization and integration of these types of the differentiated instruction in the methodological context of the 

foreign language lessons, specifies the succession of the teachers' actions in the process of their implementation. 
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ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ЕПІСТОЛЯРІЇ І. ВИШЕНСЬКОГО, 
І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ТА Г. СКОВОРОДИ 

У статті обґрунтовано методологічні засади дослідження педагогічного епістолярію як самостійного 
історико-педагогічного джерела. Запропоновано аналіз теоретичних та емпіричних пошуків виховного 
ідеалу, відображених у листах І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди. З’ясовано особливості 

уявлень української інтелектуальної еліти ХVІІІ ст. про виховний ідеал та анти-ідеал особистості. У листах 
І. Вишенського виховний ідеал постає як процес створення ефективних умов для розвитку взірцевих людських 
чеснот, у Г. Сковороди – як кінцева мета виховання – сформована в ''сродній праці'' гармонійно і всебічно 
розвинена щаслива особистість; у І. Котляревського – як людина, що є предметом і суб’єктом педагогічних 

упливів, квінтесенцією уявлень про особистісне й суспільне благо. 

Актуальність і постановка проблеми. Зважаючи на значний виховний потенціал кореспонденції 
класиків педагогіки та інших представників української інтелектуальної еліти, та з огляду на важливість 
їх листування для вивчення трансформації виховного ідеалу на території підросійської України, сучасна 
педагогічна наука потребує перегляду традиційних поглядів на епістолярії як другорядне історико-
педагогічне джерело.  

Аналізуючи трансформації виховного ідеалу в его-документах України ХVІІІ – початку ХХ ст. на 
загально-філософському рівні, маємо виходити з доцільності застосування герменевтичного, 
культурологічного та цивілізаційного підходів. Листи, мемуари, спогади, щоденники є особливою 
джерельною базою, що відображає проблеми світосприйняття авторів (суб’єктів-інтерпретаторів), кожен 
із яких об’єктивно існуючий виховний ідеал рефлектував через призму власного суб’єктивного бачення, 
особистих актуальних інтересів, створюючи таким чином новий контекст, вивчення якого й адекватне 
сприйняття є завданням герменевтики. Представлені в его-документах погляди на виховні ідеали несуть 
на собі печать етнонаціональних і культурних особливостей світосприйняття автора, а тому й 
потребують з’ясування співвимірності різних фрагментів соціокультурного досвіду автора, реципієнта й 
аналізованих у документі суб’єктів історії, що має безпосереднє відношення до науки культурологічної. 
Крім того, потрібно враховувати також притаманний его-документам антропоцентризм, який вимагає 
застосування людського виміру, властивого цивілізаційному підходу. 

На конкретно-методологічному рівні важливим є врахування особливостей наративного підходу як 
форми вивчення суб’єктивного уявлення авторів его-документів про певний виховний ідеал в 
об’єктивному процесі розвитку цього історико-педагогічного феномену: структурування еволюції 
досліджуваного явища (наприклад, зародження педагогічного епістолярію, виділення його основних 
змістових концептів, визначення періодів важливих трансформаційних змін), виявлення чинників 
вибірковості описаних подій і фактів, здійснення ретроспективного аналізу сучасних студій виховного 
ідеалу, перспективна оцінка авторських позицій, тощо). 
Ступінь наукової розробки проблеми. Листи стали предметом дослідження не лише педагогіки 

(Л. Вовк, О. Губко, В. Дьоміна, Е. Днєпров, Д. Мартиненко, Є. Пасічник, Л. Петренко, О. Сухомлинська), 
але й інших наукових галузей: філософії (Л. Гуслякова, П. Клакін, М. Каган), історії (В. Сметанін, 
І. Старовойтенко, Ю. Шаповал), лінгвістики, психолінгвістики, соціолінгвістики та психології 
(М. Білоус, С. Богдан, Е. Вєтрова, О. Геращенко, Т. Дрідзе, Н. Журавльова, Т. Зоріна, Г. Костюк, 
Л. Кулішенко, К. Ленець, О. Леонтьєв, Ю. Лотман, В. Передрієнко, М. Пилинський, І. Фокіна, І. Черкез), 
літературознавства (П. Волинський, В. Гладкий, Р. Гром’як, А. Гуляк, О. Дей, І. Дорошенко, В. Дудко, 
С. Єфремов, С. Кальченко, В. Кузьменко, І. Паперно), культурології, народознавства, мистецтвознавства 
(М. Дмитренко, А. Крат, М. Коцюбинська, Н. Кузякіна, П. Ротач) та ін. 
Метою даної статті є дослідження теоретичних та емпіричних пошуків виховного ідеалу в листах 

І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди, що стали еталоном педагогічного листування для 
української еліти ХІХ – початку ХХ ст. 
Виклад матеріалу. Листування завжди розглядалося як безцінне джерело інформації про 

трансформацію людських думок, переконань, почуттів, інтересів та ідеалів. Епістолярії називають 
особливим портретом (Ю. Шерех), ''дзеркалом'' душі автора (Л. Мірошниченко) й відображення картини 
світу (О. Гудзенко), способом поглибленого авторського самопізнання й самовизначення, ''замаскованим 
внутрішнім діалогом автора з власною совістю'' (Ю. Шевельов), діалогічним методом пошуку істини, 
засобом комунікації з відсутнім партнером (В. Дьоміна), поєднанням природної самооцінки й 
відстороненого критичного погляду (М. Коцюбинська), ключем до розуміння ідейних пошуків автора й 
духових запитів епохи (В. Кузьменко), ''хронікою доби, філософським осмисленням епохи крізь призму 
світогляду митця'' (Л. Кулішенко) тощо. З огляду на те, що всі епістолярії прямо чи опосередковано 
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здійснюють певний педагогічний вплив на своїх адресатів, сучасні дослідники окремо виділяють листи 
педагогічного змісту як особливу форму епістолярного жанру, що несе в собі високий виховний 
потенціал, впливаючи на розвиток особистості [1: 276], та важливе джерело історії педагогіки [2: 82]. 

З історико-педагогічної точки зору, епістолярну літературу можна розглядати як найвагоміше 
першоджерело уявлень митця про виховний ідеал, особисті виховні орієнтири та життєві цінності. 
Листування освітньо-наукових, громадсько-політичних і культурних діячів ХІХ – початку ХХ ст. є 
особливо цінним для дослідження причин і наслідків трансформації системи виховних ідеалів України у 
зазначений період. Ідіостиль автора, особливості структурування ним тексту, специфіка використання 
мовних засобів, емоційний тон листа яскраво відображають трансформації особистісних, сімейних, 
професійних, суспільних та інших цінностей дописувача. Лист не лише несе інформацію про образ 
автора, але й через призму авторського бачення рефлектує образ особи-адресата. Епістолярії дозволяють 
виокремити в художньому світі автора його суб’єктивне бачення ідеального образу оточуючого світу, 
виявити ставлення до офіційно заявлених виховних ідеалів, простежити за змінами в їх змісті й дієвості, 
відрефлектованими автором у рисах і вчинках згадуваних ним людей.  

Листи доповнюють наші знання про внутрішні і зовнішні зв’язки в системі виховних ідеалів певного 
часопростору, пропонують нові підходи до дійсності та критерії істинності. Вони також несуть у собі 
потужний виховний потенціал, оскільки завжди педагогічно орієнтовані на певного реципієнта 
(адресатно-рецептивна спрямованість), особистість якого, соціальний статус, професійні, вікові та 
психологічні особливості зумовлюють вибір тем і змісту листування. Приватні листи переконують, 
пояснюють, уточнюють, оцінюють, втішають, одне слово – прямо чи опосередковано виховують 
конкретного адресата у найбільш невимушений спосіб – шляхом довірливої розповіді, яка, попри свою 
формальну монологічність, завжди є відкритою для діалогу. Педагогічною перевагою епістолярного 
мовлення, на відміну від спонтанного розмовного, є його продуманість [3: 90-91]. Листи відтерміновують 
відповіді, надаючи час для їх обдумування, змушують адресата не лише зрозуміти проблему, але й 
висловити своє ставлення до неї, що виключає спонтанно-поспішні, непродумані, неточні формулювання 
Крім того, епістолярне звернення спирається на індивідуальний підхід, створює певну ілюзію 
безпосереднього спілкування, що відрізняє його від орієнтованої на масового читача художньої 
літератури і тому є більш педагогічно ефективними. 

Розвиток епістолярного жанру в українській педагогічній науці, передусім, пов’язаний із діяльністю 
І. Вишенського, І. Котляревського, Г. Сковороди, котрі в своїх листах активно зверталися до проблем 
відродження української духовності, національної культури, освіти й виховання особистості. Їхня 
кореспонденція стала своєрідним еталоном приватного листування для українських освітніх і 
громадських діячів ХІХ – початку ХХ ст.  

Особливою заслугою визначних епістолярних творів І. Вишенського (''Листи про християнське 
життя'', ''Послання до всіх взагалі, хто в Лядській землі мешкає'', ''Благочестивому государю Василю, 
князю Острозькому'', ''Послання до єпіскопів'', ''Короткослівна відповідь Феодула'') є виокремлення 
важливої мети виховання – наближення людини до ідеалу особистості на основі законів християнської 
моралі, та визначення основних рис християнського анти-ідеалу. У ''Посланні до всіх взагалі, хто в 
Лядській землі мешкає'' І. Вишенський звертає увагу суспільства на занепад релігійності й моралі в 
Польській державі, вказуючи на негативні трансформації у дієвості християнського ідеалу: засуджує 
священиків, які ''офірують черевом, а не духом'', та панів, які перед простим людом ''починилися <…> 
вищими від Бога''; сумує з того, що замість смирення, простоти й убогості у християнському світі взяли 
гору ''гордість, хитрість, махлярство й лиходійство'', замість суду й правди – ''брехня, кривда, облудність, 
наклепи, лицемірство, облесність і насильство антихристове''; страхається того, що віру, надію й любов 
заступили ''безвір’я, відчай, ненависть, заздрість і мерзота'', а доброчесне життя – ''розпуста, плюгавство 
й нечистота гидка'' [4: 49]. Автор послання застерігає, що нехтування основами християнської моралі 
зруйнує ідеали світу і ''все стане струп, все рана, все гнилизна, все хворість, все ошуканство, все підступ, 
все лжа, все суєта, все смертоносний гріх''. ''Покайтеся отож, бога ради, покайтеся, – благає він, – доки на 
покаяння маєте ще час: після смерті того учинити не зможете'' [4: 51-52]. І. Вишенський тлумачить 
поняття ''єресь'' (безчестя, розбещений розум, зваба думки, виснаження помислу, сумнів у істині, 
двоєдушність, мисельна сліпота, конечне невір'я) та ''благочестя'' (непохитна і безсумнівна віра, істинне 
уповання, розумодушевна міць, здоровий помисел, благоговіння до бога, простота, конечна беззлобність) 
[4: 108], зміст яких по суті розмежовує християнський ідеал з його анти-ідеалом. У ''Посланні до 
єпіскопів'' він засуджував розбещеність світської й духовної влади, наголошував на рівності людей перед 
Богом, проповідував духовне очищення, спокутування гріха й дотримання Божих заповідей – єдиного 
вірного шляху наближення людини до Бога як найвищого християнського ідеалу. 

Епістолярна спадщина українського просвітетителя-гуманіста, філософа й педагога Г. Сковороди 
спирається на античну філософську традицію, рефлектує погляди Сократа, Платона, Арістотеля, а також 
представників школи стоїцизму, які у визначенні ідеалу особистості виходили з положення про людину 
як частину природи. Звідси черпало силу переконання Г. Сковороди у необхідності вести чесне 
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добросовісне життя в природній гармонії душі, розуму й природи, яке мало сприяти головній меті 
виховання – формуванню щасливої гармонійної особистості. У повчальних листах до свого улюбленого 
учня М. Ковалинського Г. Сковорода характеризує основні концепти виховного ідеалу людини (щастя, 
благочестя, любов, дружба, гідність, душевний спокій); її найважливіші чесноти: божественні (віра, 
надія, любов) і людські (постійність, послідовність, поміркованість, вірність, наполегливість, 
врівноваженість, розсудливість, веселість, доброзичливість, порядність, м’якість, людяність); шляхи і 
засоби їх формування (заняття наукою, самовдосконалення, самозаглиблення, втеча від юрби і мирських 
справ, зневага до багатства, піст і помірність, досягнення гармонії тілесного й духовного здоров’я, 
виховання помірності, любові до Бога і ближнього). Божественні чесноти Г. Сковорода називає твірними 
і безмірними. ''Властивість віри, – писав він, – помічати або розуміти, а чим більше хто помічає, тим 
більше плекає надії, а чим більше плекає надії, тим полум’яніше любить, з радістю творить добро, 
безмежно і безмірно, наскільки це можливо'' [5: 413]. Людські ж чесноти, на думку педагога, повинні 
мати міру, оскільки ''прекрасні речі, які вживані надміру стають дуже поганими''. ''Хіба не дурень той, – 
писав він, – хто уникає людей так, що зовсім ні з ким ніколи не говорить? Божевільна така людина, а не 
свята'' [5: 414]. Саме тому, наставляючи свого юного друга, педагог радив у всьому дотримуватися міри. 
''Надмірність, – писав він, – породжує пересиченість, пересиченість – нудьгу, нудьга ж – душевний 
смуток, а хто хворіє на це, того не можна назвати здоровим'' [5: 395-396]. Прекрасну й величну любов до 
чесноти педагог називав запорукою людської гідності. Особливого значення він надавав також вірній 
істинній дружбі – божественному ''неоціненному скарбу'', сонцю й ''найліпшій окрасі життя'', що 
''найбільше зм’якшує прикрощі життя і навіть оживляє людей'' [5: 398, 399, 405], та істинній, міцній і 
вічній любові, яка не породжується тлінними речами, наприклад, багатством, а ''виникає із спорідненості 
вічних душ'' [5: 421]. Анти-ідеалом у листах Г. Сковороди виступає ''людська чернь'' – честолюбна, 
дратівлива, самолюбна, невдоволена, скупа, хвалькувата, брехлива і заздрісна. 

Епістолярна спадщина українського письменника, поета, драматурга і громадського діяча 
І. Котляревського, адресована до Д. Бантиша-Каменського, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, 
М. Погодіна та ін. наскрізь пронизана народними ідеалами [1: 274], розкриває його погляди на вивчення 
рідної мови, обрядів, звичаїв, традицій [6: 285], ілюструє особистісні риси (цілеспрямованість, 
об’єктивність, принциповість, наполегливість, турботливе ставлення до людей, бережливе ставлення до 
державних коштів, стійкість поглядів і переконань, послідовність і хоробрість у захисті інтересів 
ввірених йому справ тощо), відображає ставлення автора до методів виховання особистості (засуджує 
застосування у вихованні дітей фізичних покарань, закликає формувати свідомість дитини, упливаючи на 
її совість, враховуючи почуття й позитивні якості, радить постійно дбати про моральне загартовування). 
Однак не можна не враховувати того факту, що виховний ідеал І. Котляревського зазнавав істотного 
впливу свого середовища і тому методи його формування містили певні суперечності. Відтак, попри 
гуманістичну спрямованість, його навряд чи можна було б назвати взірцем всезагальної любові. З одного 
боку, у своїх листах до рідних, письменник радив не використовувати у вихованні дітей жорстокості [7: 
186], а з іншого, за висловом П. Пущинського, ''не стояв вище від оточення і часу свого'', застосовуючи 
різки ''як звичний спосіб ''виправлення'' й ''покарання'', і в окремих випадках виявляв себе ''навіть більш 
ретрограднішим за своє оточення'' [8: 11]. Відображене І. Котляревським бачення народного ідеалу 
тривалий час сприймалося неоднозначно в денаціоналізованому українському соціумі аж до середини 
ХІХ ст.: читацький загал сприйняв ''Енеїду'' як гумористичний твір, а патріотично налаштована частина 
суспільства певний час вбачила в ньому глузування над козаками й запобігання перед панською ласкою. 
Навіть М. Костомаров свого часу був думки, що ''Енеїда'' І. Котляревського – це пародія на твір Виргилія, 
написана ''по-малоросійськи'', щоб здаватися більш кумедною, оскільки письменник знав, що ''мова 
мужика неодмінно мала смішити'' [8: 2]. Подібні звинувачення тривали аж до середини ХІХ ст., коли 
нарешті І. Котляревського було визнано батьком нового українського письменства, який, вибираючи між 
''свіжовипеченим'' на Україні ''благородним дворянством'' та ''свіжо-поневоленим'' ''підлим народом'', 
''рішуче пристав до останнього'' [9: 202]. Гумор, іронія й сатира стали основними виховними методами 
І. Котляревського, за допомогою яких він висміював анти-ідеал особистісний (пияцтво, розпуста, 
пащекування) та суспільний (бюрократизм і соціальна несправедливість). Причому дрібні вади й 
особисті людські гріхи письменник подає як наслідок насправді гріховного соціального й політичного 
ладу. ''Енеїда'' – свого роду підручник із виховання ''від противного'', де показано наслідки трансформації 
виховного ідеалу, в якому ''любов до вітчизни'' витіснена ''прагненням чинів, а особливо жалування'', а 
''загальне добро'' заступило ''одверте гарбання того добра у власну кишеню'' [9: 205]. Педагогічною 
заслугою І. Котляревського є також те, що він популяризував не тільки абстрактну й модну тоді ''Людину 
з великої літери'', але ''сміливо кинув у вічі ''благородному шляхетству'' конкретну ''людину з маленької 
літери'', яка ''під панськими канчуками йшла панщину робити'' [9: 205]. 

Початок ХІХ ст. ознаменований важливими геополітичними, ідеологічними, соціально-економічними 
перетвореннями в житті українського народу, що позначилися на змісті епістолярних джерел, які, попри 
свою індивідуальну суб’єктивність, у сукупності сприяють формуванню об’єктивного бачення 
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трансформації виховного ідеалу України у досліджуваний період. У листах педагогічного змісту 
українських письменників, громадських та освітніх діячів ХІХ – початку ХХ ст. чітко виокремлюються 
основні змістові концепти – християнські й громадянські ідеали особистості, роду, родини, батьківщини, 
а також шляхи та перспективи їх формування. Однак у першій половині ХІХ ст. особливою темою 
педагогічного епістолярію можна вважати конфлікт як гостре зіткнення характерів і обставин, поглядів і 
принципів життя, задекларованих і реально діючих ідеалів. Прямо чи опосередковано рефлектуючи 
особистісні, міжособистісні чи групові конфлікти, листи відображають суперечності, зіткнення і 
протиборство самого адресата чи реципієнтів листування, відкриваючи таким чином особливий 
суб’єктивний погляд на певний ідеал, відхилення від якого (чи недосягнення) спровокувало конфлікт. З 
огляду на це, можна говорити, що епістолярна спадщина України ХІХ ст., особливо його першої 
половини, представила образ нової романтичної людини, виховний ідеал якої сформувався у процесі 
конфлікту ''Я – суспільство''. Романтичний герой листів і художніх творів цього періоду світ створених 
ним прекрасних недосяжних ідеалів протиставляє існуючій реальності. За висловом О. Гудзенко, він 
''трагічно роздвоєний, неврівноважений і віддалений від реалій буття'', його виховного ідеалу суспільство 
не зрозуміло, не прийняло, відкинуло, і тому він ''шукає розради у світі мрій і фантазій'' [10: 454]. 

Подібне душевне сум’яття демонстрували послання І. Вишенського, в яких дивовижно перепліталися 
суспільно передові погляди з релігійно-консервативними, новітні з традиційними. Проте здебільшого 
м’які й ''непротивленські'' його ідеали та погляди на самовдосконалення, й морально-освітню систему 
українські ''братчики'' не сприйняли, вважаючи, що в час загрози для національного існування варто 
вибирати більш радикальні методи боротьби, навіть ''братися за меча''. Відтак, повертаючись із 
батьківщини на Афон, І. Вишенський уже не був ані керманичем, ані трибуном, а лишень зневіреною 
відторгнутою людиною, яка не почувалася потрібною на рідній землі і тому прагнула повернутися у край 
панування чернечого ідеалу, служителі якого про живе життя хотіли забути остаточно [11: 9-10]. Така ж 
роздвоєність притаманна і виховному ідеалу І. Котляревського: Живучи ''інтересами двох шарів 
людності'' – поневолених та більш освічених, в першому І. Котляревський убачав більше чеснот, а в 
другому – вад. До знедоленого люду він виказував щиру прихильність, повагу й довіру і вважав святим 
обов’язком захищати його від безмежних і подекуди невиправних вад вищого світу, до якого, хоч і 
належав сам, однак висловлював мало приховане вороже ставлення [8: 14]. 
Висновки. Класики українського педагогічного епістолярію у процесі теоретичних та емпіричних 

пошуків виховного ідеалу активно зверталися до проблем відродження української духовності, 
національної культури, освіти й виховання особистості. В теоретичних та емпіричних пошуках 
І. Вишенського (наближення людини до ідеалу шляхом дотримання законів християнської моралі; 
класифікація чеснот, аналіз анти-ідеалу) домінувало уявлення про виховний ідеал як створення 
ефективних умов для розвитку взірцевих людських чеснот. У Г. Сковороди (пошуки критеріїв 
визначення щасливої особистості; характеристика основних концептів виховного ідеалу, найважливіших 
чеснот, шляхів і засобів їх формування) виховний ідеал постає як кінцева мета виховання – сформована в 
''сродній праці'' гармонійно і всебічно розвинена щаслива особистість. У листах І. Котляревського 
(виокремлення народних ідеалів, аналіз референтних особистісних рис, обґрунтування методів 
виховання досконалої особистості, висміювання особистісного і суспільного анти-ідеалу) виховний ідеал 
– це людина, що є предметом і водночас суб’єктом педагогічних впливів, квінтесенцією авторських 
уявлень про особистісне й суспільне благо. Відтак, епістолярії української інтелектуальної еліти 
ХVІІІ ст. створили підґрунтя для формування моделі виховного ідеалу особистості, основними 
складовими якої є людина, особистість, умови і процес її виховання. Кореспонденція І. Вишенського, 
Г. Сковороди та І. Котляревського стала еталоном педагогічного листування для української 
інтелектуальної еліти ХІХ – початку ХХ ст., вивчення якого має бути предметом окремого історико-
педагогічного дослідження. 
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Ершова Л. М. Воспитательный идеал в педагогическом эпистолярии И. Вишенского, 
И. Котляревского, Г. Сковороды. 

В статье изложены методологические основы исследования педагогического эпистолярия как 
самостоятельного историко-педагогического источника. Предложен анализ теоретических и 
эмпирических поисков воспитательного идеала, отображенных в письмах И. Вишенского, 

И. Котляревского и Г. Сковороды. Выяснены особенности представлений украинской интеллектуальной 
элиты ХVІІІ ст. о воспитательном идеале и анти-идеале личности. В письмах И. Вишенского 
воспитательный идеал представлен как процесс создания эффективных условий для развития 
образцовых человеческих добродетелей, у Г. Сковороды – как конечная цель воспитания – 

сформированная в "сродном труде" гармонично и всесторонне развитая счастливая личность; у 
И. Котляревского – как человек, который является предметом и субъектом педагогических 

воздействий, квинтэссенцией представлений о личностном и общественном благе. 
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Yershova L. M. The Educational Ideal in the I. Vyshens'kyi, I. Kotliarevs'kyi, G. Skovoroda's  
Pedagogical Epistolary. 

The article presents the methodological bases of the pedagogical epistolary research as an independent 
historical and pedagogical source. The analysis of the theoretical and empirical searches of the educational 
ideal, displayed in the correspondence by I. Vyshens'kyi, Kotliarevs'kyi and G. Skovoroda, is proposed. The 

peculiarities of the Ukrainian intellectual elite's ideas in the XVIII century about the educational ideal and anti-
ideal of a personality are clarified. In I. Vyshenskyi's letters the educational ideal is presented as a process of 
creating the effective conditions for the development of model human virtues, in G. Skovoroda's letters – as the 

final purpose of education that is in the formation by means of the "related work" a harmoniously and 
comprehensively developed happy person; in I. Kotliarevs'kyi's letters – as a person who is the object and the 

subject of pedagogical influences, the quintessential representation of the personal and the public good. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ШКІЛЬНОГО СЛОВНИКАРСТВА  
В 20-Х – 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті подано результати історико-педагогічного дослідження проблем навчальної лексикографії 
в Україні в 20-х – 50-х роках ХХ століття. Розглянуто основні напрями становлення і розвитку 
словника як виду навчальної літератури. Шкільний словник вперше розглянуто не лише як об'єкт 
мовознавства та лексикографічне явище, але й як явище педагогічне; особливу увагу приділено його 

дидактичному потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Словник як вид навчальної літератури починає вивчатися у 
70-х роках минулого століття (Г. Богачова, В. Гак, П. Денисов, Ж. Дюбуа, К. Дюбуа, В. Морковкін, 
Л. Паламарчук, С. Поліковська, А. Супрун та ін.). Сучасні дослідники теоретичної лексикографії 
приділяють увагу й окремим проблемам розвитку навчальної лексикографії досліджуваного нами періоду 
(В. Авраменко, І. Кочан, О. Кровицька, Л. Струганець, В. Сімонок та ін.). Ґрунтовних досліджень 
проблем створення та використання словника як виду навчальної літератури ще не здійснювалося. 
Метою статті є спроба дослідити процеси становлення й розвитку словника як виду вітчизняної 

шкільної навчальної літератури у 20-х – 50-х роках ХХ століття. 
Виклад основного матеріалу. Становлення українського словника було зумовлено певними політичними 

процесами в нашій країні, суспільно-культурними потребами народу та станом літературної мови.  
Період 1920 – початку 30-х років був визначним в історії української лексикографії, яка якісно 

збагатилась. Тоді були створені теоретичні засади словникарства. Характерною особливістю цього періоду 
було небачене розгортання лексикографічної діяльності. Переважну більшість словників було розроблено й 
видано з метою задоволення освітніх, культурних, економічних та інших потреб суспільства. 

Головними інституціями 20-х – 30-х років, які здійснювали лексикографічну роботу, були Словникові 
комісії Академії наук. Вони своєю діяльністю заклали міцні підвалини біобібліографічної науки, зокрема 
започаткувавши розвиток термінологічної системи в Україні. Комісія для складання Словника 
українських діячів науки, історії, мистецтва та громадського руху (пізніше – Комісія для складання 
Біографічного словника діячів України) (1918 – 1933 рр.), Постійна комісія для видання Історично-
географічного словника української землі (1918 – 1930 рр.) при Першому Історично-філологічному 
відділі, Комісія для складання словника української живої мови при АН УСРР (1920 – 1930 рр.) та 
Інститут української наукової мови розробили Інструкції для складання словників – перші теоретичні 
засади для укладання українських словників [1: 337-390].  

Видавалися різні види словників – від перекладних, термінологічних до фразеологічних, 
енциклопедій та різноманітних довідників. 

В освітній практиці у 20-ті роки народжувалися, а теоретиками осмислювалися та відображалися в 
навчальній літературі методи й форми навчання, в яких у процесі спілкування виникав взаємний інтерес, 
взаємозбагачення і створювалися більш сприятливі умови для розвитку творчої пізнавальної діяльності: 
комплексна система, дослідницькі методи, Дальтон-план, метод проектів (Б. Райков, Б. Всесвятський, 
В. Ульянінський, К. Ягодовський, М. Горбунов, Б. Ігнатьєв, М. Григор’єв, С. Ананьїн, О. Музиченко, 
О. Залужний, А. Срібний, О. Парадиський, В. Таран, І. Свадковський, І. Соколянський та ін.). 

У дидактичних пошуках 20-х – початку 30-х років І. Смагін відзначає спробу педагогічної 
інтерпретації методів комплексного навчання. У такому напрямку йшло обґрунтування дослідницьких 
методів у вітчизняній педагогіці цього періоду, а передова шкільна практика тих років довела великі 
можливості цієї ідеї, що відобразилося в різних видах навчальної літератури, зокрема й у нових (робоча 
книга, розсипний підручник, підручник-журнал тощо) [2: 112-114]. Докорінні зміни у системі освіти 
викликали також переосмислення ученими і практиками ролі й місця словника в навчальному процесі та 
у структурі шкільної навчальної літератури. 

Розвиток навчального словникарства в Україні в 20-х роках був викликаний, передусім, необхідністю 
створення україномовної навчальної термінолексики [3: 15]. Створення величезної мережі україномовних 
шкіл і вищих навчальних закладів, видання мільйонними накладами україномовної навчальної літератури 
викликало необхідність розроблення української навчальної термінологічної лексики. 

У дослідженні В. Авраменко [3] проаналізовано термінолексику шкільних гуманітарних і 
природничо-математичних дисциплін цього періоду та виявлено особливості процесу становлення 
навчальної термінологічної лексики: 1) орієнтація на засоби рідної мови; 2) використання в різних видах 
навчальної літератури вдалих термінів, що створені раніше; 3) подання термінів згідно з існуючими 
правописними нормами; 4) апробація новостворених термінів у навчальному процесі; 5) створення нових 
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термінів для визначення нових понять; 6) калькування окремих термінів з інших мов; 7) активний пошук 
україномовних варіантів термінів, запозичених з інших мов. 

Словотворчий термінологічний процес був пов’язаний із створенням норм правопису. Цим займалися 
педагоги, вчені, мовознавці, письменники (О. Синявський, В. Сімович, М. Скрипник, С. Смаль-
Стоцький, К. Студинський, Є. Тимченко та ін.). Розроблені ними норми широко публічно 
обговорювалися. На Всеукраїнській правописній конференції в червні 1927 року було узгоджено 
центральноукраїнську й західноукраїнську традиції правопису, що дало змогу ліквідувати розбіжності в 
орфографічному оформленні термінів, затвердити правила правопису іншомовних слів, правила 
правопису українських та іншомовних географічних назв. Існуючі тоді правописні норми (''Найголовніші 
правила українського правопису'', 1921 р.) у 1928 році були замінені новим загальноукраїнським 
правописом, тобто було досягнуто уніфікації термінолексики. Це спричинило розроблення нових 
термінологічних словників, підручників, інших видів навчальної літератури, в яких здійснювалася 
фіксація нових термінів із різних галузей науки, культури й економіки [3: 150]. 

Важливим напрямом роботи з укладання навчальних словників було створення термінів на 
національній основі, з використанням набутих раніше україномовних словотворчих засобів. Крім того, 
розроблялися нові вимоги до лексикографічного забезпечення підручникотворення, здійснювався добір 
термінологічної лексики для її використання в навчальному процесі. 

Характерною ознакою термінолексики шкільної навчальної літератури (програм, підручників, 
словників тощо), як зазначає В. Авраменко, була певна невпорядкованість (поширене використання 
синонімічних назв). Не давали бажаного результату при запровадженні україномовної термінолексики не 
завжди вдалі переклади з російської мови на українську деяких шкільних підручників, а також прагнення 
негайної українізації іншомовних термінів, поспішність при їх формуванні [3: 102]. 

У процесі використання термінолексики в навчальній літературі з предметів природничо-математичного 
циклу проявилися певні протиріччя між намаганнями наблизити українську термінолексику до 
міжнародних зразків та прагненням використання термінології суто українського походження. У процесі 
термінотворення застосовувався педагогічний принцип, що полягав у полегшенні засвоюваності основ 
наук. Укладач ''Словника хемічної термінології'' (1923 р.) О. Курило стверджувала, що при виборі 
принципів конструювання навчальних словників домінуючим має бути саме цей принцип. Для цього варто 
використовувати терміни, отримані в народній мові або створені на національному ґрунті. В інших 
природничих словниках та підручниках (''Словник хемічної номенклатури'' С. Зенкевича, 1928 р., ''Словник 
природничої термінології'' Х. Полонського, 1928 р., ''Початки біології'' В. Рижова, 1930 р., ''Словник 
біологічної термінології'' С. Паночіні, 1931 р.) можна відстежити тенденцію використання як народної, так і 
міжнародної термінології. Те ж саме можна зазначити і стосовно укладання серії математичних словників 
(''Систематичний словник української математичної термінології'' (1924 р.) М. Чайковського, ''Практичний 
російсько-український словник математичної термінології'' (1926 р.) О. Діденка, ''Словник математичної 
термінології'' (1925 р.) Ф. Калиновича та ін.) їх укладачі застосовували як міжнародні, так і українські 
народні терміни (дублетні назви). Широко використовувалися терміни, поширені в галицькій мовній 
практиці. У процесі кропіткої й плідної лексикографічної діяльності у 20-х роках більшість науковців і 
практиків прийшли до висновків, що термінологію, переважно, сформувати на національному ґрунті, 
одночасно впроваджуючи необхідні запозичення з інших мов. Проаналізувавши погляди дослідників історії 
української навчальної термінологічної лексики, В. Авраменко [3] виокремила такі здобутки й недоліки її 
впровадження в 20-х роках.  
Здобутки: 1) розроблення й затвердження єдиного правопису, який ліквідував орфографічні 

розбіжності термінології; 2) розроблення української навчальної термінолексики для загальноосвітньої 
школи; 3) широке використання української навчальної термінолексики в різних видах шкільної 
навчальної літератури.  
Недоліки: 1) процес створення української навчальної термінології не був достатньо продуманим і 

підготовленим, мав деякі ознаки політичної кампанії; 2) великий вплив на цей процес мали пуристичні 
ідеї, що пояснювалося прагненням значної частини укладачів словників створити навчальну 
термінологію на суто національному ґрунті.  

Навчальне словникарство у ті роки ще не мало теоретичного обґрунтування. Навчальна 
лексикографія як галузь теоретичної лексикографії з’явиться лише наприкінці 60-х років. Але наявність 
різноманітних словників як певного результату термінологічної діяльності, наявність перших навчальних 
словників і шкільних підручників як практичного втілення цієї діяльності були вагомим важелем у 
розбудові національної освіти та розвитку навчального словникарства. 

У 30-40-ві роки в СРСР продовжує розвиватися переважно російське словникарство. Важко 
переоцінити значення ''Тлумачного словника російської мови'' Д. Ушакова в розвитку радянської 
лексикографії. На його основі одним із його авторів С. Ожеговим складено однотомний ''Тлумачний 
словник російської мови'' за ред. С. Обнорського (перше видання 1949 р., 2-е, виправлене і доповнене, – 
1952 р.). У радянській лексикографічній традиції словник С. Ожегова являє собою перший вдалий досвід 
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створення однотомного наукового нормативного словника. У ньому словниковий склад тогочасної 
російської літературної мови, в активній частини, знайшов широке відображення, стилістична оцінка 
слів досить точно передавала систему тогочасного слововживання. Велике наукове і практичне значення 
має здійснена в словнику нормалізація граматичних форм, орфографії та наголосів. 

У 1955 р. вийшов із друку словник-довідник ''Російський літературний наголос і вимова'', 
підготовлений Інститутом мовознавства АН СРСР за ред. Р. Аванесова і С. Ожегова. До типу словника-
довідника відноситься і великий ''Орфографічний словник російської мови'' Інституту мовознавства АН 
СРСР (редактори С. Ожегов і А. Шапіро). Вагоме наукове значення має вихід у світ в 1956 р. I тому 
чотиритомного ''Словника мови Пушкіна''. У 1957 році вийшов з друку I том чотиритомного ''Словника 
російської мови'' (літери А-Й, редактор А. Євгеньєва), укладачі якого прагнули творчо користуватися 
позитивним досвідом попередніх російських лексикографів і врахувати досягнення радянської 
лексикологічної науки. Починаючи з середини 40-х років, державне видавництво іноземних і 
національних словників регулярно видає словники іншомовних слів.  

Радянські академічні словники, на думку С. Бархударова, були далекі від досконалості: мали прояви 
непослідовності різного характеру, неточні тлумачення, спірні випадки розкриття семантичної структури 
слова, не завжди зрозумілі методики виділення та розміщення значень слів, принципи класифікації 
фразеологізмів, особливо спірні прийоми тлумачення семантично однорідних, близьких слів або окремих 
значень, тощо. Однак російська академічна лексикографія за сорок років свого розвитку подолала чималі 
труднощі й досягла певних успіхів [4: 32].  

Крім академічних, видавалися і спеціальні шкільні словники російської мови. Наприклад, у вперше 
створений ''Короткий словник літературознавчих термінів'' (1952 р.) було включено близько 400 термінів, 
що охоплювали в основному мінімальне коло теоретичних понять, з якими можуть стикатися учні 
старших класів і які складають у своїй сукупності відомий цикл знань з теорії літератури. У 1955 та 
1958 рр. словник перевидається. До нього в останньому виданні було включено близько 450 термінів. 

У 1956 р. вийшов ''Короткий словник синонімів російської мови'', в якому зафіксовано близько 1500 слів. 
У цей період регулярно масовими накладами видавалися орфографічні словники російської мови. З 

середини 30-х до кінця 50-х рр. було надруковано більше двадцяти видань таких словників. 
Найвідомішим з них був словник Д. Ушакова і С. Крючкова. 

Отже, в СРСР в 30-ті – 50-ті рр. російська лексикографія перетворилася на провідну галузь 
прикладного мовознавства. Це було обумовлено необхідністю фіксувати російську та інші мови країни 
на сучасному етапі, закріпити мовні норми для багатьох досі безписемних і молодописемних мов, 
створити двомовні словники – російсько-національні та національно-російські (для мов народів СРСР), 
російсько-іноземні та іноземно-російські у зв'язку з викладанням цих мов і розширенням перекладацької 
діяльності. Суттєвий внесок у розвиток радянської лексикографії зробило Видавництво іноземних і 
національних словників, створене в 1937 р. на базі редакції словників Державного інституту ''Радянська 
енциклопедія''. За ініціативою головного редактора видавництва К. Марцишевської були розроблені 
принципи лексикографічної обробки слів і створення серій словників різного обсягу й призначення для 
кожної мови або пари мов [5: 84]. 

Серед природознавчих словників, якими користувалися вчителі та учні загальноосвітніх шкіл, можна 
назвати такі. Учпедгиз тричі видавав ''Короткий довідник викладача природознавства''. У вчителів 
географії й фізики популярністю користувалися також: ''Довідник мандрівника і краєзнавця'' в двох 
томах (1949–1950 рр.); ''Геологічний словник'' у двох томах (1955 р.); ''Короткий економічний словник'' 
(1958 р.); ''Стратиграфічний словник СРСР'' (1956 р.). 

Після поновлення викладання в загальноосвітній школі трудового навчання та підвищення інтересу 
до політехнічної освіти виходить у світ ''Короткий політехнічний словник'' (1955 р.). 

У зв’язку з пануванням в школі свідомо-порівняльного методу вивчення іноземних мов значним 
попитом серед учнів і вчителів у цей період відзначалися двомовні словники. У 30-40-х рр. 
найчисленнішими були російсько-німецькі та німецько-російські словники. Вони видавалися й 
перевидавалися кожні 2-3 роки. Після війни великими накладами почали видаватися російсько-
англійські та англо-російські словники, дещо збільшилася кількість російсько-французьких, франко-
російських словників. Це пов’язано із впровадженням викладання цих мов у загальноосвітніх школах. 
Наприклад, популярністю користувався словник-мінімум з французької мови для середньої школи 
(Л. Андрєєвська-Левенстерн та О. Карлович, 1955 р.).  

Навчальних енциклопедичних словників у цей період видається мало. Значною подією було рішення 
Академії педагогічних наук РРФСР (1947 р.) про випуск ''Радянської шкільної енциклопедії'', яка згодом 
вийшла в Державному навчально-педагогічному видавництві. 

На території УРСР лексикографічна діяльність, майже призупинена в 30-х роках, починає поступово 
відновлюватися лише в другій половині 40-х років. У 1946 році вийшов '''Український правопис'', що 
містив як додаток на 20 сторінках граматичну термінологію: українсько-російську і російсько-
українську. У 1948 році видано ''Російсько-український словник'' Академії наук УРСР, адресований 
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працівникам науки, культури, і освіти, які в своїй науковій і практичній діяльності мають справу з 
українською мовою. Ця лексикографічна праця отримала позитивні рецензії в різних виданнях. Але 
серед суттєвих зауважень були закиди на недостатність опрацювання української частини окремих 
словникових статей, відсутність синонімів та деяких фразем, неправильний чи приблизний переклад 
окремих слів тощо. Цей словник викликав кілька публікацій щодо певної групи термінів чи спеціальної 
лексики у ньому. Це, зокрема, публікації М. Бойка ''Про сільськогосподарську термінологію в 
''Російсько-українському словнику 1948 року'', Л. Довганя ''Про технічну термінологію в ''Російсько-
українському словнику 1948 року''; І. Кривецького ''Про сільськогосподарську термінологію в 
''Російсько-українському словнику 1948 року'' тощо. Вихідною мовою є російська [6: 76].  

У 1948 році виходить із друку ''Словник медичної термінології: Латинсько-українсько-російський'' 
М. Книповича, складений за участю Л. Єрофеєва та А. Залкінда, де вихідною мовою вже була латинська. 
У 1949 р. видається ''Колгоспна виробнича енциклопедія'' у 2-х томах (головний редактор В. Мацкевич). 
Це був переклад російськомовного видання, що з’явилося роком раніше [7: 74]. У 1953 р. побачив світ 
''Російсько-український словник географічних назв'' А. Кара-Моско та М. Токарського. 1957 року в 
Сімферополі вийшов ''Словник українсько-російської граматичної термінології і слів, зв’язаних із 
вивченням граматики'' А. Кондратюка, що був складений згідно з розташуванням матеріалу в 
підручнику. Він був адресований учителям української мови Кримської області. Цього самого року 
Є. Кротевичем та Н. Родзевичем укладено ''Словник лінгвістичних термінів'', у якому містилася 
термінологія загального мовознавства, а також терміни європеїстики. Наукові критики поставилися до 
цього першого в Україні лексикографічного видання досить суворо, докоряючи упорядникам за численні 
пропуски термінів, деякі неточності або неправильні посилання на інші статті. Проте це був словник із 
вихідною українською частиною, який став настільною книгою для українських філологів та сприяв 
глибокому дослідженню лінгвістами своєї фахової терміносистеми [7: 75].  

Крім лінгвістичної, мовознавці-термінологи займалися філософською та юридичною 
терміносистемами. У 1952 р. вийшов ''Короткий філософський словник'' за ред. М. Розенталя, П. Юдіна. 
Це був точний переклад російськомовного видання. Проте його поява викликала поновлення досліджень 
української терміносистеми (Д. Кирик ''Про співвідношення понять ''філософська лексика'' і 
''філософська термінологія'', ''Спостереження над формуванням філософської термінології в українській 
літературній мові ХІХ ст.''; О. Сербенська ''Про розроблення української юридичної термінології'', ''З 
історії українських юридичних термінів''). 

У 1958 р. Н. Родзевич запропонувала для обговорення ''Проспект російсько-українського словника 
технічної термінології з інструктивними вказівками'', який був надрукований у ''Лексикографічному 
бюлетені''. Він викликав певний інтерес у науковців, а зауваження і пропозиції враховувалися в процесі 
підготовки нового словника, який був виданий у 60-ті роки. 

Отже, можемо зробити висновки, що у процесі кропіткої й плідної лексикографічної діяльності у 20-х 
роках більшість науковців і практиків прийшли до висновків, що термінологію, переважно, варто 
формувати на національному ґрунті, одночасно впроваджуючи необхідні запозичення з інших мов. Тоді 
ж розпочалося розроблення й широке використання української навчальної термінолексики в різних 
видах шкільної навчальної літератури. Проте, цей процес тривав недовго. У середині 30-х років у зв’язку 
зі змінами політичної ситуації в СРСР розвиток українського словникарства призупинилося. 
Висновки. Протягом 30-х – 50-х років словникарство розвивалося переважно в РРФСР. Тому учні 

загальноосвітніх шкіл УРСР, навіть україномовних, у процесі вивчення суспільствознавчих, 
природознавчих, мистецтвознавчих дисциплін та іноземних мов змушені були користуватися 
здебільшого російськомовними словниками, довідниками та енциклопедіями, оскільки подібних за 
змістом україномовних видань або бракувало, або не видавалося взагалі [8: 229]. Ситуація змінюється на 
початку 60-х років у зв’язку з реалізацією нової освітньої реформи. Саме тоді науковцям і практикам 
стали у пригоді здобутки українського словникарства 20-х років. 
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Жосан А. Э. Развитие отечественной школьной лексикографии в 20-х – 50-х годах ХХ века. 

В статье представлены результаты историко-педагогического исследования проблем учебной 
лексикографии в Украине в 1920 – 1959 годах ХХ века. Рассматриваются основные направления 
становления и развития словаря как вида учебной литературы. Школьный словарь впервые 

рассматривается не только как объект языкознания и лексикографическое явление, но и как явление 
педагогическое; особое внимание уделяется его дидактическому потенциалу. 

Zhosan A. E. The Development of the Domestic School Lexicography in the 20 – 50 Years of the XX Century. 

This article deals with the problems of the scientific and methodical support of the school educational literature 
development. The author has attracted attention on the fact that modern scientists, like their predecessors, study 

a textbook mainly. They little explore such kinds of school educational literature, as a training manual, a 
chrestomathy, а workbook, a dictionary, etc. The author believes that the study of the school dictionary as one of 

the types of the educational literature is an important area of the modern research. The article presents the 
results of the historical and pedagogical research on the problems of the educational lexicography in Ukraine in 
the 1920 – 1959 years. The author has traced main trends of the formation and development of the dictionary as 

a type of the Soviet educational literature. The scientific methods of analysis, synthesis, description and 
comparison have been used in order to research the basic properties of a school dictionary. A school dictionary 
for the first time is considered not only as an object of the linguistics and lexicographical phenomenon, but as a 
pedagogical phenomenon, with the special attention paid to its didactic potential. According to the author, the 
Ukrainian dictionary has been the result of hard and fruitful work in lexicography. The majority of scientists 

have been convinced that the scientific terminology should be formed on ethnic grounds, while using the 
necessary borrowings from other languages. Author has concluded that the Ukrainian lexicography developed 

rapidly in the 20's and very slowly in the 30's – 50's. He has also analyzed the causes of that process. 
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Розглянуто проблему невивчених властивостей та можливостей системи управління самостійною 
роботою майбутніх юристів. Сформульовано загальну мету системи управління та шість її 
складових. Визначено цілі та завдання системи до змісту навчальних завдань, наукового змісту 
виконання самостійної роботи, її методичного супроводу, організації та матеріально-технічного 
забезпечення, формування виконавської компетентності студентів. Прокоментовано особливості 

виконання окремих завдань системи. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Управління самостійною навчальною діяльністю студентів, зокрема 
майбутніх юристів, набуває все більшої значущості через поступове зростання частки самостійної роботи 
в навчальному процесі вищої школи. У той же час саме управління цим видом роботи не вивчалося 
вченими-педагогами, адже традиційно вважається, що організація самостійної роботи є функціональним 
обов’язком лише викладачів. Проте суб’єктами управління у вищий школі також є ректорат, деканат та 
сам студент (суб’єкт самоуправління), які разом із педагогами утворюють певну систему. Саме 
невивченість властивостей та можливостей системи управління самостійною роботою майбутніх юристів 
і обумовлює проблему нашого дослідження. Розв’язання цієї проблеми дозволить зробити процес 
навчання майбутніх юристів більш ефективним. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 

на які спирається автор. Підґрунтя для вивчення цілей і завдань системи управління самостійною 
роботою майбутніх юристів закладене в публікаціях, що повністю розкривають зміст самостійної роботи 
студентів [1-3], визначають складові її проектування з боку викладачів [4] та характеризують специфіку 
підготовки правників у вищому закладі освіти [5; 6], зокрема для роботи у правоохоронних органах. 
Проте в зазначених роботах не вивчалося питання управління самостійною роботою студентів, у тому 
числі, майбутніх юристів. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена 

стаття. В статті досліджено цілі та завдання системи управління самостійною роботою майбутніх 
юристів, що не було здійснено іншими дослідниками та дозволяє певною мірою вивчити властивості й 
можливості зазначеної системи. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є визначення цілей та 

завдань системи управління самостійною роботою студентів юридичного фаху. Відповідні завдання 
полягають у встановленні цілей та особливостей їх реалізації суб’єктами системи. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Управління самостійною навчальною діяльністю студентів у вищому навчальному закладі 
здійснюється, на перший погляд, окремими суб’єктами, передусім, – викладачами, але насправді 
сукупністю посадових осіб та педагогічних працівників, які узгоджують, коректують, спрямовують та 
активізують діяльність один одного. До зазначених посадовців відносяться представники ректорату та 
деканату, які разом із викладачами та самими студентами утворюють певну управлінську структуру. А 
оскільки зміст діяльності кожного із зазначених суб’єктів безпосередньо залежить від інших, то вказана 
структура є системою. Отже, управління самостійною роботою майбутніх юристів відбувається з боку 
цілої системи, яка має свої цілі та завдання. 

Загальна мета системи управління самостійною роботою майбутніх юристів полягає в забезпеченні 
умов, змісту та засобів її виконання. Проте, враховуючи складний характер організації самостійної 
навчальної діяльності студентів, доцільно виділити окремі цілі системи управління, які в своїй 
сукупності утворюють цілісність загальної мети. Розглянемо кожну з них та доберемо ті безпосередні 
завдання, що забезпечуватимуть досягнення цілей. 

Перша часткова ціль стосується змістовної відповідності завдань самостійної роботи орієнтирам 
підготовки юриста взагалі та особливостям навчальних дисциплін зокрема. Досягнення зазначеної 
цілі можливе в разі послідовного розв’язання низки завдань представниками ректорату, деканату та 
кафедри. Зокрема актуальним для вищих навчальних закладів, що навчають фахівців галузі права, є 
розробка стандартів підготовки юристів, адже з двох напрямів підготовки (''Правознавство'' та 
''Правоохоронна діяльність'') на рівні держави вони затверджені лише для другого, а для відповідних 
спеціальностей, за якими навчаються спеціалісти та магістри – для жодного. Це означає, що ректоратом 
мають затверджуватися тимчасові освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійна 
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програма (ОПП), які є підґрунтям для навчального процесу. Відсутність зазначених стандартів покладає 
відповідальність на деканати і кафедри за добір (перелік) та зміст навчальних дисциплін, які є 
необхідними і достатніми для реалізації підготовки юристів різних спеціалізацій. 

Наступним завданням є укладання навчального та робочого навчального планів підготовки юриста. 
Це завдання, в контексті управління самостійною роботою, є важливим, адже за результатами його 
виконання стає відомим не тільки загальний обсяг навчальних дисциплін, а й співвідношення аудиторної 
та самостійної роботи з різних предметів, що позначиться на змісті самостійної роботи. Відповідальність 
за підготовку навчального та робочого навчального планів мають нести керівні органи закладу та 
факультетів, проте визначити мінімально необхідний обсяг предмета та оптимальну частку самостійної 
роботи з урахуванням специфіки навчальної дисципліни може тільки кафедра. Тому вона обов’язково 
має долучатися до виконання цього завдання та виступати суб’єктом погодження. 

Чергове завдання, виконання якого необхідне для досягнення вказаної цілі, полягає в розробці 
навчальної та робочої навчальної програм, що здійснюють кафедри, а мають вже погоджувати та 
затверджувати деканат і ректорат. Результат цієї роботи полягатиме у визначенні окремих тем і переліку 
відповідних питань, які розглядатимуться на аудиторних заняттях та опрацьовуватимуться в ході 
самостійної роботи. 

Завершується забезпечення змістовної відповідності завдань самостійної роботи орієнтирам 
підготовки юриста та особливостям навчальних дисциплін проектуванням модулів самостійної роботи. 
Воно здійснюється викладачами та полягає в розподілі етапів засвоєння навчального матеріалу між 
аудиторною та самостійною роботами, цілепокладанні модулів останньої та відповідному доборі 
навчальних завдань. 

Друга часткова ціль системи полягає в забезпеченні наукового змісту виконання самостійної 
роботи майбутніми юристами. Вона реалізовується через розв’язання викладачами двох завдань: 
дотримання відповідності навчального матеріалу теоретичним положенням і практичним здобуткам 
певної наукової галузі та використання загальноприйнятих методів і прийомів наукового дослідження. 
Перше завдання є традиційним для навчального процесу взагалі, тому не потребує окремого розгляду, а 
друге має певну особливу значущість саме для організації самостійної роботи через те, що кожна 
самостійна навчальна дія студента є опануванням чимось новим (теоретичним матеріалом або 
практичними уміннями), а відтак – обумовлює науково-пошуковий характер самостійної навчальної 
діяльності в принципі. Ця обставина вимагає опанування студентом на високому рівні теоретичними та 
емпіричними методами наукового дослідження особливо щодо роботи з навчальною та науковою 
літературою (узагальнення, аналіз, порівняння, класифікація, прогнозування тощо). Добір навчальних 
завдань, виконання яких базується на цих методах, і дозволяє реалізувати зазначену часткову ціль. 

Третім складником загальної мети системи управління є методичне забезпечення самостійної 
роботи. Одним із завдань на шляху досягнення цієї часткової цілі є утворення змісту методичного 
забезпечення щодо кожного модулю самостійної роботи. Безпосередньо методичне забезпечення має 
характеризуватися цілісністю та складатися з теоретичних відомостей (або чітких посилань на 
літературні джерела), цілей виконання, безпосередніх завдань, коментарів та прикладів до їх виконання, 
вимог щодо кінцевого результату й термінів надання на перевірку та критеріїв оцінювання. Інше 
завдання полягає в забезпеченні вільного доступу користувачів (студентів) до методичних матеріалів. 
Традиційний шлях виконання цього завдання полягає в друці методичних матеріалів, що вимагає певні, 
іноді значні матеріальні витрати. Інший спосіб висвітлення методичних матеріалів відбувається через 
використання електронних ресурсів бібліотек та навчальних сайтів (окремих Internet-сторінок) закладів 
освіти. Другий шлях набирає все більшої популярності через комп’ютеризацію як закладів освіти, так і 
усього суспільства, а також поширення IT-технологій. Укладачами методичного забезпечення 
самостійної роботи є викладачі, саме вони й приймають рішення щодо форми методичних матеріалів, 
проте на етапі їх виготовлення чи розміщення в електронному вигляді представники деканатів мають 
допомагати науково-педагогічним працівникам. Адже ця робота має відбуватися централізовано, інакше 
студентам важко буде орієнтуватися серед відмінних за розміщенням та оформленням матеріалів до 
різних навчальних дисциплін. 

Чергова ціль системи управління самостійною роботою майбутніх юристів визначає необхідність 
організації роботи всіх її суб’єктів. Відповідно перше завдання стосується впорядкування дій 
ректорату, який є відповідальним за наявність стандартів підготовки фахівців та затвердження 
навчальних планів. Необхідний порядок може бути забезпечений відповідним плануванням роботи, коли, 
наприклад, у березні розглядається та затверджується змістовний аспект підготовки фахівця, а в червні – 
навчальні плани. Друге завдання виконується деканатом і полягає в організації роботи кафедр. Це 
завдання є багатоскладним, адже передбачає встановлення термінів розробки навчальних і робочих 
навчальних програм, проектування самостійної роботи (напередодні навчального року) та вимог щодо 
змісту та якості комунікації зі студентами впродовж семестру. Окремою складовою цього завдання є 
облік навчального навантаження викладачів, пов’язаного з проектуванням та організацією самостійної 
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роботи, та прийняття керівних рішень щодо кафедр та викладачів, які мають низькі показники в 
проектуванні та організації самостійної роботи студентів. Ще одним завданням ректорату є створення 
організаційних умов виконання студентами самостійної роботи. До таких умов належать планування 
навчального дня студента (що особливо важливо для курсантів вищих навчальних закладів військового 
типу, зокрема системи МВС України), забезпечення зручного для студентів графіку роботи читальних 
залів, комп’ютерних класів, навчальних кабінетів, консультацій викладачів. Доцільним для виконання 
цього завдання є створення бази даних самостійної роботи в межах електронної бібліотеки або 
навчального сайту, що забезпечить зручність та впорядкованість самостійної навчальної діяльності 
студентів. Завдання безпосередньої організації самостійної роботи майбутніх фахівців природно має 
покладатися на викладачів та передбачати завчасне надання завдань, методичних матеріалів та вимог 
щодо виконання. Певна самоорганізація самостійної навчальної діяльності має бути притаманна 
кожному студентові. Від якості щоденного та щотижневого планування самостійної роботи залежить не 
тільки загальна успішність, а й сенс виконання навчальних завдань. Також питання самоорганізації 
стосуються розподілу власної діяльності протягом виконання завдання на консультації у викладача, 
відвідування бібліотеки, навчальних аудиторій, організації власного робочого місця тощо. 

П’ятий складник загальної мети полягає у створенні матеріально-технічних умов виконання 
самостійної роботи. Як правило, забезпечують ці умови працівники ректорату та деканату. Перше відповідне 
завдання полягає в створенні фонду навчальної та методичної літератури. Друге – в комплектації 
навчальних кабінетів необхідним обладнанням. Третє – в комп’ютеризації навчального закладу, забезпеченні 
вільного доступу до мережі Internet. Виконання зазначених завдань є актуальним для будь-якого закладу, але 
є вельми необхідним для навчання курсантів, які за службовою необхідністю мешкають на території 
навчального закладу та не можуть відвідувати міські бібліотеки, Internet-клуби тощо. 

Остання часткова ціль системи управління самостійною роботою студентів юридичних 
спеціальностей обумовлюється забезпеченням виконавської компетентності майбутніх фахівців 
щодо здійснення самостійної навчальної діяльності. Виконавська компетентність передбачає 
наявність навчальних умінь, певних професійних компетенцій, мінімального досвіду щодо виконання 
окремих завдань, достатньої сформованості психічних властивостей (пам’яті, уваги, розумових 
здібностей та ін.) тощо. Відповідне завдання деканату полягає в проведенні навчальних бесід зі 
студентами щодо змісту та особливостей навчальної роботи. Піклуватися про виконавську 
компетентність студентів мають і викладачі, які під час аудиторних занять та через добір завдань 
самостійної роботи здійснюють формування навчальних умінь та розвиток особистості майбутніх 
юристів. Доцільним є також уведення спеціального навчального курсу, яким кілька років був предмет 
''Основи самостійної навчальної діяльності'' в Донецькому юридичному інституті, про що має 
піклуватися ректорат навчального закладу. 
Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Таким чином, у нашому дослідженні визначено загальну мету та шість часткових цілей системи 
управління самостійною роботою майбутніх юристів. До кожної цілі визначено відповідні завдання для 
різних суб’єктів системи. Отримані результати використовуватимуться при встановленні складових 
моделі та механізму управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних 
спеціальностей. 
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Кучерявый А. А. Цели и задачи системы управления самостоятельной работой студентов 
юридических специальностей. 

Рассмотрена проблема неизученных свойств и возможностей системы управления самостоятельной 
работой будущих юристов. Сформулирована общая цель системы управления и шесть ее 

составляющих. Определены цели и задачи системы к содержанию учебных заданий, научному 
содержанию выполнения самостоятельной работы, ее методическому сопровождению, организации и 

материально-техническому обеспечению, формированию исполнительской компетентности 
студентов. Прокомментированы особенности выполнения отдельных заданий системы. 

Kucheriavyi A. O. The Goals and Objectives of the Management System of Law Students’ Self-Learning Work. 

The problem of unstudied properties and possibilities of the management system of future lawyers’ self-learning 
work is considered. The methods of modelling, analysis and supervision applied to the study of goals and 

objectives of this management system. The management system’s overall goal is to ensure conditions, contents 
and ways to implementation of the law students’ self-learning work. The overall goal supposes the presence of 
the row of direct goals. The first of them provides the implementation of the conformity tasks of self-learning 

work to the targets of the lawyers' training. The second goal of the system supposes the providing of the 
scientific content of the self-learning work implementation. The third component of the overall goal is the 

methodical maintenance of the students’ self-learning work. The next goal determines the necessity of the work 
organization of all subjects of the management system (the university administration, the dean’s office, the 

department and the student himself as a subject of self-management). The fifth goal of the management system is 
the creation of material-technical conditions of the self-learning work implementation. The last goal is to ensure 
the executive competence of future lawyers when performing a self-learning activity. The management system’s 

objectives are defined to each goal. The features of implementation of separate objectives of the system are 
commented on. The research results allow beginning the creation of the model and mechanism of the 

management of law students’ self-learning activity. 
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МОДЕЛЮВАННЯ, СТРУКТУРНО-СИСТЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ 
КОНСТРУКТИВІЗМУ В ГЕОМЕТРІЇ 

Обґрунтовано ідею впровадження у вищих педагогічних навчальних закладах концепції структурно-
системного навчання геометрії конструктивно-генетичним методом. Подано зведений перелік правил 

геометричного моделювання. Визначено канони поетапного розгорнення концептуальної моделі 
конструктивізму при поглибленому опануванні першопредмету. Дано означення дисципліни 

''Конструктивна евклідова геометрія'', в якій передбачається розв’язування різного ступеня складності 
задач графічними та графоаналітичними методами. 

Постановка проблеми. За умов дедуктивної побудови змісту першонауки, суб’єкту навчання надто 
важливо усвідомити систему геометричних понять, що вводяться, сенс суджень і умовиводів, які 
індукують одержання нових фактів, технології кваліфікованого застосування вже пізнаної теорії до 
вирішення адекватних їй теоретичних і суто практичних (прикладних) пропозицій. Майбутній учитель 
має зрозуміти, що геометрію не можна '' вивчити'' , нею варто пройнятися, її потрібно логізувати та 
унаочнити і, таким чином, переосмислити розумом в уявленнях і діях. 

Як свідчить досвід, жоден інший прийом опанування евклідової геометрії, її форм і методів 
ефективного вирішення різнохарактерних і різнорівневих задач, крім дієво конструктивного, 
підвалинами якого є строго вмотивована, покрокова візуалізація уявлюваних операцій на шляху до 
результату, не є ефективним. Ніщо в геометрії не вчить умінням висувати гіпотези, аналізувати 
твердження, виокремлювати знання, потрібні в обґрунтуваннях, вибудовувати логічну схему міркувань і 
висновків, реалізовувати вже сконструйовані правила-орієнтири дій, моделювати геометричні ситуації 
так, як це можливо в межах конструктивного підходу. 
Системну концептуальну модель, яка б інтерпретувала провідний задум, мету реального 

впровадження методів конструктивізму в евклідовій геометрії, ми вважаємо необхідною умовою 
втілення державного замовлення в якісній професійній підготовці майбутніх учителів. 
Аналіз останніх досліджень. Реально діючий план системного оволодіння студентами основ 

дисципліни ''Конструктивна евклідова геометрія'', розроблений загалом та за його окремими розділами з 
урахуванням років здобуття вищої педагогічної освіти, вичерпна методична підтримка забезпечують 
безперервність і наступність навчання, сприяють розумовому розвитку, становленню культури і 
прийомів мислення, пізнавальних інтересів, формують уявлення про наочно-образні ідеї і методи 
першопредмету, висвітлюють його роль у пізнанні навколишнього світу, спричиняють свідоме і міцне 
оволодіння структурою елементарних геометричних знань, навичок і вмінь оперування знаннями у сфері 
геометрії загалом, придбанню якісно нових творчо-розвивальних здібностей. 

У чинних підручниках (посібниках) із геометрії подається матеріал з основ знань і способів діяльності 
відповідно до поставлених програмами цілей навчання. В них традиційно питання конструктивізму не 
акцентуються, не розкриваються технології візуальних побудовних методів графічного 
(графоаналітичного) вирішення геометричних пропозицій теоретичного і практичного (прикладного) 
спрямування. Таке ставлення до специфічного розділу математики навіть у процесі старанного учіння 
помітно збіднює особистість студента в розвитку, не дозволяє пізнати предмет різнобічно. Тому ми 
виокремлюємо найважливіші, основні ідеї реалізації конструктивізму в евклідовій геометрії, 
розробляємо методичну систему і будуємо концептуальну модель. 
Метою дослідження є впровадження ідеї конструктивізму у ВПНЗ, що передбачає: 
– зацікавити наукою ''Геометрія'', мотивувати усвідомлене сприйняття та ґрунтовне засвоєння її 

закономірностей і правил, продемонструвати вплив візуального діяльнісного учіння на розвиток 
розумових здібностей, формування професійних компетентностей і позитивних людських якостей; 

– з’ясувати роль і місце в геометрії абстрактних об’єктів і відношень між ними, творчі можливості 
стародавніх засобів побудови – лінійки та циркуля; 

– показати важливість простого, компактного і строгого подання (навчання) та урозуміння (учіння) 
підвалин геометричних побудов; 

– відпрацювати в уявленнях, динаміці операцій, діючи узаконеними методами, тривкі вміння 
перетворень накреслених фігур чи їх елементів на площині та у просторі, навички фіксування місць 
розташування фігур-образів на проекційному рисунку після таких перетворень; 

– розвивати просторове та логічне мислення, інтуїцію, навчати конструюванню компактних 
(оптимальних за числом кроків) алгоритмічних схем доведення теорем і розв’язання задач методами 
аналізу та синтезу, вести науково правильне вербальне і символічно-описове оформлення алгоритмів 
обґрунтування гіпотез, системних умовиводів, уявлюваних і рисункових дій; 
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– прикладами вирішення геометричних пропозицій на обчислення, доведення та побудову 
конструктивними прийомами і засобами з’ясувати суть методу рисункового моделювання; 

– використовувати уніфікований метод навчання виконанню якісних побудов у стереометрії; 
– розвинути навички і вміння ефективно застосовувати графічні та графоаналітичні способи 

розв’язування задач; 
– демонструвати корисні прикладні аспекти конструктивізму; 
– формувати усталені стереотипи мислення, винятково проекційним рисунком знаходити всі можливі 

позиційні та метричні характеристики заданих геометричних об’єктів, виробити принципи і правила 
оцінки таких графічних дій; 

– переконати суб’єктів навчання в доцільності вербального й змістового упорядкування методів 
побудови перерізів тіл площиною; 

– строго обґрунтувати оптимізаційний (числом побудов) метод внутрішнього проекціювання за 
напрямом бічних ребер (твірних) стереометричного тіла; 

– прищеплювати розуміння, пропагувати знання інноваційних методів внутрішнього проекціювання 
як методів розв’язування метричних задач стереометрії; 

– на шляху інтенсивного використання конструктивних методів в геометрії формувати професійні 
якості вчителя як науковця-дослідника, налаштовувати студентів на оволодіння фахом як запорукою 
успіху у викладанні першопредмету. 
Концептуальна модель структурної реалізації принципу конструктивізму в евклідовій геометрії – це 

теоретично оформлений і дієво, практично підкріплений, сформований у струнку систему комплекс 
розвивальних ідей, творчих канонів ефективного формування стереотипів просторового і логічного 
мислення, методів і правил, які в суто геометричному стилі візуально орієнтують на всебічне, глибоко 
змістове опанування основоположного курсу. 
Виклад основного матеріалу. Розгорнення моделі у процесі поглибленого вивчення геометрії 

відбувається поетапно. Основними психолого-педагогічними і мотиваційними ланками моделі є: 
1) запровадження конструктивного підходу в евклідовій геометрії орієнтовно на навчально-пізнавальний 
інтерес студентів і практицизм курсу; 2) ретельне планування, поблочне розгортання структурних схем 
окремих підсистем навчальної діяльності та дисципліни загалом; 3) розроблення теоретико-методичного 
забезпечення курсу; 4) напрацювання техніко-технологічних прийомів візуального оперування якісними 
проекційними рисунками як засобом навчання; 5) удосконалення відомих і розроблення інноваційних 
методів зображень та методів вирішення позиційних і метричних пропозицій; 6) помірковане унаочнення 
всіх тем евклідової геометрії; 7) максимально допустима варіативність методів розв’язування геометричних 
задач; 8) якісний контроль діяльності студентів. 
Позитивом повномасштабного впровадження розробленої моделі вважаємо чітку алгоритмізацію і 

формальне алгебричне описання всіх операцій, методів і схем концепції, а отже, можливість 
використання сучасних ІКТН. Окрім того, обрану стратегію діяльнісного підходу в активному 
оперуванні фактами геометрії, які в обчислювальних, графічних чи графоаналітичних реалізаціях 
різнохарактерних завдань доречно вилучаються з пам’яті студента і залучаються для включення в 
навчальний процес, вважаємо дослідницькою і стержневою в концептуальній моделі. 
Дію моделювання в математиці визнано методом наукового пізнання, що має на увазі вивчення 

оригінального об’єкта (явища) через його замінника, який ізоморфно відповідає об’єкту. Об’єктом 
геометрії є фігура, а моделлю – її зображення, виконане строго за правилами. Етапи моделювання, 
притаманні математичному моделюванню як методу пізнання евклідової геометрії, такі: 1) побудова чи 
конструювання моделі (вибір методу зображень і напряму проекціювання, якісне виконання рисунка); 
2) дослідження моделі (аналіз умови задачі і рисунка до неї, покрокова алгоритмізація обчислювального, 
графічного чи графоаналітичного шляху розв’язання задачі); 3) аналіз одержаних результатів і перенесення 
отриманих знань на оригінал (обґрунтування результату, дослідження існування і числа розв’язків, можливих 
варіацій умови задачі і, щоразу, способів її розв’язання). 

Ми пропонуємо розглядати ці етапи окремими необхідними компонентами складної уявлювано-
розумової діяльності з геометричного моделювання, як її обов’язкові дії. 

Розрізняють такі складові діяльності з моделювання [1]: 1) Попередній аналіз. 2) Переклад реальності 
або тексту, який описує реальність, на знаково-символьну мову. 3) Робота з моделлю. 4) Співвіднесення 
результатів, отриманих у межах математичної моделі, з реальністю. 

Кожен із компонентів діяльності з моделювання змістовно індивідуальний, зі своїм власним переліком 
операцій і набором спеціальних засобів, які виступають предметом реалізації і засвоєння. Інтерпретовані нами до 
конструктивної геометрії перераховані щойно етапи діяльності у процесі моделювання можна деталізувати 
і представити наступним чином. 

1. Попередній аналіз: осмислення умови задачі, попереднє безмовне, безрисункове ''прочитання розумом'' 
ситуації, виділення в уявленнях даних елементів фігури й тих, які потрібно знайти. 

2. Переклад реальності або тексту, який описує реальність, на знаково-символьну мову: виконання 
''від руки'' якісного зображення, символічний запис задачі; у стереометрії – схематичний рисунок 
розв’язання задачі (складових задач) у просторі. 
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3. Робота з моделлю: складання правила-орієнтиру дій, фактичне покрокове розв’язання задачі 
(естетично привабливий, відповідальний етап). 

4. Співвіднесення результатів, отриманих у межах математичної моделі, з реальністю: етапи 
доведення і дослідження задачі, порівняльні оцінки точності обчислювальних і рисункових дій, 
відповідність отриманих даних дійсності. 

У випадку із предметом ''Геометрія'' можлива ще й 5-та, не менш вартісна психолого-педагогічна 
складова, яка додає емоціональний окрас пропозиції і процесу діяльності суб’єкта навчання, 
ставить морально значиму крапку в роботі: виготовлення реальної моделі. 

Важливим фактором процесу моделювання є навчання здійснювати такі операції: деталізація і 
розмежування кроків дії; вирізнення конкретних фактів і правил; опанування принципів перекладу 
дескриптивно поданого тексту на знако-символьну і зображувально-рисункову мову; здобуття навичок і вмінь 
здійснювати формально і на зображеннях геометричні перетворення; набуття техніки і відпрацювання 
технологій виконання графічних, графоаналітичних і обчислювальних операцій. 

Природно, що метод моделювання в геометрії, який є складовим математичного моделювання, набуває 
своїх специфічних якостей, зберігаючи загальні. Однак очевидно, що геометрія має пряме, безпосереднє 
відношення до вивчення явищ і образів реального світу. Тому уявлення про суть методу, підведення 
суб’єктів навчання до оволодіння кожною складовою на етапах дії має стати чи не найбільш суттєвою 
проблемою навчання геометрії. Питання введення математичного моделювання в навчальний процес ВНЗ і 
ЗОНЗ назріло, про що висловлювалися багато дослідників і науковців. 

Ефективність роботи під час моделювання залежить від урахування таких закономірностей [2]. 
1. Математична модель об’єкта і оригінал суттєво відрізняються. В геометрії оригінальний об’єкт 

– це або плоска фігура, яка належить (як правило) площині загального розташування, або об’єкт 
тривимірний; модель – завжди плоска фігура, що розташована на площині зображень. 

2. Під час переходу до моделі відбувається ідеалізація об’єкта. Дійсно, просторових ліній, поверхонь 
і тіл, поданих зображеннями, насправді не існує, це переважно – їх ізоморфні, уявлювані, обов’язково 
плоскі образи (замінники). 

3. Ігнорування властивостями об’єкта, які виявляються неістотними для дослідження, що 
проводиться. Геометрія приймає до уваги лише розташування, форму і розміри предметів, нехтуючи 
фізичними властивостями цих предметів і матеріалом, з якого вони виготовлені. 

4. Фундаментальна роль гіпотез при побудові моделей одного і того ж об’єкта. В геометрії вміле 
висунення гіпотез, їх обґрунтування надважливі.  

5. Вимога адекватності властивостей об’єкта, який досліджується, і вимога простоти моделі. 
На якісно виконаних зображеннях всі позиційні та метричні операції виконуються ніби в оригіналі – 
покроково і строго закономірно; за умови фахового розуміння суті питання – просто. 

6. Принципово наближений характер моделі. Жодна побудовна реалізація геометричних пропозицій 
не виконується на ізоморфній моделі абсолютно точно, проте завжди є реальна можливість поліпшити 
точність і оцінити похибку рисункової дії (зокрема, на ПК). 

Під структурою математичного (геометричного) моделювання потрібно розуміти не лише систему 
прийомів діяльності, дій та операцій, які наповнюють процес моделювання, але й створення ефективних 
прийомів і засобів навчання студентів (учнів) тому чи іншому методу. 

Оскільки серед реальних об’єктів, які оточують нас, можна (через уявлення і асоціації) очевидячки 
спостерігати прояви різнопланових інциденцій, а практичні вимірювання довжини відрізка, градусної міри кута, 
встановлення форми (площі) плоскої фігури чи поверхні є невід’ємною характерною ознакою діяльності 
людини в побуті та на виробництві, то кожну позиційну і метричну задачу стосовно фігур і їх елементів, 
яка може бути розв’язана на зображенні, допустимо вважати прикладною. Отже, загалом, конструктивну 
геометрію в задачах варто сприймати як невід’ємну складову (предтечу) прикладної геометрії. Якраз із 
питанням здобуття студентами (учнями) вмінь і навичок розв’язувати прикладні задачі тісно переплітається 
питання геометричного моделювання. 

Розумові та практичні дії, володіння якими важливе для ефективного навчання пошуку шляхів 
розв’язування формалізованих прикладних задач, виокремила Л. О. Соколенко. Цікаво, що їх перелік, із 
незначними корекціями на конструктивізм, стовідсотково адекватний процесу моделювання будь-якої 
геометричної пропозиції: 1) розчленування формулювання задачі на умови та вимоги; 2) виявлення в умові 
задачі об’єктів і їх характеристик; 3) співставлення умов із вимогами; 4) встановлення типу прикладної 
задачі; 5) виділення в умові задачі геометричного співвідношення, яке складає геометричну модель 
прикладної задачі; 6) вибір методу дослідження побудованої моделі; 7) створення на основі загальних 
правил чи положень алгоритму розв’язання поданої зображенням задачі; 8) розв’язування на зображенні 
задачі за створеним алгоритмом дій; 9) дотримання правил наближених обчислень (замірянь і оцінювань), 
а також використання обчислювальних (та суто геометричних) засобів у процесі розв’язування задачі; 
10) переклад на змістовну геометричну мову прикладної задачі одержаних результатів розв’язування. 

Зазначимо, в методиці геометрії моделювання не виступає як самоціль, а є дійством природним, 
необхідною складовою навчання. Проекційний рисунок – це інтелектуальний, але й робочий засіб 
геометрії, а студент (учень), працюючи з геометричним матеріалом, первісно, а потім уже за звичкою 
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моделює інтуїтивно, підсвідомо, незалежно від рівня його освіченості, адже модель-зображення відчутно 
допомагає вирішити завдання. Тому важливо знайти способи застосування прийомів і канонів моделювання 
для ефективного подання окремих теоретичних положень курсу, удосконалення методів, технологій 
розв’язування практичних (прикладних) задач і посилити начала конструктивізму. 

У такій постановці питання важливо дотримуватися структурно-системного підходу до формування 
змісту та викладу учбового матеріалу на основі методу математичного моделювання. Вміле застосування 
такого підходу у процесі навчання евклідової геометрії у змозі забезпечити формування поглядів на 
першонауку як на інструмент пізнання навколишнього світу. 
Висновки. Геометрія є практичною (прикладною) наукою! Космічна і авіаційна промисловість, 

кораблебудування і автомобілебудування, робототехніка, мікроелектроніка, візуалізовані комп’ютерні програми 
(графіка), архітектура, житлове та промислове будівництво…, жодна галузь життєвих інтересів людини 
нереальна без геометричного втручання. З іншого боку, слово ''геометрія'' (з грецького: heos – земля і metron – 
міра чи metreo – вимірюю) можна трактувати як ''міра землі''. Але слова ''міра'' і ''пропорційність'' – 
еквіваленти. Слово ''гармонія'' походить від грецького harmonia – зв’язок, пропорційність, що означає 
пропорційність частин, об’єднання різних компонентів в єдине ціле. Отже слова ''міра'' і ''гармонія'' є 
синонімами, а термін ''геометрія'' можна трактувати як '' гармонія на землі'' . У свою чергу, слово ''модель'' 
похідне від латинського слова modulus – міра, зразок. Тобто геометрію можна означити як ''модель, 
прообраз навколишнього світу'' . 

Повертаючись до предмету дослідження, приходимо до такого тлумачення конструктивізму в 
евклідовій геометрії: ''Конструктивна евклідова геометрія є розділом дисципліни ''Геометрія'' , яка 
вирішує питання візуалізації об’єктів, понять і фактів першонауки, розв’язування графічними та 
графоаналітичними методами різнохарактерних позиційних і метричних пропозицій як на площині, так і у 
просторі''. Це стимулює зацікавленість геометрією як наукою, сприяє мотивації учіння, розвитку 
просторового наочно-образного та логічного мислення, набуттю студентами (учнями) у процесі 
геометричного моделювання глибоких знань, умінь і навичок основоположного курсу, які будуть 
використовуватися ними в різних сферах життя і майбутньої професійної діяльності. 
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Ленчук И. В. Моделирование, структурно-системная реализация принципа конструктивизма в 
геометрии. 

Обосновывается идея внедрения в высших педагогических учебных заведениях концепции структурно-
системного обучения геометрии конструктивно-генетическим методом. Подаётся сведенный список 
правил геометрического моделирования. Определены каноны поэтапного разворачивания концептуальной 

модели конструктивизма при углублённом овладении первопредмета. Дано определение дисциплины 
''Конструктивная евклидовая геометрия'', в которой предвидится решение разного уровня сложности 

задач графическими и графоаналитическими методами. 

Lenchuk I. V. Modelling, Structural and Systematic Realization of the Constructivism Principle in Geometry. 

The idea of introduction in the higher pedagogical educational establishments the conception of structural and 
systematical geometry teaching is grounded by the structurally-genetic method. The taken list of rules of 

geometrical design is given. The canons of the stage-by-stage opening out the conceptual model of 
constructivism are determined at the deep mastering of the first subject. The determination of the discipline 

''Structural Euclidean geometry'' is given in which the decision of different level complication of tasks is foreseen 
by graphic and graphical analytical methods. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
АВІАЦІЙНИХ ВВНЗ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ-ВИНИЩУВАЧІВ 

У статті розглянуто можливості використання нових інформаційних технологій, в тому числі 
авіаційних тренажерів, в процесі професійної підготовки курсантів-льотчиків авіаційних ВВНЗ для 
винищувальної авіації. Автор приходить до висновку, що сучасні комплексні тренажери забезпечують 
повну відповідність сучасним вимогам по пілотуванню, літаководінню і бойовому застосуванню, 
експлуатаційним характеристикам і надійності. Комплексні тренажери, обладнані системами 

реєстрації, введення даних і обробки польотної інформації дозволяють виконувати гостро необхідні 
наукові завдання по моделюванню бойового польоту. 

Вступ. Науково-технічний прогрес в авіації потребує пошуку нових форм, методів і видів 
професійної підготовки льотчиків, які адекватно відображають складність й специфіку льотної праці. Як 
єдиний спосіб, що застосовується винищувачами під час знищення противника у повітрі, повітряний бій 
являє основний зміст бойової діяльності винищувачів. Тому свої бойові завдання винищувачі вирішують 
головним чином у повітряних боях. 

Успішне ведення повітряного бою, вирішення поставлених завдань винищувачами, передусім, залежать 
від стану їх підготовленості та вмілого застосування тактики ведення повітряного бою, що відповідає 
повітряній обстановці, характеру противника, завданню, що виконується. У зв’язку з цим льотчики-
винищувачі повинні постійно удосконалювати тактику дій та розробляти нові прийоми повітряного бою. 
Нові, нешаблонні прийоми, як правило неочікувані для противника, й приводять до успіху. 

З метою уточнення змісту підготовки льотчиків-винищувачів до ведення повітряних боїв, розглянемо 
особливості сучасного повітряного бою. Повітряний бій із застосуванням нових, сучасних засобів 
боротьби дає можливість льотному складу виконувати завдання на різних висотах, від малих до 
стратосфери, вдень та вночі, в простих та складних метеорологічних умовах. 

Повітряний бій розгортається тепер у великому за об’ємом просторі, де льотчики навіть одного 
підрозділу іноді не мають між собою зорового зв’язку. Атаки можуть виконуватись за межами візуальної 
видимості цілі. Все більше значення мають дії мілкими групами та одиночними літаками. 

Організація бою та управління в цих умовах, безумовно, ускладнились. Старший командир, що 
управляє бойовими діями, не завжди може бачити всю повітряну обстановку, що швидко змінюється та 
іноді буде не в змозі своєчасно прийняти рішення. Тому льотчикам та командирам мілких підрозділів 
прийдеться самостійно оцінювати обстановку, приймати рішення та діяти в інтересах виконання 
поставленого завдання. При цьому реагувати на зміну обстановки льотчик повинен дуже швидко. Кожна 
втрачена секунда негативно вплине на результат виконання завдання. 

Значно підвищилось значення першої атаки. При зриві її у більшості випадків потрібне повторне 
наведення за допомогою наземних радіотехнічних засобів, на що витрачається додатковий час, за який 
повітряна ціль при сучасних швидкостях польоту пролетить значну відстань. 

Повітряна обстановка у повітряному бою надзвичайно різноманітна. На хід та результати повітряного 
бою впливає безліч факторів. За дуже короткий час, іноді декілька секунд, льотчику необхідно оцінити 
всі ці фактори, прийняти правильне рішення та сміливо діяти. Зрозуміло, що шаблону допускати 
неможна. Тільки творчий підхід до вирішення завдань надасть можливість знайти найбільш ефективні 
прийоми та способи дій, що відповідають конкретним умовам обстановки, що склалась. От чому дуже 
важливо розвивати тактичне мислення льотчиків, привчати творчо мислити. 

Таким чином, надзвичайно важливою складовою частиною бойових можливостей винищувачів є 
підготовленість у тактиці ведення повітряного бою. Вміння вести бій завжди впливало на його результат. 
При тактично грамотному веденні повітряного бою, творчому використанні різноманітних тактичних 
прийомів винищувачі можуть добитись перемоги у повітряних боях із противником більшим за 
чисельністю. Тому льотному складу необхідно досконало знати тактику ведення наступального 
повітряного бою. Як відомо, вона складається з прийомів пошуку противника, побудови відповідних 
бойових порядків та маневрів у повітряному бою, а також способів атаки та ведення прицільного вогню. 
Тобто льотчик-винищувач повинен мати спеціальну підготовку у технічному та тактичному відношенні. 

Авіаційна техніка швидко розвивається, тому іншою стороною, що впливає на бойові можливості 
винищувачів, є оволодіння бойовою технікою льотним складом. Без цього неможливо досягти високих 
результатів у повітряному бою. Тільки при умові відмінного знання свого літака, правильного та повного 
використання його льотно-тактичних якостей, відмінною технікою пілотування льотчик зуміє виграти 
повітряний бій. 
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Це вимагає від льотного складу достатніх комплексних знань конструктивних особливостей та 
бойових можливостей свого літака, технічно грамотної експлуатації його у бойовому польоті та у бою, 
досконалого володіння технікою пілотування та відмінного вогневого вишколу; глибоких знань тактики 
бойового застосування винищувальної авіації, а також уміння тактично грамотно вести повітряний бій з 
будь-яким повітряним противником, в різноманітній повітряній обстановці, з повним використанням 
своїх сильних сторін та слабких – противника. 

Таким чином, короткий розгляд бойових можливостей винищувачів у повітряному бою показує, що 
постійне вдосконалення льотного складу в процесі професійної підготовки – основна умова високої 
бойової готовності винищувачів. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що особливості тактичного та бойового 
застосування винищувальної авіації, зміна характеру сучасного повітряного бою безумовно висувають 
нові вимоги до процесу професійної підготовки курсантів-льотчиків, до вдосконалення їх практичних 
навичок та морально-бойових якостей, що є основою їх подальшого професійного росту. 

Застосування інформаційних технологій у цьому процесі ініціює становлення нових форм навчання, 
дидактичне відновлення його засобів і методів. Тому характерною рисою сучасної підготовки військових 
льотчиків є широке впровадження в усі сфери діяльності вищих військових навчальних закладів нових 
інформаційних технологій, що обумовлено активізацію дидактичних досліджень з питань 
комп'ютеризації навчального й наукового процесу [1: 157]. 

Принциповим моментом створення підсистеми навчання курсантів повітряному бою на основі 
комп’ютерних технологій є формування інтелектуальної сфери льотчика, розвиток професійного 
мислення, формування просторових уявлень про взаємне положення свого літака та літака противника, 
поєднання знань з образними уявленнями просторових переміщень літаків у повітряному бою. 

Отже, мета статті полягає у розгляді можливостей використання нових інформаційних технологій та 
авіаційних тренажерів, створених на їх базі, в процесі професійної підготовки курсантів-льотчиків в 
умовах авіаційних ВВНЗ для винищувальної авіації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Національні школи повітряного бою формувались та 

отримали право на подальший розвиток у роки першої світової війни. Кожна з них мала свою історію 
(досвід), мала тільки їй притаманні риси, базувалась на певних тактичних ідеях. Але повітряний бій як 
складне явище підкоряється загальним закономірностям, тому всі школи визнають залежність тактики 
від рівня розвитку техніки та безпосередній вплив професійної підготовки льотчика на результат бою. 
Важлива роль відводиться творчості, яка залежить від самого відношення до повітряного бою як до 
складного воєнного явища. Відомий теоретик повітряного бою, льотчик-винищувач І. Павлов писав: 
''Повітряний бій тільки один може виправдати існування винищувальної авіації. Він капризний, багатий 
на фатальні випадковості, у вивченні складний та вимагає до себе крайнє обережного підходу''. 

Масштаб і значення інноваційних інформаційних технологій підвищують вимоги до управління 
процесом професійної підготовки військового льотчика, що активно впливає на ефективність системи 
вищої військової школи й досягнення нової системної якості вищої освіти. Сфера впровадження 
сучасних інформаційних технологій дуже широка, їх можливості у військовій освіті повністю не 
вичерпані й постійно розширюються. Вони знаходять все більш широке застосування в освітньому 
процесі на всіх щаблях і в різних формах підготовки військового льотчика [2: 71]. 

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що 
базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо 
розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної 
значущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та 
здібностей, інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності, 
посилення спілкування курсантів та викладачів між собою і збільшення питомої ваги самостійної 
навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу курсантів з урахуванням 
їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу [6: 43]. 

Як показав аналіз літератури (Б. Гершунський, А. Денисова, С. Доманова, А. Тихонов, І. Марусева, 
Є. Семенова, Ю. Цевенков та інші), предметом таких досліджень були методологічні й психологічні 
аспекти застосування нових інформаційних технологій у вищій освіті, особливості використання 
комп'ютерних і мережних технологій під час впровадження активних методів аудиторного навчання й 
самостійної пізнавальної діяльності курсантів при вивченні окремих спецдисциплін, комп’ютерні методи 
контролю знань і підготовки фахівців.  

Ефективність застосування тренажерних засобів на основі інформаційних технологій розкрито в 

працях Ю. Воронцова, С. Газулова, Є. Дерев'янка, Н. Завалової, В. Кодоли, В. Кузнєцова, Р. Макарова, 

В. Пономаренка, Н. Рудного, Є. Шерешева і багатьох інших. Ці дослідники наголошують на необхідності 
постійного пошуку та впровадження інноваційних форм і методів підготовки курсантів-льотчиків, які 
адекватно відображають складність та специфіку льотної праці на засадах вивчення і впровадження 
прогресивних тенденцій, що з’являються в національній та професійній освіті взагалі. 
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Але, у зв’язку з тим, що підготовка льотчика-винищувача є найбільш складною зі всіх видів льотної 
спеціалізації, вона потребує значно більшого тренування, а повітряний бій, порівняно з іншими видами 
бойових дій авіації, найбільш динамічний та змінний за змістом, ми вважаємо, що питанням підготовки 
курсантів-льотчиків за профілем винищувальної авіації приділяється недостатньо уваги. 
Виклад основного матеріалу. На даний час є необхідність розробки методик застосування засобів 

інформаційних технологій та сучасних авіаційних тренажерів при навчанні курсантів, які набули 
стрімкого розвитку за останні роки, а також нагальна потреба інтенсивного їх використання в 
навчальному процесі у ВВНЗ та військових частинах авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Нові інформаційні технології формують професійно орієнтовані знання майбутніх льотчиків, 
забезпечуючи надійність і якість підготовки через адаптацію темпів роботи до індивідуальних 
особливостей курсантів (підготовленість, швидкість психофізіологічних реакцій), через забезпечення 
оптимального темпу пізнавальної діяльності курсантів, через детальне й точне засвоєння основної 
спеціальної й технічної термінології [4: 195]. 

До принципово нових моментів, які відрізняють сучасний етап і перспективи створення підсистеми 
комп'ютерного навчання повітряному бою курсантів-льотчиків, відносяться: необхідність 
випереджальними темпами формувати інтелектуальну сферу льотчика, використовуючи способи й 
методи активізації когнітивної активності курсантів, і формування розумових дій у формі розумового 
експерименту, обумовленого інформаційною підтримкою на базі ПЕОМ; потреба в масовому 
впровадженні комп'ютерних технологій навчання, щоб створити цілу мережу комп'ютерних навчальних 
програм, що обслуговують етапи теоретичної, тренажерної та льотної підготовки. 

Застосування інформаційних технологій (комп’ютерів і програмного забезпечення) в педагогічному 
процесі навчання повітряному бою доцільне для зберігання, передачі, одержання й переробки 
інформації; для організації оперативної взаємодії викладача й курсанта; для відтворення умов виконання 
розумової діяльності близьких до умов, що реально існують у кабіні літака [5: 152]. 

Інформаційні технології, на наш погляд, дозволять формувати в курсантів морально-вольові якості 
прийняття та реалізації рішення в умовах повітряного бою. У використовуваних тепер у ВВНЗ програмах 
реалізується принцип спонукання курсантів до пошуку, коли комп’ютер у випадку помилкового рішення дає 
вказівки, що орієнтують, направляючи тим самим курсантів на пошук правильного рішення. Ефективна 
навчальна система забезпечує виправлення помилки й дозволяє довести рішення завдання до кінця [6: 58]. 

Засобами підготовки військових льотчиків на етапі їх теоретичної підготовки повинні бути 
компоненти учбово-методичних комплексів, що передбачають дії за рішенням завдань (оперативного 
рішення складних тактичних ситуацій у бойовому польоті); віртуальні лабораторні роботи; 
регламентування часу виконання дій; методичні розробки практичних занять із включенням пунктів, які 
забезпечують прояв кмітливості, самостійності, творчості при вирішенні складних тактичних ситуацій 
бойового польоту, відповідальності за ухвалене рішення; розрахунково-графічні завдання щодо 
моделювання та планування бойового польоту та повітряного бою. При цьому необхідно створювати 
умови для самостійного виконання розумових дій у навчанні, поступово підвищуючи їх складність, 
підвищуючи вимоги до вміння аналізувати й синтезувати досліджувані явища й процеси повітряного 
бою, тобто для придбання навичок розумової діяльності в складних умовах. 

Отже, застосування в рамках нових інформаційних технологій віртуальних лабораторних робіт, 
комп’ютерних тренажерів, баз даних, графічних і текстових редакторів тощо дозволяє підготувати 
курсантів до творчого тактичного мислення в умовах бойового польоту [6: 57]. 

Основним напрямком вдосконалення системи професійної підготовки курсантів-льотчиків для 
винищувальної авіації в умовах ВВНЗ є використання нових інформаційних технологій в авіаційних 
тренажерах та педагогічне удосконалення процесу тренажерної підготовки. 

Ефективність початкового навчання курсантів-льотчиків повітряному бою на сучасних авіаційних 
тренажерах обумовлюється такими основними чинниками: можливість простішого, ніж у реальному 
польоті, та багаторазового відпрацювання операцій у кабіні літака; можливість безпечного моделювання 
різних варіантів тактичних ситуацій; підготовка на тренажерах дозволяє досліджувати ефективність 
нових тактичних прийомів та бойових маневрів; можливість моделювання всього бойового польоту. 

Широке використання функціональних, процедурних, комплексних тренажерів при підготовці 
льотного складу значно покращує практичну натренованість майбутнього льотчика для роботи з 
органами керування озброєнням та індикації. Перевірка практичних навичок на тренажерах дозволяє 
викладачу оперативно оцінювати рівень засвоєння навчального матеріалу та реагувати на недостатню 
теоретичну підготовленість окремих курсантів [7: 202]. 

Розвиток і застосування тренажерних технологій дозволяють: підвищити безпеку льотного навчання 
повітряному бою; підвищити готовність випускників до дій в реальних умовах бойового польоту за 
рахунок багатократного моделювання різних бойових польотів; проводити наукові дослідження на більш 
високому рівні достовірності результатів [8: 165]. 
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За умовами застосування тренажери шикуються в наступний ланцюжок [9]: міні-тренажери з імітаторами 
важелів управління; процедурні тренажери з дисплейною приладовою дошкою; комплексні тренажери з 
нерухомою кабіною; комплексні тренажери з системою рухливості. Така ієрархія учбових засобів дозволяє 
вибирати конкретну систему, виходячи із завдань навчання, кваліфікації тих, хто навчається. 

Необхідно зазначити, що комплексні тренажери літальних апаратів, на яких проходять навчання 
льотчики, повинні використовуватися повною мірою і бажано в повному об'ємі, тому що світова 
практика доводить переваги попередньої наземної підготовки льотчика за допомогою довершеної 
системи тренажерної підготовки. 

Тренажери нового покоління мають значні переваги порівняно з попередніми. В ході імітації можуть 
бути створені реалістичні візуальні ефекти, на фоні реальних районів місцевості, відтворених на основі 
електронних карт. Тобто сучасна тренажерна підготовка в системі навчання та тренування курсантів-
льотчиків стає незамінним елементом у формуванні навичок потрібних у реальних бойових умовах. 

Таким чином, сучасні тренажери є універсальним засобом наземної підготовки льотного складу до 
бойового польоту й служить для рішення наступних основних завдань: відпрацьовування навичок по 
оцінці обстановки й ухвалення рішення в умовах бойового польоту й при виконанні тактичних завдань; 
відпрацьовування навичок дій в особливих випадках у польоті; самостійна підготовка до бойових 
польотів; груповий контроль готовності до виконання бойового (польотного) завдання; розбір польотів 
індивідуальний і в складі льотної групи [10]. 

Отже, підготовка на тренажерах дає широкі можливості в дослідженні нових прогресивних методів і 
прийомів навчання, дозволяє робити аналіз допущених помилок у техніці пілотування й експлуатації 
систем літака в різних умовах. Крім цього, якісні тренажери дозволять більш достовірно оцінювати 
придатність курсантів до льотної діяльності. 

Використовуючи методологічні основи розробки сучасних методів професійного навчання льотчиків, 
визначених Д. Гандером [11], враховуючи вищевикладені в статті особливості підготовки та ведення 
сучасного повітряного бою та технічних характеристик сучасних авіаційних тренажерів, можливо 
визначити теоретичні положення навчання курсантів-льотчиків за профілем винищувальної авіації на 
авіаційних тренажерах. 

Такими методологічними основами переосмислювання існуючих, створення та впровадження нових 
методів навчання курсантів повітряному бою на авіаційних тренажерах можуть бути наступні: концепція 
образу польоту на повітряний бій – цілісне уявлення про взаємне просторове переміщення свого літака 
та літака противника, а також режими їх польоту на всіх етапах повітряного бою; образ формується на 
основі теоретичних знань бойового застосування конкретного типу літака та його аеродинаміки, а також 
тактики ведення сучасних повітряних боїв із подальшими тренуваннями на сучасних авіаційних 
тренажерах згідно завчасно розроблених схем ''польотних'' завдань; концепція активного оператора: 
активність льотчика необхідна для підтримки надійності системи ''льотчик-літак командний пункт (КП)'' 
на потрібному рівні під час наведення та атаки повітряної цілі; зниження активності льотчика пов’язане 
зі скороченням його участі у виході у тактично вигідне положення відносно цілі у дальньому 
повітряному бою та виконанні атаки з причини автоматизації процесів наведення та прицілювання; 
можливість відмов прицільного обладнання з причини ускладнення техніки та помилок офіцерів КП, 
спричинених ускладненими умовами сучасного повітряного бою, підвищилась, що сильно впливає на 
результативність дуже важливої першої атаки; концепція сумісної діяльності: у повітряному бою 
необхідно постійно виконувати дії, підпорядковані різним важливим завданням, а саме витримування 
параметрів польоту та паралельно дії по пошуку противника, веденню орієнтування, витримуванню 
місця у бойовому порядку, оцінці тактичної обстановки та прийняттю рішення на повітряний бій, роботі 
з органами управління та контролю озброєння й інші; концепція навчання повітряному бою на сучасних 
тренажерах: тренажерне навчання повітряному бою розглядається як комплексна методика різного 
цільового призначення; по-перше тренажерне навчання розглядається як спосіб відпрацювання дій з 
прицільним обладнанням, стандартних тактичних прийомів, бойових маневрів, способів атак; по-друге, 
тренажерне навчання – спосіб моделювання свобідного повітряного бою для розвинення тактичного 
мислення та процесів передбачення розвитку тактичних ситуацій із прогнозною оцінкою власних дій; по-
третє, тренажер використовується для підвищення психофізіологічних можливостей у бойовому польоті, 
формування професійно важливих якостей щодо виявлення та упізнавання різних повітряних цілей, 
оцінки тактичної обстановки та прийняття рішення, ведення обачності у бойовому польоті; четвертий 
напрямок представляє комплексне використання перших трьох під час відпрацювання на тренажері 
навичок виконання різних видів бойових завдань (польотів); концепція особистого та людського 
фактора, що дозволяє обґрунтовано аналізувати причини зниження ефективності та надійності 
тренажерної підготовки та визначати спрямованість і зміст методів тренажерного навчання; концепція 
льотних навичок – формування, закріплення та підтримка навичок є одним із головних завдань 
тренажерної підготовки; головною причиною руйнування навичок є перерви у тренуваннях; навички 
ведення повітряного бою одні з найскладніших, тому триваліше формуються та швидше руйнуються, що 
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необхідно враховувати під час організації навчання повітряному бою на тренажері та у польоті; 
концепція освітнього середовища та особистісно-орієнтований підхід розкриває спрямованість та зміст 
підготовки курсантів-льотчиків для винищувальної авіації; освітнє середовище в авіаційному ВВНЗ 
повинно забезпечувати єдність теоретичної, тренажерної та льотної підготовки до ведення повітряних 
боїв, але освітнє середовище не повинно обмежуватись передачею знань та досвіду польотів на 
повітряний бій; професійне навчання повинно формувати високу працездатність льотчика в умовах 
маневреного повітряного бою, здатність екстраполювати розвиток тактичної ситуації у повітряному бою, 
здатність діяти в умовах дефіциту та ліміту часу. 
Висновки. Впровадження комп’ютерної техніки в освітній процес дозволяє значно підвищити 

можливості подання навчальної інформації, посилити мотивацію навчання, істотно змінити технологію 
керування навчальною діяльністю, розширити набір навчальних завдань і забезпечити можливість 
керування їх вирішенням, якісно змінити контроль за результатами навчальної діяльності, формувати 
рефлексію навчальної діяльності. 

Нестандартність тактичних рішень у повітряному бою потребує наявності у льотчика не тільки 
закріплених на рівні стереотипів навичок пілотування та роботи з прицільним обладнанням, а також 
високого рівня розвитку тактичного мислення, творчого вирішення різних нестандартних задач, що 
виникають у бойовому польоті. Тому тренування до ведення повітряних боїв повинні цілеспрямовано 
формувати здатність курсанта до варіативних форм поведінки у нестандартних ситуаціях бойового 
польоту бою. Для реалізації цього принципу необхідно в існуючу програму начального процесу внести 
нові комп’ютерно-орієнтовані способи навчання та створити для них відповідну методичну базу. 

Сучасні комплексні тренажери забезпечують повну відповідність сучасним вимогам по пілотуванню, 
літаководінню і бойовому застосуванню, експлуатаційним характеристикам і надійності. Комплексні 
тренажери, обладнані системами реєстрації, введення даних і обробки польотної інформації дозволяють 
виконувати гостро необхідні наукові завдання по моделюванню бойового польоту. 

Технічні характеристики сучасних авіаційних тренажерів дають можливість значно підвищити 
ефективність підготовки в умовах ВВНЗ курсантів-льотчиків за профілем винищувальної авіації до 
ведення повітряних боїв. 
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Невзоров Р. В. Использование новых информационных технологий в учебном процессе авиационных 
ВВУЗ с целью усовершенствования системы профессиональной подготовки будущих летчиков-

истребителей. 

В статье рассматриваются возможности использования новых информационных технологий, в том 
числе авиационных тренажеров, в процессе профессиональной подготовки курсантов-летчиков 
авиационных ВВУЗ для истребительной авиации. Автор приходит к выводу, что современные 
комплексные тренажеры обеспечивают полное соответствие современным требованиям по 

пилотированию, самолетовождению и боевому применению, эксплуатационным характеристикам и 
надежности. Комплексные тренажеры, оборудованные системами регистрации, введением данных и 
обработки полетной информации, позволяют выполнять остро необходимые научные задачи по 

моделированию боевого полета. 

Nevzorov R. V. The Use of New Informational Technologies in the Educational Process of Aviation Military 
Institutes with the Purpose of Improvement of Future Fighter Pilots' Professional Training. 

The scientific and technical progress in the aviation demands the search of new forms, methods and forms of 
pilots' training that adequately reflect the complexity of the flight of labour. As the only method, which is used 
by fighters during the destruction of the enemy in the air, air combat is the main content of the fighters' battle. 
Therefore, fighters decide their combat missions mainly in air battles. The article discusses the possibility of 
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using new informational technologies, including flight simulators, in the process of the students-pilots' 
professional preparation in the aircraft military institutes for fighters. The author comes to the conclusion 

that modern complex simulators ensure the full compliance with modern requirements on piloting, navigation 
and usability, performance and reliability. Complex simulators equipped with Desk, introduction of data and 

processing of flight data allow to solve necessary scientific problems of modeling the combat flight. The 
introduction of computer technologies in the educational process can significantly increase the possibility of 
presenting the educational information, increase the motivation of training which significantly changes the 

technology learning activity management, expand the set of educational tasks and provide possibility to 
control their decision, enhance the quality control of results of the educational activity, generate the 

reflection of learning activities.
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ПРИНЦИПИ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ  
СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

У статті розглянуто принципи освіти, ознаки і принципи державно-громадського управління загальною 
середньою освітою. На основі дослідження міжнародного досвіду і тенденцій розвитку освітніх систем 
сформульовано і проаналізовано специфічні принципи громадсько-державного управління загальною 

середньою освітою. 

Постановка проблеми. Зміни в суспільному житті спричиняють пошук демократичних моделей 
управління загальною середньою освітою (ЗСО), забезпечення органічного поєднання в освітніх 
системах впливу державних і громадських структур.  
Актуальність проблеми. Дослідженню цих процесів присвячені роботи таких авторів – 

Дж. Ст. Мілль, Д. Дьюї, Д. Конант, Р. Вестбрук, Е. Гутман, Е. Ентвістл, Т. Найт, А. Нейл, М. Барбер, 
В. Грабовський, І. Довбиш, Г. Єльникова, О. Зайченко, Ю. Кавун, Л. Калініна, М. Комарницький, 
С. Королюк, Г. Костюк, В. Князєв, О. Марчак та ін.  

Однак дотепер ще недостатньо повно досліджено принципи управління загальною середньою освітою 
в умовах розвитку громадської складової в управлінні освітою.  
Мета даної статті – сформулювати і проаналізувати принципи громадсько-державного управління 

загальною середньою освітою. 
Постановка проблеми. Як відомо, під принципом розуміється основне, вихідне положення будь-якої 

теорії, вчення, науки, світогляду [1: 1057]. 
Згідно статті 6 Закону України ''Про освіту'' [2] основними принципами освіти в Україні є: 

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; 
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, 
демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв’язок із світовою та 
національною історією, культурою, традиціями; незалежність освіти від політичних партій, громадських 
і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти; інтеграція з наукою і виробництвом; 
взаємозв'язок з освітою інших країн; гнучкість і прогностичність; єдність і наступність системи освіти; 
безперервність і різноманітність освіти; поєднання державного управління і громадського 
самоврядування в освіті. 

Загальна середня освіта, згідно статті 3 Закону України ''Про загальну середню освіту'' [3], 
ґрунтується на принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, 
інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської 
свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. 

В управлінні освітою принципи, як відомо, визначають головні напрямки, систему діяльності, цілі, 
завдання, зміст, організаційну структуру, форми і методи суб’єктів управління, відносини, що 
складаються між його учасниками. 

Принципами управління системою освіти є принципи демократичності управління школою, гуманізації, 
гласності, перспективності, компетентності, оптимізації, поєднання єдиноначальності, колегіальності й 
персональної відповідальності, об’єктивності оцінювання виконання учасниками педагогічного процесу 
функціональних обов’язків за результатами конкретних справ, участі в управлінні освітою громадськості. 

Як показує досвід, з розвитком демократичних процесів управління освітою еволюціонує від 
державного до державно-громадського. 

Державно-громадське управління освітою, як зазначає В. Грабовський, – це процес поєднання 
діяльності державних та суспільних суб’єктів управління в інтересах людини, соціуму, влади, що 
передбачає пріоритет держави з обов’язковим урахуванням громадської думки. Роль державного 
управління в суспільному житті полягає в безперервному регулюванні динамічних процесів 
життєдіяльності суспільства в усіх його сферах [4]. 

Ознаками державно-громадського управління освітою, на думку російського вченого В. Бочкарьова, 
є: наявність державної структури управління освітою, в якій кожен суб’єкт управління наділений 
конкретними повноваженнями і відповідальністю; наявність громадської структури управління освітою, 
всі суб’єкти якої наділені реальними повноваженнями і відповідальністю; узгоджений розподіл 
повноважень і відповідальності між державними та громадськими суб’єктами управління освітою на всіх 
його рівнях; погоджена органами державного і громадського управління освітою система вирішення 
суперечностей і конфліктів, що можуть виникати між ними [5]. 

С. Королюк виокремлює наступні основні ознаки державно-громадського управління: спільна 
управлінська діяльність державних і недержавних структур у керівництві освітніми проектами; 
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прийняття рішень державним органом управління з обов’язковим узгодженням проекту рішення з 
представниками громадськості; делегування частини владних повноважень структурам, що 
представляють інтереси певних груп громадськості [6]. 

Зрозуміло, що принципи державно-громадського управління освітою мають свою специфіку. 
В. Бочкарьов [5] визначає такі принципи державно-громадського управління в загальній середній освіті: 

незалежність і паритетність органів державного та громадського управління освітою; законність, що 
передбачає неухильне дотримання органами управління Конституції країни, законів, інших нормативно-
правових актів; правова обґрунтованість домагань учасників освітньої діяльності на участь у державно-
громадському управлінні сферою загальної освіти; комплексне використання економічних, кадрових, 
організаційних, інформаційних та інших ресурсів держави та суспільства суб’єктами державно-
громадського управління освітою; цільова спрямованість діяльності суб’єктів державно-громадського 
управління освітою на реалізацію потреб та інтересів учасників освітнього процесу, суспільства і держави; 
відкритість і гласність, відповідно до яких діяльність суб’єктів державно-громадського управління освітою 
відкрита для всіх учасників навчального процесу і забезпечується отриманням ними необхідної інформації; 
свобода і самодіяльність, що означають можливість кожного суб’єкта державно-громадського управління 
вільно вибирати методи і засоби здійснення управлінської діяльності та проявляти при цьому активність; 
узгоджений розподіл повноважень і сфер відповідальності між державними і громадськими органами 
управління освітою на кожному рівні та етапі функціонування та розвитку; наділення повноваженнями 
органів управління освітою в державній вертикалі зверху вниз, у суспільному – знизу вгору; цивілізоване 
вирішення конфліктів і суперечностей між державними і громадськими органами управління на кожному 
рівні освіти через загальноприйняті погоджувальні механізми і процедури. 

Російська дослідниця К. Переславцева [7] сформулювала основні принципи формування державно-
громадських відносин в освіті: законність прийнятих рішень; демократія; відповідність змісту 
управлінської діяльності та форм суспільного управління; стимулювання громадської активності; 
перспективність цілей громадського управління; колективне прийняття рішень та індивідуальна 
відповідальність; ротація учасників громадського управління; особиста зацікавленість учасників; 
взаємодія дорослих і дітей; поєднання традицій та інновацій. 

У збірнику методичних розробок педагогів і психологів Петроградського району м. Санкт-Петербурга 
[8] визначено такі принципи державно-громадського управління ЗСО: законність; реалізація та захист 
прав і законних інтересів учасників освітнього процесу; пріоритетність для систем управління освітою 
якості освіти та якості життя учнів; добровільність участі громадськості у державно-громадському 
управлінні освітою; охоплення всіх рівнів управління; збереження розумного балансу державної і 
суспільної складових у системі державно-громадського управління, їх обов’язків, прав, повноважень і 
відповідальності на всіх рівнях управління в сфері загальної освіти автономного округу; відкритості та 
доступності інформації про державно-громадське управління освітою. 

С. Королюк підкреслює, що основними принципами державно-громадського управління ЗСО є 
відкритість, демократичність, взаємодія, узгодженість, участь та спільне управління [9]. 

Водночас, варто зазначити, що всі розглянуті вище варіанти принципів державно-громадського 
управління освітою чітко визначають пріоритет держави в управлінні ЗСО, хоча й з обов’язковим 
урахуванням громадської думки. 

Однак з поглибленням демократичних процесів в країні громадська складова в управлінні загальною 
середньою освітою поступово має зміцнюватися, школа все більше спиратиметься на громадські 
структури. Це допоможе здійснити перехід від домінування державних управлінських структур над 
громадськими до їх партнерства і взаємодії, створить передумови для розвитку громадсько-державного 
управління загальною середньою освітою.  

На нашу думку, громадсько-державне управління загальною середньою освітою – це поєднання 
діяльності суспільних і державних суб’єктів управління, які впроваджують узгоджену освітню політику в 
інтересах людини, соціуму і держави на основі демократичних процедур самоуправління й співуправління, 
забезпечуючи пріоритет прав громадськості з обов’язковим врахуванням інтересів держави. 

Тобто, суспільні інтереси в громадсько-державному управлінні освіти є пріоритетними. 
Тому для впровадження громадсько-державного управління системою ЗСО потрібно кардинально 

змінити основи освітньої політики в країні.  
Передусім, як свідчить міжнародний досвід розвитку соціальних систем, для забезпечення прогресу 

освіти держава повинна рішуче відмовитися від своєї монополії в галузі загальної середньої освіти, 
всіляко розвиваючи варіативність навчальних закладів, програм, підручників, форм, методів і засобів 
навчання, заохочуючи конкуренцію між закладами ЗСО, незалежно від форми їх власності. 

Крім того, необхідно значно зменшити централізацію управління загальною середньою освітою, 
забезпечуючи оптимальне поєднання централізації і децентралізації. Цього можна досягти, зокрема, на 
основі здійснення територіального управління системою ЗСО і встановлення державою стандартів ЗСО 
та здійснення контролю за їх дотриманням. 
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Необхідною умовою успішного розвитку освітніх систем є дотримання одного з основоположних 
принципів Європейського Союзу – субсидіарності, тобто, делегування повноважень щодо вирішення 
завдань ЗСО на найнижчий управлінський рівень, де їх розв’язання є можливим і ефективним. 
Наприклад: вирішення питань виховання доцільно делегувати сім’ ї, навчання – школі, фінансування – 
місцевому самоврядуванню, перевірку дотримання стандартів ЗСО – державі тощо. Даний принцип є 
спорідненим децентралізації, однак він характеризує напрям і глибину делегування повноважень, тому 
вважаємо за доцільне розглядати обидва ці принципи як незалежні. 

Як стверджує європейський досвід, одним із головних шляхів прогресу освітньої галузі є передача 
опіки над закладами загальної середньої освіти органам місцевого самоврядування, що характерно для 
країн з англосаксонською моделлю місцевого самоврядування (Великобританія, Польща, Литва, 
Люксембург, Румунія, Болгарія тощо), тобто, муніципалізація освіти. Безперечно, у цьому випадку 
соціально-економічний та адміністративний потенціал громад (територіальних одиниць) повинен 
відповідати завданням ефективного управління загальною середньою освітою. Адже на сьогодні у 
значній частині населених пунктів України громади є малочисельними – в середньому в них 
нараховується біля 1,6 тис. мешканців, у багатьох – ще менше. Такі громади не можуть самостійно 
забезпечити функціонування освітніх закладів на своїй території – у них для цього не вистачає ні 
матеріальних, ні фінансових, ні кадрових ресурсів. Тому адміністративно-територіальна реформа, 
провідною ідеєю якої має бути утворення територіальних одиниць з потенціалом, що забезпечить 
можливість якісного виконання визначених в законах публічних завдань, і передача громадам реальних 
повноважень є однією із необхідних умов розвитку освіти. 

Водночас, як показує аналіз, на сучасному етапі в багатьох країнах Європи (Фінляндія, Данія, Швеція 
та ін.), місцеве самоврядування все більше своїх повноважень передає на рівень школи, активно 
розвиваючи автономію навчальних закладів, що є основоположним принципом, викладеним в 
Європейській Хартії місцевого самоврядування. Хоча, варто зазначити, самоврядні структури не 
усуваються від відповідальності за реалізацію освітніх завдань – у будь-який момент вони можуть 
відкликати надані школам повноваження. 

Зрозуміло, автономія навчальних закладів може успішно запроваджуватися переважно в країнах з 
розвиненими формами децентралізації. За інших умов для становлення громадсько-державного 
управління загальною середньою освітою важливою є дебюрократизація освітніх систем, тобто, 
ослаблення або скасування норм, що обмежують самостійність закладів ЗСО. Очевидно, що принципи 
автономізації і дебюрократизації освіти також є спорідненими, однак вони діють за різних умов розвитку 
громадсько-державного управління освітою, тому пропонуємо розглядати їх як незалежні. 

Підкреслимо, що як підтверджує світовий досвід, сформульовані вище принципи щодо пріоритету 
громадських структур в управлінні загальною середньою освітою обов’язково потрібно закріпити на 
законодавчому рівні, надавши громадам реальні права в галузі ЗСО. Без цього системних змін в 
управлінні загальною середньою освітою досягнути не можна.  

Водночас, для розвитку громадської складової в управлінні ЗСО необхідними є активізація участі 
громадян у суспільних, зокрема освітніх, процесах, розгортання соціальних мереж, формування 
соціальної довіри, тобто, підвищення рівня соціального капіталу, що неможливо досягнути лише 
законодавчими змінами. Соціальний капітал, на думку Р. Патнема, великою мірою визначає ефективність 
навчання і виховання дітей. Довіра, мережі, норми взаємності в сім’ ї, школі, групі, серед сусідів і в 
місцевому співтоваристві роблять далекосяжний вплив на їх можливості і їх життєвий вибір, успіхи в 
навчанні, впливають на їх поведінку і розвиток [10]. 

І, нарешті, надзвичайно важливим для ефективного розвитку загальної середньої освіти є 
забезпечення персоніфікованого фінансування загальної освіти за принципом ''гроші ходять за дитиною'' 
(США, Польща, Словаччина, інші країни ЄС). За такого підходу бюджети шкіл визначаються не 
органами влади, а кількістю дітей, які відвідують даний навчальний заклад. Обираючи школу, батьки 
спрямовують до її бюджету кошти в розмірі середньої вартості навчання одного учня, виділені державою 
на освіту дитини для даного типу закладу. Ці кошти передаються з бюджету держави чи самоврядування 
до закладу, який обрали батьки дитини, наприклад, на основі освітнього ваучера. Такий підхід забезпечує 
реальну конкуренцію між закладами ЗСО, сприяючи прогресу освітніх систем. 
Висновки. Таким чином, зважаючи на наведене вище, можна зробити висновок, що специфічними 

принципами громадсько-державного управління загальною середньою освітою є: 
1. Демонополізація (варіативність закладів ЗСО, навчальних програм, підручників, форм, методів і 

засобів навчання, вільна конкуренція між закладами ЗСО незалежно від форми власності). 
2. Децентралізація (оптимальне поєднання централізації з децентралізацією, територіальна 

організація освіти і встановлення державою стандартів ЗСО та здійснення контролю за їх дотриманням).  
3. Субсидіарність (делегування повноважень щодо вирішення завдань загальної середньої освіти 

на найнижчий управлінський рівень, де їх вирішення є можливим і ефективним).  
4. Муніципалізація (передача опікування закладами ЗСО органам місцевого самоврядування). 
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5. Автономізація (передача більшості освітніх повноважень безпосередньо закладам ЗСО). 
6. Дебюрократизація (ослаблення або скасування норм, що обмежують самостійність закладів ЗСО). 
7. Відповідність потенціалу громад завданням ефективного управління ЗСО. 
8. Законодавче забезпечення пріоритетних прав громадськості. 
9. Розвиток соціального капіталу.  
10. Персоніфіковане фінансування (принцип ''гроші ходять за дитиною''). 
Очевидно, дотримання згаданих принципів дасть змогу забезпечити ефективне впровадження 

громадсько-державного управління загальною середньою освітою та прогрес освітньої галузі. 
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Пастовенский А. В. Принципы общественно-государственного управления общим средним 
образованием. 

В статье рассмотрены принципы образования, признаки и принципы государственно-общественного 
управления общим средним образованием. На основе исследования международного опыта и тенденций 
развития образовательных систем сформулированы и проанализированы специфические принципы 

общественно-государственного управления общим средним образованием. 

Pastovenskyi O. V. Principles of Public and State Secondary Education Management. 

The principles of education, characteristics and principles of public and state secondary education management 
are considered in the article. Specific principles of public and state secondary education management based on 

studying of the international experience and trends in education systems are formulated and analyzed. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОБУДОВИ 
ОПЕРАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 

У статті висвітлено основні питання розробки системи навчальних задач курсу "Методи оптимізації". 
Описано зміст понять "задача", "пізнавальна задача". Наведено її складові частини. Запропоновано 
класифікацію оптимізаційних задач на: побудову математичної моделі; вивчення властивостей задач 
певного класу; вивчення методів (алгоритмів) розв’язування задач даного класу; завдання дослідницького 
характеру. Подібна типологія надає можливості реалізації системного підходу у вирішенні проблеми 

вивчення студентами фундаментальних та спеціальних дисциплін. 

Постановка проблеми. Підготовка кваліфікованого фахівця, здатного коректно сформулювати 
математичну задачу і знайти відповідні методи її розв’язання, потребує ретельного добору навчальних 
задач. Особливість дисципліни "Методи оптимізації" полягає в тому, що для розв’язання оптимізаційної 
задачі необхідно: побудувати математичну модель; дослідити її властивості; знайти метод розв’язання; 
підібрати чи розробити алгоритм; отримати розв’язок і проаналізувати результати. При цьому специфіка 
задач полягає в тому, що для їх розв’язання, з одного боку, потрібно знання різних розділів математики. 
З іншого боку, ці задачі потребують виконання великого об’єму обчислень, і тому їх розв’язання 
неможливе без використання пакетів прикладних програм. 

Для того, щоб студенти набули знання і уміння, необхідні для виконання усіх етапів розв’язування 
даних задач, вони повинні розбиратися у властивостях і особливостях цих задач і розуміти сутність 
роботи алгоритмів, що використовуються. Наявність численних класифікацій задач, жодна з яких у 
повній мірі не відображає специфіку дисципліни, загострює проблему побудови системи навчальних 
задач та розробки методики їх розв’язання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологічні та методичні аспекти процесу розв’язання 

задач досліджували Г. О. Балл, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, Ю. І. Машбиць, Н. О. Менчинська, 
Н. В. Морзе, Н. А. Побірченко, З. І. Слєпкань, Л. М. Фрідман та ін., виділенню структури задачі та її 
параметрів присвятили свої роботи В. А. Козаков, З. О. Решетова та ін.  
Метою статті є аналіз сучасних класифікацій задач та розробка типології оптимізаційних задач, яку 

можна використовувати при підготовці навчально-методичних матеріалів із дисциплін "Методи 
оптимізації" та "Дослідження операцій". 
Виклад основного матеріалу. Поняття "задача" у студентів і навіть у викладачів асоціюється 

здебільшого із застосуванням знань для їхнього закріплення, із виконанням розрахункових операцій. 
Таке уявлення не охоплює усіх аспектів сучасного трактування цього поняття. Задача в навчанні – один 
із важливих чинників підвищення пізнавальної і практичної активності студентів у процесі засвоєння 
дисциплін загальноосвітнього і спеціального циклу [1: 22]. 

У науковій літературі поняття "задача" визначається з погляду двох підходів: психологічного і 
дидактичного. О. М. Леонтьєв визначає задачу як поставлену в певних умовах ціль, якої намагаються 
досягти [2: 34].  

Г. А. Балл визначає задачу як "систему, обов’язковими компонентами якої є: предмет задачі, що 
знаходиться в початковому стані, модель необхідного стану предмету задачі" [3]. О. К. Тихоміров 
розуміє задачу як мету, задану в конкретних умовах і вимагає ефективного способу її досягнення [4].  

Ми розумітимемо задачу, додержуючись визначення Л. М. Фрідмана, як результат усвідомлення 
суб’єктом суперечності між відомою метою задачі і невідомими шляхами досягнення даної мети [5].  

Навчальною є задача, спрямована на досягнення навчальних цілей, яка подається студентові 
викладачем (у формі, яка реалізується навчальним посібником, іншим засобом навчання, зокрема 
педагогічним програмним засобом), чи яку сам студент ставить перед собою.  

Найчастіше поняття задачі пов’язане не з діяльністю людини взагалі, а з пізнавальною діяльністю у 
процесі одержання знань. У зв’язку з цим окремо виділяється таке поняття, як пізнавальна задача. Це 
навчальне завдання, яке потребує для вирішення пошуку нових знань, умінь, використання в навчанні 
зв’язків, відношень, доведень [6]. 

Пізнавальна задача зорієнтована на "зону найближчого розвитку" [7] студента й визначається такими 
розумовими операціями, які студент ще не здатний виконати самостійно, але які стають для нього 
посильними при певній допомозі викладача.  

Очевидно, що: 
1) Пізнавальні задачі розв’язуються не тільки в ході навчальної діяльності, і, значить, лише деякі 

пізнавальні задачі є навчальними. 
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2) Серед навчальних задач основну частину складають пізнавальні. Водночас є і такі навчальні задачі, 
які пізнавальними не є (наприклад, комунікативні, рухові). 

3) Будь-яка специфічно навчальна задача спрямована на оволодіння "загальним способом 
розв’язування всіх задач певного класу" [8: 211] і тому може бути інтерпретована як пізнавальна. 

Деякі науковці (О. С. Зайцев, У. Р. Рейтман, А. Ф. Есаулов, І. Я. Лернер та ін.) для більшої 
конкретизації та чіткості у визначенні тлумачать задачу через її структурно-компонентний склад. 
Зокрема, І. Я. Лернер описує задачу наступним чином: "ознаки будь-якої задачі полягають: 1) в наявності 
мети розв’язання, продиктованої вимогою або питанням до задачі; 2) в необхідності урахування умов і 
чинників, що є передумовою застосування способу розв’язування і правильності самого розв’язку; 3) у 
наявності або необхідності виявлення, побудови способу розв’язування [9]. 

Аналізуючи навчальні задачі, можна прийти до висновку, що кожна з них, незалежно від конкретного 
змісту, складається з таких складових частин:  

1. Предметна область – це ті об’єкти, про які йде мова в задачі.  
2. Відношення – це те, що зв’язує об’єкти предметної області.  
3. Вимога задачі – це те, що необхідно встановити в результаті розв’язання задачі.  
4. Оператор задачі – сукупність тих дій (операцій), які треба виконати над предметною областю за 

допомогою відношень, що зв’язують її об’єкти, для того, щоб виконати вимогу задачі [1: 23].  
Природно, потрібні певні навички, щоб виявити і розрізнити всі компоненти задачі в конкретних 

ситуаціях. Покажемо ці складові частини задачі на прикладі задачі розподілу ресурсів. 
Кондитерська фабрика для виробництва двох видів карамелі А, В використовує три види основної 

сировини: цукор, патоку і фруктове пюре. Норми витрати сировини кожного виду на виробництво 1 т. 
карамелі даного виду, загальну кількість сировини кожного виду, яка може бути використана фабрикою, 
а також прибуток від реалізації 1 т. карамелі даного виду наведені в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Норми витрати сировини (т) на 1 т. карамелі 

Вид сировини 
А В 

Загальна кількість 
сировини (т) 

Цукор 0,8 0,5 800 
Патока 0,4 0,4 600 

Фруктове пюре – 0,1 120 
Прибуток від 
реалізації 1 т 

продукції (грош. од.) 
108 112  

Знайти план виробництва карамелі, що забезпечує максимальний прибуток від її реалізації. 
У цьому прикладі предметну область задачі складають елементи, що характеризують зв’язки між 

нормами витрати сировини та її запасами. Вони записуються у вигляді відношень, що зв’язують об’єкти 
предметної області (вказані або ті, що припускаються). У наведеному прикладі зв’язки мають вигляд 
системи лінійних нерівностей: 
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де 21 x,x  – кількість (т) виробленої карамелі виду А і В відповідно. 

До відношень, що зв’язують елементи предметної області, належать також система лінійних 
нерівностей (1), умова невід’ємності змінних 021 ≥x,x  та цільова функція 21 112108 xx)x(F += . 

Вимога задачі в цьому випадку очевидна: знайти 21 x,x , щоб maxxx)x(F →+= 21 112108 . 

Оператором задачі є послідовність обчислювальних операцій (дій), які необхідно виконати, щоб 
задовольнити вимогу задачі. 

Викладач постійно стикається з проблемою добору або розробки навчальних задач для забезпечення 
ефективного засвоєння навчального змісту дисципліни. Як показує досвід, дії викладача по 
проектуванню і впорядкуванню задач носять стихійний характер. Модульно-технологічний підхід до 
навчання означає, що їх доцільно здійснювати на основі класифікації задач.  

У літературі існують різні класифікації навчальних задач залежно від класифікаційної ознаки. 
Існують класифікації, що орієнтуються на: структурно-компонентний склад завдань; діяльність учня; 
діяльність вчителя; зміст і структуру матеріалу, що вивчається. 

Зупинимось на другій класифікації, оскільки вона заснована на системі операцій, що становлять 
процес виконання завдання. 

Класифікації, орієнтовані на діяльність учня, можуть мати в основі різні ознаки: характер діяльності; 
мовні форми, в яких протікає діяльність; ступінь складності діяльності; ступінь самостійності. 

Наведена класифікація дозволяє вирішити питання послідовності видів завдань в навчанні. 
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В системі навчання розробка навчальних завдань, передусім,  повинна враховувати ознаку "ступінь 
складності діяльності", оскільки головна мета професійної підготовки – навчити видам професійної 
діяльності. Тому, передусім, варто підбирати типові задачі, які формують прості уміння відповідно до 
мети модуля.  

Розподіл завдань на репродуктивні, пошукові і творчі дозволяє зосередитися на завданнях творчого 
характеру, а значить, дозволяє готувати творчо мислячих фахівців. Репродуктивні завдання повинні 
передувати завданням творчого характеру. 

О. Е. Коваленко [10] запропонувала класифікувати задачі за способом визначення умов на кількісні 
(розрахункові) задачі та якісні (задачі на доведення, на добудову та ін.). 

Залежно від типу відношень між вихідними даними З. О. Решетова [11] виділяє: прості (однорівневі) 
задачі з прямим, "відкритим" відношенням між елементами; складні (багаторівневі) задачі з великою 
кількістю підсистем, властивостей, зв’язків та відношень. До першого класу відносяться задачі, 
запропоновані студентам у традиційній задачній формі, коли умова і вимога задачі формулюються повно 
і точно. До другого класу відносяться задачі, які студент повинен виділити з навчального тексту, тобто 
самостійно визначити не тільки оператор задачі і її предметну область, але і вимоги задачі. 

В. В. Серіков пропонує наступні типи задач для природничо-наукових дисциплін [12]:  
• задачі в контексті практико-перетворювальної діяльності людини: проектні, моделюючі розрахункові;  
• задачі, що імітують науково-пізнавальну діяльність людини: проблемно-пошукові, з 

нестандартними варіантами розв’язку, з некоректно заданою умовою;  
• задачі з елементами ціннісно-орієнтаційної діяльності, спрямовані на засвоєння студентами 

моральних основ професійного середовища;  
• задачі, пов’язані з комунікаційними потребами людини: проектні завдання з проблем 

використання математичного знання в різних галузях економіки.  
У результаті проведеного аналізу задач, що повинні розв’язуватися студентами у курсі "Методи 

оптимізації", було виявлено, що усі задачі є кількісними, тобто потребують операції розрахунку. 
Найчастіше розв’язуються теоретичні задачі, частина з яких є творчими.  

Відповідно до раніше визначених елементів структури оптимізаційних задач була розроблена їх 
класифікація. Виділено чотири типи задач. 

1. Побудова математичної моделі. 
Побудувати математичну модель задачі.  
Меблева фабрика збирає з готових комплектуючих 2 види кухонних шаф: звичайні і люкс. Звичайна 

шафа покривається білою фарбою, а люкс – лаком. Фарбування і покриття лаком проводяться на одній 
виробничій фарбувальній ділянці. Складальна лінія фабрики щодня може збирати не більше 200 
звичайних шаф і 150 шаф типу люкс. Лакування шафи типу люкс вимагає удвічі більше часу, ніж 
фарбування однієї простої шафи. Якщо фарбувальна ділянка зайнята тільки лакуванням, то за день тут 
можна підготувати 180 шаф типу люкс. Фабрика оцінює прибуток від звичайних шаф і шаф люкс в $100 і 
$140 відповідно. 

Складіть оптимальний щоденний розклад роботи фарбувальної ділянки. 
2. Вивчення властивостей задач певного класу (задачі нелінійного, опуклого, лінійного, 

цілочислового програмування, матричні ігри, мережеве програмування та ін.). 
2.1. Розгляд прикладів і проведення математичних експериментів, що виявляють властивості задачі. 
Дано стандартну задачу лінійного програмування. Доведіть, що вона еквівалентна вказаній 

канонічній задачі. 
2.2. Розв’язування задач, що тлумачать зміст теорем та ідей доведень. 
Для заданої задачі лінійного програмування побудуйте двоїсту задачу. Знайдіть розв’язки обох задач, 

якщо вони існують. Чи може одна із цих задач мати розв’язок, а друга ні? 
2.3. Побудова прикладів задач, що володіють заданими властивостями. 
Наведіть приклади стандартних задач лінійного програмування на максимум з двома змінними, що 

володіють заданими властивостями: допустима множина обмежена, єдиний оптимальний розв’язок в 
точці (3; 4); допустима множина необмежена, множина розв’язків – усі точки прямої 12 += xy , які 

задовольняють нерівність 0≥x . 
2.4. Перевірка виконання умов теорем існування (єдиності) розв’язку. 
На кінцевому кроці розв’язування канонічної задачі лінійного програмування (на максимум) 

симплекс-методом отримана симплекс-таблиця.  

Знайдіть за таблицею поточний ведучий елемент )k(x , перевірте виконання критерію оптимальності і 
доведіть, що ця точка є розв’язком задачі, оскільки в ній виконується критерій оптимальності. 

2.5. Побудова контрприкладів до основних теорем. 
Дослідити симетричну матрицю А з використанням необхідних та достатніх умов екстремуму. 
3. Вивчення методів (алгоритмів) розв’язування задач даного класу. 
3.1. Вивчення реалізації методу (алгоритму) у стандартних ситуаціях. 
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Розв’яжіть канонічну задачу лінійного програмування звичайним симплекс-методом. 
3.2. Вивчення реалізації методу (алгоритму) в особливих випадках. 
Знайти найкращий компромісний розв’язок задачі багатокритеріальної оптимізації [13]. 
3.3. Вивчення технології використання методу (алгоритму). 
3.4. Вибір методу (алгоритму) і знаходження розв’язку. 
Наведіть приклад матричної гри та підберіть для неї метод розв’язування: графічний; зведення до 

задачі лінійного програмування. Розв’яжіть гру обраним методом. 
4. Завдання дослідницького характеру. 
Доведіть, що якщо матрична гра 22×  не має ситуації рівноваги в чистих стратегіях, то вона є змішаною. 
Наведена класифікація задач враховує особливості дисципліни "Методи оптимізації".  
Для того, щоб сформувати самостійність дій у нетипових ситуаціях, а також творчу самостійність, 

підбираються ситуаційні або проблемні задачі. Розв’язування проблемних задач виводить на такий 
рівень діяльності, коли студент може ухвалити оптимальне рішення в неординарній ситуації, може 
ставити перед собою мету і навіть розуміти себе як суб’єкта цієї діяльності. Крім цього, через проблемні 
задачі студент опановує культуру наукового дослідження. 

У зв’язку з особистісною орієнтацією вищої освіти навчальна задача одержує нове осмислення як умову 
актуалізації не тільки предметного, але й особистісного досвіду. Особистісно-розвиваючий потенціал 
задачі реалізується, якщо студенти виходять за межі вузькопредметого сприйняття дисципліни, бачать 
конкретне використання матеріалу, що вивчається, у різних сферах науки і життя людини. 
Висновки. Проведений аналіз наукових джерел показав, що єдиної класифікації задач, яка б 

враховувала специфіку дисципліни "Методи оптимізації", не існує. Таке положення ускладнює як процес 
розробки системи навчальних задач, так і розробки методики їх розв’язання. 

Запропоновано класифікацію оптимізаційних задач, що надає можливості реалізації системного 
підходу у вирішенні проблеми вивчення студентами фундаментальних та спеціальних дисциплін. 
Використання даної класифікації задач дасть змогу: сформувати у студентів необхідні професійні 
навички; розвивати психічну діяльність студентів; керувати процесом навчання, враховуючи 
індивідуальні здібності кожного студента; інтенсифікувати процес навчання. 
Подальших досліджень потребує розробка системи задач, що відображатимуть специфіку 

конкретної навчальної дисципліни. 
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Сикора Я. Б. Классификация оптимизационных учебных задач для построения операционной части 
содержательного модуля. 

В статье рассмотрены основные вопросы разработки системы учебных задач курса "Методы 
оптимизации". Описывается содержание понятий "задача", "познавательная задача". Представлены ее 

составные части. Предложена классификация оптимизационных задач на: построение 
математической модели; изучение свойств задач определенного класса; изучение методов (алгоритмов) 

решения задач данного класса; задания исследовательского характера. Подобная типология 
предоставляет возможности реализации системного подхода в решении проблемы изучения 

студентами фундаментальных и специальных дисциплин. 

Sikora Ya. B. The Classification of Optimizational Training Tasks for Building the Operating Portion of the 
Content Module. 

The article presents the major issues concerning the development of tasks system on the educational course 
"Methods of Optimization. The analysis of numerous classifications of tasks testifies that neither of them in the 
complete measure represents the specifics of discipline. So acute are the problems of the system construction 

and the development of solution methods. To determine the content of the concepts "task", "cognitive problem'', 
its components, the methods of analysis, synthesis, description and comparison are used. Each optimization 

problem, regardless of the specific content, consists of the following parts: subject area, ratio, requirement and 
its operator. The development of the educational tasks should take into account the "degree of difficulty", so first 

of all, you should choose typical tasks that form the simple ability according to the purpose of the module. In 
accordance with the previously defined components elements of optimizing problems have been developed by 

their classification. Four types of problems  are defined – building a mathematical model; study of the properties 
of a particular class; the study methods (algorithms) solving this class; the task of the research. This 

classification allows: to intensify the learning process; to develop interest in the discipline of study; to specify 
the theoretical knowledge that a student has got; to form skills of the independent work; to develop the main 

psychological abilities (attention, memory, thinking, etc.). This typology provides opportunities for realizing the 
system approach concerning the students' study fundamental and special disciplines. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ УМОВИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  

(КІНЕЦЬ XIX – 20-ТІ XX СТОЛІТТЯ) 

У статті виявлено, що у кінці ХІХ – 20-х роках ХХ століття підготовка і діяльність науково-
педагогічних працівників вищих інженерно-технічних навчальних закладів здійснювалися під 

керівництвом урядових структур, які призначали і звільняли з посад викладацькі кадри, розподіляли 
кошториси, переглядали та затверджували навчальні плани і програми; до викладацької діяльності 
допускалися педагогічні працівники залежно від їх політичної позиції; забезпеченість вищої школи 
науково-педагогічними кадрами постійно ускладнювалася політичними чистками та репресіями, що 

призводило до зменшення кількості кваліфікованого професорсько-викладацького складу та 
неукомплектованості кафедр; для підвищення фахової підготовки педагогічних працівників урядовці 
практикували закордонні відрядження, проведення масової українізації, створення аспірантури при 

науково-дослідних кафедрах та інститутах тощо. 

Постановка проблеми. З перетворенням України на самостійну державу освіта стала власною 
справою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають скласти 
підґрунтя відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, 
техніки і культури на світовий рівень. Тому головною складовою, що визначає науково-педагогічний 
потенціал вищої школи є кадри, всебічне вивчення кількісного й якісного їх складу особливо актуальне, 
оскільки є основою аналізу стану і тенденцій розвитку вищої освіти, зокрема інженерно-технічної, яка 
накопичила вагомий історичний досвід, вивчення, аналіз та узагальнення якого може стати вагомим 
чинником подальшого її вдосконалення, винайдення ефективних способів підвищення кадрового 
забезпечення в сучасних умовах.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Новітній етап розвитку української та зарубіжної 

історіографії у період становлення нашої держави ознаменувався появою праць, у яких автори прагнули 
позбутися застарілих підходів до оцінки історичних подій, застосовували сучасні методи дослідження. 
Заслуговують на увагу історичні нариси про діяльність інженерно-технічних закладів Л. Бєсов, Л. Божко, 
монографії В. Даниленка, К. Двірної, Г. Касьянова, В. Кінельова, В. Константинова, С. Кульчицького, 
Ю. Курносова, А. Лапюка, В. Миколаєнка та ін. 

Окремі аспекти історії вищої інженерно-технічної освіти в Україні висвітлено у низці дисертаційних 
досліджень 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (С. Богатчук, А. Ворох, О. Донік, В. Крутіков, 
В. Липинський, Н. Левицька, С. Майборода, Є. Мартиненко, В. Олянич, О. Романець, А. Сасімов, 
О. Ткаченко, І. Толокньов, С. Ховрич, О. Щербініна та ін.). Кожна із зазначених праць так чи інакше 
доповнила наукове поле новими моментами, але ґрунтовного та повного дослідження з даної 
проблематики нами не виявлено.  
Мета статті – виявити соціально-економічні та політичні умови кадрового забезпечення вищих 

закладів інженерно-технічної освіти кінця ХІХ – 20-х років ХХ століття. 
Виклад основного матеріалу. Успіх вищої технічної школи значною мірою залежить від якості 

роботи професорсько-викладацького складу. В Україні підготовка і діяльність науково-педагогічних 
працівників традиційно здійснювалася під керівництвом держави, яка прагнула забезпечити їхню 
лояльність наявному суспільному устрою переважно ідеологічними, а не матеріальними засобами. Мета 
політики царського уряду полягала у ''перетворенні викладачів вищої школи на однорідний за становим 
походженням та ідеологією корпус вірнопідданих чиновників'' [1: 32]. Для цього використовувалися 
регіонально-національна політика, реакційні політичні тенденції у доборі та комплектуванні наукових 
кадрів, ідеологічний контроль за навчально-виховним процесом. Залежність викладачів вищої школи від 
уряду зумовлювалася не стільки матеріальними пільгами, скільки побоюваннями втратити місце і 
пов’язану з цим можливість проводити наукову і викладацьку роботу. Як наслідок, ''формувалася певна 
двоїстість становища науково-педагогічної інтелігенції – відданість науковій істині, з одного боку, 
залежність від держави, на службі якої вона перебувала, з іншого, що визначило її сутнісні риси, які 
склалися у ХІХ ст.''. Образ професора тогочасної вищої школи ''увібрав у себе, з одного боку, такі якості, 
як широта наукового пізнання, володіння власною школою викладання, педагогічна майстерність, 
вільнодумство, чесність ученого, толерантність, а з іншого – певний конформізм, пристосовництво, 
властиві статусу державного службовця''. Таке становище ''між свободою творчості і чиновницькою 
залежністю'' продовжувалося і на початку ХХ ст. [1: 33]. 

Професори та ад’юнкт-професори Харківського практичного технологічного інституту призначалися 
з осіб, які мали вагомий науковий доробок за своїм фахом і володіли ''даром викладання''. При цьому 
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професори та ад’юнкт-професори фізики і хімії повинні були мати вчений ступінь: перші – доктора, 
другі – магістра за розрядом наук, який відповідав напряму кафедри, на якій вони працювали. Професори 
та ад’юнкт-професори з інших предметів могли не мати вчених ступенів, але мати вищу освіту, яка 
відповідала б предметам, які вони викладали. Щодо викладачів іноземних мов, креслення і малювання, 
ними могли бути особи, які не відповідали зазначеним умовам, але володіли правом викладання у вищих 
і середніх навчальних закладах міністерства народної освіти [2: 21]. 

У червні 1917 р. у вищих технічних навчальних закладах була запроваджена посада доцента. У 
Харківському технологічному інституті її планувалося ввести з 1 лютого 1918 р. Кількість штатних 
доцентів в інституті не повинна була перевищувати 12 осіб. Ці посади пропонувалося запроваджувати ''у 
разі потреби, за наданням кредитів на їхнє утримання''. Посади доцентів повинні були заміщатися 
факультетами з числа осіб, які мали наукові ступені доктора чи магістра, або звання ад’юнкта російських 
вищих навчальних закладів, а також з числа осіб, котрі не мали наукових ступенів, однак були ''допущені 
до самостійної викладацької роботи''. Кількість посад доцентів на кафедрах визначалася відповідним 
факультетом, а кожне рішення щодо кандидатури підлягало затвердженню Радою факультету [3: 40]. 

Після жовтневого перевороту забезпечення вищої технічної школи лояльними до уряду науково-
педагогічними працівниками перебувало у фокусі уваги більшовиків. 

У 1919 р. у великих центрах республіки створюються Ради комісарів вищих навчальних закладів, на 
які покладається обов’язок запроваджувати декрети і постанови з реорганізації вищої школи. Рада 
комісарів стала керівним центром інститутів міст: призначала і знімала з посади викладацькі кадри, 
розподіляла грошові кошти, переглядала навчальні програми та ін. У своїй роботі ця рада керувалася 
вказівками Наркомосу, губкому партії і спиралася на осередок студентів-комуністів при Наркомосі, до 
якого входило 55 осіб [4: 86]. 

Декретом Раднаркому УРСР від 18 травня 1919 р. були скасовані всі наукові ступені і звання, а також 
пов’язані з ними права і привілеї. Особи, які самостійно займалися викладацькою роботою у вищих 
навчальних закладах, одержали статус викладача, а решта, що лише брала участь у навчанні студентів, – 
статус асистента. Посади керівників кафедр заміщувалися лише за конкурсом, в якому міг брати участь 
будь-який радянський громадянин. 

У контексті політики, що проводилася стосовно буржуазних спеціалістів, розпочалася робота з 
допущення до викладацької діяльності залежно від політичної позиції науково-педагогічних працівників. 
З метою залучення викладачів без учених ступенів запроваджується відкритий конкурс для всіх 
викладачів, вибори професури на короткий термін (не більше п’яти років). Крім того, викладацькі кадри 
вищої школи неодноразово зазнавали чисток і репресій [1: 34]. Унаслідок цього наприкінці 1920-х років з 
вищих навчальних закладів була усунена значна кількість викладачів з дореволюційним стажем роботи. 
Оскільки ж на цей час припадає бурхливий розвиток вищої технічної школи, з усією гостротою постала 
проблема підготовки до викладацької діяльності випускників радянської вищої школи. 

На початкових етапах становлення вищої технічної школи важливою проблемою було забезпечення її 
науково-педагогічними кадрами. У 1920-х рр. ця проблема гостро стояла в усіх освітніх закладах 
України, адже велика кількість української інтелігенції залишила країну в роки революції й опинилася за 
кордоном [5: 9]. 

Повною мірою вона стосувалася й Донецького технікуму, створеного в Юзівці. Спроба залучити до 
роботи в цьому навчальному закладів 15 викладачів політехнічного інституту, які залишилися в місті, 
виявилася невдалою, переведення в провінційну Юзівку з вузівських центрів мало кого надихало на 
переїзд. Тому було використано звичні в ті роки силові методи роботи. Політехнічну школу закрили, а її 
викладачів перевели до Донтехнікуму. Серед них були Г. Абрамов, який багато років працював на 
кафедрі вищої математики, а протягом декількох років – очолював її, Л.Золотарьова, В. Єщенко та ін. 
Технікум загалом розв’язав проблему залучення викладачів загальноосвітніх дисциплін. Проте з 
викладачами спеціальних дисциплін стан справ, як і раніше, залишався незадовільним. У 1922 р. на 
постійну роботу до технікуму прийшли інженери з виробництва – В. Бєлов, С. Герчиков, Л. Левін. 
Протягом 1923–1926 рр. у технікумі погодилися працювати професори та викладачі, які приїхали з 
Харкова, Катеринослава, Новочеркаська та інших міст. У цьому закладі працювали викладачі з різних 
вищих навчальних закладів колишньої Російської імперії. Серед них – випускники Московського вищого 
технічного училища, Новоросійського університету в Одесі, Варшавського політехнічного та 
Катеринославського гірничого інститутів. 

Кадрова проблем ускладнювалася й через розпочаті політичні репресії у вищій школі. Перетворення 
освітніх закладів із ''розсадників знань'' на арену політичної боротьби призводило до постійного 
''відлучення'' від кафедр провідних учених і спеціалістів. 

Восени і взимку 1921 р. по всій Україні пройшла кампанія з вигнання з вищої школи ''реакційної'' 
професури. З інститутів і технікумів було усунуто сотні викладачів з єдиним формулюванням 
''антирадянсько підбурені''. Тому в цей період викладацький склад вищої технічної школи був майже 
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завжди неповністю укомплектований, а ''вакансії заповнювалися залученням позаштатних викладачів, які 
поєднували виробничу та викладацьку діяльність'' [5: 10]. 

Штатним викладачам доводилося працювати з подвійним навантаженням. Так, у 1926 р. у 
Донтехнікумі нараховувалося всього 20 фахівців, з них 10 професорів і 10 викладачів [5: 11]. 

2 квітня 1922 р. РНК УРСР ухвалив постанову про запровадження української мови в школах і 
радянських установах, згідно з якою Нарком освіти розробив конкретний план її реалізації. 

27 липня 1923 р. РНК УРСР у своєму декреті ''Про заходи з українізації навчально-виховних та 
культурно-освітніх установ'' наголошував, що у зв’язку з переважанням україномовного населення в 
республіці, українська мова має бути домінуючою для офіційних відносин. Усі службовці, поряд з 
російською, мали протягом року оволодіти українською мовою. Ті, хто не виконував цієї вимоги, 
підлягали звільненню з державної служби і не приймалися на роботу до інших державних установ. 

29 жовтня 1925 р. НКО УРСР прийняв циркуляр за № 468, згідно з яким українізація Харківського 
технологічного інституту мала завершитися до кінця 1930–1931 навчального року. 30 листопада 1925 р. 
правління Харківського технологічного інституту створило комісію з українізації інституту. Протягом 
грудня 1925 р. комісія займалася розробкою календарного плану українізації інституту. 15 січня 1926 р. 
правління інституту зобов’язало комісію в найкоротші терміни завершити розробку плану та висловити 
свої пропозиції щодо часу переходу до викладання українською мовою. 27 квітня 1926 р. календарний 
план українізації інституту був завершений НКО УРСР; передбачалося розпочати українізацію перших 
курсів у 1927–1928 навчальному році, других – у 1928–1929, третіх – у 1929–1930, четвертого – у 1930–
1931 навчальних роках [3: 61]. 

Українізація інституту розпочалася з апарату управління. Ще на початку квітня 1924 р. Правління 
Харківського технологічного інституту ухвалило рішення про переведення на українську мову 
діловодства й організацію для працівників тримісячних курсів з вивчення української мови. 

Дуже гостро стояло питання про оволодіння українською мовою викладачами та переведення на 
українське викладання навчальних дисциплін. У циркулярі НКО УРСР за № 466 від 29 жовтня 1925 р. 
зазначалося, що всі викладачі, незалежно від термінів завершення українізації вищої школи, повинні 
вивчити українську мову і наукову термінологію своїх предметів. Висловлювалося сподівання, що вже у 
1925–1926 навчальному році викладачі оволодіють українською мовою на такому рівні, що зможуть 
проводити навчальний процес. Конкретні ж терміни переходу викладачів на читання лекцій українською 
мовою були визначені такі: для соціально-економічних дисциплін – 1926–1927 навчальний рік; для 
загально технічних дисциплін – 1927–1928 навчальний рік, для спеціальних дисциплін – до початку 
1930–1931 навчального року. Семінарські заняття та лабораторні роботи із загально технічних дисциплін 
мали проводитися українською мовою вже у 1927–1929 навчальному році, а із спеціальних – у 1928–1929 
навчальному році. Тих, хто не володів українською мовою, можна було приймати на викладацьку роботу 
лише за дозволом НКО УРСР і тільки ''за наявності поважних причин'' [3: 62]. 

У листопаді – грудні 1925 р. у Харківському технологічному інституті було проведене тестування 
викладачів. Вони самі визначали для себе термін переходу до викладання українською мовою, вказували 
в анкетах, якою мірою володіють мовою і яким чином планують поглибити свої знання з української 
мови. З 50 опитаних тільки один викладач виявив готовність негайно перейти на викладання українською 
мовою; 17 викладачів зобов’язалися почати читати свої курси українською мовою через рік; 15 
викладачів – через три роки. Деякі викладачі, переважно ''старі професори'' на той час не змогли 
визначитися з конкретними термінами [3: 63]. 

Якщо студент або професор будуть читати українською мовою, але в них не буде керівництва 
(підручника) українською мовою, вони не зможуть оволодіти термінологією. Питання українізації вищої 
школи розглядалося не лише як питання українізації викладацького складу, а й як питання керівництва 
українською мовою. Наркомос поставив питання про українізацію вищої школи, намітивши як 
максимальний термін його вирішення 5 років. При цьому кожний вищий технічний навчальний заклад 
мав самостійно розробити послідовність переведення викладачів на українську мову викладання. 
Оскільки керівництва і підручники для вищої школи створювалися протягом десятиліть, були 
''продуктом цілого покоління вищої школи'', до уваги брався той факт, що створити такі керівництва 
протягом 5-ти років неможливо. Тому актуалізувалася вимога перекладу російських керівництв і 
підручників українською мовою. Перед Українською Академією Наук поставало завдання: ''крім 
словників, крім наукової термінології, дати також точний переклад цих підручників'' [6: 66]. 

Тобто, основна умова успішності українізації – видання українських підручників, зокрема, завдяки 
створенню на базі інституту ''Українського технічного Видавництва'', яке б тісно співпрацювало з 
''Термінологічно-Перекладовим Гуртком'' [7: 27]. 

Наприкінці вересня 1926 р. НКО УРСР нагадував керівництву Харківського технологічного інституту 
та викладачам про те, що з початку 1927–1928 навчального року всі дисципліни, які викладаються на 
перших курсах, мають читатися українською мовою. Викладачі зобов’язувалися завчасно підготувати 
свої курси, скласти їхні програми і не пізніше 20 листопада 1926 р. подати їх до Укрпрофосвіти. Але це 
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завдання залишилося невиконаним. Через слабке володіння українською мовою, відсутність відповідних 
підручників, недостатню розробку спеціальної термінології тощо, у першому триместрі 1927–1928 
навчального року лекції практично з усіх дисциплін першого курсу читалися російською мовою. 
Правління інституту вирішило проводити українською мовою тільки практичні заняття з математики, 
механіки, хімії та нарисної геометрії. Повна ''українізація'' викладання математики і механіки 
запроваджувалося лише на першому курсі інженерно-будівельного факультету. На других і третіх курсах 
українською мовою рекомендувалося викладати дисципліни тільки тим, хто добре володів мовою [3: 63]. 

Отже, ''українізація'' викладання в Харківському технологічному інституті до 1927–1928 навчального 
року була проведена частково. Це зумовлювалося тим, що більшість професорсько-викладацького складу 
ще не була готова до цього.  

Отже, станом на 25 жовтня 1928 р. з-поміж 154 штатних і позаштатних професорів і викладачів 
Харківського технологічного інституту українською мовою володіло 30 осіб, тобто 9,4 %. 

Проводилася значна робота з розробки науково-технічної термінології, яка вносилася у плани 
факультетських предметних комісій, які мали ''заохочувати'' викладачів до засвоєння нової української 
термінології. У грудні 1925 р. у Харківському технологічному інституті створюється 
загальноінститутська термінологічна комісія, на яку покладалося завдання вдосконалення науково-
технічної термінології, узгоджувати її з Інститутом української наукової мови при ВУАН та 
термінологічним комітетом ''Науково-технічного вісника'', який видавався у Харкові [3: 68]. 

Таким чином, загальна чисельність професорсько-викладацького складу Харківського технологічного 
інституту протягом 1924–1929 рр. зросла на 60,2 %. При цьому питома вага викладачів зменшилася на 
1,7 % (з 79,7 % до 78 %) і на стільки ж (з 20,3 % до 22 %) зросла питома вага професорів, що свідчить про 
підвищення якісного професорсько-викладацького складу інституту. Але варто мати на увазі, що значна 
їх частка працювала в інституті за сумісництвом. У 1928 р. на таких умовах в інституті працювало 15,2 % 
професорів І і ІІ категорій. У 1928–1929 навчальному році 84,5 % штатних професорів та викладачів 
також працювали за сумісництвом в інших ВНЗ – 43 %, установах – 8 %, на заводах – 4 %. При цьому 45 
% від їхньої загальної чисельності працювало водночас у двох і більше місцях. До цього їх змушувало те, 
що посадові оклади залишалися низькими, а в Харківському технологічному інституті вони були 
приблизно на 25 % нижчими, ніж в інших ВНЗ. Незважаючи на це, тільки в 1928–1929 навчальному році 
на роботу в інститут було прийнято 25 викладачів, у тому числі три професори, 30 молодих вихованців 
інституту було рекомендовано на самостійну викладацьку роботу. Збільшенню кількості викладачів 
значною мірою сприяло і підвищення того року посадових окладів на 30 % [3: 48]. 

Для підвищення фахової підготовки професорів практикувалися закордонні відрядження з метою 
ознайомлення зі станом розвитку промисловості, науки і техніки. 

У підготовці науково-педагогічних кадрів важлива роль належала аспірантурі при науково-дослідних 
кафедрах та інститутах. Ця справа була новою і тому в перші роки існування аспірантури далеко не всі 
розуміли її значення. Тому відбір кандидатур для навчання в аспірантурі не завжди був вдалим, окремі 
професори з недовірою, а іноді й з ворожістю ставилися до нової системи підготовки науково-
педагогічних кадрів. 

Однак, незважаючи на помітні позитивні зміни впродовж 1923–1928 рр., досягти докорінного 
перелому у підготовці наукових працівників на кафедрах у ті роки не вдалося. Аспірантура навіть 
наполовину не задовольняла потреби науково-дослідних кафедр у кадрах. 

У 1922 р. законодавчі органи УСРР визнали за потрібне розмежувати наукові дослідження і масову 
навчальну роботу. З цією метою інститути і науково-дослідні кафедри виводилися з-під влади правлінь вищих 
технічних навчальних закладів. Стверджувалася думка, що науково-дослідна робота має академічний 
характер, тому повинна входити до функцій Академії Наук. Отже, в системі освіти УРСС кафедри і науково-
дослідні інститути проголошувалися складовою структури Української Академії Наук – вищої наукової 
організації, яка очолювала всю систему наукових досліджень і становила з ними єдине ціле [6: 57]. 

За такого підходу, як зазначав у 1922 р. Я. Ряппо, ''ми науку з вищої школи не вилучили, а поставили 
її на достатню висоту''. За його словами, наукові працівники кафедр та інститутів, ''працюючи у вищих 
навчальних закладах, виконують функції педагогічні, але водночас залишаються науковими 
працівниками і виконують свою науково-дослідну роботу при кафедрах'' [6: 57]. 

З настановленням керівництва освітою на розведення навчання у вищій школі та науково-дослідної 
роботи не погоджується Державін. Викладаючи свої думки з цього приводу на сторінках ''Научного 
работника'', він пише: ''...вища школа дає своєму студентові більш широке, більш деталізоване і 
поглиблене фактичне знання, але не в цьому її головний центр тяжіння: вона зобов’язана посвятити 
студента в науку, навчити його науково працювати, науково підходити до явищ і фактів, розуміти, як 
будується наукове знання…'' [8: 39]. 

Отже, лише наявність науково-дослідного елементу у вузівському викладанні становить ''необхідний 
стимул виявлення і виховання в студентському середовищі індивідуальностей з науково-творчими 
схильностями та інтересами, які після закінчення вищої школи підуть своїм науковим шляхом'' [8: 41]. З 
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огляду на це, питання щодо раціонального поєднання науково-дослідної роботи з викладанням у вищій 
школі є ''питання доволі серйозне, яке вимагає серйозної постановки і вдумливого ставлення'' [8: 41]. 

У другій половині 1920-х рр. організація підготовки наукового працівника до науково-дослідної 
роботи в системі УСРР відокремлювалася від навчальної діяльності й проводилася в науково-дослідних 
інститутах, на окремих кафедрах або в Академії Наук. Щодо вищих навчальних закладів, їхнє завдання 
бачилося в реалізації навчання. Той, хто закінчував вищий навчальний заклад, переходив на кафедру, де 
продовжував ''свою підготовку наукового робітника'' [9: 23]. 

Отже, упродовж досліджуваного періоду підготовка і діяльність науково-педагогічних працівників 
вищих інженерно-технічних навчальних закладів здійснювалися під пильним зором урядових структур, 
які призначали і звільняли з посад викладацькі кадри, розподіляли кошториси, переглядали та 
затверджували навчальні плани і програми тощо. До викладацької діяльності допускалися педагогічні 
працівники залежно від їх політичної позиції. Забезпеченість вищої школи науково-педагогічними 
кадрами постійно ускладнювалася політичними чистками та репресіями, що призводило до зменшення 
кількості кваліфікованого професорсько-викладацького складу та неукомплектованості кафедр. Для 
підвищення фахової підготовки педагогічних працівників урядовці практикували: закордонні 
відрядження; проведення масової українізації (читання навчальних курсів українською мовою, видання 
української навчально-методичної літератури та ін.); створення аспірантури при науково-дослідних 
кафедрах та інститутах тощо. Проте, незважаючи на проведені заходи, кадрове забезпечення не 
задовольняло потреб вищої школи. 
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Федосова И. В. Социально-экономические и политические условия кадрового обеспечения высших 
заведений инженерно-технического образования (конец XIX – 20-е годы XX столетия). 

В статье обнаружено, что в конце ХІХ – 20-х годах ХХ столетия подготовка и деятельность научно-
педагогических работников высших инженерно-технических учебных заведений осуществлялась под 
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руководством правительственных структур, которые назначали и освобождали с должностей 
преподавательские кадры, распределяли сметы, пересматривали и утверждали учебные планы и 

программы; к преподавательской деятельности допускались педагогические работники в зависимости 
от их политической позиции; обеспеченность высшей школы научно-педагогическими кадрами 
постоянно усложнялась политическими чистками и репрессиями, что приводило к уменьшению 

количества квалифицированного профессорско-преподавательского состава и неукомплектованности 
кафедр; для повышения профессиональной подготовки педагогических работников правительственные 
чиновники практиковали заграничные командировки, проведение массовой украинизации, создание 

аспирантуры при научно-исследовательских кафедрах и институтах и т. п. 

Fedosova I. V. Social-Economical and Political Conditions of the Staffing Supply of Higher Engineering and 
Technical Educational Establishments (the End of the XIX – the 20-ties of the XX Century). 

The article revealed that at the end of the XIX – the 20-ies of the XX century the teaching staff's training 
and activities in the higher engineering and technical educational establishments were carried out under 
the guidance of governmental structures. Those structures appointed and dismissed teachers, distributed 

budgets, accessed and confirmed the curricula and programs; educators regardless of their political 
position were admitted to teaching; the providing of higher education with teaching staff was constantly 

complicated by political purges and repression leading to the reduction in the number of qualified teaching 
staff and chairs’ incompleteness; to enhance the professional preparation of teachers public officials 
practiced the increase of foreign missions, mass Ukrainianization conducting, creation post-graduate 

studies at research chairs and institutes, etc. 
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ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-
КВЕСТІВ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті обґрунтовано доцільність підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання 
веб-квестів у школі. Розкрито предметну специфіку основних компонентів змісту цієї підготовки, серед 

яких: сутність поняття "веб-квест у викладанні іноземних мов", його структура та різновиди. 
Проаналізовано співвідношення понять "веб-квест" і "проект". Запропоновано приклади формулювання 

завдань 12 різновидів веб-квестів, придатних для використання у процесі вивченні мов. 

Постановка проблеми. Однією iз характерних сучасних тенденцій у розвитку вітчизняної освіти є її 
поступова інформатизація. У тексті чинного Закону України "Про Національну програму 
інформатизації" вона тлумачиться як сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, 
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку й 
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на 
основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [1]. Розглядаючи подане 
визначення як своєрідний образ результату, можна зробити висновки, що інформаційно-комунікаційна 
модернізація освітньої галузі має не лише широкі перспективи в Україні, але й суттєві досягнення. 
Зокрема, поступово ліквідується відсутність або недостатність комп'ютерної техніки у школах та ВНЗ, 
що було донедавна каменем спотикання для інформатизації освіти. Значна кількість педагогів залучають 
до навчального процесу інформаційні та інтерактивні веб-ресурси. Кардинально змінився і стан 
технічної підготовленості учнівської та студентської молоді до використання ІКТ у навчанні та 
повсякденному житті. Однак електронний дидактичний потенціал, і особливо мережі Інтернет, може 
використовуватися повніше за умови підвищення якості підготовки майбутніх учителів-предметників до 
використання відповідних навчальних засобів у професійній діяльності.  

Як зазначено в Законі України "Про Національну програму інформатизації", одним із важливих 
завдань сьогодення є створення методичних передумов її запровадження в різних галузях суспільної 
діяльності [1]. Недостатність відповідних розробок у системі вищої педагогічної освіти складає 
протиріччя, спроба вирішити яке запропонована в даній статті у контексті підготовки майбутніх 
учителів іноземної мови (ІМ) до використання веб-квестів у ЗНЗ. 
Аналіз досліджень і публікацій. Поняття "веб-квест" було започатковане Б. Доджем у 1995 році у 

США, в державному університеті Сан Дієго за участю Т. Марча та інших фахівців з освітніх технологій 
[2; 3]. Розробка структурно-змістових вимог щодо конструювання даного навчального засобу також 
належить цим авторам. Існує офіційний веб-сайт, присвячений проблемам вивчення та застосування веб-
квестів [4], сайт Т. Марча, де висвітлюється вказана тематика [5], а також низка відповідних веб-хостів 
(сайтів, що пропонують знаряддя й рекомендації для створення та розміщення веб-квестів), наприклад: 
http://questgarden.com/index.php, www.zunal.com тощо. 

Як показав аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій, хронологічно перші з них 
ознайомлювали читачів з поняттям "веб-квест" (T. March, B. Dodge, Я. С. Биховський, Ю. В. Романцова 
та ін.) і роз'яснювали загальні особливості змісту і структури цієї технології (B. Dodge, T. March, 
A. Lamb, Chr. Bauer-Ramazani). Наступні описували перспективи та результати вирішення практичних 
навчальних завдань її засобами, як, наприклад: розвиток комунікативної і соціокультурної компетенції 
учнів (М. В. Андреєва, 2004), навичок інформаційної діяльності школярів (Н. В. Ніколаєва, 2002), 
дослідницьких умінь учнів у процесі навчання історії (Д. Л. Десятов, 2012); активізація навчальної 
діяльності школярів (Ю. В. Романцова, 2011), вивчення учнями мов (Э. Ван лоо, Ж. Т. Брон, Ю. Янсен, 
2003; О. Н. Бобровських, 2008) та інші. Однак методичних рекомендацій, призначених для підготовки 
майбутніх учителів іноземної мови (ІМ) до розробки й використання веб-квестів у процесі навчання в 
ЗНЗ виявлено не було, що доводить актуальність даної статті. 

Зважаючи на все сказане, а також з огляду на обмежений обсяг даної публікації, її метою було обрано 
висвітлення та обґрунтування змісту відповідних методичних матеріалів.  
Викладення основного матеріалу. Зміст підготовки студентів до розробки й використання веб-

квестів у ЗНЗ ґрунтується на низці взаємопов'язаних ключових понять, до яких належать: веб-квест, його 
різновиди та структура. Оскільки всі ці поняття не є новими в науковій літературі, окреслимо їх 
специфіку в контексті викладання іноземної мови. 

Технологія веб-квест визначається як дослідницька діяльність, у якій інформація, з якою взаємодіють 
учні, частково чи повністю надходить із ресурсів Інтернету [4]. Вона структурована як покрокове проблемне 
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рольове завдання, розраховане на виконання одним учнем або їх групою у співробітництві. Передбачається, 
що учасники працюють над поставленою проблемою, керуючись інструкціями в тексті веб-квесту, а одержані 
результати презентують усно чи письмово. Веб-квест в іншомовній освіті можна розглядати як засіб розвитку 
цілої низки компонентів комунікативної компетенції (і зокрема, мовних і мовленнєвих компетенцій, а також 
соціокультурної та навчальної). Однак, зважаючи на те, що досягнуті результати презентуються в 
іншомовному усному чи писемному мовленні, видається логічним використовувати веб-квест як засіб 
розвитку цих двох мовленнєвих компетенцій. Крім того, виконання веб-квестів позитивно впливає на 
розвиток творчого та критичного мислення, а також здатності учнів співпрацювати.  

З позиції чинної освітньо-нормативної документації виконання учнями веб-квестів сприяє розвитку їх 
інформаційно-комунікаційної компетентності, яка визначається в Державному стандарті базової і повної 
загальної середньої освіти як здатність використовувати ІКТ та відповідні засоби для виконання 
особистісних і суспільно значущих завдань [6]. 

Розглянемо різновиди веб-квестів. Вони зазвичай розподіляються за двома критеріями: 
а) за тривалістю (на коротко- та довгострокові); 
б) за типом завдань (на 12 різновидів). 
Короткострокові веб-квести розраховані на одне чи декілька занять, а довгострокові можуть 

виконуватись декілька тижнів (рідше місяців) [7]. Запровадження перших у вивченні ІМ, зважаючи на 
характерний для них високий рівень самостійності учасників, вимагає від учнів володіння необхідним 
іншомовним матеріалом, включеним у його контент. Це потрібно, щоб зрозуміти запропоновану 
інформацію та сформулювати вирішення проблеми максимально правильною мовою. В Інтернеті можна 
знайти сьогодні велику кількість оригінальних англомовних веб-квестів. Проте практична складність їх 
виконання обґрунтовує розробку веб-квестів самими вчителями "для власних професійних потреб", з 
опорою на вивчену лексику / граматику. Для того, щоб учні змогли виконати оригінальний веб-квест, 
доцільним видається полегшення мовних труднощів у класі, до початку роботи над ним. На нашу думку, 
запровадження цієї технології є найбільш виправданим наприкінці вивчення розмовної теми.  

У свою чергу, довгострокові веб-квести передбачають систематичний контроль за якістю проміжних 
результатів учнів, а також консультування з боку вчителя, тому вони є менш автономними. Вважається, 
що короткострокові веб-квести спрямовані більшою мірою на розуміння матеріалу, а довгострокові 
дозволяють не лише проаналізувати інформацію, а й заглибитись у її вивчення [7]. З методичної точки 
зору довгостроковий веб-квест подібний до методу проектів, хоча вони мають і свої відмінності. Цей 
метод визначається Є. С. Полат як шлях організації процесу пізнання і одночасно як спосіб досягнення 
дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка має завершитись реальним, відчутним 
практичним результатом. Його можна осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. На 
думку автора, досягнення передбаченого результату можливе за умови, якщо діти навчаться самостійно 
мислити, знаходити й вирішувати проблеми, застосовуючи для цього знання з різних галузей, вміти 
прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішень [8]. Видається логічним, що рівень 
самостійності учнів у виконанні проектів залежить від наявності в них звички до такого виду навчальної 
діяльності, якщо проекти запроваджуються систематично, за принципом "від простого до складного".  

Використання веб-квестів як електронних проектів є в даному випадку альтернативною практикою, 
також спрямованою на розвиток творчого та критичного мислення учнів в умовах самостійної роботи. 
Основні відмінності веб-квестів і проектів стосуються: використання Інтернету, рольової специфіки 
роботи (проекти, як правило, не передбачають розподілу за вигаданими ролями) та значущості його 
результатів (проект спрямований на виготовлення продуктів, цінних поза класом). На наше переконання, 
наближення веб-квестів до проекту за третім пунктом піднімає їх цінність. Якщо націлювати учнів на 
вирішення таких проблем, з якими вони можуть стикнутись поза класом, то це послужить внеском у 
підвищення їх адаптованості до суспільного життя, надасть навчальному процесу більше осмисленості, а 
отже стане потужним мотивуючим фактором. Відбір відповідних проблем і прогнозування результатів їх 
вирішення залежить від різновидів веб-квестів. Класифікація веб-квестів зазвичай здійснюється 
відповідно до таксономії Б. Доджа [9]. Зважаючи на те, що вона детально описана автором, наведемо 
зразки формулювання їх завдань у контексті викладання ІМ. Більшість із прикладів розраховані на 
старший етап. Для зручності їх тексти наведено українською: 

1. Переказовий тип: "Уявіть, що Ви група експертів, які з'ясовують, в якій частині центра Лондона 
можна побудувати новий лікувальний (розважальний / торгівельний / туристичний тощо) центр. 
Будівництво може зашкодити існуючим пам'яткам архітектури, тому ваше завдання знайти найкращий 
можливий варіант. З'ясуйте, коли були зведені будівлі в обраному районі, яке суспільне значення вони 
мають, та запропонуйте місце, де будівництво може проводитись." 

2. Компілятивний тип: "Відома всесвітня туристична агенція "Глобус" оголосила конкурс на 
найкращий маршрут визначними місцями України. Використовуючи запропоновані інформаційні 
матеріали та ваші знання, складіть буклет, що представив би 10 найкращих туристичних принад 
Житомира та Житомирської області. Найбільш цікавий буклет стане офіційним".  
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3. Журналістський тип: "Прочитайте наступні судження, що стосуються лікування хворих на 
застуду. (Для полегшення кашлю потрібно пити тепле молоко. Коли хтось хворіє, провітрювати 
приміщення не можна. Від застуди допомагає курячий суп). Розподіліть ідеї між учасниками малої групи 
і, використовуючи подані посилання на інформаційні ресурси, дослідіть, чи така поведінка є корисною і 
правильною. З'ясуйте, як варто правильно поводитись під час застуди. Результати роботи оформіть у 
вигляді газетної статті. Використовуйте пам'ятки щодо укладання статей". 

4. Веб-квест-переконання: "Працюючи в бібліотеці, ви випадково дізналися, що ваш сусід, старий і 
хворий пенсіонер, під час Великої Вітчизняної війни брав участь у стратах мирних жителів України на боці 
фашистів. Зараз йому 92 років, у нього є діти, онуки і правнуки. Після війни він сумлінно працював, має 
нагороди за успіхи в роботі. Лише від вас залежить, чи будете ви розголошувати цю інформацію. Вивчіть 
подробиці справи та обговоріть із другом (чи з родичами) ваші подальші дії. Аргументуйте вашу позицію."  

5. Веб-квест-пошук консенсусу: "На вихідних Ви збираєтесь поїхати на відпочинок у компанії двох 
друзів. У вас є всього 2 дні, але 3 різних бачення маршруту і способу відпочинку. Проте ви певні, що 
хочете їхати разом. Прочитайте запропоновані інформаційні матеріали, оберіть варіант відпочинку, що 
імпонує вам, і підготуйте аргументи на його користь. Спробуйте переконати інших, що варто відвідати те 
місце, куди бажаєте поїхати ви. Будьте готові піти на компроміс." 

6. Веб-квест-загадка: "Ви працюєте в поліції і розслідуєте обставини справи про зниклі ювелірні 
(кондитерські / канцелярські тощо) вироби з магазину. Прочитайте свідчення відвідувачів та працівників 
закладу. Продумайте, хто з них говорить неправду і чому. Продивіться відеозапис і зробіть ваші 
висновки, хто може бути людиною в масці. За результатами розслідування підготуйте письмовий звіт. 
Доведіть свою позицію." 

7. Веб-квест-побудова плану: "Задля розваги Ви взяли участь у радіо-вікторині "День із зіркою". 
Дивом Ви відповіли на всі запитання і тепер проведете вихідний день із своїм улюбленим співаком 
(актором / телеведучим тощо). За умовою шоу саме Ви вирішуєте, куди, коли і чому Ви поїдете. Якщо 
день з вами сподобається вашому кумиру, то Ви станете переможцем програми. Ваше завдання – 
вивчити інформаційні матеріали і скласти вдалий план на день, враховуючи інтереси і вподобання 
співака, а також розважальні можливості обраного регіону світу (країни)". 

8. Оцінний тип: "Ви живете в Англії. У вашій сім'ї відбувається важлива подія – син / дочка закінчили 
початкову школу і батьки обговорюють, чи дитині варто ходити далі в державну школу в своєму місті чи 
поїхати у приватну в сусідньому. Дитина також має свої ідеї. Прочитайте інформацію про обидві школи, 
оберіть свою роль (тато, мама, син / дочка) і проаналізуйте обидва варіанти для того, щоб обрати кращий." 

9. Творчий тип: "Ви і ваш друг влаштувались на роботу аніматорами свята. Вам потрібно провести 
день народження хлопчика на ім'я Тоні, якому виповнюється 12. Серед його гостей будуть діти з іменами 
Лілі, Філіп, Томмі і Нора. Складіть вірш або пісню, в якій ви би привітали іменинника і згадали б імена 
його гостей. Будьте готові артистично презентувати свій твір". 

10. Аналітичний тип: "Прочитайте запропоновані матеріали на тему "Національна кухня 
Великобританії та України". Складіть діаграму Венна про подібні і відмінні риси за поданими 
критеріями (наприклад, м'ясні та молочні страви, десерти, овочі та фрукти). Прочитайте наведену статтю 
про взаємозв'язок між географічним положенням країни і специфікою харчування населення і поясніть 
відмінності, що були виявлені, в цьому контексті." 

11. Веб-квест на самопізнання: "Пройдіть професійне тестування на запропонованих сайтах і складіть 
перелік професій, які підходять для вас. Серед них оберіть 2-3, що подобаються вам найбільше. Знайдіть 
інформацію про те, чим займаються ці фахівці, в якому місті можна одержати таку освіту і працювати за 
нею. Оберіть найкращий варіант для себе і підготуйте виступ у класі." 

12. Науковий веб-квест: "На запропонованому сайті (http://engmaster.ru/idiom) оберіть 20 ідіом 
англійської мови, що починаються на різні літери. Подумайте, що могло послужити основою для їх 
виникнення. Знайдіть їх українські еквіваленти. Розподіліть ідіоми за 2 критеріями (наприклад, 
взаємозв'язок з історичними подіями, наявність подібної ідіоми в українській мови). Придумайте і 
використайте третій критерій самостійно. Результати сформулюйте у вигляді наукової доповіді." 

Формулювання завдань веб-квестів доцільно адаптувати до вікових та мовних можливостей 
учнівської аудиторії, а також узгоджувати з темами, що вивчаються.  

Розглянемо структуру веб-квестів у контексті викладання іноземних мов. Як показав аналіз вимог до 
побудови веб-квестів [4], вони розподіляються на 6 блоків: 

1) Вступ (Introduction), який пояснює учням ситуацію, в якій вони повинні діяти. У даному блоці має 
наводитись інформація про місце, час, ролі учасників і характер діяльності, до якої вони залучаються. У 
викладанні ІМ цей блок відрізняється від комунікативної ситуації, оскільки остання спрямована, 
насамперед, на організацію спілкування, а перша – на вирішення певної проблеми і лише потім на 
презентацію рішення засобами ІМ.  

2) Завдання (Task), що є продовженням вступу і загалом презентує напрям дій учнів. 
Два блоки часто подаються в поєднанні. 
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3) Виконання й ресурси (Process and Resources). У даному блоці наводяться покрокові інструкції щодо 
дій кожного з учасників за ролями (якщо такі передбачені), пропонуються інформаційні / інтерактивні 
матеріали або їх електронні адреси, що мають бути використані, зразки виконання проміжних кроків та 
опис передбачених результатів. Кількість ролей у веб-квесті рідко перевищує 3, тому учнівська підгрупа 
розподіляється на відповідні малі групи. 

4) Оцінювання (Evaluation) як правило містить оцінну шкалу (Rubric), що складається з низки критеріїв 
оцінювання і дозволяє визначити якість проміжних і кінцевих результатів діяльності учнів за 100-бальною 
системою. Використовуючи веб-квести у викладанні ІМ, до цього блоку доцільно включати серед інших і такі 
критерії, що дозволяють оцінити рівень сформованості мовних навичок і мовленнєвих умінь учнів. 

5) Заключення (Conclusion) традиційно складається з трьох частин: слів поздоровлення учнів, опису нового 
досвіду, одержаного ними, та додаткових запитань, що окреслюють напрями подальшого дослідження.  

6) Сторінка вчителя (Teacher Page) наводить коментарі до веб-квесту, що є значущими для вчителя. 
У викладанні ІМ тут можна зазначити, до якої розмовної теми він відноситься, який мовний матеріал 
закріплюється чи повторюється, на учнів якого класу та на скільки занять розраховане завдання тощо.  
Висновки та перспективи. Як було зазначено, основними компонентами змісту підготовки студентів 

до запровадження веб-квестів у викладання ІМ є його сутність, структура та різновиди. Оперуючи цією 
інформацією, майбутні вчителі зможуть самостійно конструювати потрібний веб-контент, зважаючи на 
тематичний та іншомовний матеріал, що вивчається учнями. Однак, існують деякі важливі питання, що 
залишаються відкритими в даній публікації. Серед них: можливості використання тих чи інших 
різновидів веб-квестів на різних етапах навчання в ЗНЗ та для розвитку усномовленнєвих / 
писемномовленнєвих умінь школярів, методи й форми інтеграції цієї технології у навчальний процес та 
деякі інші. Вони складають основу для подальшого дослідження проблеми. 
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Щерба Н. С. Содержание подготовки будущих учителей иностранных языков к использованию веб-
квестов в профессионально-педагогической деятельности. 

В статье обоснована целесообразность подготовки будущих учителей иностранных языков к 
использованию веб-квестов в школе. Раскрыта предметная специфика основных компонентов 
содержания этой подготовки, среди которых: сущность понятия "веб-квест в преподавании 

иностранных языков", его структура и разновидности. Проанализировано соотношение понятий "веб-
квест" и "проект". Предложены примеры формулировки заданий 12 разновидностей веб-квестов, 

пригодных для использования в процессе изучения языков. 

Shcherba N. S. The Content of Foreign Language Teachers' Pre-Service Preparation to Apply WebQuests in 
their Professional Activity.  

In the article the author substantiates the expediency of foreign language teachers' pre-service training aimed at 
using WebQuests at school. The subject peculiarities of the main content components of this training are 

denoted. They comprise: the essence of the term "WebQuest in teaching foreign languages", its structure and 
types. According to B. Dodge's definition WebQuest is defined as an inquiry-oriented lesson format in which 
most or all the information that learners work with comes from the web. At the lesson of a foreign language it 
can be used as the means of pupils' oral or written speech skills development as its results are supposed to be 
presented in the classroom. The article's author suggests that the content of WebQuest components should be 
adjusted to the peculiarities of a foreign language as a subject in the frameworks of its traditional structural 

division (Introduction, Task, Process and Resources, Evaluation Rubric, Conclusion and Teacher's Page). It is 
possible owing to the WebQuest topics choice, special vocabulary and grammar selection and other factors. The 

common and contrastive features of using WebQuest and project method in teaching a foreign language are 
denoted. The author also suggests WebQuest tasks formulation of 12 types usable at English lessons.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И 
МЫШЛЕНИЯ, ПРАКТИКИ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье исследованы роль толерантного сознания и мышления у студентов, выявлены условия для их 
формирования. Определено понятие ''толерантность'', а также показана практика толерантного 
поведения в социуме. Выявлено, что толерантность, составляя основу педагогического общения 

преподавателя и студента, прививает студентам культуру достоинства, национальное самосознание и 
способность самостоятельного выражения своего мнения. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. 
Вот уже тринадцать лет, как живем в двадцать первом веке. Общество крайне развито. Это развитие 
охватывает все стороны жизни. Достижение высокого уровня развития Земли, человечества превращает в 
необходимость мирное сосуществование государств, людей, ориентацию каждого достижения на интересы 
личности, на благосостояние людей. Однако это вовсе не так. В отдельных странах идут войны, истребляются 
мирные жители, пожилые, молодые люди, женщины, дети, семьи уничтожаются, сильные государства ведут 
войны в тех или иных странах, настраивают народы друг против друга. 

 Ведется религиозная, расовая, этническая, национальная дискриминация. Страны мира вместо того, 
чтобы встать на защиту стран (в том числе Азербайджана), территории которых оккупированы, 
заступаются за страну – оккупанта. 

В самих странах, коллективах, образовательных учреждениях в ряде случаев также господствует 
предвзятое отношение. Все подобные случаи в целом делают необходимым соблюдение 
беспристрастности на Земле, в отдельных странах, в межгосударственных и межкультовых, 
межнациональных, межличностных, межполовых и межрасовых отношениях. А все это, в свою очередь, 
требует ликвидации интолерантности и утверждения толерантности во взаимоотношениях.  
Цель статьи. В этом смысле формирование толерантного сознания и мышления, толерантного 

созерцания, толерантного поведения у студентов и студенток имеет весьма актуальное значение. 
Формирование толерантной личности в институтах и университетах считается общесоциальной 
проблемой. Целью образования в высших образованиях является не только вооружение студентов 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для будущей профессии, но и формирование у них 
гражданской позиции. Толерантность занимает своеобразное место среди разных проблем, связанных с 
межличностными отношениями. Говоря толерантность, обычно подразумевается способность понимать 
и уважать иное мышление, поведение и отношение того или другого лица, толерантность к другим 
культурам, иным верам, другим мыслям, вероисповеданиям, надежность, разный образ жизни в рамках 
определенных отношений, в процессах взаимодействия. К этому понятию можно относиться, как к 
общекультурной и педагогической категории и в то же время как к личностному качеству студента. 

Следует уважать каждого человека независимо от расы, пола, национальности, отношения к религии, 
возраста. Тем не менее, так происходит в жизни далеко не всегда. В ряде случаев мы не принимаем людей, 
которые не являются нашими друзьями, родственниками, знакомыми, коллегами по работе, друзьями по 
учебе или тех, кто принадлежит к иному вероисповеданию, нации, расе, не соглашаемся с их мнением, 
взглядами, не хотим понимать их. Или же другие не переносят нас, относятся к нам интолерантно.  

Толерантность не является новой концепцией, она сформирована на протяжении веков. Этот процесс 
продолжается и в настоящее время.  

Еще 16 ноября 1995-го года в Париже на 28-ой сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО 185 стран 
подписали ''Декларацию принципов толерантности''. Ключевые вопросы толерантности нашли свое 
отражение в том документе. В Декларации говорится: ''Толерантность – активное отношение, формируемое 
на основе признания универсальных прав и основных свобод человека''. Помимо этого, подчеркивается, что 
''толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее 
нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека''. 

В Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО (1995) далее говорится, что воспитание в духе 
толерантности должно способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления, 
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. Толерантность – 
это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует ''замене культуры войны 
культурой мира'' [1: 6]. 

Толерантность является своеобразным синонимом терпимости. Это понятие свои корни берет с 
латинского глагола ''tolerantia'' (толеро), что означает ''поддержать, нести, терпеть''. Этому слову 
приводится ясность на лат. – tolerantia – терпение; на анг. – tolerance, toleration; на франц. – tolerance, на 
немец. – Toleranz, на Азерб. – dözümlülük.  
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Анализ последних исследований и публикаций, где рассмотрено решение данной проблемы и на 
которые ссылается автор, выделение нерешенных частей общей проблемы, которым посвящена 
данная статья. По мнению, Т. А. Губаревой, ''Толерантность – это такое качество человека, когда он 
действительно вырабатывает в себе готовность принимать другого с его ценностями и интересами и уважать 
эти интересы, организовывать взаимодействие с ним именно на основе уважения другого мнения'' [2: 53]. 

Толерантность включает в себя ряд областей. При формировании толерантного мышления и сознания, 
практики толерантного поведения у студенческой молодежи следует провести работу в этих направлениях.  

М. С. Матковский сосредоточивает внимание на следующих направлениях толерантности: 1. гендерная 
толерантность; 2. возрастная толерантность; 3. толерантность в образовании; 4. межнациональная 
толерантность; 5. расовая толерантность; 6. культовая толерантность; 7. географическая толерантность; 
8. физиологическая толерантность; 9. политическая толерантность; 10. толерантность к сексуальной 
ориентации; 11. социально-экономическая толерантность. 

К особо опасным среди отмеченных сфер толерантности можно отнести межнациональную, 
межрелигиозную, политическую и социально-экономическую толерантность.  

О. С. Павлова в статье ''Воспитание толерантности как основы формирования гражданской позиции 
молодежи'' пишет: ''Обучение правам человека и воспитание толерантности – процесс взаимосвязанный, 
т. к. толерантность (терпимость) – это особая ценность прав человека, она утверждает уважение к 
чужому мнению, к различным формам самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 
Толерантность вытекает из факта уважения прав других людей. Она вырастает из убеждения, что все 
свободны иметь собственное мнение, веру, свободны от предрассудков, каждый вправе критиковать 
мысли и действия других людей и власти, а также внимательно прислушиваться к критике. Она 
неразрывна с признанием за каждым права на творчество, на культурную самобытность, свободный 
выбор нравственности, с правом иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни'' [3]. 

По мнению О. С. Павловой, толерантность несовместима с ксенофобией, особенно со способами ее 
активного выражения – национализмом и экстремизмом. Истоки национализма – резкое различие между 
''своими'' и ''чужими''. ''Чужой'' всегда враг. 
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов. 
Толерантное сознание и мышление, толерантное поведение могут быть сформированы у 

студенческой молодежи с соблюдением нижеследующих условий: 
1. Если семья эффективно действует в этом направлении. 
2. Если формирование толерантности в образовательном процессе и внеаудиторных мероприятиях в 

высших школах находится в центре внимания. 
3. Если общество заинтересовано в воспитании толерантной молодежи. 
4. Если учитываются образовательские возможности общественности. 
5. Если у студентов возникает потребность в овладении культурой толерантности. 
6. Если международные, национальные, религиозные общества оказывают содействие и т. д. 
Каждый народ имеет свой собственный, свойственный лишь ему, образ мышления относительно 

толерантности. Так, американцы приняли толерантность как составную часть своей конституции. А 
англичане рассматривают толерантность как органическую часть национального характера.  

Воспитание толерантности требует развития творческой способности личности студента. Поэтому 
работу среди молодежи следует провести так, чтобы студенты поняли, что они по-разному воздействуют 
на какое-либо лицо с эмоциональной точки зрения. Таким образом, каждый студент должен считаться 
индивидуальностью товарища по учебе, отца или матери, брата и сестры, каждого своего преподавателя, 
каждого родственника, с уважением относиться к их чести и достоинству, самолюбию и национальным и 
религиозным чувствам. 

Задачи, поставленные перед студентами, возложенные на них обязанности, распределение 
обязанностей между ними, осуществление этих обязанностей во взаимодействии, взаимосвязи, 
взаимопомощи играют роль психологической основы и превращаются в движущую силу, которая 
развивает творческую способность и познавательную деятельность молодежи.  

Таким образом, совместная деятельность, сотрудничество с товарищами по учебе значительно 
отличается от совместной работы и сотрудничества с взрослыми, с теми, кто старше них, проявляет себя 
в качестве благоприятного фактора психического развития студента и студентки. В результате этого у 
них возникает и развивается коммуникативная компетентность, толерантность. Познание студентами 
сущности и значимости толерантности во взаимоотношениях, взаимосвязях с людьми, в том числе со 
сверстниками, преподавателями, родителями во многом зависит от того, как были организованы и 
осуществлены учебный процесс и внеаудиторные мероприятия в высших школах.  

Личность взрослых, которые добились определенного уважения и влияния в обществе, общественные 
и семейные ценности, этические, духовные и правовые нормы содействуют формированию и развитию 
студента, как зрелого человека. Верно также и то, что интолерантные лица не могут воспитать 
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толерантное поколение. Принимая это во внимание, независимо от того, в какой области (в том числе в 
направлении воспитания толерантности) они ведут работу с молодежью, в первую очередь, они сами 
должны осваивать те качества, манеру поведения, которые хотят формировать у них. Не зря было 
сказано, что ''Слово зовет, пример воспитывает''. 

Поэтому родители, воспитатели, преподаватели, представители общественности, которые хотят изучить 
уровень толерантности студентов, прежде всего, должны задаваться вопросом: ''Толерантен ли я сам?''. 

В условиях авторитарного стиля общения ''преподаватель – студент'' воспитание толерантности у 
молодежи считается невозможным. Поэтому преподаватели, родители, воспитатели, представители 
общественной организации, проректор по воспитательной работе, куратор академической группы в 
организации учебно-воспитательного и образовательного процесса должны руководствоваться 
демократическими принципами, добиться искренности во взаимоотношениях между самими студентами 
и между студентами и преподавателями. Опытные преподаватели в это время предпочитают такой метод 
работы: с первых же дней стараются, чтобы студенты рассматривали других в качестве важных и 
полезных лиц, а сами критически относились к своим взглядам.  

Исследования показывают, что толерантные студенты более самостоятельны, непоколебимы, веселы, 
счастливы, искренни. Они легко общаются друг с другом и другими людьми, такие молодые люди, как 
правило, занимают наиболее активную жизненную позицию.  

Воспитание в духе толерантности должно направляться на воздействия, которые вызывают чувства 
страха и волнения, беспокойства в отношении других людей, способствовать формированию у студентов 
самостоятельного мышления, критического рассудка и личных взглядов и соображений, а также 
субъективного суждения, направленного на моральные ценности. 

Как говорится в ''Декларации принципов толерантности'', принятой на 28-ой сессии (1995) 
Генеральной Конференции ЮНЕСКО, ''Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира 
и ведет от культуры войны к культуре мира''. 

Как подчеркивается в существующей литературе, ''существует несколько понятий толерантности'':  
– сотрудничество, дух партнёрства; 
– готовность мириться с чужим мнением; 
– уважение человеческого достоинства; 
– уважение прав других; 
– принятие другого таким, какой он есть; 
– уважение права быть иным; 
– признание многообразия; 
– признание равенства других; 
– терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению''. 
В высших школах Азербайджанской Республики (в Бакинском филиале Московского Государственного 

Университета, Бакинском Государственном Университете, Дипломатической Академии, Гянджинском 
Государственном Университете, Нахичеванском Государственном Университете, Сумгаитском 
Государственном Университете, Бакинском Славянском Университете, Азербайджанском Университете 
Языков и др.) воспитание толерантности у студентов и студенток стоит в центре внимания. Воспитание 
молодых парней и девушек в духе толерантности происходит как на лекциях, семинарcких занятиях во время 
преподавания отдельных предметов в процессе обучения, так и в свободное время студентов – во время 
внеаудиторных мероприятиях, помимо любви к своей Родине, нации, религии, языку, национальным 
традициям и обычаям, государственным атрибутам, чувства личного и национального достоинства и чести, 
готовности к защите Родины, демонстрации непримиримости в отношении врага, внимание концентрируется 
на формировании потребности толерантного отношения к другим людям, народам, нациям, религиям, 
языкам, обычаям и традициям других стран. 

В Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете, Нахичеванском Университете 
Учителей, Азербайджанском Институте Учителей и в его филиалах весьма серьезно относятся к 
формированию педагогической толерантности.  
Выводы данного исследования и дальнейшие перспективы в данном направлении. 

Толерантность, составляя основу педагогического общения преподавателя и студента, прививает 
студентам культуру достоинства, национальное самосознание и способность самостоятельного 
выражения своего мнения безо всякого стеснения. Толерантность допускает мирное сосуществование 
как условие гармоничного отношения в обществе. 

Иногда бывает так: хорошо знаем, что люди бывают разные. Можно найти двух внешне похожих 
людей, но невозможно найти двух похожих людей по характеру. Все знают, что, люди бывают разные, 
но несмотря на эту разность, люди должны принимать друг друга такими, какие они есть. Иногда в семье 
муж или жена старается сделать супругу или супруга похожими на себя по характеру. Однако это 
бесполезно. Его характер сформирован, укрепился днями, неделями, годами. Попытка одного из членов 
семьи сделать похожим на себя другого члена семьи приводит к неудаче, в ряде случаев муж и жена, 
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ссылаясь на известный синдром ''не сошлись характером'', разводятся. Будто их ждет счастливое 
будущее. После того, как женятся или выходят замуж снова, видят, что ничего нового не случилось, даже 
в некоторых случаях, тоскуют по предыдущей семейной жизни. То есть мы, люди, зная, что должны 
принимать другое лицо, как оно есть на самом деле, не соблюдаем этого. Быть толерантным в отношении 
другого лица – это не покорность, в то же время, это не простой вопрос. ''Педагогика сотрудничества'' и 
''толерантность'' – это такие значимые понятия, что без них становится невозможным внесение 
изменений и коренных обновлений в образовательных учреждениях, в том числе высших школах.  

По мнению специалистов, толерантность – это серьезный эмоциональный, умственный труд, 
психологическая напряженность. Человек может добиться толерантности, изменяя самого себя, своих 
стереотипов, своего разума. Мы тоже такого мнения. С достижением толерантного сознания и мышления 
практика толерантного поведения может быть эффективно сформирована. 
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Аміралієва Ірада Бьоюкага кизи. Формування у студентської молоді толерантної свідомості та 
мислення, практики толерантної поведінки. 

У статті досліджено роль толерантної свідомості та мислення у студентів, виявлено умови для їх 
формування. Визначено поняття ''толерантність'', а також показано практику толерантної поведінки 

у соціумі. Виявлено, що толерантність, складаючи основу педагогічного спілкування вчителя та 
студента, прищеплює студентам культуру достоїнства, національної самосвідомості і здатність 

самостійного вираження своєї думки. 

Ключові слова: толерантність, толерантна свідомість, толерантне мислення, толерантна поведінка, 
формування толерантної поведінки, педагогічна толерантність. 

Amiralieva Irada B'oyukaga kyzy. The Formation of the Tolerant Consciousness and Thinking, Practice of 
the Tolerant Behaviour among Young Students. 

The formation of the tolerant consciousness and thinking, tolerant observation, tolerant behaviour among 
students has the actual meaning. The formation of tolerant persons at institutes and universities is considered to 

be the general social problem. The purpose of the education at high schools is not only the supply of the 
information, experience, skills that are necessary for the future profession, but also the formation of the social 

position. The tolerance occupies a particular place among various problems related to the interpersonal 
communication. Each person should be respected irrespective of his / her race, sex, nationality, relation to 

religion, and age. Intolerant persons cannot train a tolerant generation. With the regard of this fact, the oldest 
persons, who deal with the youth in any field including the training of tolerance, must master and have those 
properties and the manner of behaviour, which they try to form among the youth. One truly says that "Word 
calls, whereas example educates". Therefore, the parents, educators, teachers, and public workers, who are 

interested in the students' tolerance, must ask, first of all, themselves: "Am I tolerant?". 
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БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Статтю присвячено питанню історичного розвитку бального танцю в системі освіти та естетичного 
виховання. В статті проаналізовано погляди науковців на питання естетичного виховання мистецтвом, 

розглянуто накази, положення та постанови, які дали поштовх для розвитку та розповсюдження 
бальної хореографії у Радянській Україні, адже діяльність у сфері естетичного виховання має власну 
передісторію так, як дефіцит інтелігентності минулої епохи сприяв презентації означених питань 

організацією художнього виховання в загальноосвітніх школах. 

Постановка проблеми. Історико-мистецькі процеси сприяють динаміці взаємодії бального танцю і 
виховної компоненти особистості в історико-мистецькому середовищі. Естетичне виховання є предметом 
пильної уваги держави та об’єктом наукових досліджень.  

Мистецтво (у нашому дослідженні бальний танець) у всіх своїх формах і проявах реалізовує функції 
естетичного виховання через: розвиток емоційно-логічного сприйняття навколишньої дійсності; 
формування естетичних смаків, ідеалів, поглядів, переконань, естетичного ставлення до явищ і предметів 
навколишньої дійсності; стимулювання пізнавальної активності та самостійності, розвиток творчих 
здібностей та вмінь; пробудження здатності відчувати настрій, інтереси, потреби і бажання інших; 
формування уміння втілювати та передавати художній образ, задум у продуктах творчої діяльності; 
розвиток здатності особистості до сприйняття цілісної картини світу, прагнення до збереження, 
відтворення та примноження культурної спадщини українського народу та світу загалом. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті забезпечення виховного впливу на 

особистість викликають інтерес праці та практичні здобутки польських учених і педагогів І. Войнер, 
С. Оссовського, Х. Радлінської, Б. Суходольського, С. Шумана. 
Метою статті є аналіз історичного розвитку бального танцю в системі освіти та естетичного виховання.  
Виклад основного матеріалу. Так, Б. Суходольський, вважав, що мистецтво має бути вплетене у 

щоденне творче, змістовне та аксіологічно спрямоване життя. За таких умов воно здійснює процес 
самореалізації особистості, визначаючи зв’язок естетичних переживань людини з працею, сенсом життя, 
поглядами і переконаннями.  

Автор виокремив три виховні функції мистецтва: гносеологічну, яка робить можливим багатостороннє 
і глибоке пізнання навколишнього середовища, свого місця і ролі в ньому; рекомпенсаційну, що 
заповнює пустоти у повсякденному житті через реалізацію здібностей і можливостей у художньо-творчій 
діяльності; емоційну вразливість, котра реалізується через вплив на емоції і почуття людини, змушуючи 
її замислитися над проблемами, змістом і сенсом життя [1: 29-32]. 

Свої думки з приводу естетичного виховання висловлював С. Оссовський, який вважав, що мистецтво 
треба використовувати для формування позитивних якостей і переконань особистості.  

Роль мистецтва у вихованні особистості автор пов’язує з такими наслідками його впливу, як: 
очищувальна (катарсична) дія естетичних вражень на свідомість, внутрішній світ людини; 
цілеспрямоване формування культури співжиття; розвиток чуттєвої вразливості через зв’язок із 
художнім образом, дією; формування власної творчої позиції не лише у виконавця, а й у глядача [2: 161]. 
Психологічний підхід до проблеми виховного значення мистецтва запропонував С. Шуман, який 
обґрунтував роль естетичного виховання у підготовці до участі в художній діяльності. Оперуючи 
поняттям ''виховання через мистецтво'', він проаналізував виховний вплив музичного, художнього 
мистецтва, виокремив різноманітні форми взаємодії особистості з мистецтвом. Термін ''виховання'' 
учений ідентифікував із поняттям ''залучення'', вважаючи, що мистецтво пов’язане з культурною 
політикою та діяльністю закладів культури [1: 8-30].  

Розвиток теорії і практики естетичного виховання засобами мистецтва пов’язаний з діяльністю 
Ірени Войнер, яка пропонує його реалізацію через міждисциплінарну взаємодію педагогіки, естетики, 
психології і теорії культури. І. Войнер розглядає естетичне виховання як освітню орієнтацію, 
результатом якої є конгломерат естетичних цінностей. На думку автора, такий підхід уможливить не 
лише розвиток естетичних смаків, почуттів, а й сприятиме формування моральної вихованості 
особистості [3: 23]. 

Нині стає актуальним так званий інтегрований підхід, який пропонує особливий шлях до розуміння 
мистецького твору. На відміну від традиційного, він призводить до розширеного естетичного 
переживання, що охоплює спектр думок, емоцій і почуттів. 

Прихильники цієї теорії вважають, що інтеграція різних видів мистецтва допомагає глибше 
усвідомити сутність як кожного з них окремо, так і взаємозв’язків між ними.  
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Діяльність у сфері естетичного виховання має власну передісторію. Дефіцит інтелігентності минулої 
епохи сприяв презентації означених питань організацією художнього виховання в загальноосвітніх школах.  

До початку 30-х років ХХ століття системи масового навчання бальними танцями не існувало. 
Розповсюдження та популяризація танців відбувалися безпосередньо в ході проведення вечорів 
відпочинку. Гуртки та секції художнього руху займалися підготовкою програм для демонстраційного 
показу. Процесом навчання займались приватні танцкласи. З 30-х років масове навчання бальними 
танцями відбувалося в школах та гуртках, які діяли в парках культури та відпочинку трудящих [1]. 

Тому українська республіканська секція художнього руху, як і секції художнього руху інших 
Радянських республік, спрямовують свою роботу на створення нових масових танців. 

Визначення рівня, стану, й, відповідно, упорядкування балансу художньо-естетичного виховання 
були прерогативою Міністерства освіти УРСР. У 50-тих роках в актах перевірки було зазначено, що стан 
і організація художнього виховання у школах України мають істотні недоліки. Тому, з метою підсилення 
ідейного рівня художнього виховання й узагальнення досвіду по вихованню дітей засобами художньої 
творчості Міністерство освіти УРСР видає наказ № 458 провести у липні 1956 року Республіканську 
олімпіаду з художньої самодіяльності учнів шкіл України. В лютому-березні 1956 року необхідно було 
провести шкільні, а в час весняних канікул – районні олімпіади художньої самодіяльності учнів, у червні 
– обласні [4]. 

На підставі даного наказу виходить положення про проведення шкільних, районних, міських та 
обласних олімпіад дитячої творчості та художньої самодіяльності учнів шкіл УРСР. 

У наказі зазначено, що репертуар має відповідати віковим особливостям дітей. В його основу 
доцільно включити танці-ігри, хороводи, а музичним супроводом мають стати кращі зразки класичної 
спадщини радянських композиторів. 

У підсумках Республіканської олімпіади художньої самодіяльності учнів шкіл Української РСР 
колегія Міністерства освіти зазначила, що в розвитку дитячої художньої самодіяльності є певні 
досягнення. З’явилися нові форми дитячого самодіяльного мистецтва, але в репертуарі ще замало 
музичних творів композиторів України в хореографічному жанрі. Всі ці зауваження були аргументовані 
в Наказі Міністерства освіти УРСР № 486 від 27.10.1956 року [5]. 

Республіканський комітет художнього виховання дітей Міністерства освіти УРСР у 1963 році 
розглянув питання про організацію у школах занять з бального танцю. Комітет дійшов висновків, що 
естетичне виховання українських школярів засобами танцювального мистецтва здійснюється не лише в 
хореографічних гуртках, а й в гуртках бального танцю. Тому, в 1958 році для проведення олімпіад 
художньої самодіяльності учнів шкіл відповідною настановою ''Вказівки про проведення олімпіад 
художньої самодіяльності учнів шкіл УРСР у 1958 р.'' (№ 21-в від 21 січня 1958 р.) рекомендується 
включати до репертуару хореографічних колективів бальні танці в сценічній обробці [4: 17]. 

Із середини 60-тих років особливо в молоді різко зростає інтерес до західної танцювальної культури. 
Видається ряд збірників з описами західних танців і навіть деяких інструкцій – методичний матеріал, 
рекомендований на допомогу організаторам вечорів [4]. 

Республіканський комітет художнього виховання дітей Міністерства освіти УРСР у 1963 році 
розглянув питання про організацію у школах занять із бального танцю. Комітет дійшов висновків, що 
естетичне виховання українських школярів засобами танцювального мистецтва здійснюється не просто в 
хореографічних гуртках, а в гуртках бального танцю.  

Бальні танці, які у своїй основі мають народне танцювальне мистецтво, відображають найкращі риси 
народного характеру. В процесі занять бальними танцями в учнів формується почуття прекрасного та 
виробляється фізична краса. Діти набувають стрункої осанки, починають легко, вільно рухатися; у них 
зростає культура поведінки, вони уважніше й чемніше ставляться до своїх однолітків; об'єднані спільністю 
інтересів, вони почувають себе членами одного колективу. Між дівчатками і хлопчиками, в яких в 
молодшому віці іноді проявляється не зовсім доброзичливе ставлення один до одного, поступово складаються 
прості і дружні взаємини. Ріст культури поведінки проявляється не лише під час занять, а й в побуті [6]. 

На заняттях бальним танцем корисні навички набуваються легко і природно. Учні старанніше стежать 
за своїм зовнішнім виглядом, стають охайними, акуратними. Заняття бальними танцями особливо велике 
значення мають для дітей з фізичними вадами (згорбленість, хода з піднятими плечима, опущеною 
головою, звичка ставити ноги носками всередину та ін.). В процесі занять діти позбуваються цих вад. 

Бальний танець є визначним засобом організації культурного дозвілля школярів. Відсутність занять з 
бального танцю в школах негативно позначається на шкільних святах і вечорах, які часто проходять мляво, 
без позитивних емоцій. Танцюють більше дівчатка, а хлопчики (за деяким винятком) є пасивними глядачами.  

Обласні управління освіти спрямовували роботу по естетичному вихованню в обов’язковому 
порядку. Для того, щоб танець увійшов до кожної школи, до кожного класу, зайняв належне місце в 
естетичному вихованні учнів, у школах стали проводити заняття з бального танцю з усіма фізично 
здоровими дітьми, доручаючи цю справу виключно фахівцям або учителям та піонервожатим, які мають 
певну підготовку. 
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Міністерство фінансів УРСР службовим розпорядженням № 6 від 16 січня 1963 року дозволило 
створювати хореографічні гуртки в школах республіки за рахунок батьків [4: 19]. 

На думку керівництва це мало допомогти поставити хореографічне мистецтво в школах на 
відповідний рівень і тим сприяти поліпшенню естетичного виховання учнів. 

30 вересня 1963 року заступником міністра освіти УРСР П. Миргородським було затверджено 
''Положення про роботу хореографічних гуртків (бального танцю) у початкових, восьмирічних і середніх 
школах УРСР'' [4: 19]. 

Даним положенням регулювалась робота керівника та акомпаніатора, кількість учнів у групах, 
тривалість занять тощо.  

У 1966 році виходить Методичний лист Міністерства освіти України ''Основні вимоги до естетичного 
виховання в школах та позашкільних закладах України''. Згідно цього листа основні вимоги до роботи 
хореографічних гуртків: а) включення в програму занять вправ класичного і характерного тренажу; б) в 
основу репертуару беруться народні танці, масові та бальні танці, з врахуванням вікових особливостей 
дітей та їх виконавської можливості. 

Запровадження вивчення бальних і масових танців у школах республіки мало на меті: навчити учнів 
правильно і красиво танцювати як традиційні бальні танці, так і нові, радянські бальні танці, з тим, щоб 
протидіяти впливові на дітей низькопробних західних танців, прищепити дітям культуру поведінки в 
колективі і сприяти встановленню між учнями простих і ввічливих взаємовідносин. 

З метою поліпшення естетично-виховної роботи засобами хореографічного мистецтва, а також 
популяризації бальних танців у школах та позашкільних закладах згідно з положенням, виданим 
Республіканським учбово-методичним кабінетом художнього виховання дітей Міністерства освіти УРСР 
від 22 грудня 1966 року, в областях республіки пройшли конкурси ''На краще виконання бального 
танцю''. Проведені обласні конкурси свідчили про широке зростання активності учнів у вивченні 
бального танцю в школі.  

Згідно рішенню ВЦРПС (Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок) та колегії Міністерства 
культури СРСР в період з серпня 1971 року по липень 1972 року проводився Всесоюзний конкурс 
виконавців бальних танців. 

Всесоюзний конкурс сприяв створенню нових гуртків, шкіл та студій бального танцю та подальшому 
розвитку радянської школи бального танцю. В ході конкурсу було створено близько 100 нових бальних 
танців, у своїй більшості основані на національних традиціях. Серед українських нових бальних танців 
були ''Ятраночка'', ''Славутянка'', ''Український ліричний'' [5]. 

3 січня 1975 року затверджене Міністерством освіти УРСР та погоджене з Міністерством фінансів 
УРСР виходить Положення ''про платні гуртки музичного виховання та хореографічні гуртки при 
початкових, восьмирічних і середніх загальноосвітніх школах Української РСР''. Гуртки музичного 
виховання та хореографічні гуртки при початкових, восьмирічних і середніх загальноосвітніх школах 
організовуються за бажанням батьків і на основі повної самооплатності. Як і раніше гурткам бального 
танцю пропонується займатись один раз на тиждень 45 хвилин [4: 17]. Керівники шкіл користувались 
цим положенням до кінця 80-их років. 

Після ІV Міжнародного конкурсу виконавців бальних танців соціалістичних країн, який відбувся у 
грудні 1979 року в Москві, в Україні активізувалась робота установ культури, освіти, профспілкових та 
комсомольських організацій по розвитку гуртків, студій та шкіл масового навчання бальному танцю, 
пропагуючи високу культуру їх виконання. Ще активніше проводилась робота по створенню радянських 
бальних танців на національній основі та їх впровадження в репертуар ансамблів та окремих виконавців. 
Але в деяких містах УРСР, порушуючи порядок, встановлений постановою секретаріату ВЦРПС, колегії 
Міністерства культури СРСР та секретаріату ЦК ВЛКСМ, без погодження з керівними органами 
культури проводились всесоюзні та міжнародні конкурси [5]. 

В постанові колегії Міністерства культури СРСР № 118 від 4 червня 1980 зазначено, що в Севастополі, 
усупереч вимогам, організовувались турніри спортивних (бальних) танців за системою ''міжнародного 
стандарту''. На конкурсах у виступах пар виконувались сторонні мистецтву бального танцю спортивні 
трюки та елементи. Не завжди костюми виконавців відповідали доладному смаку та прийнятим етичним 
нормам. Часто конкурси супроводжувались фонограмами не кращих музичних творів західних 
композиторів, а в програмі були відсутні радянські бальні танці. На підставі вищезазначеного Колегія 
Міністерства культури СРСР у постанові зазначила, що є нагальна необхідність щодо чіткого виконання 
необхідних заходів, які спрямовані на усунення певних недоліків, відкриття відділення по підготовці 
балетмейстерів та викладачів вищої кваліфікації по бальним танцям при Державному інституті 
театрального мистецтва ім. А. В. Луначарського, періодично проведення всесоюзних конкурсів 
національних бальних танців (конкурси виконавців та конкурси по створенню нових танців) [2].  

Бальні танці як вид діяльності змагання, як вид спорту стали популяризувати з 1974 року. Тоді 
зародилася тісна співпраця танцюристів і керівників ансамблів і студій бального танцю із 
спорткомітетом Радянського союзу. В результаті цього в 1976 році була прийнята спортивна 
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класифікація бальних танців. Однією з обов'язкових умов проведення конкурсів було включення в 
програму вітчизняних танців. Згодом бальні танці репресували – заборону аргументували: "бальні танці" 
є ''не тією ідеологією, яка потрібна трудящим, молодим будівничим комунізму''. Таким чином, бальні 
танці пішли в підпілля. Під різними назвами проводилися конкурси, семінари, дещо повільно, порівняно 
із Заходом, але розвиток жанру продовжувався. 

Вісімдесяті роки перебудови сприяли відновленню танцювального спорту на основі бальних танців. З 
1988 року радянські бальники почали співпрацювати з ICAD (Міжнародною Радою танцюристів 
аматорів), а в 1989 році відбувся спільний міжнародний турнір. У Швейцарії відбулися Щорічні 
Генеральні збори ICAD, на якому і було вирішено прийняти в члени Президії представника від СРСР. 
ICAD потрібно було щонайшвидше добитися свого визнання в Міжнародному Олімпійському Комітеті, а 
для цього однією з умов була наявність широкої ''географії'' країн-членів, у тому числі і СРСР. 

У 1988 році пройшла конференція громадської організації АБТ (Асоціація бального танцю СРСР) під 
егідою Міністерства культури СРСР. 

У 1989 році АБТ увійшла до всесвітньої громадської організації танцюристів-любителів ICAD, яка в 
1990 році була перейменована в Міжнародну федерацію танцювального спорту [1: 39]. 

Руйнування радянської системи дала поштовх динаміці розвитку бальної хореографії – танець входить в 
спортивний простір. Спортивний бальний танець розвивається за єдиною міжнародною програмою, яка 
складається з 5-ти європейських танців (Повільний вальс, Танго, Віденський вальс, Квікстеп та Повільний 
фокстрот) та 5-ти латиноамериканських (Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Посадобль). 

Сьогодні бальний танець – авторитетний вид спорту та мистецтва. Гуртки, школи, студії, клуби 
бального танцю займаються в загальноосвітніх школах (в позаурочний час), позашкільних навчальних 
закладах, палацах культури, центрах художньої творчості. 
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Терещенко Н. В.  Бальный танец в системе образования и эстетического воспитания. 

Статья посвящена вопросу исторического развития бального танца в системе образования и 
эстетического воспитания. В статье анализируются взгляды научных работников на вопрос 

эстетического воспитания искусством, рассматриваются приказы, положения и постановления, 
которые дали толчок для развития и распространения бальной хореографии в Советской Украине, ведь 
деятельность в сфере эстетического воспитания имеет собственную предысторию, так как дефицит 
интеллигентности прошлой эпохи способствовал презентации отмеченных вопросов организацией 

художественного воспитания в общеобразовательных школах. 

Tereshchenko N. V. The Ballroom Dance in the System of Education and Aesthetical Upbringing. 

The article is devoted to the question of the historical development of the ballroom dance in the system of 
education and aesthetical education. In the article the researches' books are analyzed on the question of the 

aesthetics education by art, the orders, position and decisions which have given the shove for the 
development and distribution of the ball choreography in the Soviet Ukraine, are examined, in fact the 
activity in the field of aesthetics education has its own prehistory, so the intelligentsia's lack of the past 

epoch has been instrumental in the presentation of the noted questions by the organization of the artistic 
education at general schools. 
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(Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова) 

РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ ВІДСУТНОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА НАСТУПНОСТІ  
В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  

В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ В. В. РЮМІНА 

У статті автор розкриває історичні аспекти існуючої проблеми відсутності безперервності та 
наступності в системі технічної освіти на початку ХХ століття в педагогічних працях 

Володимира Володимировича Рюміна. Відсутність безперервності та наступності між міськими 
училищами і середнім технічним училищем, на думку В. В. Рюміна, відіграє в подальшому негативну роль 
у формуванні повноцінної загальної освіти випускників середнього технічного училища, які навчалися 

свого часу в міських училищах. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Розкриваючи сутність принципу безперервності та 
наступності в системі технічної освіти в країні на початку ХХ століття В. В. Рюмін передбачав органічну 
єдність системи закладів освіти в підготовці висококваліфікованих фахівців для всіх галузей народного 
господарства. Система безперервності та наступності в технічній освіті мала безпосереднє 
віддзеркалення в народному господарстві та потребувала наявності єдиного навчального програмного 
зв'язку між існуючими ланками освіти: нижчої, середньої та вищої. 

Характеризуючи діяльність В. В. Рюміна як фахівця в галузі середньої технічної освіти розглянемо його 
погляди на вирішення проблеми відсутності безперервності та наступності в системі технічної освіти. 
Невирішення цієї проблеми негативно впливало на розвиток та якість підготовки технічних кадрів в країні.  
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. 

Безперервність та наступність в системі освіти є основними принципами, на яких базується сучасна 
освіта, зокрема освіта України (Конституція України ст. 53, Закон України "Про освіту", ст. 6). 
Дослідженням проблеми відсутності безперервності та наступності в системі технічної освіти на початку 
ХХ століття приділялася належна увага в монографіях дослідників історії технічної освіти початку ХХ 
століття М. М. Кузьміна, А. М. Веселова, в дисертаційному дослідженні, присвяченому розвитку 
технічної освіти початку ХХ століття Е. М. Луценко, в дослідженнях, проведених викладачами середніх 
технічних закладів освіти на початку ХХ століття М. Рудольфом і В. Свенцицьким. 

Значну увагу питанню відсутності безперервності та наступності в системі технічної освіти на 
початку ХХ століття приділяв В. В. Рюмін, аналіз педагогічної діяльності якого, набуває своєї 
актуальності в наш час. 
Формування цілей статті. Метою означеної статті є аналіз порушення зв’язку безперервності та 

наступності в системі технічної освіти на початку ХХ століття в педагогічних працях 
Володимира Володимировича Рюміна. 
Виклад основного матеріалу. Основним недоліком забезпечення безперервності та наступності в 

системі технічної освіти В. В. Рюмін вважав недоцільність існування реальних училищ та пропонував 
замінити їх найближчим часом на середні технічні училища. "Технічні середні навчальні заклади повинні 
у найближчому майбутньому замінити сучасні реальні училища" [1]. Наслідком такого висновку стає 
невідповідність суті підготовки випускників реальних училищ змінам, які відбуваються в економіці і 
потребують структурних змін в системі навчання. Середні технічні училища, на думку В. В. Рюміна, є 
найбільш доцільними як основна складова ланка між нижчою загальною освітою і вищою технічною 
освітою, за умови відповідних змін в системі та структурі навчальних програм загальної та спеціальної 
освіти в середніх технічних училищах. 

Слабкий розвиток середньої технічної освіти як основної ланки системи технічної освіти, В. В. Рюмін 
пов’язує з тим, що основний контингент для середніх технічних училищ планувалося відібрати з реальних 
училищ, відповідним чином сформувавши устав цих навчальних закладів, за яким зарахування до училища 
відбувалося на базі підготовки за навчальними програмами учнів реального училища за п’ятий клас. 
"Запропонована статутом училищ попередня підготовка учнів повинна полягати в проходженні курсу 5 
класів реального училища або рівного йому за програмою загальноосвітнього навчального закладу" [1]. 
Фактично, як зазначає В. В. Рюмін, учні реальних училищ до середнього технічного училища не прийшли 
на навчання. "Кидати навчання в реальному училищі, – розмірковує В. В. Рюмін на місці учнів реального 
училища, – до закінчення курсу якого залишається всього два роки і йти на чотири роки в середнє технічне 
училище недоцільно" [1]. В результаті, зазначає В. В. Рюмін, задум представників влади, які планували 
розвивати середні технічні училища на базі реальних училищ, зазнав невдачі. "За час існування середніх 
механіко-технічних училищ, таких осіб не поступило до нього і десятеро" [1]. 

Вивчаючи структуру абітурієнтів, що проходили навчання в середніх технічних училищах на початку 
ХХ століття, було виявлено нові перетворення в соціальних групах суспільства, які стрімко змінювали 
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зміст, форму, цілі, напрямки реформування системи освіти. В результаті проведеного В. В. Рюміним 
дослідження було встановлено, що основний склад середнього технічного училища почали складати 
вихованці міських училищ та церковно-парафіяльних. "Вони в даний час, – зазначає В. В. Рюмін, – і є 
головною складовою вихованців училища" [1]. Безпосередній прийом на навчання до технічних училищ 
із міського училища був неможливим по причині невідповідності навчальних програм в структурі 
системи освіти на початку ХХ століття в країні. Фактично, якісні зрушення в системі технічної освіти 
стали можливі за умови прийняття випускників міських училищ до середнього технічного училища. 
Таким чином, питання безперервності та наступності в системі технічної освіти було вирішено за 
рахунок річних підготовчих класів, які відкривалися при середніх технічних училищах. "На другий рік, – 
характеризуючи набір вступників до середнього технічного училища в Миколаєві, – довелося відкрити 
при ньому клас з підготовки і приймати до нього лише випускників міських училищ" [1]. В. В. Рюмін 
вважав, що цей вимушений захід з відкриття підготовчих класів ставав основною умовою подальшого 
розвитку і розв’язання проблематики існування середніх технічних училищ. 

Розв’язання проблеми питання безперервності та наступності зв’язку розглядалося на сторінках 
педагогічної преси викладачами технічних закладів освіти. "Для досягнення необхідного комплекту 
зазвичай доводиться удаватися до відкриття підготовчих класів для того, щоб підготувати в ці училища 
учнів нижчих типів загальноосвітніх учбових закладів", – наголошував М. Рудольф в статті "До питання 
про реорганізацію середньої та нижчої технічної освіти" у 1903 році [2]. 

Розвиток середньої технічної освіти як складової в системі безперервності та наступності в технічній 
освіті гальмувався, на думку В. В. Рюміна, слабкою підготовкою учнів у міських та церковно-
парафіяльних школах, та значною невідповідністю навчальних програм середніх технічних училищ та 
міських училищ. Аналізуючи свої спостереження за учнями міських училищ, В. В. Рюмін зазначає вкрай 
слабкі знання учнів цих училищ. "Чи занадто скорочене програмне навчання в міських училищах, чи 
вплив середовища, але більшість таких осіб є досить мало розвиненими" [6]. Розкриваючи недоліки 
підготовки вихованців міських училищ, які стають основним контингентом середніх технічних училищ, 
викладач В. Свенцицький підкреслює недостатність їхньої підготовки з математики, що стає на заваді 
розвитку логічного міркування майбутнього техніка: "В курсі математики міських училищ зовсім 
відсутня алгебра, а викладання арифметики та геометрії не досягає мети – розвитку в учнях здатності 
методично мислити та розмірковувати, без чого самостійна розумова діяльність зовсім неможлива" [3]. 

Фактично відсутність безперервності та наступності між міськими училищами і середнім технічним 
училищем, на думку В. В. Рюміна, відіграє в подальшому негативну роль у формуванні повноцінної 
загальної освіти випускників середнього технічного училища, які навчалися свого часу в міських 
училищах. В. В. Рюмін зазначає, що учні самостійно намагаються надолужити "білі плями" в своєму 
загальному розвитку, але отримані ними знання мають не систематичний та хаотичний характер.  

У 1912 році проблему безперервності та наступності переходу учнів міських училищ до середніх 
навчальних закладів в тому числі і в середні технічні училища намагалися вирішити на державному рівні 
через введення додаткових навчальних дисциплін у міських училищах (введення елементів алгебри, 
геометрії та фізики). Але загальний рівень підготовки учнів міських училищ залишався вкрай низьким і 
потребував реформування загальної системи освіти в країні. 

Становлення середньої технічної освіти як основної ланки технічної освіти в країні на початку ХХ 
століття проходило в умовах відсутності зв’язку з вищою технічною школою.  

Характеризуючи обмежені можливості випускників середніх технічних училищ в отриманні вищої 
технічної освіти, В. В. Рюмін визначає їхні перспективи: "Середні технічні училища дають їх 
випускникам звання техніки з досить обмеженими правами. Одним із таких прав є право на вступ до 
вищих технічних навчальних закладів. Однак, це право є вужче ніж права осіб, які закінчують реальні 
училища або кадетські корпуси, тим паче вони є вужче прав осіб, що закінчують гімназії" [1]. 

Обмеженість доступу випускників середніх технічних училищ до вищих технічних закладів освіти 
була закладена в принципах, задекларованих представниками офіційної влади царату. "Щоб кожна 
школа відповідала виключно видам підготовки промислових діячів відповідного рівня і не слугувала для 
переходу в школу по підготовці діячів вищого розряду'', – наголошувалося в ''Проекті загального 
нормального плану промислової освіти в Росії" [4] . 

Розкриваючи позицію царського уряду обмежувати доступ випускникам середніх технічних училищ 
до вищих технічних шкіл, професор М. М. Кузьмін надає характеристику причин цього явища: "До 
вищих навчальних закладів, вважали вони (представники царського уряду), варто було допускати лише 
випускників гімназій, тобто молодь, яка належить до найбільш привілейованих верств суспільства, а 
реальні училища, а тим паче технічні навчальні заклади, які належать до середніх прошарків населення, 
повинні були випускати вихованців в життя та готувати їх до того, щоб вони займали середні командні 
посади в промисловості, торгівлі і транспорті" [5]. 
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В. В. Рюмін, проводячи дослідження з визначення причин обмеженості прав вихованців середніх 
технічних училищ на отримання вищої технічної освіти, визначає низку актуальних проблем, які стають 
на заваді безперервності та наступності в системи технічної освіти в країні. 

В. В. Рюмін дослідив вступ вихованців середніх технічних училищ до вищих технічних закладів 
освіти за складанням іспитів та за конкурсом атестатів. 

Досліджуючи питання вступу до вищого навчального закладу і складання іспитів із математики, 
фізики та російської мови, В. В. Рюмін визначає той факт, що досить суттєво різняться програми 
підготовки з математики в середніх технічних училищах із гімназіями та реальними училищами. "Щодо 
програми з елементарної математики середніх технічних училищ, то вони не збігаються з гімназійними" 
[1]. В свою чергу, зазначає В. В. Рюмін і той факт, що лише гімназійна програма з математики 
відповідала програмним вимогам вступу до вищих технічних шкіл. Оцінюючи перспективи випускників 
середніх технічних училищ на вступному іспиті з математики до вищих технічних закладів освіти 
порівняно з випускниками гімназій та реальних училищ, В. В. Рюмін розкривав існуючу нерівність умов 
вступу для вихованців середніх технічних училищ. 

Аналізуючи матеріали робіт В. В. Рюміна, які присвячені цій проблемі, приходимо до висновку, що 
Володимир Володимирович приділяв особливу увагу висвітленню невигідного положення вихованців 
середнього технічного училища під час іспитів з математики при вступі до вищих технічних закладів 
порівняно з випускниками гімназій та реальних училищ. "У той час як абітурієнти реальних училищ та 
гімназій з’являються на конкурсний екзамен до вищого навчального закладу через три місяці після того, 
як склали випускний екзамен з математики, випускники технічних шкіл приймають участь у конкурсі 
через три роки після екзамену з математики, який проходив при переході з першого класу до другого" 
[1]. Таким чином, на думку В. В. Рюміна, випускники середнього технічного училища на конкурсному 
екзамені з математики можуть застосовувати лише залишкові знання 3-річної давнини, що суттєво 
впливає на якість відповіді абітурієнта. 

Продовжуючи дослідження аналізу підготовки учнів середніх технічних училищ до іспитів у вищому 
навчальному закладі з російської мови, В. В. Рюмін констатує факт відсутності, взагалі, в програмі 
навчання в середніх технічних училищах підготовки учнів з російської мови. "Освітніх предметів… в 
училищі не проводять. В тому числі на жаль було відсутнє викладання російської мови. В результаті, – 
наголошує В. В. Рюмін, – до кінця курсу училища, учні пишуть більш безграмотно, ніж вони писали при 
вступі" [2]. Недосконалість навчальної програми для середніх технічних училищ, на думку В. В. Рюміна, 
є результатом того, що на екзамені з російської мови абітурієнти середніх технічних училищ отримували 
незадовільні оцінки. 

Проводячи аналіз невідповідності навчальних планів та програм середніх технічних училищ і вимог 
до знань абітурієнтів вищих технічних шкіл, викладач В. Свенцицький у статті "Причини нестачі" 
підсумував цей факт: "Середні технічні училища не можуть бути навчальними закладами, які готують до 
вищої школи" [3]. Проблема слабкої навчальної підготовки вихованців середнього технічного училища 
знаходить своє відображення в навчальних планах і навчальних програмах, особливо це стосувалося 
підготовки за загальноосвітніми дисциплінами, відмічає таке положення кандидат педагогічних наук 
Е. М. Луценко в своєму дисертаційному дослідженні "Розвиток середньої спеціальної освіти в Україні в 
другій половині ХІХ століття" [6]. 

У результаті детального ознайомлення та порівняння програм з фізики середнього технічного 
училища з програмами гімназій та реальних училищ В. В. Рюмін зробив висновок, що учні середніх 
технічних училищ отримують кращу підготовку, ніж гімназисти та учні реальних училищ. Перевагою, на 
його думку, є той факт, що в училищі фізичні явища за програмою навчання паралельно підлягають 
розгляду з позицій механіки та хімії. "Тільки екзамен з фізики для техніків легше, ніж для реалістів та 
гімназистів, тому що програма з фізики в технічних училищах є більш різноманітною, ніж в 
загальноосвітніх середніх школах. Полегшує цей іспит і знання техніки, в широких межах механіки та 
хімії, які викладають в технічних училищах як окремі предмети" [1]. 

В. В. Рюмін приділив значну увагу аналізу альтернативної можливості вступу до вищої технічної 
школи випускників середніх технічних училищ за конкурсом атестатів. Завдяки проведеному 
В. В. Рюміним дослідженню було встановлено, що можливість бути зарахованими випускникам середніх 
технічних училищ на вакантні місця у вищих навчальних закладів за конкурсом атестатів була 
мінімальною. Розкриваючи сутність проблеми В. В. Рюмін довів, що випускники гімназій та реальних 
училищ мали нічим не підкріплений пріоритет. "Там, де зарахування відбувається за конкурсом атестатів 
для них вільних вакансій не залишається. Вакансії заповнюються послідовно особами, які закінчили 
гімназії, потім реальні училища і вже після них випускниками середніх училищ інших типів" [5]. 

Підтримував прогресивні намагання В. В. Рюміна надати рівні можливості випускникам середніх 
технічних училищ з випускниками гімназій вступати до вищих технічних шкіл на сторінках Технічної і 
комерційної освіти на початку ХХ століття викладач Назаров, який наголошував, що з вихованця 
середнього технічного училища можливо отримати більш якісно підготовленого інженера, який 
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знайомий із практичним застосуванням отриманих знань, крім того, добре розуміється на праці 
робітника і майстра. "Перетворення найбільш видатних по своїх здібностях середніх техніків на 
інженерів зовсім не небажано і не невигідно для держави. В усякому разі вигідніше за випуск інженерів-
білоручок, якими виходять в більшості випадків з вищих училищ вихованці гімназій. Ми вважаємо, що 
принцип вільної конкуренції на промисловому терені для обох категорій осіб, що вступають у вищі 
спеціальні училища, має бути прийнятний" [7]. 

Розкриваючи прогресивні намагання надати рівні можливості випускникам середніх технічних 
училищ з випускниками гімназій і реальних училищ, В. В. Рюмін провів узагальнення з обґрунтуванням 
у статистичному звіті за 1906-1909 роки кількості випускників миколаївського середнього механіко-
технічного училища, які поступили до вищої технічної школи. "Таким чином, – констатує В. В. Рюмін, – 
лише 24 % випускників, які закінчили училище, пішли до вищої школи" [1]. В результаті В. В. Рюмін 
підтвердив наявність невирішеної проблеми. 
Висновки. В. В. Рюмін вважав недоцільність існування реальних училищ і заміни їх найближчим 

часом на середні технічні училища. Наслідком такого висновку стає невідповідність суті підготовки 
випускників реальних училищ змінам, які відбуваються в економіці країни і потребують структурних 
змін в системі освіти. 

Фактично, якісні зрушення в системі технічної освіти, на думку В. В. Рюміна, стали можливі за умови 
прийняття випускників міських училищ до середнього технічного училища. Таким чином, питання 
безперервності та наступності в системі технічної освіти прийняли форму річних підготовчих класів, які 
відкривалися при середніх технічних училищах. В. В. Рюмін вважав, що цей вимушений захід із 
відкриття підготовчих класів ставав основною умовою подальшого розвитку і розв’язання проблематики 
існування середніх технічних училищ. 

Розвиток середньої технічної освіти як складової в системі безперервності та наступності в технічній 
освіті, гальмувався, на думку В. В. Рюміна, слабкою підготовкою учнів у міських та церковно-
парафіяльних школах та значною невідповідністю їхнього рівня програмам середніх технічних училищ. 

Відсутність безперервності та наступності між міськими училищами і середнім технічним училищем, 
на думку В. В. Рюміна, відіграє в подальшому негативну роль у формуванні повноцінної загальної освіти 
випускників середнього технічного училища, які навчалися свого часу в міських училищах. В. В. Рюмін 
зазначає, що учні самостійно намагаються надолужити ''білі плями'' в своєму загальному розвитку, але 
отримані знання мають несистематичний та хаотичний характер. 

Досліджуючи питання вступу до вищого навчального закладу і складання іспитів з математики, 
фізики та російської мови, В. В. Рюмін визначає той факт, що досить суттєво різняться програми 
підготовки з математики в середніх технічних училищах з гімназіями та реальними училищами. 

Підсумовуючи можливі перспективи випускників середніх технічних училищ вступити до вищої 
технічної школи на умовах іспиту, В. В. Рюмін відмітив добру підготовку вихованців середніх технічних 
училищ лише з фізики, але загалом за підсумком середнього балу всіх іспитів шанс бути зарахованим у 
них, залишався незначним. 

Було встановлено, що можливість бути зарахованими випускникам середніх технічних училищ на 
вакантні місця у вищих навчальних закладів за конкурсом атестатів була мінімальною. Розкриваючи 
сутність проблеми В. В. Рюмін довів, що порядок зарахування за конкурсом атестатів до вищої технічної 
школи випускників гімназій та реальних училищ мали нічим не підкріплений пріоритет. 
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Паскаленко В. В. Раскрытие проблемы непрерывности и последовательности в системе 
технического образования в стране в начале ХХ века в педагогических трудах В. В. Рюмина. 

В статье автор раскрывает исторический аспект проблемы беспрерывности и последовательности в 
системе технического образования в начале ХХ века в педагогических трудах 

Владимира Владимировича Рюмина. Отсутствие беспрерывности и последовательности между 
городскими училищами и средним техническим училищем, по мнению В. В. Рюмина, играет в 

дальнейшем негативную роль в формировании полноценного общего образования выпускников среднего 
технического училища, которые учились в свое время в городских училищах. 

Paskalenko V. V. Disclosing the Problem of the Continuity and Consistency in the System of the Technical 
Education in the Country at the Beginning of the XX Century in V. V. Riumin's Pedagogical Works. 

In his article the author discloses the historical aspect of the continuity and consistency problem in the system of 
the technical education at the beginning of the XX century in the V. V. Rumin's pedagogical works. The absence 
of the continuity and consistency between the city vocational schools and the secondary vocational school, in 

V. V. Riumin's view, plays hereafter the negative role in the formation of the alumni's meaningful general 
education of the secondary vocational school, who have studied in the city vocational schools at the proper time. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ: СУТНІСТЬ, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

У статті досліджено доцільність використання інтегративного підходу як основи формування 
готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку обдарованості старшокласників, з'ясовано 

зміст понять ''інтеграція'', ''інтегративний підхід'', визначено можливі напрямки здійснення інтеграції. 
Автор вважає, що опанування педагогічними технологіями інтегрованого навчання як одного зі способів 

підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями набуває вагомого значення у розвитку 
професійної компетентності вчителя природничих дисциплін. Одним із пріоритетів сучасної 
підготовки є опанування методології та теорії інтеграції у галузі психолого-педагогічних та 
профілюючих дисциплін, оволодіння вчителем методикою проведення горизонтального та 
вертикального інтегрування змісту природничих дисциплін. Підготовку вчителя до розвитку 

академічної обдарованості старшокласників пропонуємо здійснювати на основі  
інтегративного підходу шляхом використання в навчальному процесі взаємозв’язків: ВНЗ – школа – 

інститути післядипломної педагогічної освіти – робота методичних освітніх структур − індивідуальна 
та самостійна робота вчителя у ході навчального процесу – ВНЗ. 

Постановка проблеми. Характерною тенденцією ХХІ століття є всесвітня глобалізація. Розвиток 
економіки на міжнародному рівні, створення транснаціональних корпорацій детермінують необхідність 
формування світового освітнього простору, що знайшло своє відображення в підписанні рядом 
європейських держав Болонської угоди, реалізація якої зумовила проникнення і впровадження 
інтеграційних процесів в освітню мережу. 

Формування готовності вчителя природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості 
старшокласників доцільно організовувати на засадах інтегративного підходу, який є необхідним 
підґрунтям для успішного вирішення піднятої проблеми [1: 203-211]. 

Застосування інтегративного підходу потребує детального з’ясування сутності самого поняття 
''інтеграція'', визначення можливих напрямків інтеграції.  
Мета статті: проаналізувати тлумачення понять ''інтеграція'' та ''інтегративний підхід в освіті'', 

існуючих шляхів реалізації інтегративного підходу в навчанні, основних закономірностей та механізмів 
здійснення інтеграції. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній педагогічній літературі спостерігається 

неоднозначність у тлумаченні категорій ''інтеграція'' та ''інтегративний підхід''. Проблема інтеграції у 
навчанні в різних її аспектах досліджувалась багатьма дидактами та методистами. Суть інтеграції, її 
форми та види розкриваються в дослідженнях М. Арцишевської, Г. Білецької, В. Бузько, Л. Васіної, 
І. Вереітіної, О. Вознюка, К. Волинець, Т. Волкової, О. Войтович, Т. Гладюка, С. Гончаренка, 
Л. Дольнікової , О. Дубасенюк, О. Дятлової, О Логінової, Н. Лосєвої , Т. Мантули, В. Моштука, С. Рибак, 
Н. Самарук, Л. Сліпчишин, Р. Собко, І. Угринюк, Л. Хомич та інших.  

У працях Н. Буринської, С. Величко, Г. Білецької, І, Зверєва, Я. Кміта, Л. Ковальчук, І. Козловської, 
В. Коломійця, А. Мягкової, Т. Нужної, Т. Пушкарьової, С. Рибак, К. Шевчук та інших учених доведено, 
що розв’язання завдань шкільної природничо-наукової освіти потребує застосування в навчанні учнів 
інтегрованого підходу.  

Шляхи та умови інтеграції висвітлюються у працях Г. Білецької, Л. Васіної, В. Моштука, Р. Собко, 
Е. Геніке, Є. Чапко, В. Дедовича, Ю. Діка, А. Пінського, В. Усанова, О. Костенко, В. Моштука, 
Г. Федорця та інших. 

Більшість дослідників обґрунтовують інтегративний підхід в освіті як вищий щабель розвитку 
педагогічного знання, зокрема, О. Дубасенюк, О. Вознюк, Л. Дольнікова, О. Дятлова, К. Левківська, 
В. Моштук, Р. Собко, Н. Самарук, В. Похонський та ін.  

Значна кількість досліджень у напрямку вивчення умов та закономірностей упровадження 
інтегративного підходу в освіту проводиться в Росії. Виконано низку досліджень, у яких інтеграція 
інтерпретується як основа системних знань майбутнього вчителя (Л. Качалова); як провідна форма 
організації змісту освіти на основі всезагальності і єдності законів природи, цілісності сприйняття 
суб’єктом оточуючого світу (Г. Монахова); як засіб формування цілісної системи знань (Ю. Семін). 
Дослідження В. Разумного, присвячені змісту інтегративної освіти й інтеграції культури і освіти як 
феномену нової цивілізації. Р. Алюшин вивчав підготовку майбутнього вчителя до здійснення 
інтегративного підходу в процесі викладання дисциплін природничого циклу, І. Баришнікова аналізує 
використання інтегративного підходу до досліджень Я-концепції особистості у вітчизняній психології. У 
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роботах В. Кірілова, Л. Весніної, Л. Свєтської виокремлюються дидактичні засоби формування 
готовності вчителя до здійснення інтегративного підходу в процесі професійної діяльності. 

У педагогічних дослідженнях інтеграцію розглядають як ефективний засіб формування в учнів 
узагальненої системи знань і вмінь. У контексті нашого дослідження доцільним вважаємо проаналізувати 
сутність понять ''інтеграція'' та ''інтегративний підхід'' і визначити особливості застосування 
інтегративного підходу у процесі формування готовності вчителя природничих дисциплін до розвитку 
академічної обдарованості старшокласників. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Термін ''інтеграція'' у перекладі з латинської, означає 

відновлення, заповнення, об’єднання в ціле деяких частин. Ідея єдності наукового знання ґрунтується на 
основних законах діалектики, зокрема на обґрунтуванні єдності природи і матерії взагалі. В різні історичні 
періоди думка про єдність матеріального світу знаходила свої втілення в філософії (Ф. Бекон, Г. Гегель, 
Г. Сковорода, Г. Спенсер). Проблемам філософського обґрунтування методології інтегративного підходу 
присвячені роботи Б. Бім-Бада, А. Королькова, А. Лосєва, А. Малишевського, Л. Рубінштейна.  

О. Дятлова, аналізуючи архівні матеріали, історичні джерела, дійшла висновку, що основи розвитку 
ідеї інтеграції виникли у період античності, коли зародилася ідея єдності наукового знання. До неї 
пізніше звертались мислителі та педагоги середньовіччя, епохи Відродження, нового часу. Базові ідеї 
інтегрованого навчання, що ґрунтувались на положенні про встановлення природних зв’язків між 
елементами навчальної інформації, розроблені в період класичної педагогіки ХVІІІ-ХІХ століть. 
Подальший розвиток теоретичних основ і провідних напрямків інтеграції змісту навчання пов'язаний із 
діяльністю видатних представників реформаторської педагогіки на межі ХІХ-ХХ століть, які стали 
засновниками проблемно-комплексного навчання у школі на міжпредметній основі [2: 7]. 

Ідея єдності світу проникала і в педагогіку як розуміння необхідності вивчення явищ і процесів у 
взаємозв’язку та взаємозумовленості. У працях Я. Коменського провідними є принципи цілісності та 
єдності знань, їх узагальнення та систематизації, логічної послідовності та структурування, що є 
ознаками інтеграції знань. ''Все, що знаходиться у взаємозв’язку, потрібно викладати в такому ж 
взаємозв’язку'' [3: 137]. Р. Алюшин [4] звертає увагу, що інтеграція як поліфункціональне педагогічне 
явище проаналізоване в історико-педагогічних і теоретичних наукових роботах ХХ століття.  

У роботах А. Данилюка [5] виокремлюється 3 етапи історії інтеграції в освіті ХХ століття: 
І етап – кінець ХІХ – початок ХХ століття – трудова школа (П. Блонський, Дж. Дьюї, 

Г. Кершенштейнер, А. Макаренко, Т. Рубінштейн, С. Шацький). Як основа створення системи освіти, 
інтеграція була розглянута на початку ХХ століття в США Д. Дьюї, а в 20-тих роках у Росії теорію 
створення системи освіти на інтегративній основі обґрунтували С. Шацький і М. Рубінштейн.  

Цей етап характеризується виникненням двох напрямків: предметності (диференціація) і комплексності 
(інтеграція). Предметність, при якій навчання структурується за видами культурної діяльності, уявляється 
як протилежність до комплексності (інтеграція різнопредметних знань довкола деяких життєвих проблем), 
спосіб організації навчання, що протистоїть і принципово відрізняється від комплексності. 

Саме радянська трудова школа набула першого досвіду організації навчання на інтегративній основі, 
ідеологами якого були П. Блонський, Н. Крупська, А. Луначарський, С. Шацький. Ідеї 
міждисциплінарності розкриті в документах про народну освіту ''Положенні про єдину трудову школу'', 
''Основних принципах єдиної трудової школи'' (1918 р). Основними напрямками комплексного навчання 
були: концентрація, кореляція навчального матеріалу, проведення асоціацій. Концентрація – об’єднання 
навчального матеріалу навколо окремих комплексних тем, практичне застосування знань, відображення 
їх у трудовій діяльності (профорієнтація). Кореляція – процес об’єднання навчального матеріалу різних 
навчальних дисциплін на основі внутрішніх зв’язків і відношень між різними галузями знань. 
ІІ етап – 50-70-ті роки ХХ століття – міжпредметні зв’язки (І. Звєрєв, В. Кондаков, М. Левіна, 

Н. Лошкарьова, В. Максимова). Комплексна розробка проблеми міжпредметних зв’язків розпочалася з 
середини 50-тих років ХХ століття. Дана проблема розглядалася під кутом встановлення зв’язків між 
предметними і професійно-технічними знаннями. Міжпредметні зв’язки дозволяють включити в освітній 
процес не лише внутрішньопредметні, але і міжпредметні знання. Це якісно змінює традиційний 
характер освіти, створює необхідні умови для організації освітнього простору й якісно нової системи 
організації освіти. І. Звєрєв, В. Максимова, М. Левіна, Н. Лошкарьова, Н. Сорокін, Г. Федорець, 
П. Кулагін в 70-ті роки стали розглядати інтеграцію як основу встановлення і розвитку змістових, 
системних, дидактичних зв’язків між шкільними навчальними дисциплінами. 
ІІІ етап – 80-90 рр. ХХ століття – власне інтеграція (Г. Герасимов, К. Колесіна, В. Фоменко) в освіті 

характеризується тим, що поняття ''міжпредметні зв’язки'' поступово втрачає своє значення і 
поступається місцем дефініції ''інтеграція''. Ю. Бабанський, А. Данилюк, М. Скаткін, К. Колесіна, 
В. Фоменко розглядають інтеграцію як один із найважливіших дидактичних принципів. 

На сьогоднішній день багато науковців продовжують вивчати цей аспект педагогічної науки з точки 
зору використання міжпредметного підходу. Зокрема вони вивчають проблематику педагогічного 
забезпечення міжпредметності (Т. Бугеря, Н. Самарук, Л. Хомич), МПЗ як педагогічну основу 
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успішності процесу підготовки викладачів (О. Мацюк), МПЗ природничих дисциплін (В. Левашова), 
використання МПЗ у процесі викладання фізики (В. Бузько, С. Величко, О. Войтович, С. Рибак, 
Н. Сичевська), використання МПЗ під час вивчення хімії (Л. Ковальчук, Т. Нужна, І. Герасименко, 
І. Онопрієнко), МПЗ як складову шкільної географічної освіти (С. Капіруліна). 

Поняття ''інтеграція'' та ''інтегративний підхід'' не мають однозначного визначення, тому проведемо 
короткий контекстний аналіз цих термінів. 

У філософському енциклопедичному словнику [6: 210] ''інтеграція'' розглядається як процес чи дія, 
що мають своїм результатом цілісність, об’єднання, з’єднання, відновлення єдності. 

Великий енциклопедичний словник під редакцією А. М. Прохорова дає визначення поняття 
''інтеграція'' як стану зв’язаності окремих диференційованих частин і функцій системи загалом, а також 
як процес, що веде до такого стану [7: 317]. 

У Короткому словнику сучасних понять та термінів ''інтеграція'' трактується як взаємопов’язаність, 
системне поєднання, включення в єдине ціле і, відповідно, процес встановлення таких зв’язків, а також 
зближення, об’єднання організацій, галузей, регіонів, країн і т. д. (протилежність диференціації) [8: 203]. 

Соціологічний енциклопедичний словник тлумачить ''інтеграцію'' як процес, результатом якого є 
досягнення єдності і цілісності, узгодженості всередині системи, що ґрунтується на взаємозалежності 
окремих спеціалізованих елементів [9: 106]. 

В. Омушкін і Е. Огарьов термін ''інтеграція'' розглядають в контексті проблеми неперервної освіти і 
трактують як процес і результат взаємодії відокремлених структурних елементів якої-небудь сукупності, 
що призводить до оптимізації зв’язків між ними і до їх об’єднання в єдине ціле, тобто єдину систему, що 
володіє новими якостями і новими потенційними можливостями [10: 66]. 

На думку Л. Левківської [11: 180] інтеграція знань – динамічний, безперервний, суперечливий процес, 
який потребує прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів знань, виявлення 
специфіки структурування предметних й інтегрованих знань та передбачає застосування адекватних 
змісту форм, методів, засобів навчання. Крім того, інтеграція пов’язана з узагальненням, ущільненням, 
конкретизацією, які спричинені необхідністю покращення і полегшення зберігання, передачі, засвоєння і 
використання цих знань, а також з їх упорядкуванням, класифікацією, систематизацією, 
взаємопроникненням різних методів пізнання і моделюванням, відтворенням цілісності складно 
організованих об’єктів. 

У сучасній педагогічній теорії змістова інтеграція тісно пов’язана з технологічною, яка передбачає 
поєднання (інтеграцію) методів і форм організації навчання, притаманних різним моделям навчального 
процесу. Ці дослідження стали підставою для введення нової педагогічної категорії ''інтегративний 
підхід в освіті'', тобто побудову змісту (окремого предмета або освітньої галузі) у вигляді дидактичної 
моделі, що розробляється на основі обґрунтованого поєднання елементів знань з різних предметів і 
реалізується з використанням інтегрованих форм і методів організації навчання [11: 7]. 

''Енциклопедія освіти'' визначає інтегративний підхід в освіті як підхід, що веде до інтеграції змісту 
освіти, тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність [12: 356]. Результатом інтегративного 
підходу можуть бути цілісні знання різних рівнів – цілісність знань про дійсність; про природу з тієї чи 
іншої освітньої галузі, предмета, курсу, розділу, теми. 

Розвиток інтегративних тенденцій як суттєвої ознаки сучасного наукового та прикладного знання 
набуває особливого значення за умов інформаційного перенавантаження сучасного навчально-
пізнавального процесу. О. Вознюк та О. Дубасенюк вважають, що доцільно виділяти ''три етапи розвитку 
науки: синтетичний, що добуває багатозначний смисловий контекст пізнання Всесвіту; аналітичний, що 
добуває однозначний контекст такого пізнання, і знову синтетичний, де інтегруються досягнення 
перших двох етапів'' [14: 163]. Сукупність теоретичних положень, що пояснюють сутність феномена 
інтеграції у сучасній педагогіці, об’єднані загальним поняттям ''інтегративний підхід'':  у результаті 
інтеграції раніше самостійні елементи поєднуються та певним чином синтезується у цілісну систему на 
основі встановлення функціональних взаємозв’язків, взаємного переходу та доповнення, керування, 
зближення теорій навчання і виховання, об'єднання в системах організації освіти та її змісту. 

Інтеграція в освіті виконує такі функції: освітню, виховну, розвивальну, психологічну, методологічну, 
організаційну. При цьому інтеграція може мати різні форми: предметно-образну, понятійну, світоглядну, 
діяльнісну, концептуальну тощо. До головних способів інтеграції належать: уніфікація, універсалізація, 
категоріальний синтез, екстраполяція, узагальнення, моделювання, систематизація [14: 95-96]. 

О. Логінова [15] робить висновки, що інтегрований підхід в освіті зумовлений всезагальною єдністю 
світу і передбачає цілісність особистості дитини, що формується, цілісність процесу навчання 
(взаємозв’язок процесів викладання і навчання, єдність змісту та методів навчання, міжпредметні 
зв’язки, взаємозалежність навчальної і позаурочної діяльності). Вона пропонує здійснювати підтримку 
обдарованих школярів на основі інтегративного підходу шляхом використання в навчальному процесі 
взаємозв’язків: школа – ВНЗ (наука); школа – додаткові навчальні заняття – індивідуальна та самостійна 
робота в ході навчального процесу. Однією із умов реалізації інтегративного підходу в розвитку 
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обдарованості школярів дослідниця вбачає в проектуванні і реалізації індивідуальних і групових 
стратегій. Крім того дослідниця пропонує різні варіанти збагачення програм: поглиблення знань, 
розвиток інструментарію отримання знань (навчання прийомам опрацювання матеріалу, роботи з 
різними джерелами, включаючи іноземні, розвиток техніки запам’ятовування). Вчителю відводиться 
роль супервізора: він забезпечує умови психолого-педагогічного супроводу і надає підтримку у 
самореалізації. Таким чином, інтегративний підхід у роботі з обдарованими особистостями забезпечить 
цілісність освітнього процесу, діагностичну спрямованість, свободу вибору форм, методів, засобів 
навчання, індивідуальний темп розвитку. 

Особливо важливими є вміння та готовність вчителя природничих дисциплін формувати цілісну 
картину світу на основі інтеграції знань профілюючих дисциплін. Цілісність знань учнів про природу – 
необхідна умова наявності у них адекватного дійсності образу світу як вихідного пункту і результату 
пізнавального процесу, блокування руйнівної діяльності людини у природі та суспільстві [10]. 
Ізольоване, розрізнене вивчення природничих дисциплін у загальноосвітній школі, збільшення обсягу 
наукової інформації, поява нових підходів до інтерпретації явищ і понять та завдання, які стоять перед 
професійною школою, виявляють суперечності між традиційними способами формування змісту 
фундаментальних дисциплін і вимогами до професійно зорієнтованої підготовки майбутніх фахівців. 
Л. Дольніковою було встановлено [17]: 

• зміст курсів природничих дисциплін недостатньо інтегрований зі змістом фахових дисциплін, 
що є причиною низької мотивації вивчення цих дисциплін як другорядних у подальшому 
навчанні та професійній діяльності; 

• тексти підручників із природничих дисциплін перевантажені інформацією, візуально 
недостатньо репрезентують основний зміст навчальної дисципліни і є недостатньо 
структуровані; 

• у процесі вивчення природничих дисциплін недостатньо використовуються логічні та 
дидактичні засоби структурування, ураховуючи індивідуальні можливості студентів. 

Р. Алюшин вважає, що оптимізація підготовки вчителя до здійснення інтегративного підходу в 
процесі викладання дисциплін природничого циклу можлива, якщо інтеграція виступає як провідна 
форма організації професійної освіти на основі всезагальності і єдності законів природи і суспільства, 
цілісності сприйняття суб’єктом сучасної картини світу. Цей процес буде успішним за умови реалізації 
сукупності психолого-педагогічних умов: спрямованість професійної підготовки вчителя на актуалізацію 
і формування мотиваційно-ціннісного відношення до здійснення інтегративного підходу в процесі 
викладання дисциплін природничого циклу; фундаменталізація професійної освіти як відображення 
інтегративних процесів у природничій підготовці вчителів; моделювання інтегрованих курсів для 
викладання дисциплін природничого циклу; здійснення керівництва процесом формування готовності 
вчителів до реалізації інтегративного підходу в професійній діяльності. 

Важливим напрямком є вивчення шляхів здійснення інтеграції в освіті та обґрунтування підходів до 
інтеграції знань. І. Козловська [16: 13-14] обґрунтовує доцільність використання синергетичного та 
проблемного підходів до інтеграції знань на основі загальнонаукового, гносеологічного, логіко-
психологічного та філософського аспектів єдності знань. Методологічна обґрунтованість інтеграції знань 
забезпечується дотриманням принципів історизму, єдності якості та кількості, діалектичного 
заперечення, розвитку, каузальності, об’єктивності, науковості, всебічності вивчення явищ й процесів та 
взаємозв’язку і взаємозумовленості явищ.  

Загальнонауковий та філософський аналіз інтеграції знань дозволив І. Козловській обґрунтувати 
методологічні підходи до інтеграції знань, зокрема: історико-філософський, системний, проблемний, 
структурний, функціонально-організаційний, прогностичний підходи. Також дослідниця вводить і 
обґрунтовує поняття ''інтегрологія'' − галузь наукового знання про суть, закономірності та застосування 
інтеграції. На її думку дидактична інтегрологія досліджує інтегративні процеси в межах теорії освіти та 
навчання. Специфічним методом інтегрології є метод інтеграційного аналізу, сутність якого полягає у 
розробці алгоритму, який забезпечує формування цілісної системи шляхом інтеграції елементів, 
відібраних з метою вирішення конкретної проблеми. 

Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту навчання, на думку Л. Дольнікової, 
може бути реалізований такими способами: побудова інтегративних структурно-логічних схем; розробка 
інтегративних дидактичних одиниць; створення пакету контрольних матеріалів для самостійної роботи; 
використання узагальнювальних таблиць для аналізу, класифікації та характеристики властивостей 
певних об’єктів вивчення; застосування творчо-пошукових методів і створення на заняттях проблемних 
ситуацій; відбір наукових текстів та створення комплексу науково-методичних рекомендацій і вказівок із 
природничих дисциплін, ураховуючи інтегративно-диференційований підхід. 

На відміну від відомих підходів до структурування змісту (графи, структурні формули, структурно-
логічні схеми) Л. Дольнікова пропонує горизонтальне та вертикальне інтегрування змісту природничих 
дисциплін. Під час горизонтального структурування змісту навчального матеріалу реалізується 
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герменевтичний аспект: з великої кількості пов’язаних між собою змістових елементів шляхом інтеграції 
змісту природничих дисциплін створюється цілісна система знань про об’єкт. Вертикальне 
структурування передбачає диференціацію змісту навчальних дисциплін і шляхом диференціації 
когнітивних компонентів зумовлює диференціацію за принципом концентрів. Це сприяє перенесенню 
акцентів з предметного на предметно-інтегративне навчання і створенню цілісної системи знань про 
об’єкт. На основі цього підходу розроблені та впроваджені в навчальний процес комплексні інтегративні 
контрольні завдання, інтегративні дидактичні одиниці, зважаючи на індивідуальні особливості студента. 
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок. Опанування педагогічними 

технологіями інтегрованого навчання як одного зі способів підготовки вчителя до роботи з 
обдарованими учнями, з огляду на міждисциплінарність сучасного культурно-освітнього простору й 
тенденції до інтеграції, набуває вагомого значення у розвитку професійної компетентності вчителя 
природничих дисциплін. 

Одним із пріоритетів сучасної підготовки є опанування методології та теорії інтеграції у галузі 
психолого-педагогічних та профілюючих дисциплін. Крім того, вчитель має оволодіти методикою 
проведення горизонтального та вертикального інтегрування змісту природничих дисциплін.  

Підготовку вчителя до розвитку академічної обдарованості старшокласників пропонуємо здійснювати 
на основі інтегративного підходу шляхом використання в навчальному процесі взаємозв’язків: ВНЗ 
(навчання та розвиток особистості вчителя) – школа (професійне становлення, набуття досвіду роботи з 
академічно обдарованими дітьми, освоєння досвіду вчителів школи, вироблення власної технології 
роботи з обдарованими учнями) – інститути післядипломної педагогічної освіти (вивчення нових 
стратегій та технологій роботи з обдарованими учнями) – робота методичних освітніх структур 
(методичні кабінети, методичні об’єднання, творчі групи у міжкурсовий період) − індивідуальна та 
самостійна робота вчителя у ході навчального процесу (самоосвіта, участь у професійних семінарах, 
конференціях, конкурсах) – ВНЗ (вивчення та узагальнення досвіду вчителів). 
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Ващук Е. В. Интеграция и интегративный подход как основа формирования готовности учителя к 
работе с одаренными детьми: сущность, пути реализации. 

В статье исследуется целесообразность использования интегративного подхода как основы 
формирования готовности учителей естественных дисциплин к развитию одаренности 

старшеклассников, выяснено содержание понятий ''интеграция'', ''интегративный подход'', определены 
возможные направления совершения интеграции. Автор считает, что овладение педагогическими 
технологиями интегрированного обучения как одного из способов подготовки учителя к работе с 

одаренными учениками приобретает особое значение в развитии профессиональной компетентности 
учителя естественных дисциплин. Одним из приоритетов современной подготовки являются овладение 
методологией и теорией интеграции в сфере психолого-педагогических и профилирующих дисциплин, 

овладение учителем методикой проведения горизонтального и вертикального интегрирования 
содержания естественных дисциплин. Подготовку учителя к развитию академической одаренности 

старшеклассников мы предлагаем совершать на основе интегрированного подхода путем использования 
в учебном процессе взаимосвязей: ВУЗ – школа – институты последипломного педагогического 

образования – работа методических образовательных структур – индивидуальная и самостоятельная 
работа учителя в ходе ученого процесса – ВУЗ. 

Vashchuk O. V. The Integration and Integrative Approach as a Basis of the Teachers' Readiness Formation 
to the Work with Gifted Children: the Essence, Ways of Realization. 

The article deals with the feasibility of using an integrative approach as the basis of the training of teachers of 
natural sciences to the development of senior students' giftedness, such meanings as "integration", "integrative 
approach" are defined, possible areas of the integration implementation are identified. The author believes that 

the mastery of the integrated educational teaching techniques as a way to prepare teachers for the work with 
gifted students acquires the significant importance in the development of the professional competence of 

teachers of natural sciences. One of the priorities of the modern training is to master the integration 
methodology and theory of psycho-pedagogical disciplines and majors, the technique of the horizontal and 

vertical integration of the content of natural sciences by the teacher. Preparing of a teacher to the development 
of the senior pupils' academic giftedness is offered to be done at the basis of the integrative approach by using in 

the educational process the following interconnection: university – school – institutes of the postgraduate 
education – teaching in the educational structures – individual and independent work of the teacher during the 

learning process – universities. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті розглянуто модель формування культури педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових 
дисциплін як спроба вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. 

Запропоновано структурно-функціональну модель у вигляді взаємопов’язаних елементів: мети, завдань, 
методологічних підходів і принципів, структурних та функціональних компонентів, змісту, форм, 

методів, результату, критеріїв, показників та рівнів сформованості культури педагогічної взаємодії. 

Постановка проблеми. Пріоритетом професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов в 
умовах інформаційного суспільства є побудова навчального процесу як суб’єкт-суб’єктної педагогічної 
взаємодії, орієнтованої на забезпечення комунікативно-діяльнісного характеру процесу засвоєння знань 
та набуття досвіду, необхідного для продукування нових знань, на створення умов для розвитку 
професіоналізму та мобільності учасників навчальної взаємодії, готовності до соціальної взаємодії на 
засадах діалогу культур та реалізації культурно свідомої ролі у ньому, ґрунтуючись на співпраці, 
рівноправності, толерантності, взаємодопомозі та повазі. Ефективність здійснення педагогічної взаємодії 
потребує сформованості у педагога культури педагогічної взаємодії – інтегрованої сукупності цінностей 
та переконань, наукових знань і практичних умінь, зразків та норм поведінки у процесі взаємодії, які 
сприяють взаємним змінам суб’єктів даного процесу, їх соціальному та ментальному розвитку, а також 
забезпечують дотримання норм моралі, педагогічної етики та культури спілкування при здійсненні 
суб’єктами взаємодії обміну наявними знаннями і створенні нового знання. Відтак, виникає потреба у 
розробці моделі формування культури педагогічної взаємодії, яка слугуватиме орієнтиром 
вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про достатню кількість досліджень, пов’язаних із 

явищем культури педагогічної взаємодії: формування загальної культури особистості (Л. Л. Бутенко), 
професійної культури (І. С. Сабатовська, І. Ф. Ісаєв), педагогічної культури (В. М. Гриньова, 
Є. В. Бондаревська, І. Я. Глазкова), інноваційної культури (О. Г. Козлова), комунікативної культури 
(О. М. Овсєйчик), діалогічної культури (І. М. Чала, С. Л. Герасименко) і т. п. Однак питання визначення 
ролі культури педагогічної взаємодії у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних 
мов, розкриття її сутності, розробки ефективних технологій та методів формування і, відповідно, 
створення на цій основі моделі формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя 
іноземних мов є малодослідженим. 
Метою статті є характеристика моделі формування культури педагогічної взаємодії майбутнього 

вчителя іноземних мов, спроектованої на основі власних наукових досліджень. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна освітня парадигма характеризується переходом 

педагогічної науки від описовості до моделювання та проектування нової реальності, головним 
суб’єктом якої є людина. З метою об’єднання усіх знань про особистість, особливості її функціонування, 
розвитку, освіти та саморозвитку та для подальшої модернізації теоретичних засад педагогіки, 
використовується педагогічне моделювання. Педагогічне моделювання полягає у дослідженні та 
відтворенні у дещо простішому вигляді структури багатофакторного явища через "штучно створений 
зразок, спеціальну знаково-символічну форму" [1: 80], безпосереднє вивчення якої дає нові знання про 
об’єкт дослідження. Сутність педагогічного моделювання розкривається як відображення характеристик 
існуючої педагогічної системи у спеціально створеному об’єкті [2: 81], "аналозі певного фрагмента 
соціальної реальності" [3: 132], який і є педагогічною моделлю. Науково-обґрунтована модель певного 
процесу покликана відтворювати не лише його статику, а й динаміку, дозволяє прогнозувати його 
розвиток та майбутній позитивний результат.  

На основі аналізу продуктів педагогічного моделювання у сфері професійної освіти, пов’язаної із 
досліджуваним нами явищем [4-6], ми вважаємо за необхідне розробити структурно-функціональну 
модель, яка відтворюватиме специфіку і внутрішню організацію процесу формування культури 
педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов.  

Створення моделі формування культури педагогічної взаємодії передбачає застосування до предмета 
нашого дослідження системного підходу, який полягає у розкритті цілісності педагогічних об’єктів, 
виявленні у них різних типів зв’язків та зведення їх у єдину теоретичну картину. Відповідно, розроблена 
нами модель формування культури педагогічної взаємодії є динамічною системою, яка у стислому 
вигляді відображає даний процес і орієнтована на створення інноваційного продукту – загального 
уявлення про процес культурної педагогічної взаємодії.  
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Авторську модель ми розглядаємо як систему взаємопов’язаних елементів: мети, завдань, 
методологічних підходів і принципів, структурних та функціональних компонентів, змісту, форм, методів, 
результату, а також критеріїв та показників рівнів сформованості культури педагогічної взаємодії.  

Центральним компонентом моделі формування культури педагогічної взаємодії є мета як ідеальний 
результат і рівень досягнення. Основною метою діяльності педагога є формування культури педагогічної 
взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. Для досягнення мети були визначені наступні завдання: 

– дати можливість майбутньому вчителю іноземних мов сформувати систему наукових знань, 
цінностей та ціннісних орієнтацій із подальшою їх трансляцією у професійну діяльність; 

– сприяти формуванню досвіду суб’єктів педагогічної взаємодії та його практичному застосуванню 
при створенні нових знань; 

– сформувати позитивну професійну мотивацію до здійснення педагогічної взаємодії та оволодіння 
культурою педагогічної взаємодії; 

– сформувати уміння педагогічної взаємодії та сприяти засвоєнню норм поведінки, необхідних для 
ефективної реалізації педагогічної взаємодії; 

– сформувати та розвивати професійно значущі якості майбутнього вчителя іноземних мов. 
При визначенні теоретичних засад побудови структурно-функціональної моделі формування 

культури педагогічної взаємодії ми опиралися на пріоритетні у сучасних умовах методологічні підходи.  
Особистісно орієнтований підхід до формування культури педагогічної взаємодії майбутнього 

вчителя іноземних мов здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їх 
мисленнєвих здібностей, творчого потенціалу, які активізують та стимулюють процеси саморозвитку, 
самоосвіти та самовиховання, тим самим сприяючи формуванню культурної особистості у процесі 
педагогічної взаємодії.  

Діяльнісний підхід передбачає формування культурної особистості через динамічну взаємодію 
суб’єктів педагогічного процесу із зовнішнім середовищем та один з одним, тобто через навчання у 
діяльності. Цей підхід вимагає створення умов для активного пізнання, самовизначення та самореалізації 
студентів у ході педагогічної взаємодії.  

Компетентнісний підхід полягає у спрямованості освітнього процесу на формування та розвиток 
ключових і предметних компетентностей особистості, перенесенні акцентів з процесу накопичення 
знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку в учнів здатності практично діяти і творчо 
застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях педагогічної взаємодії.  

Системно-синергетичний підхід наголошує на важливості процесів самоорганізації та саморозвитку 
суб’єктів педагогічної взаємодії, успішність яких забезпечує здатність структури або елементів певної 
системи взаємодіяти, що виявляється у динамічному аспекті, тобто у діяльності.  

Культурологічний підхід передбачає насиченість змісту і форм освіти культурними компонентами, 
що сприяє інтеграції майбутнього вчителя іноземних мов у системи світової та національної культур.  

Аксіологічний підхід полягає в орієнтації на формування та розвиток ціннісного потенціалу 
культурної особистості, який синтезує сукупність стійких орієнтацій на базові цінності професії і 
адекватну їм ціннісну поведінку.  

Процес формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов 
здійснюється у межах спеціально організованого навчання, успішність якого забезпечується певними 
принципами його організації. Крім загальнопедагогічних (принципи системності й послідовності 
навчання, науковості, наочності, ґрунтовності, свідомості та самостійності у навчанні, зв’язку навчання з 
практичною діяльністю, єдності освітніх, розвивальних та виховних функцій навчання), ми також 
виділяємо принципи, пов’язані зі специфікою нашого дослідження. Розглянемо їх. 

Принцип особистісної зорієнтованості навчання передбачає створення сприятливих умов для 
психологічного, пізнавального та культурного розвитку індивіда у процесі навчання.  

Згідно з принципом навчання у спільноті, учні мають можливість взаємодіяти у процесі навчання, 
моделювати не лише навчальні, а й соціальні ситуації із метою застосування знань, умінь, навичок та 
досвіду у будь-якій сфері реального життя, тому що саме у спільноті активізуються усі процеси, які є 
характерними для взаємовідносин з оточенням. Крім того, тільки у спільноті учні можуть виступати 
джерелами знань один для одного завдяки власному досвіду.  

Принцип соціальної рівності та демократичних стосунків усіх учасників навчальної взаємодії 
виявляється у повазі, довірі, справедливості, вислуховуванні думок інших, орієнтації на самоорганізацію, 
самоуправління особистості та спільноти. Демократичність стосунків також полягає у створенні клімату, де 
учні мотивують себе самі через потреби вищого рівня, а також оптимальних умов для виявлення ініціативи.  

Принцип навчання у діяльності передбачає розвиток особистості через безпосередню практичну 
діяльність, що виявляється у динамічній взаємодії суб’єктів навчального процесу один з одним та iз 
зовнішнім середовищем.  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (71). Педагогічні науки 

112 

Принцип урахування потреб та уподобань учнів у навчанні забезпечує їх участь у плануванні того, що 
буде вивчатися, а також дає змогу педагогу розпочати моделювання діалогу з учнями, який буде 
продовжуватися під час конкретної освітньої події, та забезпечити міцну мотивацію до навчання.  

Принцип проблемного підходу у навчанні характеризується спрямуванням учнів на самостійне 
знаходження шляхів та способів вирішення певних питань у процесі групової роботи та активного діалогу.  

Принцип освітньої продуктивності діалогу полягає у визнанні діалогу одночасно формою навчання, 
засобом отримання інформації про навколишній світ, засобом розвитку, удосконалення та саморозвитку 
особистості, і тим самим поширює взаємодію на засадах гуманізму, демократичності, взаємної 
активності та кооперації між учителем та учнем, між групами учнів, між учнями та учителем нарівні.  

Принцип діалогу культур ґрунтується на пріоритеті загальнолюдських цінностей і полягає в усвідомленні 
етнічного розмаїття як необхідної умови культурного багатства особистості та досягнення взаєморозуміння з 
іншими учасниками взаємодії у мовному, соціокультурному, аксіологічному та ін. аспектах.  

Узгодження змісту формування культури педагогічної взаємодії із вищезазначеними принципами 
забезпечує свідоме і міцне оволодіння суб’єктами навчання компонентами, необхідними для її формування. 

До структурних компонентів культури педагогічної взаємодії належать домінуючі професійні 
мотиви, наукові знання та досвід, цінності та норми поведінки, уміння педагогічної взаємодії та 
професійно значущі якості особистості. 

Домінуючі професійні мотиви особистості як повністю або частково усвідомлені внутрішні та 
зовнішні імпульси, що спонукають майбутнього вчителя іноземних мов до активної діяльності, уважного 
ставлення до своїх професійних обов’язків.  

Наукові знання майбутнього вчителя іноземних мов (методологічні, загальнотеоретичні, методичні, 
психологічні, організаційно-педагогічні) та досвід (соціальний, емоційний, культурний), отриманий у 
результаті активного практичного пізнання, на основі якого вдається можливим створювати нові знання.  

Цінності у вигляді ідей, концепцій, теорій, закономірностей, постулатів, аксіом та норми суб’єкт-
суб’єктних взаємовідносин, що зорієнтовують і регламентують поведінку та діяльність учасників 
педагогічної взаємодії.  

Уміння педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов, що уможливлюють незалежне та 
якісне виконання педагогічних дій, які полягають у застосуванні знань на практиці. 

Професійно значущі якості та здібності майбутнього вчителя іноземних мов, пов’язані із ставленням 
до професійної діяльності, активністю у взаємодії та комунікативністю, а також особистісна, соціальна, 
професійна та інтеркультурна мобільність, без яких неможливе успішне формування та розвиток 
культури педагогічної взаємодії. 

З огляду на те, що культура педагогічної взаємодії є інтегративним явищем, усі компоненти 
взаємозумовлені. Їх систематизована сукупність свідчить про наявність у майбутнього вчителя 
іноземних мов культури педагогічної взаємодії. Проте варто зауважити, що рівень вияву окремих 
компонентів у суб’єктів навчального процесу може відрізнятися. Відтак, це свідчитиме про рівень 
сформованості культури педагогічної взаємодії. 

Основними функціональними компонентами, що входять до моделі формування культури 
педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов, є наступні:  

• гносеологічний компонент забезпечує цілісність уявлень про педагогічну взаємодію, шляхи її 
здійснення; виявляється в цілеспрямованому дослідженні, відборі та систематизації наукових знань про 
суб’єктів і об’єктів освітнього процесу, а також у впливі на формування і розвиток світогляду як 
суттєвого елемента культури, у межах однієї або декількох культурних систем; 

• гуманістичний компонент означає орієнтацію на пріоритетний розвиток особистості студента у 
процесі педагогічної взаємодії на гуманістичних засадах, що передбачають утвердження культурно-
моральних та загальнолюдських цінностей, створення умов для розвитку здібностей і талантів людини; 

• дидактичний компонент виявляється у плануванні педагогічної взаємодії з урахуванням 
особливостей взаємопов’язаних процесів учіння та навчання, що полягає у постановці та реалізації мети, 
підборі доцільних засобів, методів, форм взаємодії, а також у самоаналізі та коригуванні діяльності, 
визначенні проблем та знаходженні шляхів їх усунення, формуванні професійних мотивів майбутнього 
вчителя іноземних мов; 

• комунікативний компонент виявляється через механізм встановлення та підтримки 
комунікативних зв’язків між суб’єктами педагогічної взаємодії, а також через механізм міжкультурної 
комунікації; потребує сформованості комунікативної культури й культури мовлення; 

• ціннісно-нормативний компонент передбачає побудову педагогічної взаємодії, виходячи з 
конкретних цінностей, норм, правил і поведінкових моделей, які обираються, оцінюються та 
встановлюються її учасниками; фіксує цілі, перспективи та результати людської діяльності та 
виявляється в існуванні обов'язкового для особистості соціокультурного мінімуму; 
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•  інформаційний компонент реалізується через трансформацію у процесі педагогічної взаємодії 
найпростіших практичних вмінь та навичок у систематизовану абстрактну інформацію у вигляді знань, 
теорій, принципів поведінки та діяльності; 

•  творчий компонент полягає у продукуванні учасниками педагогічної взаємодії як продукуванні 
нових знань, норм, цінностей, їх інтерпретації, перетворенні або оновленні, а в окремих випадках 
запозиченні нових реалій з інших культур; 

• адаптаційний компонент полягає у здатності учасників педагогічної взаємодії прилаштовуватись 
до існуючих у суспільстві оцінок і форм поведінки, що забезпечує особистості умови безпеки і 
комфорту, можливість самореалізації у взаємодії; 

• соціально-контролюючий компонент виявляється у створенні спільного механізму соціальної 
регуляції поведінки суб’єктів педагогічної взаємодії, підтримки порядку та забезпечення цілісності 
навчальної спільноти.  

Визначивши такі елементи моделі, як мета, завдання, теоретичні засади формування культури педагогічної 
взаємодії, її структурні та функціональні компоненти, розглянемо зміст формування досліджуваного явища 
(див. Рис. 1.) у контексті вивчення майбутнім учителем іноземних мов фахових дисциплін. 
Зміст формування культури педагогічної взаємодії відображає єдність загальної мети і завдань як 

сукупності дій та взаємовпливів учасників педагогічної взаємодії. Зміст формування культури 
педагогічної взаємодії передбачає передачу й засвоєння знань, умінь та навичок педагогічної взаємодії як 
основи формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі 
вивчення фахових дисциплін психолого-педагогічного спрямування ("Психологія", "Педагогіка"), мовного 
спрямування ("Практичний курс англійської мови", "Зарубіжна література") та професійно-методичного 
спрямування ("Методика викладання іноземних мов").  

Авторська модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов 
передбачає, що фахові дисципліни психолого-педагогічного спрямування забезпечують майбутніх 
учителів знаннями, необхідними для організації та здійснення адекватної педагогічної взаємодії із 
врахуванням психологічних особливостей даного процесу та його суб’єктів, а також знаннями про 
культуру педагогічної взаємодії. Зміст дисциплін мовного спрямування полягає в якісному оволодінні 
чотирма видами мовленнєвої діяльності згідно з критеріями оцінювання під час вивчення курсу практики 
усного та писемного мовлення, що потребує інтеграції фонетичних, граматичних та лексичних 
мовленнєвих умінь та навичок. У ході оволодіння іноземною мовою відбувається формування культури 
педагогічної взаємодії та її практичний вияв. Згідно запропонованої моделі фахові дисципліни 
професійно-методичного спрямування забезпечують організацію та здійснення педагогічної взаємодії із 
врахуванням специфіки професійної діяльності майбутнього вчителя іноземних мов. 

У процесі вивчення фахових дисциплін формування культури педагогічної взаємодії майбутнього 
вчителя іноземних мов відбувається наскрізно. Водночас, на нашу думку, доцільно ввести спецкурс як 
фахову дисципліну прикладного характеру, що дасть змогу у концентрованій формі систематизувати та 
поглибити знання про культуру педагогічної взаємодії та формувати її компоненти у ході практичної 
діяльності. Нами був розроблений спецкурс "Основи формування культури педагогічної взаємодії 
майбутнього вчителя іноземних мов", який має на меті ознайомити майбутніх учителів іноземних мов із 
теоретичними засадами формування культури педагогічної взаємодії шляхом застосування 
інтерактивних педагогічних технологій, а також підготувати їх до впровадження цих технологій у 
практичній професійній діяльності. 

Відповідно до змісту формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних 
мов було обрано відповідні форми та методи. До основних форм ми відносимо лекційні, практичні та 
лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи студентами. 

Ефективними для формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов 
ми вважаємо методи активного пізнання, включення у діяльність, ігрового та проектного навчання, 
комунікативного навчання, які відображають сутність та особливості досліджуваного явища. Крім того, 
до методів відносимо також інтерактивні педагогічні технології чотирьох типів, а саме – кооперативного 
навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання та ведення дискусії. Успішне 
застосування виділених технологій сприяє формуванню усіх компонентів культури педагогічної 
взаємодії. Для визначення сформованості компонентів культури педагогічної взаємодії ми виділили такі 
критерії, як мотиваційний, когнітивно-змістовий, ціннісно-нормативний, діяльнісний та особистісний, 
кожний з яких має відповідні показники. На основі цих критеріїв та показників були виділені рівні 
сформованості культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов: адаптивний, 
репродуктивний, конструктивний та продуктивний. Зазначені рівні взаємопов’язані між собою, при чому 
кожний попередній рівень обумовлює наступний, забезпечуючи плавність переходу від нижчого рівня 
культури педагогічної взаємодії до вищого, що і є результатом процесу формування культури 
педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. 
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Рис. 1. Модель формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у 
процесі вивчення фахових дисциплін. 

Висновки та перспективи. Запропонована структурно-функціональна модель є лише спробою 
вдосконалення професійної підготовки в контексті формування культури педагогічної взаємодії 
майбутнього вчителя іноземних мов і не претендує на вичерпність. У подальшому дослідженні ми 
зосередимо увагу на експериментальній перевірці розробленої моделі формування культури педагогічної 
взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. 

Формування КПВ майбутнього вчителя ІМ у процесі вивчення фахових дисциплін 

Мета: формування КПВ майбутнього вчителя ІМ 
Завдання: 
– дати можливість майбутньому вчителю ІМ сформувати систему наукових знань, цінностей та ціннісних орієнтацій 
із подальшою їх трансляцією у професійну діяльність; 
– сприяти формуванню досвіду суб’єктів ПВ та його практичному застосуванню при створенні нових знань; 
– сформувати позитивну професійну мотивацію до здійснення ПВ та оволодіння КПВ; 
– сформувати уміння ПВ та сприяти засвоєнню норм поведінки, необхідних для ефективної реалізації ПВ; 
– сформувати та розвивати професійно значущі якості майбутнього вчителя ІМ. 

 

– особистісно-орієнтований; 
– діяльнісний;  
– компетентнісний; 
– системно-синергетичний; 
– культурологічний; 
– аксіологічний. 

– особистісної зорієнтованості навчання; 
– навчання у спільноті; 
– соціальної рівності та демократичних стосунків; 
– навчання у діяльності; 
– врахування потреб та уподобань учнів; 
– проблемного підходу до навчання; 
– освітньої продуктивності діалогу; 
– діалогу культур. 
 

Теоретичні засади 

Методологічні підходи Принципи 

Структурні компоненти Функціональні компоненти 

– гносеологічний; 
– дидактичний; 
– інформаційний; 
– творчий; 
– комунікативний; 
– ціннісно-нормативний; 
– адаптаційний; 
– соціального контролю; 
– гуманістичний. 

 

– домінуючі професійні мотиви; 

– наукові знання та досвід; 

– цінності та норми поведінки; 

– уміння педагогічної взаємодії; 

– професійно значущі якості. 

Зміст 

Фахові дисципліни психолого-
педагогічного, мовного та професійно-
методичного спрямування й вивчення 
спецкурсу "Основи формування 
культури педагогічної взаємодії 
майбутнього вчителя іноземних мов". 

Лекційні, практичні, та лабораторні 
заняття, самостійна робота 
студентів. 

Критерії та показники сформованості КПВ 

ціннісно-
нормативний 

Рівні сформованості КПВ 

продуктивний адаптивний конструктивний репродуктивний 

Результат: сформована КПВ майбутнього вчителя ІМ 

мотиваційний когнітивно-
змістовий 

особистісний діяльнісний 

Методи активного пізнання, 
включення у діяльність, ігрового 
та проектного навчання, 
комунікативного навчання, 
інтерактивні педагогічні 
технології. 

Методи  Форми  

Н
М

З 

Н
М

З 
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Мазко Е. П. Модель формирования культуры педагогического взаимодействия будущего учителя 
иностранных языков. 

В статье рассматривается модель формирования культуры педагогического взаимодействия в 
процессе изучения профессиональных дисциплин как попытка усовершенствования профессиональной 
подготовки будущего учителя иностранных языков. Предложена структурно-функциональная модель, 
состоящая из взаимосвязанных элементов: цели, заданий, методологических подходов и принципов, 
структурных и функциональных компонентов, содержания, форм, методов, результата, критериев, 

показателей и уровней сформированности культуры педагогического взаимодействия. 

Mazko O. P. The Model of the Formation of Prospective Foreign Language Teachers’ Pedagogical 
Interaction Culture. 

The model of the formation of prospective foreign language teachers’ pedagogical interaction culture in the 
process of learning specialism-related disciplines is suggested in the article. The model is viewed as an attempt 
of improving the language teacher's education. The author characterizes the structural and functional model, 
consisting of interrelated elements: the aim, tasks, methodological approaches and principles, structural and 

functional components, content, forms, methods, results, criteria, indicators and levels of the pedagogical 
interaction culture. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ 

Статтю присвячено формуванню професійної культури майбутніх редакторів. Охарактеризовано 
аспекти професійної культури, зазначено основні функції професійної культури редакторської 

діяльності. Запропоновано принципи для розробки моделі формування професійної культури майбутніх 
редакторів. Розглянуто питання позитивного результату щодо формування професійної культури 
майбутніх редакторів. Зауважено, що професійна культура майбутнього редактора передбачає 
наявність сучасного мислення: самостійно аналізувати явища і процеси, бачити головне й особливе, 
відмовитись від штампів та інерції у міркуваннях. За таких обставин, формування професійної 
культури майбутніх редакторів може бути охарактеризоване наступним: по-перше, як освоєння 

особистістю професійних знань і навичок, коли вони органічно поєднуються зі знаннями соціокультурної 
ситуації та становлять світогляд редактора; по-друге, як здатність особистості до творчого 
мислення і постійного самовдосконалення, самоосвіти; по-третє, як наявність таких якостей, як 
інтелігентність, духовна культура, патріотизм, ерудованість. Формування професійної культури 
майбутнього редактора – це системний процес, що передбачає розвиток особистісних якостей і 
врахування усіх фахових завдань і вимог та їх реалізацію через форми й методи. Тому професійну 
культуру майбутніх редакторів не можна спрощувати до системи спеціальних, вузькопрофесійних 
знань, умінь і навичок. Це поняття ширше й має весь духовний потенціал особистості редактора, 

інтелектуальні, емоційні та практично-дійові компоненти його свідомості. 

Постановка проблеми. За умов глобалізаційних процесів в Україні відбувається стрімкий розвиток 
книговидавничої справи. Це зумовлює необхідність глибинних підходів до дослідження редакторської 
діяльності, її складових. Професіоналізм майбутніх редакторів потребує не лише володіння знаннями, 
вміннями, навичками, але й постійного прагнення до розвитку й вдосконалення, професійного ставлення 
до улюбленої справи. У цьому контексті особливої актуальності набуває процес формування професійної 
культури майбутніх редакторів із незалежним критичним мисленням, здатних самостійно приймати 
відповідальні рішення, готових жити у відкритому загальноцивілізаційному культурному просторі. 

Нового підходу у формуванні професійної культури майбутнього редактора вимагає високий рівень 
розвитку професійної культури, що означає ''оснащеність'' інтелекту фахівця професійними 
(спеціальними та педагогічними) знаннями, суспільну значущість діяльності, почуття відповідальності за 
її наслідки, потребу в пізнанні соціальної реальності та себе як професіонала. 
Аналіз наукових досліджень. Вітчизняні та зарубіжні науковці розглядали різні аспекти пошуку 

ефективних педагогічних умов формування професійної культури (Я. Коменський, Й. Песталоцці, 
К. Ушинський та інші); формування професійної культури в сучасній філософії освіти (І. Зязюн, 
В. Кремень, П. Саух та інші); теоретичні положення компетентнісної освіти (С. Гончаренко, 
О. Дубасенюк, Н. Кузьміна та інші); ідеї формування професійної культури в європейському освітньому 
просторі (І. Васютенкова, Л. Воротняк, Л. Данилова, Л. Перетяга та інші); концептуальні основи 
професійної підготовки майбутніх редакторів друкованої продукції (Н. Вернигора, Н. Зелінська, 
Ю. Єлісовенко, А. Мамалига, В. Різун, М. Тимошик та інші). 

Проте в сучасній педагогічній та фаховій літературі практично відсутні роботи щодо формування 
професійної культури майбутніх редакторів. Аналіз наукових праць засвідчив, що розширення діапазону 
застосування редакторських професій невпинно підвищується, а також і вимоги до кваліфікаційного 
рівня їх носіїв, що і зумовлює мету нашої статті. 
Виклад основного змісту. Питання формування професійної культури майбутніх редакторів вимагає, 

насамперед, визначення сутності дефініції ''професійна культура''. 
За визначенням, яке надає культурологічний словник, професійна культура ''характеризує рівень і 

якість професійної діяльності, які залежать від соціально-економічного стану суспільства й сумлінності в 
оволодінні певними знаннями, навичками конкретної професії та їх практичному використанні'' [1: 173]. 

В Енциклопедії освіти за редакцією В. Кременя читаємо, що професійна культура включає сукупність 
принципів, норм, правил, методів, які сформувалися історично, регулюють процес, діяльність людини. 
Основу професійної культури складають знання та цінності, вироблені конкретною соціально-
професійною групою та закріплені у традиціях її життєдіяльності (за О. Донцем, Ю. Мішиним, 
О. Шабаліним) [2: 724]. 

Дослідниця Ю. Чернова у праці ''Професійна культура і формування її складових у процесі навчання'' 
пропонує розглядати професійну культуру як аспект системно-діяльнісний, вияв системно-соціальної 
якості людини, її інтегральну характеристику. На думку дослідниці, особа завжди є єдністю ''системи 
культури'' і ''системи діяльності''. Останнє означає, що, аналізуючи систему діяльності особистості, ми 
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опосередковано розкриваємо і систему її культури. Адже будь-яка діяльність породжує свій образ 
культури, тому є реальним заміщенням категорії діяльності категорією професійної культури [3: 57]. 

Зауважимо, що багато науковців приділяють увагу взаємозв’язку загальної та професійної культури, 
визначаючи останню невід’ємною частиною загальної культури. Наприклад, Й. Ісаєв стверджує про 
базування професійної культури на підґрунті культури особистості. Саме це, на думку вченого, дає 
можливість проектувати культуру у сферу професійної діяльності, культуру особистості. Тому під 
професійною культурою науковець розуміє систему загальнолюдських рис, професійно-ціннісних 
орієнтацій та якостей особистості, універсальних способів пізнання професійної діяльності [4]. 

Цікавим, на нашу думку, є тлумачення російської дослідниці О. Грибкової, яка розглядає професійну 
культуру як тип життєдіяльності, властивий суб’єкту професійної практики, що має комплекс 
інноваційних ідей, забезпечує безперервний процес історичної спадковості, професійного розвитку 
особистості, а також збереження культурної спадщини під час постійного продукування творчих 
процесів, які значною мірою впливають на стійкість сфери її професійної життєдіяльності [5: 4]. 

Учений Ф. Щербак, у формуванні професійної культури акцентує увагу на єдності професійного та 
соціально-морального аспектів у прояві культури особистості. Науковець визначає три фактори, які 
зводять професійну культуру до майстерності, кваліфікації та спеціальних знань й умінь: 

• наявність стійкої системи організації діяльності, яка забезпечує отримання якісних результатів 
діяльності; 

• соціальна та особиста значущість результатів професійної діяльності, які не зводяться тільки до 
економічних показників; 

• цілісний прояв особистості у праці [6]. 
На думку багатьох учених професійну культуру майбутніх редакторів необхідно розглядати у системі 

вищої освіти як сукупність структурних і функціональних компонентів, що розкривають різноманіття 
існуючих між ними зв’язків. Так, А. Капська, характеризуючи аспекти професійної культури, виділяє 
ціннісний (аксіологічний), технологічний й особистісно-творчий [7]. Аналізуючи зміст окремих 
компонентів, вважаємо за доречне зупинитися детальніше на їхніх особливостях. 
Аксіологічний компонент формування професійної культури утворений сукупністю цінностей, створених 

людством і включених у цілісний редакторський процес. У навчально-виховному процесі майбутні редактори 
опановують ідеї та концепції, здобувають знання й уміння, що складають гуманістичну технологію 
редакторської діяльності. Процес постійної оцінки, переосмислення загальнолюдських цінностей, переносу 
відомих ідей у нові умови, уміння у старому, давно відомому побачити нове, оцінити його, засади 
моральності, що продукують гуманізм стосунків, громадська та соціальна відповідальність, духовна культура, 
– все це складає цілісність компоненту професійної культури фахівця. 
Технологічний компонент професійної культури поєднує способи та прийоми редакторської 

діяльності, які розкривають шляхи здійснення спеціалізованих функцій. Володіння фахівцем сукупністю 
прийомів і засобів підтверджує його професійну культуру, серед необхідних навичок і знань важливе 
місце займають: уміння працювати з командою; вміння організовувати й реалізовувати певну справу; 
вміння вислухати і почути; уміння логічно мислити й переконливо інформувати факти; навички 
самовдосконалення; оперативна активність як вияв знання способів діяльності. 
Компонентний аналіз формування професійної культури майбутнього редактора дозволив виділити в 

її структурі три головні елементи: професійний, соціальний і духовно-моральний, які, у свою чергу, 
складаються із кількох складових. Так, професійна культура надзвичайно обмежена та фактично є 
оволодінням фахівцем навчальними дисциплінами й технологіями роботи. Однак зауважимо, що 
формування професійної культури майбутнього редактора може бути виявлене, по-перше, як освоєння 
професійних знань і навичок, коли вони органічно поєднуються зі знаннями соціокультурної ситуації та 
становлять світогляд редактора; по-друге, як здатність особистості до творчого мислення і постійного 
самовдосконалення, самоосвіти; по-третє, наявність таких якостей, як ерудованість, патріотизм, 
інтелігентність. Зауважимо, культура редактора як інтегральний показник полягає у взаємодії усіх 
вищезазначених компонентів. 

Надзвичайно цінною у даному контексті є думка І. Зязюна, який стверджує, що кінцевим підсумком 
освіти є внутрішній стан людини на рівні потреби пізнавати нове, здобувати знання, виробляти 
матеріальні й духовні цінності, допомагати ближньому, бути добрим творцем у фаховій діяльності. 
Вищий підсумок освіти – духовний стан нації, зростання національної самосвідомості [8: 5]. 

Зауважимо, що професійна культура майбутнього редактора передбачає наявність сучасного мислення: 
самостійно аналізувати явища і процеси, бачити головне й особливе, відмовитись від штампів та інерції у 
міркуваннях. За таких обставин, формування професійної культури майбутніх редакторів може бути 
охарактеризоване наступним: по-перше, як освоєння особистістю професійних знань і навичок, коли вони 
органічно поєднуються зі знаннями соціокультурної ситуації та становлять світогляд редактора; по-друге, 
як здатність особистості до творчого мислення і постійного самовдосконалення, самоосвіти; по-третє, як 
наявність таких якостей, як інтелігентність, духовна культура, патріотизм, ерудованість. 
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Формування професійної культури майбутнього редактора передбачає: 
• фундаментальну методологічну й світоглядну підготовку; 
• ґрунтовну гуманітарну підготовку; 
• теоретичну й практичну підготовку з профільних дисциплін; 
• творчу підготовку за фахом; 
• підготовку в галузі науково-дослідної роботи, формування навичок самостійної творчої діяльності. 
На нашу думку, формування професійної культури майбутніх редакторів доречно розглядати на 

різних рівнях розвитку. Початковий рівень умовно охарактеризуємо як інформаційний, де ступінь 
сформованості системи професійних знань – ще не досить глибинний; професійні здібності перебувають 
у стадії формування. Середній рівень – професійні знання і вміння достатньо сформовані, однак здатність 
швидко вирішувати виробничі завдання розвинено на рівні стандартів. Чим вищий рівень знань і вмінь, 
чим багатший досвід, тим більш імовірно, що майбутній редактор досягне позитивних результатів. Для 
вищого рівня характерні й широкий професійний світогляд, і великий обсяг професійних знань, інтересів і 
вмінь, і творче розуміння виробничої ситуації як проблемного завдання, і здатності розв’язувати його 
продуктивно, креативно, ефективно. 
Висновки та перспективи. Професійна культура майбутніх редакторів виявляється у гнучкості, 

варіативності, винахідливості, ініціативності, сміливості рішень і поведінки в професійній взаємодії. 
Тому для оволодіння професійною культурою необхідне усвідомлення творчої природи редакторської 
діяльності. Основою для формування професійної культури майбутніх редакторів – є його особистісні 
якості та його попередня культура, а умова її цілеспрямованого розвитку – удосконалення процесу 
професійної підготовки майбутніх редакторів у вищому навчальному закладі. 

Для досягнення позитивного результату щодо формування професійної культури майбутнього 
редактора у цьому питанні необхідно розробити на державному рівні концепцію формування 
професійної культури працівників видавничої справи; створити модель їх діяльності на таких принципах: 
історизму; толерантності; етичності; системності, який полягає у взаємозв’язку об’єктивних та 
суб’єктивних чинників; прогнозування, який полягає в розробці та аналізі подій, явищ, процесів. 

Отже, формування професійної культури майбутнього редактора – це системний процес, що передбачає 
розвиток особистісних якостей і врахування усіх фахових завдань і вимог та їх реалізацію через форми й 
методи. Тому професійну культуру майбутніх редакторів не можна спрощувати до системи спеціальних, 
вузькопрофесійних знань, умінь і навичок. Це поняття ширше й має весь духовний потенціал особистості 
редактора, інтелектуальні, емоційні та практично-дійові компоненти його свідомості. 
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Мыколаенко Н. Н. К вопросу формирования профессиональной культуры будущих редакторов. 

Статья посвящена формированию профессиональной культуры будущих редакторов. Охарактеризованы 
аспекты профессиональной культуры, упомянуты основные функции профессиональной культуры 
редакторской деятельности. Предложены принципы для разработки модели формирования 

профессиональной культуры будущих редакторов. Рассмотрены вопросы позитивного результата 
касательно формирования профессиональной культуры будущих редакторов. Отмечено, что 

профессиональная культура будущего редактора предусматривает наличие современного мышления: 
самостоятельно анализировать явления и процессы, видеть главное и особенное, отказаться от штампов 
и инерции в размышлениях. При таких обстоятельствах, формирование профессиональной культуры 
будущих редакторов может характеризироваться следующим образом: во-первых, как освоение 
личностно профессиональных знаний и умений, когда они органично соединяются со знаниями 

социокультурной ситуации и составляют мировоззрение редактора; во-вторых, как способность 
личности к творческому мышлению и постоянному самосовершенствованию, самообразованию; в-

третьих, как наличие таких качеств, как интеллигентность, духовная культура, патриотизм, эрудиция. 
Формирование профессиональной культуры будущего редактора – это системный процесс, который 

предусматривает развитие личностных качеств и учет всех специализированных заданий и требований и 
их реализацию через формы и методы. Поэтому, профессиональную культуру будущих редакторов нельзя 
упрощать к системе специальных, узкопрофессиональных знаний, умений и навыков. Это понятие шире и 
имеет весь духовный потенциал личности редактора, интеллектуальные, эмоциональные и практически-

действенные компоненты его сознания.  

Mykolaenko N. M. To the Question of Forming the Future Editors' Professional Culture. 

The article is devoted to the formation of the future editors' professional culture. The aspects of the professional 
culture are described in the article; basic functions of the professional culture of the editorial activity are 
marked. Principles are offered for the development of the model of forming the future editors' professional 

culture. The question is considered of the positive result concerning the future editors' culture formation. It is 
noticed that the future editors' professional culture foresees the presence of the modern thought: independently 
to analyze the phenomena and processes, see main and special, give up stamps and inertia in reasonings. Under 
such circumstances, forming the future editors' professional culture can be described as following: at first, as 
mastering of the personality's professional knowledge and skills, when they are organically combined with the 
knowledge of the social and cultural situation and make the editor's world view; secondly, as the capacity of a 
personality for the creative thought and permanent self-perfection, self-education; thirdly, the presence of such 

qualities, as intelligentsia, spiritual culture, patriotism, generalism. Forming the future editors' professional 
culture is a task system which foresees the development of the personal qualities account of all professional 

tasks and requirements and their realization through forms and methods. Therefore the future editors' 
professional culture can not be simplified to the system of the special, narrow specified knowledge, abilities and 

skills. It is a wider concept and has the editor's spiritual potential, intellectual, emotional and practically 
effective components of his / her consciousness. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (71). Педагогічні науки 

© Мирна І. О., 2013 
120 

УДК 378.140 
І. О. Мирна, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

innamirni@mail.ru 

АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

У статті здійснено огляд сучасних педагогічних досліджень щодо сутності поняття ''соціальна 
компетентність'', її ролі у професійній діяльності класних керівників загальноосвітніх шкіл. 

Звернено увагу на складність діагностування рівня сформованості соціальної компетентності, 
виокремлено змістові елементи соціальної компетентності і підібрано методики, за допомогою 
яких можливе її дослідження. Автором наведено результати дослідження рівня соціальної 

компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл. 

Актуальність дослідження. Нове покоління сучасності входить у досить непростий соціальний світ, 
який характеризується постійними змінами, ускладненням соціальних зв'язків, розмитістю критеріїв 
оцінювання соціального успіху та престижності, міжгенераційною відчуженістю тощо. У такому соціумі 
людині важко визначати власні життєві орієнтири, здобувати відповідний соціальний статус, 
реалізовувати свої соціальні здібності. 

Щоб уникнути багатьох ризиків, що можуть значно послабити життєві позиції молодої людини, їй 
потрібно засвоїти основи функціонування соціального світу, бачити його реальний стан, вміти 
взаємодіяти з ним (насамперед, у груповій взаємодії) у конкретних ситуаціях, знаходити в ньому своє 
місце та відповідати на його очікування (виконуючи соціальні статуси та ролі), прагнути до 
удосконалення соціальних взаємин та бути готовим до практичних дій, реалізуючи при цьому свої 
особистісні потенції та бажання. Отже, сучасне соціальне життя передбачає, що кожна людина повинна 
бути соціально компетентною особистістю.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями вивчаються різні складові соціальної 

компетентності як системи знань про соціальну дійсність та про себе, системи складних соціальних 
умінь і навичок взаємодій, системи сценаріїв поведінки у типових соціальних ситуаціях, що дозволяють 
адекватно адаптуватися та приймати оптимальні рішення. Вивчаються механізми й умови формування та 
розвитку компетентності у спілкуванні, особливості соціальної перцепції у різних соціальних та 
професійних групах.  

Питання розвитку соціальної та комунікативної компетентностей досліджувалось на теоретичному й 
методологічному рівнях у працях Дж. Р. Андерсена, Л. В. Барановської, Ф. С. Бацевич; також захищено 
низку дисертаційних досліджень у галузі комунікативної компетентності майбутніх працівників 
соціономічних спеціальностей. 

Багатовимірність змісту комунікації й спілкування надає збільшення особистісного у сприйнятті. 
Проблеми міжособистісного сприйняття, пов’язані з дослідженням психологією пізнання один одного, 
присвячені праці Г. М. Андреєвої, А. А. Бодалєва, А. И. Донцова, В. В. Знакова, В. А. Лабунської, 
О. Г. Кукосян. У згаданих працях досліджено загальні закономірності формування образу іншої людини, 
з’ясовано значення статі, віку, професії у процесі формування у людини знань про інших людей. 
Метою нашої статті – є аналіз феномену соціальної компетентності, її ролі та рівня сформованості у 

професійній діяльності класних керівників загальноосвітніх шкіл. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з середини ХХ ст., поняття соціальної 

компетентності інтенсивно розроблялося філософами, психологами, соціологами. Так поняття ''соціальна 
компетентність'' ввів у науковий обіг німецький учений Г. Рот, який соціальну компетентність вважав 
одним із різновидів людської компетентності, що відображає взаємодію між людьми [1]. 

Г. Е. Беліцька [2] підкреслює, що соціальна компетентність концептуалізує вищий рівень соціальної 
активності особистості, – освоєння та розвиток соціальної дійсності – який досягається у процесі 
діяльності, поведінки, спілкування, спостереження, завдяки гуманізації усвідомлення соціальних 
проблем і ціннісних орієнтацій. 

На думку Н. В. Веселкової, Е. В. Прямікової, під соціальною компетентністю особистості 
розуміються ''знання, вміння, навички конкретного індивіду, набуті та засвоєні ним у результаті взаємодії 
із соціумом, і його здатність орієнтуватися у соціальному середовищі'' [3]. 

В. Н. Куніцина [4: 480] визначає соціальну компетентність як ''систему знань про соціальну дійсність 
і про себе, систему складних соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки у типових 
соціальних ситуаціях, які дозволяють швидко і адекватно адаптуватися, приймати рішення зі знанням 
справи, враховуючи кон’юнктуру; діючи за принципом ''тут і зараз і найкращим чином''; беручи 
максимально можливе зі складених обставин''. 
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Розглядаючи соціальну компетентність як особистісне формування, М. І. Лук’янова трактує даний 
феномен як ''свідоме вираження особистості, яке виявляється у її переконаннях, поглядах, відношеннях, 
мотивах, установках на певну поведінку, у сформованості особистісних якостей, які сприяють 
конструктивній взаємодії'' [5].  

Визначення поняття ''соціальна компетентність'' дано у Постанові кабінету міністрів від 20.04.2011 
року № 462 ''Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти'', воно трактується як 
здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати 
різні ролі та функції у колективі [6]. 

Соціальна компетентність стає однією із головних потреб сучасної людини. Ця потреба має 
формуватися щонайраніше, тобто у підлітків та старшокласників, які вже можуть активно включатися у 
соціальне життя. У досягненні соціальної компетентності має бути зацікавлена як сама особистість, так і 
суспільство, до якого вона належить. Тому формування та розвиток цієї компетентності в учнів є одним 
із головних завдань сучасної школи. Щоб вирішувати це непросте завдання, у свою чергу, класні 
керівники загальноосвітніх шкіл повинні володіти соціальною компетентністю на належному рівні.  

У вивченні структури соціальної компетентності ми погоджуємося з німецькими дослідниками 
Х. Шулером, Д. Бартелме, які поділили змістові елементи соціальної компетентності на дві групи. До 
першої групи запропонували відносити елементи, пов’язані з конкретною поведінкою, які виявляються у 
діях людини. Ми вважаємо, що у цю групу варто включати наступні елементи: комунікативні вміння, 
здатність працювати у групі, здатність до вирішення конфліктів і проблем. До другої групи, наслідуючи 
Х. Шулера та Д. Бартелме, ми відносимо елементи, які не можемо спостерігати безпосередньо, та про 
існування яких можемо судити по поведінці людини. Ми відносимо до цієї групи такі змістові елементи 
соціальної компетентності, як емпатія, рольова гнучкість, відповідальність.  

Варто зазначити, що для визначення рівня соціальної компетентності не існує валідизированих і надійних 
стандартизованих методик. У цій ситуації можна було б розробити оригінальні діагностичні способи виміру. 
Але ці способи потребували б апробації, валідизації і стандартизації. Тому ми не вважали за доцільне у межах 
даного дослідження вирішувати окрему задачу по розробці діагностичних методик. 

Нами були використані стандартні і неодноразово апробовані методики, які дозволяють через непрямі 
показники, що приведені у відповідність до прямих показників, виміряти параметри, які нас цікавлять. 

Для вимірювання змістових елементів соціальної компетентності, які є її показниками, а саме 
комунікативних вмінь, здатності до роботи у групі, здатності до вирішення конфліктів і проблем, 
відповідальності, рольової гнучкості, емпатії, у дослідно-пошуковій роботі використовувалися наступні 
методики: 

1. Для визначення рівня розвитку комунікативних умінь ми використовували тест В. Ф. Ряховського. 
Запропонований тест містить можливість виявити рівень комунікабельності людини. 

2. Для визначення рівня розвитку здатності роботи у групі використовувався тест на міжособові 
взаємини. Запропонована методика дозволяє виявити три можливих ''типи'' сприйняття індивідом групи. 
При цьому в якості показника типу сприйняття виступає роль групи в індивідуальній діяльності того, хто 
сприймає. За допомогою даної методики виявляється переважаючий тип стосунків із людьми у 
самооцінці і взаємооцінці. 

3. П’ятифакторна модель особистості Х. Шулера, Д. Балтерме. Автори запропонували п’ять ознак, за 
допомогою яких ми можемо визначити той чи інший рівень розвитку соціальної компетентності: 
екстраверсія, емоційна стабільність, сумісність, добросовісність, відкритість досвіду. Кожна ознака 
характеризується якісним описом.  

Екстраверсія є суттєвою умовою для соціальної компетентності – такі якості, як товариськість, 
оптимістичність важливі для взаємодії. Добросовісність пов’язана з нахилами концентровано і терпляче 
працювати, ставити мету, бути лояльним і не виявляти поведінки, яка не відповідає нормам.  

Сумісність – це індикатор соціальної компетентності. Як ми виділяли раніше, вона є одним із 
важливих принципів формування колективу, успішна реалізація якого забезпечує високий рівень 
співробітництва, правильний розподіл обов’язків у відповідності зі здібностями, нахилами і бажаннями 
кожного члену колективу. Основою соціальної сумісності служать міжособові стосунки – система 
установок, очікувань, стереотипів, орієнтації, через які люди сприймають і оцінюють один одного; 
взаємозв’язки між людьми, які проявляються у характері і способах взаємних впливів, що люди 
виявляють один до одного у процесі сумісної діяльності і спілкування. 

4. Тест ''Дослідження тривожності'' (опитувальник Спілбергера). Вимірювання тривожності як 
якості особистості особливо важливо, оскільки ця властивість багато у чому обумовлює поведінку 
суб’єкта. Певний рівень тривожності – природня і обов’язкова особливість активної особистості. Оцінка 
людиною свого стану у цьому відношенні є для неї суттєвим компонентом самоконтролю, 
самовиховання і самооцінки.  
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5. Методика діагностики способів реагування на конфліктні ситуації направлена на виявлення 
здатності до розв’язання конфліктів і проблем. Ця методика дозволяє виявити основні стратегії поведінки у 
потенційній зоні конфлікту (міжособових суперечок) і визначити рівень конфліктостійкості особи. 

6. Діагностика мотивації досягнення ( А. Мехрабіан). Мотивація досягнення виражається у потребі 
долати перешкоди і досягати високих показників у роботі, самоудосконалюватися: змагатися з іншими і 
випереджувати їх, реалізовувати свої таланти і тим самим підвищувати самоповагу. Даний тест 
призначений для діагностики двох мотивів особистості – прагнення до успіху і уникнення невдачі. 
З’ясовується, який із двох мотивів у людини домінує. Тест має дві форми – чоловічу (а) і жіночу (б).  

7. Діагностика соціальної емпатії. Емоційна чуйність до переживань інших, яку називають у психології 
емпатією, відноситься до вищих моральних почуттів. Емпатія у формі співчуття або співпереживання 
(незалежно від того, чи то радість, чи сум), пов’язана з умінням людини ''проникати'' у світ почуттів інших 
людей. У різноманітних життєвих ситуаціях емоційний відгук залежить від адекватності сприйняття 
переживань людей і емоцій тварин, а також від уяви про причини, які спричинили до того чи іншого. Така 
чуйність стає збуджувальною силою, яка направлена на виявлення допомоги. 

8. Методика діагностики самооцінки. Самооцінка є одним із найяскравіших показників стану 
особистості класного керівника. Вона обґрунтовано може розглядатися як показник соціальної 
компетентності.  

9. Методика ''Локус контролю'' виявляє місце суб'єктивного контролю людини по відношенню до 
різних подій, ситуацій, областей життя і відображає швидше локалізацію відповідальності людини за 
значущі ситуації свого життя. Ця відповідальність може лежати на самій людині або назовні, на 
обставинах, на інших людях. 

10. Завдяки методиці соціометрії можливе визначення, наскільки конкретний класний керівник 
приймає явні і негласні правила і вимоги, які існують у колективі. Таким чином, є можливість оцінити 
ступінь прийняття особи іншими, статус який займає людина, відповідні ролі, що виступає важливим 
показником соціальної компетентності. 

Запропонований діагностичний інструментарій дозволяє фіксувати рівень розвитку соціальної 
компетентності класного керівника по кожному з виділених нами показників. При цьому передбачається, 
що по деяким змістовим елементам соціальної компетентності класний керівник може виявитися на 
більш високому чи низькому рівні, ніж той, який він демонструє загалом.  

З метою виявлення та аналізу стану сформованості та розвитку соціальної компетентності класних 
керівників загальноосвітніх шкіл, нами було використано вищевказані методики у дослідно-пошуковій 
роботі. Дослідження проходили на базі Житомирської загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ст., 
Камишуваської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Запорізької області, Стрелковської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Генічеського району Херсонської області.  

Для кількісної оцінки рівня розвитку соціальної компетентності класних керівників ми означили їх 
цифрами від ''1'' (низький рівень) до ''3'' (високий рівень). 

Таблиця 1. 
Показники рівня розвитку соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл, 

які були залучені до експериментальної роботи 
Рівень розвитку соціальної компетентності 

Кількість класних 
керівників Низький 

(АЗ / %) 
Середній 
(АЗ / %) 

Високий 
(АЗ / %) 

190 15 / 8 113 / 59 62 / 33 

 
Як видно в таблиці рівень соціальної компетентності класних керівників є низьким у – 8 % класних 

керівників, середнім – 59 %, високим рівнем соціальної компетентності володіє – 33 % класних 
керівників. Аналізуючи результати дослідження, можна прийти до висновку, що рівень соціальної 
компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл є досить добре розвиненим та все ж є 
необхідність працювати у даному напрямку у подальшому.  

У процесі професійної діяльності правильна організація пізнавальної, пошукової, науково-
дослідницької та самостійної роботи класних керівників сприяє трансформації набутих знань у 
переконання та в їх практичну діяльність, сприяє розвиткові мотиваційно-ціннісного, діяльнісного та 
рефлексивного компонентів соціальної компетентності. 

Аналіз планів виховної роботи школи, бесід із класними керівниками, керівництвом навчальних 
закладів свідчать про те, що важливе місце в системі виховної роботи належить формуванню соціальної 
компетентності учнів, педагогів, зокрема, формуванню в них умінь і навичок міжособистісної взаємодії, 
конструктивного вирішення конфліктів, активності, толерантності. 

Велика увага в вищевказаних загальноосвітніх навчальних закладах приділяється формуванню 
відповідальності за доручену справу, моральних якостей, розвитку ініціативи та організаторських 
здібностей, виконання різних громадських доручень тощо.  
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Висновки. Отже можемо прийти до висновку, що навчально-виховний процес у школі є важливим 
чинником формування та розвитку соціальної компетентності особистості як учнів, так і педагогічного 
колективу. Проте нами встановлено, що професійна діяльність класних керівників зорієнтована 
переважно на здобуття знань і умінь, тобто на формування когнітивного компоненту соціальної 
компетентності. Водночас, ця підготовка не дає можливості розвивати повною мірою інші складові 
соціальної компетентності, не задовольняє потреб в оволодінні ними різними стилями й способами 
конструктивної міжособистісної взаємодії, розвитку їх досвіду адекватної поведінки в складних 
ситуаціях, формування у них чіткої соціальної позиції та соціальної зрілості, у даному напрямку 
необхідно працювати у подальшому. 
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Мирная И. А. Анализ состояния сформированности социальной компетентности классных 
руководителей общеобразовательных школ. 

В статье обращено внимание на трудности, с которыми сталкивается молодой человек, вступая в 
современную жизнь. Автором раскрывается сущность понятия ''социальная компетентность'', сделан 

обзор современных педагогических исследований этого понятия. Подчеркнута роль социальной 
компетентности в профессиональной деятельности классных руководителей общеобразовательных 
школ. В статье обращено внимание на сложность диагностики уровня формирования социальной 
компетентности в жизни человека. На основании исследований ученых выделена структура и 

содержательные элементы социальной компетентности. Автором раскрыты подобранные методики, 
с помощью которых можно определить уровень развития каждого содержательного элемента, и 
вообще социальной компетентности. В статье предоставлены результаты исследований уровня 
социальной компетентности классных руководителей общеобразовательных школ Украины, на базе 
которых проводились исследования. Также в статье даны рекомендации как усовершенствовать 
деятельность классных руководителей, чтобы повысить уровень их социальной компетентности. 
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Myrna I. O. The Analysis of the State Formation of the Comprehensive Schools Class Leaders' Social Competence. 

The article pays the attention to the difficulties a young man faces while embarking into the contemporary 
life. The essence of the concept of social competence is revealed by the author; the review of current 

pedagogical researches as to this problem is made. The role of social competence in the comprehensive 
schools class leaders' professional activity is emphasized. The article pays the attention to the complication of 
diagnosis of the formation level of social competence in person's life. The structure and semantic elements of 

social competence are selected on the basis of scientists' researches. The author clears out the selected 
methods enabling to define the level of the development of each contents element and of social competence as 
a whole. The article represents the data of the research concerning the levels of comprehensive schools class 

leaders' social competence in Ukraine, on the basis of which the investigation has been conducted. It is 
indicated that the level of social competence for the class leaders of these schools is mainly intermediate, that 
testifies to the necessity of the development of new methods and forms of work to enhance the level of social 
competence. The author analyzes the factors, which influence on the development of class leaders' social 

competence, as well as the recommendations concerning the improvement of the class leaders' educational 
activity with the purpose to increase their level of social competence. 

 



 

© Пащенко А. Ю., 2013 
125 

УДК 37:316.6:17 
А. Ю. Пащенко, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

РОЛЬ CУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ 

У статті з'ясовано значення гуманітарних дисциплін у формуванні загальнокультурної компетенції 
учнів професійно-технічних училищ. Проаналізовано різні точки щодо змісту понять ''компетенція'' і 

''компетентність''. Подано авторське визначення поняття ''загальнокультурна компетентність учнів 
професійно-технічних закладів освіти''. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації та євроінтеграції, коли країни прагнуть до 
співробітництва і взаємозбагачення у суспільній, економічній, політичній, культурній, науковій та інших 
сферах, великого значення набувають міжкультурні зв’язки представників різних держав, ефективність 
яких є необхідною передумовою налагодження контактів та взаємодій, досягнення взаєморозуміння та 
взаємозгоди. На жаль, не кожна сучасна людина готова спілкуватися з представниками інших 
культурних груп. Причиною цьому є несформована загальнокультурна компетенція. Її становлення 
відбувається в системі освіти, саме тому загальнокультурна компетенція має бути невід’ємною 
складовою предметів суспільно-гуманітарного циклу. 
Аналіз останній досліджень публікації. Проведений нами аналіз педагогічної та методичної 

літератури засвідчив, що сьогодні є чимало як вітчизняних, так і зарубіжних публікацій, що розкривають 
ті чи інші аспекти культурологічної та загальнокультурної компетенції у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін (Н. Бориско, Р. Гришкова, О. Коломінова, Ю. Пассов, О. Селіванова, Г. Томахін, 
Є. Верещагіна, В. Костомарова, Л. Калініна, В. Топалова, Л. Деймен ( L. Damen), Д. Кіллік (D. Killick), 
К. Рамш (C. Rramsch). Запровадженню у зміст навчання культурологічного матеріалу присвячені праці 
таких вчених, як В. Сафонова, Л. Цурікова. Загальнокультурна освіта як наукова проблема описана в 
працях таких вітчизняних філософів та педагогів, як Г. Авансова, Л. Воронкова, Г. Драч, Б. Єрасов, 
В. Межуєв, В. Розін, Л. Бутенко, В. Маслова, О. Рудницька та ін. 
Метою статті як складової частини нашого дослідження є з’ясування значення гуманітарних 

дисциплін у формуванні загальнокультурної компетенції учнів професійно-технічних училищ.  
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку освіти поняття ''загальнокультурної 

компетентності'' розглядається як складова педагогічного процесу і входить в перелік компетенцій, які є 
обов’язковими для формування у професійно-технічних закладах освіти. 

Проте варто чітко розмежовувати поняття "компетентності" та "компетенції". Для виявлення рівня 
співвіднесення понять "компетентність" та "компетенції" розглянемо специфіку кожного з них окремо. 

У тлумачному словнику С. Ожегова компетенція визначається як ''коло питань, в яких хто-небудь 
добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, прав'' [1: 289]. Аналогічне тлумачення компетенції наведено 
в "Радянському енциклопедичному словнику": "Компетенція (від лат. соmреtе − добиваюсь, відповідаю, 
підхожу), − це коло повноважень, наданих законом, статутом або іншим актом конкретному органу або 
посадовій особі; знання і досвід у певній галузі" [2: 613]. 

У "Новому енциклопедичному словнику" компетенція визначається як "коло повноважень якого-
небудь органа, посадової особи; коло питань, в яких конкретна особа має знання, досвід". У тлумачному 
словнику сучасної російської мови під компетенцією розуміють "коло питань, явищ, в яких дана особа 
авторитетна, має досвід, знання; коло повноважень, галузь належних для виконання ким-небудь питань, 
явищ". У "Новому тлумачному словнику української мови" слово "компетенція" трактується як "добра 
обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи, особи" [3: 874]. 

Учені по-різному трактують поняття "компетенція", однак розглядають той чи інший його аспект, що є 
підставою для тлумачення аналізованого терміну. Розглянемо визначення цього поняття деякими науковцями. 

І. Галяміна вважає, що "компетенція − це здатність і готовність застосовувати знання і уміння при 
розв'язанні професійних завдань в різноманітних областях − як у конкретній області знань, так і в 
областях, слабо прив'язаних до конкретних об'єктів, тобто це здатність і готовність проявляти гнучкість у 
мінливих умовах ринку праці" [4: 7]. 

В. Байденко стверджує, що "компетенція − це здатність робити щось добре, ефективно в широкому 
форматі контекстів з високим ступенем саморегуляції, саморефлексії, самооцінки, зі швидкою, гнучкою й 
адаптивною реакцією на динаміку обставин і середовища; відповідність кваліфікаційним характеристикам з 
урахуванням вимог локальних і регіональних потреб ринків праці; здатність виконувати особливі види 
діяльності й робіт залежно від поставлених завдань, проблемних ситуацій і т. ін." [5: 5]. 

Ю. Фролов, Д. Махотін визначають компетенцію як відкриту систему процедурних, ціннісно-
смислових і декларативних знань, що включає взаємодіючі між собою компоненти (епістеміологічні – 
пов'язані з пізнанням, особистісні, соціальні), які активізуються (актуалізуються) і збагачуються в 
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діяльності по мірі виникнення реальних життєво важливих проблем, з якими стикається носій 
компетенції [6: 38]. 

Російський педагог І. Осмоловська представляє компетенцію зазвичай у двох значеннях: як коло 
питань, у яких хтось є добре обізнаним, володіє знаннями, досвідом, і як коло повноважень певного 
органу або посадової особи [4: 79]. В. Краєвський та А. Хуторський пояснюють, що компетенція в 
перекладі з латинської ''competencia'' означає коло питань, з якими людина добре обізнана, пізнала їх і 
має досвід. Компетенція включає сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, 
навичок, способів діяльності), що стосуються певного кола предметів і процесів, та необхідних для 
якісної продуктивної діяльності стосовно них. 

Досить цікавим є погляд А. Хуторського, який зазначає, що "компетенція включає сукупність 
взаємопов’язаних якостей особи (знань, умінь, способів діяльності, досвіду) і є відчуженою, насамперед, 
заданою соціальною вимогою (нормою) до освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері" [8: 141]. 

"Великий тлумачний словник сучасної української мови" визначає "компетенцію" як "добру 
обізнаність із чим-небудь" чи "коло повноважень організації, установи або особи" [3: 560] 

Проте ми найбільше згодні із визначенням у словнику сучасної англійської мови, де поняття "компетенція 
(competence) визначено як: 1) здібність й уміння здійснювати необхідну діяльність; 2) володіння спеціальною 
сферою знань; 3) спеціальні вміння для виконання певних професійних обов'язків.  

Поняття "компетентність" також визначається вченими по-різному, але, на нашу думку, усі 
аналізовані трактування мають спільну думку. Щоб переконатися в цьому, розглянемо тлумачення 
терміну "компетентність" різними авторами. 

Компетентність (від лат. competens − належний, відповідний) становить сукупність необхідних щодо 
ефективної професійної діяльності (ВНЗ, студента, викладача) систематичних функціональних знань й 
умінь (науково-виробничих, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, економічних, предметних і 
відповідних особистісних якостей). 

У "Новому тлумачному словнику української мови" слово "компетентний" означено так: "1) який має 
достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на 
знанні; кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, повновладний" [3: 874]. У 
словнику російської мови С. Ожегова поняття "компетентний" визначено, як "знаючий, обізнаний, 
авторитетний в якій-небудь галузі; який володіє компетенцією" [1: 289]. У тлумачному словнику 
сучасної російської мови значення слова "компетентний" таке: "обізнаний, визнаний знавець з певного 
питання; який володіє компетенцією, повноправний". Сучасний тлумачний словник російської мови так 
визначає слово "компетентний": "який має ґрунтовні знання в якій-небудь галузі; знаючий; заснований 
на обізнаності; вагомий, авторитетний; який володіє компетенцією; правочинний". 

Цілком доречними є погляди відомих російських педагогів В. Краєвського та А. Хуторського, які 
характеризують компетентність у визначеній галузі як поєднання відповідних знань і здібностей, що дають 
підставу обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній. Компетентність − набуття, володіння 
людиною відповідною компетенцією, яке включає його особисте ставлення до неї та предмета діяльності . 

Ю. Татур дає таке означення компетентності: "Компетентність спеціаліста з вищою освітою − це 
проявлені ним на практиці прагнення і здатності (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, 
досвід, особистісні якості та ін.) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в професійній і 
соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значущість і особисту відповідальність за результати цієї 
діяльності, необхідність її постійного удосконалення" [9: 9]. Ю. Татур у структурі компетентності 
виділяє п'ять аспектів: мотиваційний, когнітивний, поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольову 
регуляцію процесу і результату прояву. 

Поняттям "компетентність" відомий психолінгвіст І. Зимня розглядає як заснований на знаннях, 
інтелектуально та особистісно зумовлений досвід соціально-професійної життєдіяльності людини. До 
складу компетентності вона включає такі складові: а) готовність до прояву компетентності (тобто 
мотиваційний аспект); б) володіння знаннями змісту компетентності (тобто когнітивний аспект); в) досвід 
прояву компетентності у різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях (тобто поведінковий 
аспект); г) ставлення до змісту компетентності і об'єкта її застосування (ціннісно-смисловий аспект); 
д) емоційно-вольова регуляція процесу і результату прояву компетентності [10: 25-26]. 

М. Холодна вважає, що компетентність − це особливий тип організації предметно-специфічних знань, 
що дозволяють приймати ефективні рішення у відповідній галузі діяльності. На її думку, знання повинні 
задовольняти такі вимоги: різноманітності (множина різних знань про різне); структурованості; 
гнучкості; оперативності і доступності; здатності до застосування знань в нових ситуаціях; 
категоріального характеру знань; володіння не тільки декларативними, але й процедурними та 
конструктивними знаннями; рефлексії, тобто знання про широту і глибину своїх знань [11: 207]. 

Українські вчені по-різному тлумачать поняття компетентності. Так, наприклад, О. Пометун вважає, що 
компетентністю людини можна називати спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, 



А. Ю. Пащенко. Роль cуспільно-гуманітарних дисциплін у формуванні загальнокультурної  
компетентності учнів професійно-технічних училищ 

 127 

навичок і ставлень, яких набувають у процесі навчання, і які дають змогу людині визначати, тобто 
ідентифікувати й розв'язувати, незалежно від контексту (ситуації), проблеми, притаманні певній сфері 
діяльності. Сформовані компетентності людина використовує за потреби у різних соціальних та інших 
контекстах залежно від умов і потреб щодо здійснення різних видів діяльності. Компетентна людина 
застосовує ті стратегії, які здаються їй найприйнятнішими для виконання окреслених завдань. Управління 
власною діяльністю призводить до підвищення або модифікації рівня компетентності людини. Отже, 
компетентність − це результативно-діяльнісна характеристика освіти. Рівень компетентності є рівнем 
діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної успішності в досягненні результату [12: 18]. 

Інший український педагог І. Родигіна вважає компетентність педагогічним явищем і визначає її як 
специфічні предметні вміння та навички, причому не абстрактні загальнопредметні мисленнєві дії чи 
логічні операції, а конкретні життєві, необхідні людині будь-якої професії, віку, сімейного стану, взагалі 
будь-якій людині [13: 150]. 

О. Дрогайцев вказує, що компетентність − це володіння знаннями, які дають змогу про щось судити 
[14: 64]. 

Н. Бібік пропонує поняття "компетентність" передати через усталені поняття "комплекс умінь", 
"умілість" [15: 49]. 

Проте ми розділяємо думку доктора педагогічних наук, професора С. Вітвицької, яка визначає 
поняття "компетентність" як специфічну здатність особистості до продуктивної діяльності у конкретній 
предметній галузі, яка включає вузькоспеціалізовані знання, уміння і навички, досвід їх використання у 
реальному житті, відповідальне ставлення до виконання виробничих функцій [16: 54]. 

Серед ключових компетентностей, які були визначені українськими педагогами, розглядається 
загальнокультурна компетентність. "Загальнокультурна компетентність" стосується сфери розвитку 
культури особистості та суспільства у всіх її аспектах, що передбачає, передусім, формування культури 
міжособистісних відносин, оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, принципи 
толерантності, плюралізму і дозволяє особистості: аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення 
національної, європейської та світової науки та культури, орієнтуватися в культурному та духовному 
контекстах сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технології інтеркультурної 
взаємодії; знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної 
культури, інтерактивно використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; застосовувати 
методи самовиховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських 
цінностей для розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар'єри; опанувати моделі 
толерантної поведінки та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та 
інших відмінностей між народами, різноманітності світу й людської цивілізації [17: 86]. 

Загальнокультурна компетентність тісно пов’язана з культурологічною, за працею "Культурологічна 
підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів" О. Музальова передбачає сформованість 
гуманістичного бачення світу, духовно-естетичних цінностей, власної думки і переконання, здібності 
стверджувати та відстоювати їх; наявність літератури для саморозвитку і самореалізації духовного світу 
людини, досягнення гармонійних стосунків індивідуума з навколишнім світом: осмислення внутрішньої 
єдності систем цінностей, відображених у літературі; здатність до критичного мислення, уміння 
протистояти антигуманістичним тенденціям у сучасній культурі; задоволення духовних запитів учнів, 
зумовлених психологічними особливостями старшого підліткового та юнацького віку [18: 71]. 

Загальнокультурна та культурологічна компетенції беруть свій понятійний початок з терміну 
"культура", тому, щоб краще зрозуміти зміст поняття "загальнокультурна компетенція" розглянемо як 
визначається термін "культура" різними авторами. 

З точки зору філософії культура розглядалася такими вченими, як І. Кант, К. Маркс, Е. Дюркгейм, 
Т. Парсонс, Й. Гергер, П. Сорокін, та ін. 

На думку Фрідріха Шиллера, завдання культури полягає в розвитку і гармонійному примиренні 
фізичної та моральної природи людини, чуттєвого та розумового, насолоди та обов’язку. 

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель спробував зняти суперечність між просвітницьким та романтичним 
тлумаченням культури. Він бачив сутність культури не в наближеності існування людини до природної 
закономірності, не в суб’єктивних фантазіях, а в наближенні індивіда до світового цілого, або до такого 
універсаму (лат. universum – світ, всесвіт), який охоплює і природу, і суспільну історію. Це "всезагальне" 
породжувалось у концепції Гегеля "інобуттям" світового духу, а процес залучення до нього видавався 
можливим лише у формі філософсько-теоретичної свідомості, тобто через абстрактне понятійне 
мислення. "Звичка до цієї абстракції в спожитті, в значенні і поведінці і становить культуру". 

Г. Бекмес стверджує, що культурою є відносно постійний нематеріальний зміст, що передається в 
суспільстві за допомогою процесу соціалізації. 

У свою чергу, Д. Реджін зазначив, що культура – це символічне вираження, що корениться в 
підсвідомому і привноситься в суспільну свідомість, де воно зберігається і залишається в історії. 
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М. Каган розглядає культуру як цілісну систему і як спосіб діяльності людини, що складається з двох 
граней (продукт і технологія) і трьох шарів (матеріальна, духовна й художня культури). У складі духовної 
культури вчений виокремлює наявність продуктів пізнавальної і ціннісно-орієнтаційної діяльності, а 
художня культура, на його думку, утворює навколо себе відносно автономну сферу всіх видів людської 
діяльності (перетворювальної, пізнавальної, комунікативної, ціннісно-орієнтаційної) [19: 8]. 

У педагогічній думці термін "культура" (лат. cultura) визначається як сукупність матеріальних і 
духовних цінностей, створених усіма видами перетворюючої діяльності людини і суспільства. Сама 
людина формується в процесі власної діяльності як культурно-історична істота, що засвоює мову, 
прилучається до традицій і цінностей, що існують у суспільстві, оволодіває властивими для конкретного 
суспільства і його культури прийомами і навичками діяльності. Людина, отже, є продуктом 
загальнолюдської культури, її представником і носієм. 

Нам імпонує визначення культури, яке дає Г. Волков: "Культура, – стверджує він, – це те створене й 
набуте людством багатство (матеріальне й духовне), яке служить дальшому розвитку, примноженню 
творчих можливостей, здібностей суспільства й особистості (економічному, соціальному, моральному, 
духовному й політичному)" [21: 16]. 

Великий педагог В. Сухомлинський дає визначення терміну "культура", пояснюючи поняття 
"педагогічна культура": "педагогічна культура − це жива, творча педагогіка повсякденної творчої праці, 
та педагогіка, в якій теоретичні закономірності процесу впливу на духовний світ вихованця ніби 
зливаються з особистістю вчителя. Педагогічна культура − це, образно кажучи, техніка і технологія 
взаємодії майстра і об'єкта його праці... Багатогранність, різноманітність, відточеність, зразковий стан 
інструментів нашої творчості, уміння володіти ними так само тонко, як прекрасний музикант володіє 
скрипкою, – все це і є педагогічною культурою". 

В. Гриньова зазначає, що педагогічна культура розглядається як діалектична інтегрована єдність 
педагогічних цінностей: цінностей-цілей і цінностей-мотивів; цінностей-знань; технологічних цінностей; 
цінностей-властивостей; цінностей-відносин [22: 22].  

З точки зору психології поняття "культура" добре описано у роботі американського психолога 
Д. Мацумото "Психологія і культура", у цій роботі автор визначає поняття "культура" як динамічну 
систему правил, експліцитних та імпліцитних, встановлених групами з метою забезпечення свого 
виживання, включаючи установки, цінності, уявлення, норми і моделі поведінки, загальні для групи, але 
реалізуються різним чином кожним специфічним об'єднанням всередині групи, що передаються з 
покоління в покоління, відносно стійкі, але здатні змінюватися в часі. Таким чином, на основі 
опрацьованої літератури, ми можемо зробити висновок, що загальнокультурна компетентність учня 
професійно-технічного закладу освіти – це специфічно людський спосіб буття, котрий визначає весь 
спектр практичної і духовної активності учня, його можливої взаємодії із навколишнім світом та собою і 
включає систему знань, умінь, навичок, а також моральних, етичних, духовних норм та цінностей. 

У процесі формування загальнокультурної компетентності на уроках суспільно-гуманітарного циклу 
передбачене застосування культурологічного підходу: володіння знаннями про культуру, історію, реалії 
та традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство); залучення до діалогу 
культур (іншомовної та рідної); усвідомлення учнями професійно-технічних училищ мовних явищ, іншої 
системи світогляду, через яку може сприйматися дійсність; розуміння особливостей свого мислення; 
порівняння явищ іншомовної культури, що вивчається, з рідною мовою; уміння вчитися (працювати з 
книгою, підручником, словником тощо). 

У професійно-технічних училищах викладаються такі предмети суспільно-гуманітарного циклу: 
українська мова, українська література, світова література, іноземна мова, історія України, всесвітня 
історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура (загальною кількістю 770 год). 

Аналіз програм дисциплін суспільно-гуманітарного циклу дає можливість зазначити наступне: 
програми суспільно-гуманітарних предметів у професійно-технічних училищах спрямовані на 
подальший духовний розвиток молоді, допомогу їй в орієнтації у суспільстві та адаптації до суспільних 
змін, ознайомлення з культурною спадщиною людства. 

Так, наприклад, метою курсу історії є розкрити особливості розвитку людського суспільства, 
соціально-економічних процесів. Концепція та структура курсу сприяє формуванню в учнів цілісного 
бачення епохи, що вивчається як у загальному масштабі, так і в окремих її явищах та процесах. 
Однозначно, курс історії є ідеальним підґрунтям для формування загальнокультурної компетентності, 
адже кожна тема несе інформацію про ту чи іншу культуру, цивілізацію, що допомагає кращому 
розумінню ролі діалогу культур. 

Мова належить до найважливіших ознак людини. Вона є засобом і матеріалом формування і 
становлення особистості людини її інтелекту, волі, почуттів та формою буття. Мова є засобом 
спілкування між людьми, передання власного досвіду іншим і збагачення досвідом інших. Мова є тим 
знаряддям, що будує кроскультурні мости і сприяє формуванню загальнокультурної компетентності. 
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Головною метою вивчення предмета "Література" в професійно-технічному училищі є залучення 
учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних 
цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету 
проти низькопробних явищ масової культури. Тому література є невід'ємною частиною формування 
загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних училищ. 

Вивчення економіки сьогодні є необхідною складовою базової освіти. У системі економічних 
відносин кожен із нас виступає повноправним учасником господарського життя у країні та світі спочатку 
як споживач, а згодом як виробник товарів і послуг. Поза економікою не залишається ніхто. Тому знання 
цієї науки допоможуть зорієнтуватися у навколишньому світі, цілеспрямовано приймати раціональні 
рішення, виявляти свої сильні й слабкі сторони на ринку праці, спілкуватися на рівні з представниками 
інших країн, інших культур. Економіка об’єднує людей різних країн, дає почуття впевненості у 
спілкуванні з людьми, а отже має важливе значення у формуванні загальнокультурної компетентності. 

Основною метою дисципліни ''Правознавство'' є сформувати системні правові знання, сприяти 
становленню їхньої активної громадської позиції, підвищенню рівня правової культури. Вивчення своїх 
прав та обов'язків дає учням професійно-технічних училищ упевненість у собі, у ситуації, якій 
знаходяться. Правознавство допомагає учням зрозуміти їхнє місце у суспільстві, культурі, цим самим 
сприяє формуванню в учнів професійно-технічних училищ загальнокультурної компетентності. 
Висновки. Таким чином, ми бачимо, що суспільно-гуманітарні дисципліни відіграють важливу роль 

у формуванні загальнокультурної компетенції учнів професійно-технічних училищ, адже розуміння своєї 
й чужої культури та ціннісне ставлення до її проявів є необхідним для процесу формування 
загальнокультурної компетенції. Між своєю та чужою культурою повинна існувати середня ланка − 
широкий культурний ареал, з одного боку, споріднений з певною культурою, з іншого боку, він повинен 
налагоджувати міжкультурні "мости", які поєднують одну культуру з іншими світовими культурами. 
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Матеріал надійшов до редакції 14.08. 2013 р. 

Пащенко А. Ю. Роль общественно-гуманитарных дисциплин в формировании общекультурной 
компетентности учащихся профессионально-технических училищ. 

В статье выясняется значение гуманитарных дисциплин в формировании общекультурной компетенции 
учащихся профессионально-технических училищ. Анализируются различные точки зрения касательно 

понятий "компетенция" и "компетентность". Подается авторское определение понятия 
"общекультурная компетентность учащихся профессионально-технических учебных заведений". 

Pashchenko A. Yu. The Role of Social and Humanitarian Sciences in the Formation of the Students’ General 
Competence in the Vocational Schools. 

The article clarifies the value of the Humanities in the formation of the pupils’ general competence in the 
vocational-technical schools. Different points of view on the problem of the content of the notions "competence" 

and "competency" are analyzed. The author's definition of "students’ general cultural competence in the 
vocational educational institutions" is given. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ЗАВДАННЯ ЯК ЯКІСНО НОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ – ФІЛОЛОГА 

У статті проаналізовано можливість використання нового методу навчання майбутнього вчителя – 
філолога мовам (іноземній, державній, рідній) і літературі (українській, зарубіжній), а саме методу веб-
завдання. Розглянуто роль і значення інформаційних технологій для навчального процесу. Розкрито 
характеристики веб-завдань, деякі труднощі їх використання. Спираючись на аналіз наукової 

літератури та власні спостереження, окреслено можливі шляхи вирішення проблем впровадження веб-
завдань у процес професійної підготовки майбутнього вчителя – філолога.  

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, реформування системи освіти за рахунок 
бурхливого розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій, перехід на особистісно-орієнтоване 
навчання створюють позитивні умови для ефективного розвитку особистості в освітньому процесі. 
Результативність процесу неможливо досягнути без ґрунтовного аналізу професійної підготовки вчителів і 
пошуку шляхів її вдосконалення. В інформатизованому навчальному процесі здійснити це можливо лише 
завдяки використанню інформаційних технологій (ІТ), які значно розширюють можливості педагога у 
підготовці оригінальних і неповторних дидактичних матеріалів, отриманні найсвіжішої інформації у галузі 
освіти, культури, науки з усього світу, обміні передовим педагогічним досвідом та ін.  

Рекомендації Ради Європи, Болонська Декларація, "Закон України про Освіту ", Закон України "Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" висувають у зв’язку з 
цим нові вимоги до підготовки вчителів – філологів, серед яких розробка інформатизованих і 
комп’ютеризованих форм і методів навчання, що сприяють формуванню вищенаведених якостей. 
Виходячи з цього, формування перспективної інформатизованої системи освіти майбутніх вчителів – 
філологів доцільно побудувати на активному використанні ІТ ресурсів, а саме веб-завдань, які проводяться 
в межах традиційної системи освіти, в які покладені одні й ті ж принципи навчання, розрізняється лише 
форма їх організації, їх технологічна основа, яка і визначає специфіку реалізації веб-завдань. Завдяки веб-
завданням майбутній вчитель – філолог отримує доступ до інформаційних ресурсів мереж і має можливість 
працювати спільно над цікавими для нього проектами як в межах своєї групи, так і зі студентами інших 
держав, що є досить сильною мотивацією. Спільна праця стимулює майбутнього вчителя – філолога до 
ознайомлення з різними точками зору на тему дослідження, до пошуку додаткової інформації, до 
переоцінки власних результатів дослідження. Отже, у сучасній інформатизованій моделі освіти, яка 
передбачає масове впровадження ІТ у процес підготовки вчителів загалом і майбутнього вчителя – 
філолога зокрема, метод веб-завдань, який поєднує в собі загальні технології навчання в співпраці з ІТ, є 
одним із найбільш необхідних, що зумовлює актуальність цієї статті.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в працях 

вітчизняних і зарубіжних учених. Ідеї корекції цілей і оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 
учителів у педагогічних ВНЗ, представлені у роботах О. Дубасенюк, Н. Ничкало, Г. Ігнатенко, 
Л. Пуховської, Н. Бориско та інших. У дослідженнях розглядаються проблеми інтеграції освіти в 
інформаційний простір, формування у майбутніх учителів знань, умінь і навичок роботи з інформацією, 
здатності самостійно приймати рішення на основі власної системи знань і досвіду. Проблемою 
використання інноваційних технологій у педагогічній вищій освіті займаються такі дослідники, як 
В. Редько, Н. Басова, С. Вєтров, М. Кларін, І. Підласий, Ж. Поплавська, Д. Стетченко, В. Шукшунов. 
Застосування у педагогіці нових інформаційних технологій розглядали у своїх дослідженнях В. Безпалько, 
А. Нисимчук, О. Шиян та ін. Проблеми використання ІТ у системі професійної підготовки майбутніх 
учителів – філологів висвітлені у наукових працях П. Сердюкова, Л. Морської, С. Яшанова, Н. Завізєної, 
Р. Гуріна, О. Значенко та ін. Аналізу інноваційних процесів у сучасній освіті та підготовці майбутніх 
учителів до використання інноваційних педагогічних технологій присвячені роботи І. Гавриш, 
І. Дичківської, І. Богданової, Т. Демиденко, О. Іваницького, Н. Клокар та ін. Вчені вважають, що залучення 
до процесу навчання у ВНЗ сучасних ІТ є ефективним засобом формування професійної компетентності 
вчителя, спроможного підготувати інтелектуальних компетентних учнів, здатних до осмислення й обробки 
інформації, її творчого застосування у виконанні завдань. Проте, проблема використання веб-завдань як 
методу професійної підготовки майбутнього вчителя – філолога залишилась поза увагою науковців.  
Мета статті – виявити та науково обґрунтувати можливості веб-завдань для навчання майбутнього 

вчителя – філолога мовам (іноземній, державній, рідній) і літературі (українській, зарубіжній). 
Об’єкт статті – процес використання веб-завдання як якісно нового методу навчання майбутнього 

вчителя – філолога. Предмет статті – педагогічні засади використання веб-завдання як якісно нового 
методу навчання майбутнього вчителя – філолога. 
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Виклад основного матеріалу. Веб-завдання можуть використовуватись для навчання мов (іноземної, 
державної, рідної) і літератури майбутніх учителів – філологів у вигляді веб-квестів (Web Quest), синк-
квестів (Think Quest), Scavenger Нunts (Treasure Нunts). Зупинимося детальніше на самому терміні веб-
квест. Quest у перекладі з англійської мови – це тривалий цілеспрямований пошук, який може бути 
пов'язаний з пригодами або грою [1]. Веб-квест (web quest) – це проблемне завдання з елементами 
рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Розробниками 
веб-квеста як навчального завдання є Bernie Dodge і Tom March [2]. 

Уільям Дж. Брозо в своїй статті: "Веб-квест: вчимося досліджуючи першоджерела" пропонує 
наступне визначення терміну, згідно з яким, веб-квести – це вид дослідницької діяльності, особливий вид 
пошуку, коли студенти не використовують Інтернет безцільно та без відповідної системи пошуку 
інформації, а швидко й ефективно знаходять в мережі матеріал, що відповідає на питання певного 
навчального дослідження [3]. Підсумовуючи вищезазначене, ми визначаємо веб-квест як довготривале, 
проблемне завдання, метою якого є сприяти розвитку мовної діяльності та формуванню комунікативної 
та соціокультурної компетентності, результатом цього завдання є веб-робота чи веб-публікація. 

Особливістю веб-квестів є те, що матеріал для роботи може знаходиться на різних сайтах [4]. Веб-
квест також припускає роботу групи експертів по певній схемі, яка припускає аналіз великого числа 
джерел інформації, список яких приведений на окремій веб-сторінці сайту. Велика перевага 
використання веб-квестів на заняттях з мов (іноземної, державної, рідної) і літератури полягає в тому, що 
крім засвоєння необхідного теоретичного матеріалу в досить цікавій пошуковій формі веб-квест 
направлений на розвиток навичок аналітичного і творчого мислення студентів. 

Тематика веб-квестів може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися 
ступенем складності. Результати виконання веб-квеста, залежно від матеріалу, можуть бути представлені 
у вигляді усного виступу, комп'ютерної презентації, есе, веб-сторінки і т. п. 

Ефективна інтеграція веб-квестів у процес професійної підготовки майбутнього вчителя – філолога 
можлива в тих випадках, коли веб-квест:  

1) є творчим завданням, завершальним етапом вивчення якої-небудь теми; 
2) супроводжується тренувальними лексико-граматичними вправами на основі мовного матеріалу 

автентичних ресурсів, що використовуються у веб-квесті.  
Виконання таких вправ може або передувати роботі над квестом, або здійснюватися паралельно з нею [5]. 
Беручи до уваги класифікацію Б. Доджа (B. Dodge) [6], ми розробили види завдань для веб-квестів 

для навчання майбутнього вчителя – філолога: переказ, планування і проектування, самопізнання, 
трансформація, творче завдання, аналітична задача, детектив, головоломка, таємна історія, досягнення 
консенсусу, оцінка, журналістське розслідування, переконання та наукові дослідження (Таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Класифікація завдань для веб-квестів 

Переказ Планування і проектування Самопізнання 
Демонстрація розуміння теми на 
основі представлення матеріалів 
з різних джерел у новому 
форматі: створення презентації, 
плаката, розповіді. 

Розробка плану або проекту на 
основі заданих умов. 

Будь-які аспекти дослідження 
особистості. 

Трансформація Творче завдання Аналітична задача 
Зміна формату інформації, 
одержаної з різних джерел: 
створення книги кулінарних 
рецептів, віртуальної виставки, 
капсули часу, капсули культури. 

Творча робота в певному жанрі 
створення п'єси, вірша, пісні, 
відеоролика. 

Пошук і систематизація 
інформації. 

Детектив, головоломка, 
таємна історія 

Досягнення консенсусу Оцінка 

Висновки на основі 
суперечливих фактів. 

Вироблення рішення по гострій 
проблемі. 

Обґрунтовування певної 
точки зору. 

Журналістське розслідування Переконання Наукові дослідження 
Об'єктивний виклад інформації 
(розділення думок і фактів). 

Схилення на свою сторону 
опонентів або нейтрально 
налаштованих осіб . 

Вивчення різних явищ, 
відкриттів, фактів на основі 
унікальних он-лайн джерел. 

Веб-квест, який ми використовуємо для підготовки майбутнього вчителя – філолога, має свою 
особливу структуру. Він складається з наступних розділів: 

1. Короткий опис теми веб-квеста. 
2. Формулювання завдання і опис форми представлення кінцевого результату. 
3. Опис послідовності дій, ролей і ресурсів, необхідних для виконання завдання. 
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4. Опис критеріїв і параметрів оцінки виконання веб-квеста. 
5. Короткий опис того, чому зможуть навчитися студенти, виконавши даний веб-квест. 
6. Посилання на використані ресурси. 
7. Методичні рекомендації для викладачів, які використовуватимуть веб-квест [5].  
Оскільки веб-квести мають пошуково-творчий характер і передбачають безпосередню комунікацію 

учасників проекту для вирішення поставленої мети, їх використання при вивченні мов (іноземної, 
державної, рідної) і літератури сприятиме підвищенню мотивації до навчання, розвитку як 
комунікативних, так і творчих умінь, адже, як правило, зібрану інформацію студенти мають відповідним 
чином організувати та презентувати в усній, письмовій формах чи за допомогою PowerPoint.  

Іншою цікавою та пізнавальною формою веб-завдання для вивчення мов (іноземної, державної, 
рідної) і літератури (зарубіжної, української) є так-званий Think Quest – це міжнародний конкурс по 
створенню веб-сайтів, що спонсується Oracle Education Foundation. Команди учнів (студентів) і 
викладачів змагаються в створенні веб-сайтів на освітні теми. Ці веб-сайти розміщуються в 
загальнодоступній бібліотеці Think Quest, а команди, що набрали найбільшу кількість балів, 
нагороджуються заохочувальними призами [7]. 

Дане змагання відкривається кожні шість місяців в квітні і жовтні. Взяти участь в ньому можуть 
студенти та викладачі з будь-якої точки світу. Команда повинна складатися з 3-6 студентів, старшого 
викладача-куратора і асистента викладача, який працює в учбовій установі. У команди є 6 місяців на 
створення творчого і освітнього веб-сайту на одну з допустимих конкурсом тем. Заохочуються команди, 
що складаються з учасників з різних навчальних закладів, країн і що належать до різних культур. Зміст 
сайтів оцінюється в два етапи, які включають експертну оцінку і висновок міжнародного складу 
професійних педагогів [7].  

Think Quests спрямовані на розвиток мислення, творчого потенціалу та креативності студентів [8]. 
Крім того, під час роботи над даними проектами, вони мають змогу вдосконалити свої мовленнєві вміння 
та вміння працювати з новітніми комп’ютерними технологіями. Викладачі можуть використовувати вже 
розроблені Think Quests під час практичних занять з мов (іноземної, державної, рідної) і літератури. 
Пошук відповідей на запитання в Think Quest дає можливість студентам не лише поглибити знання з 
певної теми, а й значною мірою розширити свій словниковий запас [9]. 

Також поряд з Think Quests ефективно використовується такий вид веб-завдань як Scavenger Нunts 
(Treasure Нunts). Scavenger hunts спрямовані на те, щоб навчити студентів знаходити необхідну їм 
інформацію за допомогою пошукових систем Internet [10]. Вони також розроблені за відповідною тематикою і 
можуть бути використані на різних етапах навчання мов (іноземної, державної, рідної) і літератури. 

Проте, незважаючи на всі значні переваги веб-завдань, на сьогоднішній день виникають значні 
складності у використанні цього методу, про що свідчать результати анкетування серед студентів ІІІ-V 
курсів Інституту філології ЖДУ імені Івана Франка. У процесі дослідження нами виявлено випадки 
відсутності навичок роботи в мережах, вмінь працювати в програмах, включаючи початкові навички 
роботи з клавіатурою, вмінь роботи з файлами (запуск програми, збереження інформації та ін.) (27 %), не 
говорячи вже про вміння використання телекомунікаційних технологій і ресурсів мережі Internet (36 %). 
Окрім цього значні труднощі виникають при безпосередній роботі над проектом, а саме психологічна 
непідготовленість до проектної діяльності, яка проявляється у відсутності довільної уваги у студентів 
(31 %), відсутності вмінь чітко виконувати окремі дії та операції (41 %), відсутності здатності самостійно 
приймати рішення (43 %) тощо. 

Серед причин, які, на нашу думку, обумовлюють виникнення вищенаведених труднощів, є 
відсутність комп’ютерної грамотності учасників проекту, відсутність гарної методичної підготовки 
викладача як координатора всіх дій, оскільки організація веб-завдання вимагає детальної підготовки, 
структурування та поетапної організації не тільки основних, але й другорядних підсумкових результатів. 

Враховуючи результати аналізу наукової літератури та анкетування серед студентів університету, ми 
вважаємо, що, оскільки виконання веб-завдань вимагає наявності комп’ютерної грамотності, вмінь працювати 
з інформацією, вмінь працювати індивідуально та спільно з партнерами, сучасна фахова підготовка 
майбутнього вчителя – філолога повинна характеризуватися здатністю формувати потребу в інформаційному 
середовищі, вміння користуватися всіма можливостями ІТ, вміння працювати з інформацією, а також 
наявністю готовності до навчальної автономії, що знадобиться у майбутній професійній діяльності. У 
розвитку вищезгаданих знань, вмінь і навичок ми передбачаємо подальше дослідження.  
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Самойленко Ю. П. Использование веб-задания как качественно нового метода обучения в процессе 
профессиональной подготовки будущего учителя – филолога. 

В статье анализируется возможность использования нового метода обучения будущего учителя – 
филолога языкам (английскому, родному, государственному) и литературе (зарубежной, украинской), а 
именно метода веб-задания. Рассмотрены роль и значение информационных технологий для учебного 
процесса. Представлены характеристики веб-заданий, некоторые трудности их использования. 

Основываясь на анализе научной литературы и собственных исследованиях, предложены возможные 
пути решения проблем, возникших при внедрении метода веб-заданий в процесс профессиональной 

подготовки будущего учителя – филолога.  

Samoilenko Y. The Web-Work Usage as one of the New Methods in the Professional Preparation of Future 
Philology Teacher. 

The article tackles opportunities and advantages of such web-tasks as web quest, think quest, scavenger hunts 
for teaching languages (English, mother tongue, state) and literature (foreign, Ukrainian) for a future philology 
teacher. The special emphasis is laid on the Information Technologies and their role in the process of education. 

The article highlights the web-work peculiarities and the problems connected with its usage. The article deals 
with the possible ways of solving problems of the web-work inculcation on the basis of the theoretical analysis of 

the Ukrainian and foreign research works.  
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 

У статті проаналізовано проблему професійного інтересу майбутнього вчителя у психолого-
педагогічній науці. На основі проведеного контент-аналізу визначень поняття "професійний інтерес" 
подано його науково-обґрунтоване формулювання. Визначено специфічні особливості професійної 

діяльності вчителя. Сформульовано означення професійного інтересу майбутнього вчителя, до якого 
віднесено вибіркову спрямованість особистості на професійну педагогічну діяльність. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах становлення ринкової економіки та перетворень у 
суспільстві особливого значення набуває проблема професіоналізму, зростає потреба у 
висококваліфікованих, грамотних, компетентних спеціалістах. Професія визначає систему ціннісних 
орієнтацій, сприяє розкриттю творчого потенціалу, впливає на долю людини. З огляду на це більшість 
науковців та практиків приділяють увагу проблемі професійного інтересу. 

Формування професійного інтересу майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі передує 
початку його професійного шляху. Саме тому одним із головних завдань вищої школи є розвиток 
ціннісного ставлення до професійної діяльності, формування у майбутніх учителів стійкого 
професійного інтересу. Адже його наявність сприяє зростанню міцності теоретичних знань в оволодінні 
професією, посилює ініціативність, свідомість та самостійність студентів, зумовлює розвиток творчих 
особливостей, забезпечує зростання продуктивності праці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу наукової літератури свідчать, що 

проблема професійного інтересу розглядається здебільшого психологами та педагогами. Так, 
професійний інтерес майбутніх фахівців досліджували Л. Божович, М. Гамезо, А. Голомшток, С. Занюк, 
М. Левітов, В. М'ясищев, О. Савченко, А. Реан, В. Римкявичене, Г. Щукіна, С. Ярушева. Однак єдиної 
точки зору вчених у трактуванні поняття "професійний інтерес майбутнього вчителя" досі немає. 
Метою представленої статті є аналіз проблеми професійного інтересу майбутнього вчителя у 

психолого-педагогічній науці. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз поняття "професійний інтерес" передбачав визначення таких 

категорій, як "професія" та "професійний". 
Професія (лат. professio – офіційно вказане заняття, спеціальність, від profiteer – оголошую своєю 

справою), рід трудової діяльності (занять) людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних 
знань і практичних навичок, набутих у результаті навчання, спеціальної підготовки, досвіду роботи. 
Професія відображає здатність людини до виконання конкретних функцій у суспільстві і є однією з 
основних якісних характеристик її як працівника [1: 232]. Професійний – пов'язаний з певною професією. 

У сьогоденні у визначенні науковцями поняття "професійний інтерес" однозначності немає. У 
"Психологічній енциклопедії" О. Степанов розглядає професійний інтерес як складну і динамічну за 
своєю структурою активну вибіркову спрямованість особистості на зміст професійної діяльності як на 
спосіб реалізації потреби в самовираженні, що містить в собі пізнавальний, емоційний і оцінний 
компоненти [2]. У словнику професійної освіти професійний інтерес визначається як спрямованість 
особистості на оволодіння обраною професією в процесі усвідомлення її суспільної і особистої 
значущості і привабливості. Професійний інтерес виражається в намірі глибше пізнати свою професію, у 
сумлінному ставленні до оволодіння професійними вміннями і навичками, у психологічній і практичній 
готовності працювати за обраною професією [3: 130]. Л. Кацова тлумачить професійний інтерес як 
спрямованість особистості на професійну діяльність. М. Конюхов вважає, що професійний інтерес – це 
форма прояву пізнавальної потреби, яка забезпечує професійну спрямованість особистості на 
усвідомлення цілей професійної діяльності і тим самим сприяє орієнтації, ознайомленню з новими 
фактами, повнішому і глибшому відображенню дійсності. Т. Гайкова розглядає професійний інтерес як 
складне особистісне утворення в структурі спрямованості особистості, що характеризує позитивне 
емоційне, активне вибіркове ставлення до професії і професійної діяльності, яке проявляється в виділенні 
даної професії з інших, в прагненні до більш глибокого знайомства з нею, в вольовій установці на 
оволодіння даною професією і в потребі діяти в даній області. С. Ярушева під професійним інтересом 
розуміє стійкий, чітко сформований мотив, спрямованість на конкретну діяльність.  

М. Гамезо визначає професійний інтерес як вибіркове, активно-позитивне ставлення особистості до 
майбутньої професійної діяльності [4]. М. Агапова вважає, що професійний інтерес – це чітко 
мотивоване ставлення, що керується емоційно-вольовими механізмами і спонукає особистість до 



О. М. Федьович. Проблема професійного інтересу майбутнього вчителя в психолого-педагогічній науці 

 137 

здійснення професійної діяльності. І. Дроздова трактує професійний інтерес як активне пізнавальне й 
емоційно-дійове ставлення студентів до своєї майбутньої діяльності, що знаходить вираження у: 

1) зосередженості думок особистості на предметі обраної професійної діяльності; 
2) позитивному емоційному ставленні до неї; 
3) вивченні її у практичному оволодінні.  
На думку В. Римкявичене, професійний інтерес є складним комплексом психічних властивостей і станів, 

який характеризується емоційним ставленням до обраної спеціальності, ступенем усвідомленості 
професійного самовизначення, пізнавальною і вольовою активністю у навчально-продуктивній діяльності, 
професійними намірами і планами на майбутнє, ціннісними орієнтаціями, пов'язаними з професійною 
діяльністю. В. М’ясищев тлумачить професійний інтерес як яскраве емоційне ставлення до професії [5].  

Отже, становище, що склалось навколо формулювання поняття "професійний інтерес" є досить 
складним, оскільки в психолого-педагогічній науці визначень цього поняття є велика кількість. Для того, 
щоб подальше дослідження формування професійного інтересу майбутніх вчителів було науково 
обґрунтованим, ми скористались методом контент-аналізу для визначення ключових ознак 
досліджуваного поняття. 

Контент-аналіз – це метод кількісно-якісного аналізу змісту документів з метою виявлення та 
вимірювання різних фактів та тенденцій, які відображені в цих документах [6]. Умовно можна 
виокремити чотири етапи процедури контент-аналізу. На першому етапі було визначено тему й завдання. 
Тема: професійний інтерес. Завдання: сформулювати науково обґрунтоване визначення поняття 
"професійний інтерес". Для цього нами було проаналізовано визначення вказаної категорії в 
інтерпретації різних вітчизняних та зарубіжних авторів. На другому етапі було визначено категорії, 
одиниці аналізу та контекстуальні одиниці. В якості категорій було використано низку запитань, 
відповіді на які добиралися із вказаних визначень. Одиницями аналізу були обрані слова, 
словосполучення, контекстуальними одиницями – речення. Виокремлені одиниці класифікувалися й 
потім підраховувалася частота їх з’явлення. Важливою умовою проведення контент-аналізу є розробка 
таблиці. Це відбувається на третьому етапі дослідження. Четвертий етап полягає у підрахунку 
результатів аналізу та формулюванні визначення поняття "професійний інтерес". 

У результаті проведеного нами аналізу було отримано наступні результати (див. таблицю 1). 
Таблиця 1. 

Таблиця розробки категорійного апарату поняття "професійний інтерес"  
і реєстрації одиниць аналізу (фрагмент) 

Робочі визначення № 
п/п 

Категорійні ознаки 
поняття " інтерес" 

Дослідники % 

Що? 

1 спрямованість 

Т. Гайкова, С. Гончаренко, 
Л. Кацова, М. Конюхов, 
Н. Ничкало, Л. Смеречак, 
О. Степанов 

50 % 

2 ставлення 
М. Агапова, М. Гамезо, 
І. Дроздова, В. М’ясищев 

29 % 

3 мотив С. Ярушева 7 % 
4 потреба М. Конюхов 7 % 

Професійний інтерес 
– це 

5 
комплекс психічних 
властивостей і станів 

В. Римкявичене 
7 % 

Яка? 

6 вибіркова  
Т. Гайкова, М. Гамезо, 
О. Степанов 

43 % 
Професійний інтерес 
– це спрямованість 

7 професійна М. Конюхов 14 % 
Кого? 

Професійний інтерес 
– це вибіркова 
спрямованість 8 особистості 

Т. Гайкова, С. Гончаренко, 
Л. Кацова, М. Конюхов, 
Н. Ничкало, О. Степанов 

86 % 

На що? Професійний інтерес 
– це вибіркова 
спрямованість 
особистості 

9 
на професійну 
діяльність 

С. Гончаренко, Л. Кацова, 
М. Конюхов, Н. Ничкало, 
О. Степанов, С. Ярушева 

86 % 

Отже, більшість авторів (50 %) вважають, що професійний інтерес – це (Що?) "спрямованість" 
(Т. Гайкова, С. Гончаренко, Л. Кацова, М. Конюхов, Н. Ничкало, Л. Смеречак та ін.). Професійний 
інтерес – це спрямованість (Яка?) (43 %) "вибіркова" (Т. Гайкова, М. Гамезо та ін.). Професійний інтерес 
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– це вибіркова спрямованість (Кого?) "особистості" (86 %) (Т. Гайкова, С. Гончаренко, М. Конюхов, 
Н. Ничкало, О. Степанов та ін.). Ця спрямованість є (На що?) "на професійну діяльність" (86 %) 
(С. Гончаренко, М. Конюхов, Н. Ничкало, О. Степанов, С. Ярушева та ін). 

Далі підрахунок вівся з урахуванням не тільки дослівного повтору, а й усіх словосполучень, близьких 
за значенням. 

Отже, професійний інтерес – це вибіркова спрямованість особистості на професійну діяльність, що 
характеризується (Чим?) "позитивним емоційним ставленням" (46 %) (Т. Гайкова, М. Гамезо, 
І. Дроздова, В. М’ясищев, В. Римкявичене, О. Степанов та ін.), "вольовою активністю" (23 %) 
(М. Агапова, Т. Гайкова, В. Римкявичене та ін.) та спонукає (До чого?) "до оволодіння професійними 
вміннями та навичками" (54 %) (Т. Гайкова, С. Гончаренко, І. Дроздова, М. Конюхов, Н. Ничкало, 
О. Степанов, В. Римкявичене та ін.) 

Проведений аналіз дозволив нам сформулювати визначення поняття "професійний інтерес". Отже, 
професійний інтерес – це вибіркова спрямованість особистості на професійну діяльність, що 
характеризується позитивним емоційним ставленням до неї, вольовою активністю, ціннісними 
орієнтаціями, пов’язаними з цією діяльністю та спонукає до оволодіння професійними знаннями, 
вміннями і навичками. 

В сучасному суспільстві існують тисячі видів професій. Професія являє собою цілий світ, в якому 
людина живе і вдосконалюється, який вона пізнає протягом всього свого життя, світ, в якому діють свої 
професійні закони, норми, цінності. Кожна професія потребує від людини певних властивостей і якостей, 
знань, умінь і навичок, а також має свої особливості. Професії класифікують за різними ознаками. Одну з 
класифікацій професій розробив російський професор, доктор психологічних наук, академік РАО 
Є. О. Клімов. Суть її полягає в тому, що залежно від предмету праці він виділив п’ять основних типів 
професій: "людина – жива природа", "людина – техніка і нежива природа", "людина – людина", "людина 
– знакова система" та "людина – художній образ" [7: 160]. 

Педагогічна професія належить до професій типу "людина – людина", предметом праці яких є люди 
різного віку, групи населення, колективи. За всіх часів професія вчителя була дуже важливою. Саме 
завдяки спеціально організованій педагогічній діяльності люди оволодівають усіма іншими професіями. 
Крім того, без педагогічної професії складно уявити розвиток суспільства чи окремої людини.  

Педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, яка спрямована на передачу новим 
поколінням накопичених людством досвіду і культури, створення умов для їх особистісного розвитку. 
До її змісту входять навчання, виховання, освіта і розвиток підростаючого покоління [8]. 

Педагогічна діяльність як суспільна функція здійснюється вчителями, спеціально підготовленими 
людьми. Учитель – в широкому значенні – мислитель, громадський діяч, який формує погляди й 
переконання людей, допомагає їм знайти свій шлях у житті. В педагогічному, більш вузькому й 
безпосередньому значенні, учитель – спеціаліст, який проводить навчальну й виховну роботу з учнями в 
ЗОШ різних типів. Діяльність сучасного вчителя включає навчання й виховання учнів у школі, класне 
керівництво, проведення позакласної роботи, зв'язок з батьками і пропаганду педагогічних знань [9: 341]. 

Професія вчителя вирізняється специфічними особливостями. Передусім, педагогічна діяльність має 
велике соціальне значення, адже вчитель керує самим складним процесом – формує молоде покоління, 
його людські якості. Також специфічним є предмет праці – активна людська особистість з певними 
задатками і потребами, нахилами й інтересами, розумом і волею, почуттями та іншими неповторними 
рисами. Важливою особливістю педагогічної діяльності є те, що об’єкт праці, навчання і виховання – 
учень – уже є продуктом впливу сім’ ї, друзів та ін. Він також характеризується певною динамічністю, 
тобто постійно змінюється, розвивається. Зміни в навчальних можливостях учня, рівні його вихованості, 
стосунків з товаришами і вчителями вимагають від педагога вчасного їх виявлення і відповідного 
реагування на них. Характеристикою педагогічної діяльності є і колективний характер, тобто вчитель у 
навчально-виховному процесі має справу не тільки з окремими учнями, а з колективом класу. 
Педагогічна професія має творчий характер. Творчий учитель уміє приймати оригінальні рішення, 
використовує новаторські форми і методи роботи, ефективно виконуючи свої професійні функції. 
Творчим педагог стає тільки тоді, коли добросовісно ставиться до праці, прагне підвищувати професійну 
кваліфікацію, вивчати досвід кращих шкіл та вчителів тощо. До особливостей педагогічної діяльності 
варто віднести і те, що її результати помітні не відразу, що може негативно позначатися на ставленні 
педагога до своєї праці. Учительська професія поєднує в собі дві спеціальності. Кожен учитель є 
спеціалістом з того предмета, який він викладає, і, крім того, – педагогом-вихователем. Ці дві 
спеціальності у діяльності вчителя завжди виступають в єдності: навчаючи дітей своєму предмету, 
вчитель виховує їх; а виховуючи – домагається вищих успіхів у навчанні. Головним інструментом, яким 
користується вчитель у навчально-виховній роботі, є мова і мовлення. Слово є наймогутнішим засобом 
духовного контакту, морального впливу і переконання учнів [8; 10; 11].  
Висновки. Отже, враховуючи особливості професії вчителя та тлумачення поняття "професійний 

інтерес", у нашому дослідженні під професійним інтересом майбутнього вчителя будемо розуміти 
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вибіркову спрямованість особистості на професійну педагогічну діяльність, що характеризується 
позитивним емоційним ставленням до неї, вольовою активністю, ціннісними орієнтаціями, пов’язаними з 
діяльністю вчителя та спонукає до оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками. 
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Федёвич О. Н. Проблема профессионального интереса будущего учителя  
в психолого-педагогической науке. 

В статье проанализирована проблема профессионального интереса будущего учителя в психолого-
педагогической науке. На основе проведенного контент-анализа определений понятия 

"профессиональный интерес" предложена его научно-обоснованная формулировка. Определены 
специфические особенности профессиональной деятельности учителя. Сформулировано определение 
профессионального интереса будущего учителя, к которому отнесена избирательная направленность 

личности на профессиональную педагогическую деятельность. 
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Fediovych O. M. The Issue of Future Teacher's Professional Interest in the Psycho-Pedagogical Science. 

The research deals with the issue of future teacher's professional interest in the psycho-pedagogical science. The 
theme of the article is current because the interest formation increases the teacher's professional competence, 
which is necessary for the educational system modernization. The article analyzes the issue of the professional 
interest in the psychologists and pedagogues' works. But at present there is no unambiguity in the professional 

interest determination. The scientific method of the content analysis has been used to identify key features of this 
concept. The analysis allowed formulating the definition of the "professional interest". Thus the professional 
interest is the personality's selective directionality on the professional activity, which is characterized by the 
positive emotional attitude, volitional activity, value orientation associated with this activity, and leads to the 
mastering of the professional knowledge, skills and abilities. In the article the specific features of the teacher's 

professional activities are determined. Considering the specific features of the teacher's professional activity and 
the determination of the professional interest concerning the professional interest of future teachers, we will 

understand the personality's selective directionality on the professional pedagogical activity, which is 
characterized by the positive emotional attitude, volitional activity, value orientation associated with this 

activity, and leads to the mastering of professional knowledge, skills and abilities. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ''ТРАДИЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР'' 

У статті проаналізовано понятійний ряд "трудове виховання" – "традиції трудового виховання" –
"традиції трудового виховання кримських татар". Проведено критичний аналіз тлумачень словників та 
висловлювань науковців щодо порушеного питання. Здійснено спробу надати авторське визначення 
цьому поняттю. Розглянуто мету, завдання, принципи трудового виховання. Виявлено традиційні 

форми, методи та засоби трудового виховання кримськотатарського народу. Показано значення сім'ї у 
трудовому вихованні татар Криму. 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку українського суспільства відкриває широкі можливості 
для оновлення змісту роботи закладів освіти на основі народних традицій виховання. Історичний досвід ще 
раз підтвердив той факт, що виховання, відірване від національних коренів, не має майбутнього. 

Народний ідеал виховання кримські татари, як і більшість народів, вбачають в образі досконалої 
людини з високим рівнем свідомості, яка вміє і готова працювати на благо сім'ї й суспільства; яка 
вносить у свою працю кмітливість, ініціативу, творчість, вправність та вміння; сумлінно відноситься до 
своїх трудових обов'язків; створює цінне і прекрасне своїми руками; людини-носія культурно-етнічних 
цінностей, прогресивних звичаїв, традицій колективістської праці. 

Однак працьовитість і здатність до праці не дається від природи, їх основи повинні закладатися у 
ранньому віці. Щоб виховати людину гідну свого народу, необхідно з дитинства привчати її до праці, 
праці духовної, інтелектуальної, фізичної. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання трудового виховання здавна були предметом 

прямої або опосередкованої уваги вітчизняних і зарубіжних філософів, письменників, педагогів та відомих 
громадських діячів. Теоретичні розробки, присвячені цій проблематиці, висвітлюються в працях Т. Мора, 
Т. Кампанелли, Я. Коменського, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, О. Духновича, І. Франка. У XIX ст. 
І. Песталоцці, Р. Оуен, К. Ушинський та інші педагоги цілком обґрунтовано довели, що без залучення 
вихованців до праці не можна очікувати позитивних успіхів у вихованні. На підставі цього положення у XX 
ст. Г. Кершенштейнер, Д. Дьюї, П. Блонський, Р. Штайнер, С. Шацький розробили і продемонстрували на 
практиці великі виховні можливості ремісницької, побутової й високомеханізованої індустріальної праці. 
Положення й висновки щодо методологічних основ трудового виховання та значення родини у даному 
процесі зробили П. Атутов, П. Костенков, Н. Крупська, М. Мадзігон, А. Макаренко, М. Стельмахович, 
В. Сухомлинський, Д. Тхоржевський, М. Хітарян, С. Шацький. 

Питання етнопедагогіки, їх зв'язок із традиціями народу щодо виховання молодого покоління у дусі 
любові й поваги до різноманітної трудової діяльності людини становили предмет дослідження низки 
вчених – В. Афанас'єва, Г. Волкова, Л. Редькіної, Г. Філонова, Л. Юди. Кожен із них зробив свій внесок у 
теорію та практику трудового виховання.  

У порівняльному плані важливе значення для нашого дослідження мало вивчення педагогічних ідей 
та досвіду трудового виховання в інших народів: росіян (Г. Виноградов), чувашів (Е. Сокольникова), 
грузинів (А. Хінтібідзе), казахів (А.Табулова), азербайджанців (А. Гашимов), татар (Я. Ханбіков), 
таджиків (М. Сайфуллаєва), туркменів (К. Перл), дагестанців (Ш. Мірзоєв), якутів (Д. Данилов) тощо. 

Проблеми виховання кримських татар порушували у своїх працях А. Аблялімова, З. Асанова, 
Л. Бекірова, Е. Заредінова, Л. Кадирова, З. Мустафаєва, С. Харахади, М. Хайруддінов. Однак традиції 
трудового виховання кримськотатарського народу й можливості їх застосування у сучасних умовах 
розглянуто недостатньо. Цим питанням присвячено наше дисертаційне дослідження. 
Мета статті – визначити сутність поняття "традиції трудового виховання кримських татар".  
Виклад основного матеріалу. Поняття "трудове виховання" у Великій Радянській Енциклопедії – це 

формування необхідних для трудової діяльності моральних якостей людини за допомогою праці [1]. 
У Словнику з етики за редакцією І. Кона [2] "трудове виховання" являє собою процес єдиний із 

розумовим і моральним вихованням, що включає наступні моменти: прищеплення з дитячих років 
трудових навичок, звички до праці, працьовитості, поваги до людини-трудівника і результатів його 
праці, презирства до ледарства; виховання почуття відповідальності за спільну справу, колективізму, 
свідомого ставлення до трудової дисципліни; розвиток моральних стимулів, щоб праця складала життєву 
потребу людей; формування відношення до праці як до творчості.  

Український педагогічний словник за редакцією С. Гончаренка розглядає "трудове виховання" як 
систему виховних впливів, які передбачають залучення дітей і юнацтва з метою їх загального розвитку у 
трудову діяльність [3: 338]. 
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За Педагогічним словником Г. Коджаспірової [4] "виховання трудове" – це спільна діяльність 
вихователя й вихованців, спрямована на розвиток у останніх загальнотрудових умінь та здібностей. Для 
цього необхідне залучення дитини до повної структури праці: планування, організації, здійснення, 
контролю, оцінювання. 

"Виховання у праці, – вважає Г. Волков [5: 125], – головне питання педагогіки усіх народів, 
працьовитість – головна турбота виховання. Трудове виховання – вінець усієї системи народного 
виховання. Поза праці немає ні естетичного, ні фізичного, ні морального виховання, без праці немає й 
повноцінного виховання. Праця – початок виховання у справжньому сенсі цього слова, працьовитість – 
остаточний результат виховання й підсумок формування підростаючого покоління". 

С. Русова [6] сформулювала основні вимоги до праці, що забезпечують виховний ефект: робота повинна 
бути доступною, творчою, цікавою, посильною, розрахованою за часом, захоплювати й процесом, й 
результатом; під час роботи діти повинні усвідомити трудове завдання та його значення; завдання повинно 
бути виконано краще й доведено до кінця, робота повинна відповідати віковим й індивідуальним 
особливостям дітей, сприяти їх розумовому, моральному та естетичному розвитку. Тільки за таких умов 
праця розвиває силу волі, наполегливість у досягненні мети, стимулює самостійну творчість дітей.  

Мета трудового виховання, вважає С. Поляков [7], полягає у формуванні ціннісного гуманістичного 
ставлення до праці як основи нового духовного образу людини, як чинника формування особистості; 
усвідомлення ролі праці у житті суспільства; включення дітей й юнацтва у трудову діяльність; озброєння 
трудовими навичками й вміннями. 

В. Ягупов [8] завдання трудового виховання бачить у: 
– психологічній підготовці особистості до праці; 
– прищепленні виконавської дисципліни, свідомого підпорядкування вимогам професійної діяльності; 
– підвищенні престижу праці; 
– практичній підготовці до праці; 
– підготовці до свідомого вибору професії. 
Для вирішення вищепоставлених завдань використовують різні прийоми та засоби: 
– організацію спільної праці вихователя і вихованця; 
– пояснення значущості певного виду праці на користь сім'ї, колективу, народу, Вітчизни; 
– матеріальне і моральне заохочення продуктивної праці й прояву творчості; 
– знайомство з трудовими традиціями сім'ї, народу, країни; 
– вправи з вироблення трудових навичок під час виконання конкретних операцій; 
– тимчасові і постійні доручення, виконання покладених обов'язків; 
– систематична участь у суспільно-корисній праці, навчання технологіям і прийомам організації 

трудової діяльності; 
– облік та оцінка результатів праці (якості, термінів, точності виконання завдання, раціоналізації 

процесу і наявність творчого підходу); 
– спеціальна професійна підготовка у трудовій діяльності. 
Досвід показує, що кожна сім'я, кожен рід, кожен народ мають свою систему традицій трудового 

виховання. В якості традицій виступають певні суспільні встановлення, норми поведінки, цінності, ідеї, 
звичаї, обряди тощо. 

Трудове виховання, на думку О. Юдіної [9], це – ядро народної педагогічної системи, що визначає 
зміст і способи виховної діяльності. Трудові традиції зумовлювалися віковим укладом життя народу і 
були спрямовані на збереження і примноження матеріальних і духовних потреб як основи існування 
людини. Саме у традиціях актуалізується багатовіковий досвід і мудрість народу у вихованні 
підростаючого покоління, у підготовці їх до життя і праці.  

В. Борових [10] розглядає "традиції трудового виховання" як конкретно-цивілізаційне педагогічне 
явище, що являє собою сукупність виниклих у народній педагогіці методів і засобів формування, 
необхідних для трудової діяльності моральних якостей людини за допомогою праці; як невід'ємну 
частину національного соціокультурного середовища. Дані традиції, на думку автора, забезпечують 
безперервність розвитку історично сформованих форм свідомої і цілеспрямованої трудової діяльності 
людини щодо перетворення природи для задоволення своїх потреб. 

Дослідження показали, що кримські татари, незважаючи на всілякі життєві перешкоди, зуміли 
зберегти свою систему виховання, особливо ту її частину, яка стосується трудового виховання. Одне з 
кримськотатарських прислів'їв звучить так: "Адамни адам еткен іштір", що у перекладі означає: "Тільки 
у праці можна стати справжньою людиною". 

У кримських татар на протязі багатьох століть склалася своя система правил і норм поведінки, 
спілкування, своя психологія. Завдяки цій системі люди відтворювали себе, свої національні особливості, 
свою духовну культуру, свій характер. У кримськотатарської етнопедагогіки відсутні чіткі й певні 
закони, систематизовані знання й концепції, точно визначена наукова термінологія, її основою незмінно 
виступає реалістичне й стихійно-матеріалістичне народне сприйняття матеріальності світу. У нашому 
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дослідженні ми виходимо з того, що об'єктом і предметом "традицій трудового виховання кримських 
татар" є процес виховання і процес навчання в праці, а головним елементом трудового виховання є 
сукупність емпіричних знань, відомостей, накопичених народом, та практична діяльність трудящих із 
трудового виховання молодого покоління. 

Традиції трудового виховання татар Криму, свідчить М. Хайруддінов [11], – це система виховних 
засобів, дій, які передбачають залучення дітей та молоді до трудової діяльності дорослих з метою їх 
розвитку та підготовки до майбутнього самостійного життя в родині та поза сім'єю.  

З. Мустафаєва [12] вважає, що "традиції трудового виховання кримських татар" відбивали існування 
причинно-наслідкових відносин, взаємозв'язку і взаємозумовленості, єдність форм і змісту між 
суспільними відносинами та свідомою продуктивною працею. До етнопедагогічних традицій свого 
народу авторка відносить різноманітні обряди, ритуали, свята, народні пісні, прислів’я і приказки, ігри, 
казки та легенди тощо.  

На думку З. Асанової [13], елементами "традицій трудового виховання кримськотатарського народу" 
є ідеали і принципи трудового виховання, які успадковані, загальноприйняті та передаються від 
покоління до покоління: гуманізм, духовність, патріотизм, колективізм. 

До традиційних форм, методів і засобів трудового виховання кримських татар Е. Заредінова [14] 
відносить вправи, роз'яснення, переконання, показ трудових способів, приклад (особистий, колективний, 
приклад предків тощо), співучасть, змагання, суперництво, схвалення, заохочення, доказ, примус, 
покарання, осуд, заборона, докір, самостійні спостереження за навколишнім світом.  

"Традиціями трудового виховання кримських татар" було покликано виховувати працелюбність, 
відповідальність, дбайливе ставлення до знарядь праці, суворе дотримання чистоти робочої форми, 
акуратність, ґрунтовність, добротність, фундаментальність та високу якість здійсненої роботи, 
професійну гордість, ввічливі взаємини у трудовому колективі. 

Трудове виховання кримськотатарських дітей традиційно починалося у родині. Народна система 
привчання дітей до праці у кримськотатарській сім'ї поетапна і багатогранна. Зміст і характер праці у 
родині традиційно відповідав умовам соціально-економічного життя, а трудове виховання здійснювалось 
безпосередньо через залучення дітей до праці дорослих. Перебуваючи у сімейному колі, дитина була 
предметом виховання і одночасно суб'єктом засвоєння традиційних норм співжиття та родинних 
відносин. При цьому зберігалася спадкоємність, обумовлена віковими особливостями дітей.  

Саме у сім'ї складалися сприятливі умови для формування у дітей працьовитості. Це, передусім 
наочність, доступність різноманітної домашньої праці. Праця разом із батьками викликала у дитини радість 
і задоволення. У спільній зі старшими членами сім'ї трудовій діяльності дитина швидше опановувала 
навички, переймала раціональні прийоми роботи. Дитина чула розповіді батьків про свою працю і 
виробничу діяльність інших людей. Це розширювало уявлення дитини про працю дорослих, формувало 
інтерес та повагу до неї. Участь у господарсько-побутовій праці дозволяла дитині реально відчути свою 
причетність до турбот сім'ї, відчути себе членом сімейного колективу. Будь-який старший брат міг зробити 
зауваження молодшому або послати його з дорученням у справах, і той сприймав це як належне.  

Оскільки предметом нашого розгляду є сутність "традицій трудового виховання кримських татар", то 
спробуємо надати своє тлумачення цього поняття. 
Висновки. Отже, "традиції трудового виховання кримських татар" – це: 
– невід'ємна частина національного соціокультурного середовища; 
– умова формування стереотипів поведінки та існування у суспільстві; 
– засіб засвоєння культурної спадщини кримськотатарського народу з трудового виховання; 
– конкретно-цивілізаційне педагогічне явище; 
– народна система привчання дітей до праці; 
– сукупність емпіричних знань, відомостей, виховних зусиль народу накопичених протягом багатьох 

століть, що передається від покоління до покоління; 
– сукупність виниклих у народній педагогіці методів і засобів формування цілісного характеру 

людини, становлення його громадянськості, діловитості, морально-вольових рис, певних знань і уявлень 
про цінності праці, прагнень, інтересів, особистісних позицій у відношенні до різних видів праці; 

– система виховних засобів, дій, які передбачають залучення дітей та молоді до трудової діяльності 
дорослих з метою їх розвитку та підготовки до майбутнього самостійного життя в родині та поза сім'єю;  

– засіб розвитку економічного мислення, сприяння вибору професії, створення інструментарію для 
успішної індивідуальної та колективної трудової діяльності, творчого начала. 

Скарбниця народної мудрості служила для виховання молоді ще задовго до виділення педагогіки в 
окрему галузь знань, тому подальшу свою роботу ми вбачаємо в теоретичному аналізі етнопедагогiчних 
традицій кримських татар з трудового виховання підростаючого покоління з метою обґрунтування 
доцільності застосування досвіду народної педагогіки у розв’язанні сучасних виховних проблем. 
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sotsiuma [Pedagogy of Kindness in the Context of the Society] : [materialy mezdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii, posviashchennoi 150-letiiu I. Gasprinskogo, mai 2001] / Krym. gos. industr.-ped. in-t. – Simferopol', 
2002. – S. 106–109. 
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Иванникова М. В. Сущность понятия ''традиции трудового воспитания крымских татар''. 

В статье проанализирован понятийный ряд "трудовое воспитание" – "традиции трудового 
воспитания" – "традиции трудового воспитания крымских татар". Проведен критический анализ 
толкований словарей и высказываний ученых по затронутой проблеме. Осуществлена попытка дать 
авторское определение этому понятию. Рассмотрены цели, задачи, принципы трудового воспитания. 
Выявлены традиционные формы, методы и средства трудового воспитания крымскотатарского 

народа. Показано значение семьи в трудовом воспитании татар Крыма. 

Ivannikova M. V. The Essence of the Definition "the Crimean Tatars' Labour Education Traditions''. 

The article analyzes the concept row "labour education" – "traditions of labour education" – "traditions of the 
Crimean Tatars' labour education". The critical analysis of scientists' dictionaries and expressions 

interpretations on the mentioned problem is conducted. The attempt to generalize the investigated information 
and give the authorial determination to this concept is carried out. Purposes, tasks, principles of the labour 

education are considered. Traditional forms, methods and means of the Crimean Tatars' labour education are 
singled out. The value of the family is shown in the Crimean Tatar people's labour education. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ ДО ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті уточнено сутність і структуру феномена "готовність майбутніх архітекторів до проектно-
технічної діяльності", та поняття "професійна готовність майбутніх фахівців". Визначено, що 
пріоритетним напрямом професійної підготовки майбутнього архітектора у ВТНЗ є формування 
конкурентоспроможного, компетентного, фахівця як творчої особистості, що реалізує себе в 
проектній, конструкторській, дослідницькій, виробничій діяльності по створенню нових об'єктів, 

гармонійно організованого і комфортного просторового середовища. 

Постановка проблеми. Професiя архітектора у реалiях сьогодення характеризується значною втратою 
впливу архітекторів-професіоналів на формування просторового середовища. Технічний прогрес не стоїть на 
місці, технології будівництва постійно ускладнюються, а разом з ними і професія архітектора. Завдання, які 
ставляться перед архітекторами, змінюються, і компетенція сучасного фахівця визначається більш чітко, ніж 
раніше. У цих умовах головним завданням системи вищої професійної освіти є посилення уваги до проблеми 
підготовки випускників технічного профілю якісно нового рівня, а саме формування активної творчої 
особистості, здатної самостійно визначати і вирішувати комплексні проектно-технічні проблеми, що виходять 
за межі стандартних ситуацій та проектувати, конструювати складні і функціональні містобудівні об'єкти. 
Названі обставини дозволяють розглядати проблему формування спеціальних знань і умінь студентів ВТНЗ 
спеціальності ''Архітектура будівель і споруд'' актуальною та своєчасною. 
Аналіз останніх досліджень. Найбільш значимі аспекти означеної проблеми розглядалися в роботах, 

присвячених аналізу і дослідженню проблем теорії та методології архітектурного проектування, професійної 
підготовки студентів, психолого-педагогічних і методичних питань формування умінь, питань теорії та 
методики художньо-графічного освіти, організації творчої діяльності в системі вищої освіти і школі. Це 
дослідження науковців: Б. Г. Ананьєва, Л. М. Анісімової, Б. Г. Бархіна, В. Л. Глазичева, О. І. Ковешнікова, 
О. І. Корзінової, В. К. Лебідко, О. M. Новікова, В. Т. Мінервіна, М. М. Ростовцева, В. О. Сластьоніна, 
В. Ф. Сидоренко, Ю. С. Сомова, О. М. Стасюка, В. Т. Шимко та іншіх. Вектором вітчизняної професійної 
освіти у сфері архітектури та будівництва небезпідставно вважається творчість, тобто розуміння і 
усвідомлення кожним студентом свого місця у світі ''генерації ідей'', розвиток особистісних, інтелектуальних, 
культурних і духовно-моральних якостей як фахівця і виконавця. Дослідники О. Н. Тубельский, 
В. І. Слободчиков поняття сучасного професіоналізму пов'язують із створенням у ВТНЗ умов для формування 
готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців. Відповідно з цим психолого-педагогічна підготовка 
фахівця сфери архітектури та будівництва вимагає досягнення органічної єдності теорії і практики. 
Мета статті – дослідження особливостей процесу формування професійної готовності майбутніх 

архітекторів, уточнення сутності і структури феномена ''готовність майбутніх архітекторів до проектно-
технічної діяльності''. 
Виклад основного матеріалу. Семантика поняття ''архітектор'' у дослідженнях різних авторів [1-4] 

включає такі характеристики особистості, як: розум, талант, знання, проектно-технічні здібності, творче 
мислення та інші, які пов'язані з винаходами тощо. Архітектор-фахівець, який на основі теоретичних 
міркувань і матеріальних засобів створює життєздатні об'єкти, проекти – це суб'єкт технічної діяльності [3]. 

Загальновідомо, що певна сфера діяльності формує відповідний стиль мислення. На наш погляд, 
професійне мислення сучасного архітектора характеризується наявністю великих інтелектуальних 
знань, можливостями передбачати напрями розвитку сучасної архітектури і будівництва, вміннями 
самостійно вирішувати нові завдання і системно мислити, тобто тримати в полі зору все, що має 
безпосереднє й опосередковане відношення до вирішення проблеми архітектурного проектування. Як 
справедливо відзначається науковцями [3; 5; 6], проблеми формування професійного мислення 
майбутнього архітектора тісно пов'язані не тільки з технічною естетикою, але й з природознавством та 
гуманітарними науками. Виділяють такі різновиди професійного мислення майбутнього архітектора: 

• укладене тільки з технічними проблемами, внутрішньою логікою розвитку архітектурного 
проектування: модернізацією, підвищенням економічності, функціональності, надійності будівель; 

• зорієнтоване на дослідження природимислення (ергономіка); 
• спрямоване на дослідження ролі будівель і споруд у суспільному житті (знаходиться на стику 

технічних і гуманітарних наук); 
• вмотивоване на реалізацію природничонаукових принципів у архітектурі для задоволення 

суспільних потреб, пов'язане з будівництвом сучасних, перспективних будівель; 
• визначене соціальною цінністю технічних розробок (інновації в архітектурі і будівництві). 
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Отже, професійне мислення архітектора сприяє пізнанню законів природи і суспільства, 
поглибленому осмисленню закономірностей їх розвитку, і тісно пов'язане з іншими видами професійно 
зорієнтованого мислення і включає у собі художньо-конструкторське (проектне), технічне мислення, 
елементи економічного й екологічного мислення. 

Крім того, у процесі практичної і теоретичної діяльності зі створення і реконструкції об'єктів, що 
проектуються архітектор стикається із завданнями, для вирішення яких у операційних і пізнавальних 
структурах мислення немає відповідних методів і понять. Таке мислення розуміється нами як творче, воно 
спрямоване на відкриття способу вирішення зазначених завдань та створення нових законів і властивостей, 
унікальних цінностей проектно-технічної діяльності інженерів. А вектором творчості в мисленні сучасного 
архітектора варто вважати нешаблонність, вміння охоплювати реальність у всіх її відносинах. 
Результатом професійного мислення сучасного архітектора у його проектно-технічній діяльності 

варто вважати проектування, винахідництво, конструювання, раціоналізацію [1-4].  
Додамо, що на думку європейських учених, виявлення суттєвих ознак вище окреслених видів діяльності 

та їх розвиток в освітній системі ВТНЗ є необхідною складовою становлення професійного мислення у 
студентів як структурного елементу професійної підготовки. Так, Дж. Діксон [2] підрозділяє проектування 
на три складові: винахідництво, аналіз, прийняття технічних рішень. Винахідництво характеризується 
науковцем як творча здатність індивіда до виявлення нових оригінальних технічних ідей, які можна 
використовувати при вирішенні проектних завдань, якому нерідко притаманна незавершеність. Саме тому 
продуктивність цієї діяльності, на думку науковця, залежить від сприйнятливості та досвідченості фахівця. 
Інженерний аналіз, у свою чергу, це отримання відповідей на питання інженерного характеру, а також 
прийняття рішень, вибір найкращого варіанта з числа можливих. 

Дещо інші етапи проектування виявлені П. Хіллом. Конкретизуємо їх згідно нашого дослідницького 
задуму: 

– оцінка здійсненності – сприйняття вихідної інформації, створення комплексу варіантів рішень 
виробу загалом; 

– ескізне проектування – відбір і розробка оптимальної концепції, тобто кращого рішення; 
– робоче конструювання – розкриття художньо-проектної суті конструкції, де беруть участь оцінка і 

зміна варіанта рішення відповідно до вимог виробництва і експлуатації будівлі або споруди. 
На основі аналізу етапів проектно-технічної діяльності, охарактеризованих у роботі Д. Халперна [6], ми 

вважаємо доцільним виокремити у цій діяльності найбільш важливі для вирішення нашої проблеми напрями: 
генерування нової ідеї, тобто створення образу об'єкта; аналіз та відбір найбільш оптимального рішення. 

Саме тому, варто детально зупинитися на розкритті специфіки ще й таких понять, як проектування і 
конструювання. Адже саме продукт професійного мислення сучасного архітектора доцільнo вважати 
домінантою конкурентоспроможної професійної діяльності сучасного архітектора. Відтак, 
проектування припускає можливість повністю розробити (спроектувати) модель будівлі або споруди, не 
звертаючись в ідеалі ні до інженерної діяльності, ні до досвіду проектування, ні до випробувань 
експериментальних і дослідних зразків. На цій стадії, на думку науковців [3; 4], формуються технічні 
характеристики розроблювального об'єкта, що робить істотний вплив на функціональність створюваного 
об'єкта в процесі експлуатації. 
Конструювання в широкому сенсі слова [1; 2] розуміється як тип інженерної діяльності, який може 

бути реалізований у різних галузях пізнання, художньої творчості і проектування, що пов'язане із 
розробкою певної конструкції об'єкта архітектурного проектування, який потім матеріалізується у 
процесі будівництва [4]. Цей тип діяльності включає у собі створення варіантів конструкцій, розрахунки, 
операції аналізу та синтезу і низку інших операцій. Цей етап роботи конструкторам доцільно виконувати 
в співпраці з фахівцями суміжних дисциплін, передусім, з технологами та економістами. 

Інші складові проектно-технічної діяльності – винахідництво і раціоналізація – розрізняються, як 
справедливо стверджує В. А. Моляко [5], за характером цілей, які вони переслідують. Винахідництво 
спрямоване на якісно нове відкриття технічної проблеми, раціоналізація – на поліпшення використання 
існуючих рішень. Тому винахід – це результат творчої діяльності, в якій утворюються нові архітектурні 
форми й обсяги. До того ж раціоналізація не передбачає докорінної перебудови об'єкта [2]. 

Між названими складовими проектно-технічної діяльності існує тісний взаємозв'язок: вони 
взаємопроникні, тобто у професійній діяльності найчастіше має місце не ''чисте'' винахідництво, 
конструювання, проектування та раціоналізація, а їх синтез. Такі складові проектно-технічної діяльності 
висувають до майбутнього фахівця низку функціональних вимог: він повинен володіти здібностями, 
знаннями й уміннями проектувати об'єкти, приймати оптимальне рішення, виконувати творчу роботу [1; 
2]. Усі ці необхідні знання студенти отримують у процесі професійної підготовки у ВТНЗ, проте 
наявність у студентів теоретичних знань не означає практичної їх реалізації та менеджменту професійній 
діяльності. Завданням викладача є професійна підготовка майбутнього фахівця до практичного 
використання, це складає особливу проблему і визначає важливість пошуку відповідних теоретико-
методологічних рішень, спрямованих на продуктивну організацію навчального процесу і забезпечення 
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підвищення якості розвитку професійно значущих компетенцій, необхідних для організації проектно-
технічної діяльності, які дозволять випускнику стати конкурентоспроможним на ринку праці. 

Рішення поставлених проблем П. Я. Гальперін [7] запропонував шукати у зміні структури 
навчального процесу, а саме схему навчального процесу науковець деталізує у такий спосіб: 
''повідомлення знань'' → ''запам'ятовування знань'' → ''кінцевий результат навчання (багаж знань). 
Зауважимо, що перші два елементи слугують для третього, а третій – для майбутньої практичної 
діяльності. Наявність теоретичних знань, що виявляються на іспиті (заліку), часто є свідченням 
готовності студента застосовувати їх на практиці. Усі три елементи мають одну спільну функцію – дати 
студенту завчасно повне орієнтування в майбутній діяльності у вигляді різноманітних знань. 

Проте, психолого-педагогічний механізм професійної підготовки майбутніх фахівців не простий, і 
методи традиційної педагогіки вищої школи часто не виправдовують себе, так як природні закони 
функціонування пам'яті не дозволяють студенту зберігати ''на все подальше життя'' всі знання, 
зафіксовані у книгах та всі можливі варіанти їх практичного використання. Виходячи з логіки міркувань 
П. Я. Гальперіна [3], що поставив під сумнів традиційну структуру процесу навчання: ''повідомлення 
знань'' → ''запам'ятовування знань'' → ''багаж знань'', привела нас до наступних узагальнень: 

– причину незадоволення рівнем підготовки майбутніх фахівців варто шукати у втраті орієнтації 
професії, що укладається ринковою суспільною системою, а саме проектно-технічні знання не можуть з 
різних причин виконувати функцію повного орієнтування студентів у майбутній діяльності, і його, 
згодом, доводиться заново вчити реально діяти; 

– наявні у пам'яті (завчені) знання студенти найчастіше просто не вміють застосовувати на практиці, 
вміння і бажання продовжувати вчитися після отримання диплома архітектора державного зразка 
залишається зовсім не у багатьох колишніх студентів, у результаті чого втрачається один із ключових 
елементів підготовки кваліфікованого фахівця – практична апробація і закріплення у реальній роботі 
отриманих академічних знань, порушується процес неперервності професійної підготовки архітекторів. 

У таких умовах майбутньому фахівцеві варто надавати достатні для правильного виконання дій у 
професійній діяльності прогностичні орієнтири, при опорі на які він міг би відразу, без отримання будь-
яких попередніх знань, без заучування, зазубрювання, механічного їх запам'ятовування, безпомилково 
діяти в практичному плані [4]. 

Досвід педагогічної діяльності у вітчизняних ВТНЗ показав, що на інженерних спеціальностях навчається 
чимало студентів, які через структури своєї психолого-педагогічної спрямованості при навчанні не здатні 
слідувати за науковими познаками викладача, а схильні самостійно формулювати питання, знаходити на них 
відповіді і, таким чином, будувати власну логіку розуміння навчального матеріалу. 

Ґрунтуючись на цьому, ми можемо стверджувати про те, що одним із шляхів підвищення 
продуктивності навчального процесу у ВТНЗ під час професійної підготовки майбутніх архітекторів до 
проектно-технічної діяльності може стати використання прогностичної мотивації. До того ж на таку роль 
мотивації діяльності студентів указує і Н. В. Басова [8], яка вважає, що мотивація навчання є суттєво 
необхідною для продуктивного здійснення навчального процесу; саме негативне або байдуже 
відношення до навчання може бути причиною низької успішності або неуспішності студента. Тому 
одним із серйозних обмежень у навчальному процесі слугує мотивація діяльності студента. 

При високій мотивації зменшення міри управління веде до відповідного підвищення професійної 
активності; за умов низької мотивації труднощі, що виникають ще сильніше знижують інтерес до 
навчання і можуть взагалі призвести до вимикання майбутнього фахівця з цілеспрямованої діяльності. 
Друге обмеження пов'язане з рівнем розвитку особистості кожного студента і особливо тих сторін його 
психіки, які безпосередньо впливають на здатність до навчання (мислення, пам'ять). Отже, рівень знань, 
умінь і навичок корелює з рівнем мотивації, тобто успіх будь-якої діяльності, у тому числі і навчальної, 
багато у чому залежить від наявності позитивних мотивів навчання. 

Серед різноманіття мотивів професійної підготовки майбутніх архітекторів до проектно-технічної 
діяльності можна виділити дві великі їх групи [8; 9]: мотиви пізнавального інтересу і мотиви обов'язку і 
відповідальності в навчанні. Пізнавальний інтерес проявляється у пізнавальних іграх, навчальних 
дискусіях, суперечках і інших дидактичних методах стимулювання навчання. Мотиви ''боргу'' і 
відповідальності пов'язані, насамперед, із наявністю у студентів свідомої навчальної дисципліни, 
прагнення охоче виконувати вимоги викладачів, поважати громадську думку студентської групи. 

Досягнення рівня сформованої пізнавальної мотивації – це тільки етап, необхідна умова подальшого 
руху в напрямі забезпечення високої продуктивності технології навчання – досягнення професійної 
мотивації, яка розглядається не стільки як прояв стійкої особистісної риси, скільки як відображення 
заданих умов майбутньої професійної діяльності. Дане висловлювання підтверджує й положення, 
висловлене А. А. Вербицьким і Т. А. Платонової [9] про те, що професійна мотивація не формується, 
якщо в навчальному процесі не представлені ті чи інші елементи майбутньої професійної діяльності. 
Тобто безумовною перевагою для здійснення практичної підготовки майбутніх фахівців-архітекторів є 
пропедевтичне проектування, представлене педагогічною логістикою. 
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Принагідно зауважимо, що використання проблемно-рефлексивного і діяльнісного підходів 
(А. Б. Воронцов, Г. Н. Прозументова, A. B. Хуторський, О. Н. Тубельский та інші) до організації 
навчального процесу у ВТНЗ, на нашу думку, дозволить студентам тією чи іншою мірою оволодіти 
критичністю знання, прогнозуванням, проектуванням в умовах, наближених до реальної професійної 
діяльності. Такий методологічний підхід до організації навчального процесу містить у собі певний 
психолого-педагогічний потенціал. 

Ще однією важливою проблемою професійної підготовки майбутнього фахівця-архітектора у ВТНЗ 
до проектно-технічної діяльності є й кайдзен, використаний [4] із професійною метою постійного 
стимулювання творчості. 

Зауважимо, що творчість – це процес діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні 
цінності або підсумок створення об'єктивно нового [3; 6; 7]. Головним критерієм, який відрізняє 
творчість від виготовлення (виробництва), є унікальність його результату. Результат творчості 
неможливо прямо вивести з початкових умов. Адже ніхто, крім винахідника, не може отримати у 
точності такий же результат, якщо створити для нього ту ж вихідну ситуацію. Отже, у процесі творчості 
дослідник укладає у матеріал якісь незвідомі до трудових операцій або логічного висновку можливості, 
виражає в кінцевому результаті якісь аспекти своєї особистості. Саме цей факт додає продуктам 
творчості додаткову цінність порівняно з продуктами виробництва. 

У зв'язку з цим нам представляється необхідним проаналізувати низку досліджень, що дають 
інформацію щодо природи творчості, особливостей і властивостей творчого мислення і творчих 
здібностей. Крім того, більшість дослідників [3; 6; 10] розглядає творче мислення як функціональну 
характеристику людського мозку, а саме з позицій двох дослідницьких підходів: логічної та спонтанної 
організації професійного мислення. Для вирішення поставленої проблеми дослідження актуалізується 
третій напрямок, що об'єднує позиції першого та другого підходів. Деталізуємо його. 

Найбільш цілісно методологічні проблеми творчості у вітчизняній психології досліджені 
Я. А. Пономарьовим [6]. Науковець запропонував структурно-рівневу модель психологічного механізму 
творчості, основа якої – положення про перетворення етапів розвитку психологічного механізму творчості 
в структурні рівні його організації і фази рішення творчої задачі. У межах даної концепції творчість 
розуміється як механізм руху і визначається як розвиваюча взаємодія. Послідовність змін рівнів, кожному з 
яких відповідає специфічна фаза, визначається ходом ії розв'язання, а саме у такий спосіб: 

– постановка проблеми (активна свідома робота – довільний логічний пошук свідомо спрямованих проб); 
– розв'язання (несвідома робота над проблемою – плани поведінки розмиваються, інтуїтивне 

"осяяння" новою ідеєю); 
– вербалізація інтуїтивного рішення (свідома робота – відтворюється досягнуте для закріплення 

успішного ходу рішення, усвідомлено розвивається і повторюється спосіб вирішення); 
– формалізація рішення (активна свідома робота – перевірка правильності та остаточне осмислення 

рішення у логічно завершеному вигляді). 
Розглянута послідовність відображає ту обставину, що прийняття задачі відбувається на вищому 

рівні, а засоби вирішення визначаються нижчим. Перехід домінуючих рівнів при вирішенні творчих 
завдань, як небезпідставно підкреслює Я. А. Пономарьов [6], здійснюється самим різноманітним 
поєднанням. Можливе різноманіття низхідних і висхідних потоків у роботі психологічного механізму 
творчості зумовлює різноманіття супутніх відповідним потокам інтуїції і рефлексії. Очевидно, цією 
властивістю можна пояснити спрямованість творчого мислення на створення безлічі альтернативних 
рішень, перебудову сталих моделей у системі інтелекту і стереотипів в обробці інформації, необхідної 
для оптимального її застосування. 

Виявлені закономірності та особливості властивостей творчого мислення актуалізують першорядно 
важливу для творчості у науці і сучасній техніці здатність діяти ''розумно''. 

Враховуючи дані положення, варто зазначити, що інтелектуально-мотиваційний розвиток приймається 
нами як найважливіший чинник формування інноваційно-орієнтованого професійного мислення студентів 
і, відтак, як одне з актуальних завдань професійної підготовки майбутніх фахівців у ВТНЗ. 

Адже не можна не зазначити, що сьогодні рівень системних теоретичних знань практикуючих 
архітекторів у галузі архітектурного менеджменту (управління проектами) практично нульовий. 
Характерним прикладом може слугувати також аналіз змін, що відбулися у післявузівському житті 
майбутнього фахівця.  

Налагодити взаємодію між ВТНЗ і архітектурними майстернями, у тому числі через своїх випускників, 
підвищити адекватність ринку освітніх послуг та ринку праці покликана педагогічна логістика. 

Питаннями педагогічної логістики займаються такі вчені, як В. М. Лівшиць, Ю. В. Крупнов [5]. 
Зазначимо, що Ю. В. Крупнов вважає, що освітня логістика є наука і техніка організації та співорганізації 
освітніх функцій (позицій) і процесів з точки зору підвищення продуктивності освітньої діяльності 
загалом. Одне з ії завдань – визначення поєднання предметів у межах однієї паралелі або програм і 
підручників з одного предмета в різних класах. Педагогічна логістика, на думку В. М. Лівшиця, – це 
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наука управління багатопотоковою системою розвитку освіти. Вона дозволяє синхронізувати 
педагогічну систему, керуючи потоками знання, навчання, психології, здоров'я, інформації та 
обладнання. Ці потоки утворюють логістичні ланцюги. Шляхом управління та моніторингу таких 
ланцюгів можна їх оптимізувати в потрібний момент у потрібному місці. 

Так, у нашому дослідженні, потік знань включає в себе такі ланки, як виробництво знань, видалення 
застарілих і дистрибуцію знань з освітнього простору ВТНЗ у процесі професійної підготовки майбутніх 
архітекторів. Психологічний потік спрямований на необхідність цілеспрямованого виховного впливу за 
принципом логістики ''чітко в термін''. Основна проблема у потоці навчання – створення єдиного 
освітнього простору, який би дозволив запобігти суперництву між навчальними закладами при розподілі 
потоку майбутніх фахівців між ними. Потік здоров'я мотивований на розвиток і реалізацію творчого 
потенціалу та тривалість активної діяльності. Потік інформації ''працює'' за принципами інформаційної 
логістики, принципи якої заклав Б. Гейтс. Він з'єднує весь освітній простір в єдину систему потоків, які 
синхронізують його з потоком робочих місць. Потік обладнання передбачає проведення навчального 
процесу у ВТНЗ із відповідними інноваційними дидактичними засобами випереджальної професійної 
підготовки майбутнього фахівця. 

Отже, педагогічна логістика синхронізує ці потоки у ВТНЗ з метою знаходження оптимальних умов 
професійної підготовки майбутніх фахівців до проектно-технічної діяльності, дозволяє здійснити 
узгодження точок зору між виробництвом і ВТНЗ. 

Відтак, прогностичні задачі сучасного ВТНЗ полягають у визначенні системи методичних, організаційних 
та технологічних вимог до організації та управління самостійною і аудиторною діяльністю студентів, які 
забезпечать якість і продуктивність дворівневої підготовки фахівця в сучасних економічних умовах. 

Таким чином, ретроспективний аналіз наукових досліджень щодо проблеми готовності майбутніх 
архітекторів до професійної діяльності, дозволив нам дійти до такого висновку: 

– створення інноваційної системи професійної підготовки майбутніх архітекторів сприятиме забезпеченню 
продуктивного розвитку якостей творчої особистості, а неперервність і послідовність професійної освіти 
доповнить традиційну підготовку змістом, створеним на нових концептуальних позиціях; 

– підвищення продуктивності професійної освіти випускників ВТНЗ можливе за умови формування 
проектно-технічного мислення, що засвідчує про нестандартний підхід до процесу професійної 
підготовки. Результатом цього мислення сучасного архітектора у його проектно-технічній діяльності 
стають проектування, винахідництво, конструювання, раціоналізація; 

– інтеграція дисциплін у єдиний комплекс, спрямований на формування спеціальних знань і умінь, 
посилення мотивації студентів до навчальної проектно-технічної діяльності забезпечуватимуть 
стимуляцію їх пізнавальної та творчої активності, підвищуватиме рівень професійної підготовки 
випускників ВТНЗ, необхідної для конкурентоспроможної професійної діяльності на практиці; 

– проектування сучасного інформаційного освітнього середовища ВТНЗ актуалізується засобами 
педагогічної логістики. 
Висновок. Таким чином у даний час пріоритетним напрямом професійної підготовки майбутнього 

архітектора у ВТНЗ є формування компетентного, конкурентоздатного фахівця як творчої особистості, що 
реалізує себе у проектній, конструкторській, дослідницькій, виробничій діяльності зі створення нових 
об'єктів, гармонійно організованого і комфортного просторового середовища. Розв'язання творчих 
проектних завдань у процесі професійної діяльності архітектора пов'язане зі створенням об'єктів, що 
володіють естетичною цінністю, можуть бути продуктивними тільки при сформованій професійній 
компетенції архітектора. Вона характеризується сукупністю проектно-технічних знань і умінь, професійно 
важливих якостей особистості фахівця, необхідних для творчої і виробничої діяльності у галузі архітектури 
та будівництва, а також здатністю молодих фахівців-архітекторів до природної і швидкої адаптації у 
трудових колективах і оперативного освоєння найсучасніших наукомістких технологій. Тому значна роль у 
процесі формування готовності майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності належить 
викладачам професійної освіти, що готують кадри для сучасного виробництва.  
Перспектива подальших досліджень. Перспективними напрямами досліджень проблеми готовності 

майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності можуть бути визначені наступні: розробка 
варіативних програм формування готовності майбутніх фахівців-архітекторів до інновацій у професійній 
діяльності; пошук, визначення і впровадження у систему професійної підготовки нових методів, засобів і 
форм формування готовності майбутніх архітекторів до проектно-технічної діяльності. 
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Михайлина Ю. О. Психолого-педагогические особенности организации процесса формирования 
готовности будущих архитекторов к проектно-технической деятельности. 

В статье уточнены сущность и структура феномена "готовность будущих архитекторов к проектно-
технической деятельности", и понятие "профессиональная готовность будущих специалистов". Определено, 
что приоритетным направлением профессиональной подготовки будущего архитектора в ВТУЗ является 
формирование конкурентоспособного, компетентного специалиста как творческой личности, реализующей 
себя в проектной, конструкторской, исследовательской, производственной деятельности по созданию новых 

объектов, гармонично организованной и комфортной пространственной среды. 

Mykhailina Yu. O. Psycho-Pedagogical Features of the Organization Process of Future Architects' Readiness 
Formation to the Project Technical Activity. 

The article clarifies the nature and structure of the phenomenon of the "future architects' readiness formation to the 
project technical activity" and the concept "future experts' professional readiness." It is determined that the future 

architects' priority training in the higher technical educational establishment is the formation of a competitive, 
competent person as a creative person that realizes himself / herself in the design, engineering, research, production 

activities to create new objects, the harmoniously organized and comfortable spatial environment. 
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САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 

У статті представлено проблему організації самоосвітньої роботи вчителя, його професійного й 
особистісного самовдосконалення у контексті загальноісторичного розвитку національної системи 
освіти. Зроблено історико-педагогічний аналіз етапів розвитку ідеї професійного самовдосконалення 
вчителя у вітчизняній науці і практиці. Визначено хронологічні межі становлення системи підготовки 
вчителя для національної школи. Розглянуто питання, які пов’язані із самоосвітою і самовихованням 

учителя, які хвилювали мислителів, учених минулого. 

Постановка проблеми. Сучасний науковий інтерес до проблеми самоосвіти вчителя зумовлює 
потребу аналізу позитивного досвіду діяльності вітчизняної системи педагогічної підготовки та 
організації самоосвіти вчителів на різних рівнях і в різні історичні періоди функціонування. Розвиток 
змісту, методів і технологій професійного самовдосконалення вчителя відбувався в контексті виникнення 
й обґрунтування ідеї неперервної освіти і самовдосконалення особистості впродовж життя, з якою 
пов'язувалося вирішення цілого комплексу проблем соціального, функціонального, правового й 
організаційного стану діючої системи освіти загалом. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мислителі різних епох підкреслювали значення самоосвіти як 

для розвитку окремої людини, так і суспільства взагалі. Передова педагогічна думка у ХVІ – ХІХ століттях 
приділяла певну увагу самоосвіті, але побіжно, не відокремлюючи її як самостійну форму придбання знань. У 
працях Дж. Беллерса, Я. Коменського, І. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В. Троцендорфа та інших звертається 
увага на значимість самоосвітньої діяльності у житті людини і суспільства. 

Наприкінці ХІХ століття відомий російський бібліограф Н. Рубакін здійснив перші спроби 
концептуального бачення самоосвіти особистості. Його методика самоосвіти базувалася на 
індивідуалізації читання і розумілася як систематичне, самостійне навчання особистості.  
Метою статті є аналіз проблеми організації самоосвітньої роботи вчителя, його професійного й 

особистісного самовдосконалення у контексті загальноісторичного розвитку національної системи освіти. 
Виклад основного матеріалу. З розвитком педагогічної думки самоосвітню діяльність учителя 

почали розглядати як комплексне вдосконалення не лише власного фахового, а й культурного та 
соціального аспектів розвитку особистості. Видатного освітянина М. Корфа хвилювала проблема ролі 
вчителя в школі, суспільстві. У своїх публікаціях він зазначав важливість систематичного підвищення 
кваліфікації педагогів. М. Корф наполягав на проведенні курсів для вчителів, на яких викладались 
предмети з різних галузей знань. Метою проведення цих занять було вдосконалення фахового та 
загальноосвітнього рівня вчителя. Також він радив проводити семінари, обговорювати доповіді колег, 
відвідувати та аналізувати уроки. 

В історичному аспекті формування змісту і методів підготовки й самоосвіти вчителя ХХ століття 
можна поділити на такі етапи: 

1906-1917 рр. – період пошуків змісту, організаційних форм, методів підвищення кваліфікації і 
самоосвіти педагогічних кадрів; 

1917-1920 рр. – період формування окремих елементів системи неперервної освіти на засадах 
перепідготовки і підвищення кваліфікації для забезпечення нової української школи педагогічними кадрами;  

1920-1930 рр. – етап, що характеризується переходом від епізодичних курсів, які проводились 
місцевими органами освіти, до масового підвищення кваліфікації і якості самоосвітньої роботи вчителів; 

1931-1985 рр. – період створення тотальної комуністичної системи підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації вчителів; 

1985-1993 рр. – етап становлення оновленої системи підготовки і вдосконалення педагогічних кадрів, 
заснованої на концепції неперервності освіти особистості педагога впродовж життя;  

1993 р. – наш час – етап забезпечення професійного самовдосконалення вчителя в умовах 
відродження і розбудови національної освіти України. 

Наведена періодизація загалом відповідає періодам розвитку системи вітчизняної педагогічної 
самоосвіти, визначеним С. Крисюком та О. Сухомлинською [1; 2]. 

У перший означений період (1906-1917 рр.) питання самоосвіти і саморозвитку вчителя розглядалися 
в контексті становлення національної української школи, зародження системи освіти та інноваційно-
педагогічної науки. Джерельною основою національної освітньої парадигми стали традиції української 
етнопедагогіки та реформаторські ідеї зарубіжної школи.  

За ініціативою окремих педагогів проводились літні педагогічні курси для ознайомлення вчителів із 
кращими способами навчання, оновлення і поповнення знань. Це важливий період становлення 
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національної школи і системи освіти, вироблення кваліфікаційних і особистісних вимог до вчителя 
української школи. 

Саме в цей період проблемами освіти та самоосвіти вчителя займалися такі відомі педагоги, як 
Х. Алчевська, Я. Чепіга, С. Русова, С. Шацький, Б. Грінченко. Вони були переконані, що педагогічні 
працівники – рушійна сила створення нової системи освіти [3; 4]. 

Х. Алчевська створила бібліотеку для викладачів, яка містила періодичні видання та фахову 
літературу для вчителя. Вона вважала, що робота з книжкою та ведення педагогічного щоденника є 
ефективними засобами підвищення майстерності вчителя, шляхом до його самовдосконалення. Серед 
методів самовиховання просвітниця виділяла такі, як спостереження, самоаналіз, самозвіт.  

У своїх працях Я. Чепіга закликав учителів ''безупинною працею виховувати себе, поліпшити й 
удосконалити свої здібності''. Він вважав, що школі потрібні педагоги-майстри, яким притаманні 
високий рівень професіоналізму, творчої активності та прагнення до самовдосконалення. Учитель 
повинен займатись самопізнанням, постійно духовно та професійно збагачувати себе, тому що саме на 
нього покладені найкращі надії, майбутнє народу. 

Провідні засади нової освіти в загальному вигляді запропонувала С. Русова. Серед них зазначалась 
необхідність створення умов для самоосвітньої діяльності вчителів, сприяння організації з’ їздів, 
педагогічних виставок, загальноосвітніх лекцій. У своїх працях вона наголошувала на тому, що тільки 
глибоке вивчення теорії та використання її на практиці визначають сутність та доцільність роботи 
вчителя з самоосвіти. 

Особливе значення мали ідеї С. Шацького щодо формування професійної особистості вчителя 
шляхом неперервності його освіти та вивчення передового педагогічного досвіду. Створивши першу 
дослідну станцію з народної освіти, він вимагав поліпшення якості підготовки педагогічних кадрів та 
перехід від епізодичних курсів до системи колективної методичної роботи з педагогами. 

Висуваючи високі вимоги до вчителя, Б. Грінченко, передусім, прагнув їм відповідати і сам. 
Працюючи в Олексіївці, він та його дружина навчали не лише дітей, а й дорослих [5].  

Потрібно зазначити, що Б. Грінченко надавав дуже великого значення ролі книги в житті людини. 
Результатом творчого пошуку педагога була вміло організована робота з книжкою в процесі навчання й 
виховання. 

Б. Грінченко у праці "Народні вчителі і українська школа", виданій у 1906 році, виклав своєрідну 
програму підготовки вчительських кадрів рідною мовою, а серед предметів, викладання яких пропонував 
першопочатково проводити українською мовою, назвав: українську літературу та мову, історію й 
географію України [6]. Чимало уваги приділяв і загальнокультурній, професійній підготовці вчителя. 
Цілісний образ учителя національної школи, що постає з усієї наукової й літературної спадщини вченого 
й письменника, органічно доповнюється його власною педагогічною діяльністю.  

1917-1920 рр. характеризуються значним піднесенням національно-визвольного і просвітницького руху. 
Проте науковці, які досліджують цей період, зазначають, що українська школа була погано забезпечена 
якісними педагогічними кадрами, здатними до самоосвіти і самовиховання. У Київській губернії на 
початку 1917 року з 3327 учителів вищу освіту мали 6, середню – 629, підготовку в учительській семінарії – 
593, домашню освіту – 158, склали екзамен на звання вчителя – 1168 осіб [6: 26]. Проте до кінця цього року 
спостерігається значний ріст контингенту педагогічних працівників у зв'язку зі зростанням кількості 
українських шкіл. Саме цей період у розвитку національної школи і системи післядипломної освіти 
вчителів вирізняється поглибленням професійної підготовки та зорієнтованістю на самоосвіту педагогів. 
Перед учителями стояло питання: що опрацьовувати і як опрацьовувати, щоб при найменшій затраті часу й 
енергії в тих складних умовах, у які поставило працівників освіти життя, мати максимальний результат 
самопідготовки. Матеріали періодичної преси відігравали головну роль, адже педагогічних книг 
українською мовою, попри те, що їх видавалась значна кількість у цей час, не вистачало. 

Особливістю роботи з підвищення кваліфікації працівників освіти цього періоду була увага до 
самовиховання вчителя. У педагогічній літературі розглядалися два шляхи самовиховання: перший – це 
набуття особистістю і розвиток таких рис, як справедливість, щедрість, терпіння і любов до дітей, 
виховання яких "освітить життя вчителя сяйвом найвищого ідеалу й дасть сили провести весь тягар 
учителювання радісно й нехибно" [6: 33]; другий – національно-педагогічний шлях самовиховання вчителя, 
метою якого вважалося "національне розуміння дитини". Приймаючи до школи дитину, учитель мусить 
враховувати її національні особливості, неврахування яких "чинить дитині велику кривду". Наслідки від 
прищеплення чужого і нерідного означали "загибель людини для нації і втрату з неї користі для 
людськості" [7: 27]. Вважалося, що вчитель як носій культури тільки тоді передасть її народові, коли 
зіллється всією істотою з ним, коли національний організм народу стане базою всієї його діяльності [7: 28]. 

Характерним для цього етапу було національне спрямування педагогічної підготовки, турбота про 
забезпечення українознавчого і краєзнавчого її змісту, потужна зорієнтованість кожного вчителя на 
самоосвіту. Основною масовою формою підготовки були педагогічні навчальні заклади та літні курси 
перепідготовки й підвищення кваліфікації. Спостерігається тенденція до індивідуалізації самоосвітньої 
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діяльності (плани і щоденники самоосвіти вчителя, індивідуальні завдання з самопідготовки слухачів 
педагогічних курсів) [8]. 

Отже, ідея самоосвітньої діяльності вчителя виникає в кінці XІX століття і остаточного свого 
оформлення набуває в 1917-1920 рр., коли на потребу забезпечення національної освіти і школи якісно 
підготовленими учительськими кадрами зростає необхідність у кожного педагога самостійно опанувати 
комплекс знань і умінь, пов'язаний із викладанням предмета або циклу предметів рідною мовою, яка 
була проголошена в УНР державною. Це вимагало не лише самоосвіти, а й самовиховання особистості, 
сприйняття і вироблення нею якостей і цінностей справді національного українського вчителя. 

Період 1920-1931 pp. характеризуємо як етап докорінної перебудови системи народної освіти на 
принципово нових основах. Попри негативний вплив комуністичної ідеології, цей період можна вважати 
часом продовження формування національної української школи, хоча з окремими суттєвими 
обмеженнями. У цей час проходить становлення національної системи підвищення кваліфікації і 
перепідготовки педагогічних кадрів. Цей процес відбувається в руслі переходу від епізодичних курсів до 
масового організованого підвищення кваліфікації вчителів.  

Створюється система колективної педагогічної і виробничої роботи з учителями; громадськими 
органами організовується управління цими процесами; проводиться потужна українізація змісту 
підготовки вчителів у вищих і середніх спеціальних навчальних педагогічних закладах та змісту 
навчальних предметів. 

У 1921-1922 рр. встановлюється патронат громадських і профспілкових органів над школами. 
Громадські організації брали школи на своє утримання, що дало змогу залучити кошти приватних осіб на 
розбудову системи народної освіти. У такі школи призначалися високоосвічені кадри вчителів, здатні до 
постійного самовдосконалення, адже громада вимагала належного рівня навчання і виховання учнів. 

Самоосвітня діяльність учителя в цей період була поставлена на широку організаційну основу, хоча в 
її змісті все-таки переважав елемент політичної освіти. Створюються окружні комісії в справі самоосвіти 
вчителів [6: 74], які підпорядковуються Центральній комісії в справі самоосвіти при Агітпропі ЦК 
КП(б)У. Консультативні пункти цих комісій знаходилися переважно в школах. При всій політичній 
заангажованості цієї роботи, виділимо два її позитивні аспекти: 

– самоосвіта стає своєрідною організаційно-педагогічною ланкою у структурі підготовки вчителя; 
– глибоке вивчення проблем політичної економії значно підвищує рівень науково-педагогічної 

обізнаності педагогічних кадрів. 
У галузі самоосвітньої роботи в цей період великого значення набуває заочне навчання. Заочні курси і 

заочна форма навчання у педагогічних закладах вважаються найбільш організованими формами 
самопідготовки вчителів. У цей час таку самопідготовку контролювали територіальні педагогічні 
об'єднання вчителів. У сільській місцевості вчителі невеликих шкіл об'єднувалися в МО семирічки; їхня 
індивідуальна підготовка скеровувалася, передусім, на підвищення загальноосвітнього рівня. 
Обов'язковою умовою такої роботи стає щоденник самоосвіти педагога, де фіксується завдання, його 
виконання й оцінка груповода (керівника МО). 

У 20-тих роках ХХ століття велику увагу проблемі самоосвіти у своїх роботах приділяла Н. Крупська. 
Вона вказувала на залежність самоосвіти від сучасних їй політичних, господарчих і культурних задач і 
пов’язувала самоосвітню діяльність з вихованням і самовихованням. ЇЇ надбання як підґрунтя 
педагогічної і виховної роботи підтримали А. Луначарський, В. Сухомлинський та ін. 

Вагомий внесок у теорію та практику самоосвіти зробив А. Макаренко. Власний педагогічний досвід 
дозволив йому сформулювати низку теоретичних положень з питань самовиховання та окреслити вимоги 
до вчителя, серед яких – прагнення до новацій, нестандартного розв’язання педагогічних задач, 
сміливість у виборі методичного впливу на вихованців. Він був упевнений, що вчитель не може 
обмежуватися тим запасом знань, який він одержав свого часу в закладі освіти. На його думку, тільки 
завдяки самоосвіті і самовихованню учитель може стати справжнім майстром своєї справи.  

Значної уваги самоосвіті надавали також видатні просвітителі українського народу кінця XIX – 
першої третини XX століття: Ю. Федькович, М. Коцюбинський, С. Васильченко, І. Франко, Л. Українка, 
Т. Лубенець та інші. 

У 30-і роки XX століття, у результаті уніфікації системи навчання, прийнятої XI Всеукраїнським 
з'їздом Рад, та введення всеобучу для всього населення країни, було покладено кінець демократичному 
розвитку системи освіти в Україні, що спричинило відмову також і від багатьох дуже корисних форм і 
методів самоосвіти вчителя . 

Підготовка викладачів фахових дисциплін здійснювалася також шляхом спеціального педагогічного 
інструктажу фахівців, що можна розглядати як одну з форм самоосвітньої роботи. У зв'язку з гострим 
дефіцитом педагогічних кадрів з'явилися нові форми роботи, засновані на принципах самоосвіти: 
екстернати при педагогічних навчальних закладах, іспити на право вчителювати; більшого поширення 
набула заочна освіта. 
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У 1940 році підготовка й самоосвіта вчителя були перевантажені ідеологічним компонентом, 
розуміння і засвоєння якого часто було репродуктивним, догматичним, не сприяло розвиткові 
педагогічної творчості й виробленню готовності до самоосвіти впродовж життя. 

Окреслені тенденції характерні загалом для періоду 1931-1985 рр., який визначається вченими як етап 
тотальної авторитарної педагогіки, що відповідав загальним тенденціям розвитку науки і культури в 
СРСР. Самоосвіта вчителя розглядалася як обов'язковий елемент роботи з підвищення кваліфікації. 
Педагогічні працівники зобов'язані були виконувати власний, складений ними формально, план 
самоосвіти і вести відповідний щоденник. Підготовка майбутнього вчителя у вищих навчальних закладах 
передбачала низький відсоток і відповідну йому якість самоосвітньої роботи студента, її рутинність 
(переважно, у формі написання рефератів і повідомлень), заорганізованість і заполітизованість змісту. 
Роль викладача зводилася до ролі організатора пізнавальної діяльності студентів. Отже, самоосвітня 
діяльність декларувалася як обов'язкова і здійснювалася на засадах уніфікованості планів самоосвіти та 
формального, примусового, нетворчого їх виконання. 

У 50 – 80-ті роки самоосвіта пов’язується з культурою читання, виховними та освітніми задачами, 
формуванням навичок політичної самоосвіти. 

У 80-ті роки теоретичні розробки цієї проблеми продовжив радянський бібліограф А. Айзенберг. Він 
розглядав самоосвіту як самостійне читання, як вибір літератури для самостійного засвоєння знань, 
пов’язаних з потребами суспільства. А. Громцева, В. Лозовой, І. Редковець, Г. Серіков розглядають 
самоосвіту як засіб ідейного, професійного і загальнокультурного розвитку особистості і реалізації її 
творчої ініціативи; 

Лише в період 1985-1992 рр., коли відбувається оновлення системи неперервного підвищення 
кваліфікації вчителів, децентралізація, демократизація діяльності педагога стає реальною зорієнтованість 
майбутнього вчителя на саморозвиток, самовдосконалення і професійне самотворення як на 
внутрішньоособистісний, умотивований процес. 

Всебічно осучаснюється зміст та форми професійної підготовки і післядипломної освіти вчителя; 
установлюється узгодженість і наступність рівнів підготовки; проводиться децентралізація і 
дерегламентація форм, засобів, методів професійного педагогічного навчання і самоосвітньої діяльності. 

У 90-ті роки ХХ століття створюються умови для отримання якісної професійної підготовки, постійного 
підвищення та творчого самовдосконалення освітньо-кваліфікаційного рівня, неперервного оновлення 
професійних знань, збагачення духовного та інтелектуального потенціалу особистості педагога. 

Свої соціологічні дослідження здійснили Г. Зборовський, О. Шукліна і виявили значущість 
самоосвіти в житті суспільства, певних соціально-професійних груп і окремої людини. Вони 
розкривають цінність самоосвіти в спроможності передбачати становище і рівень розвитку як 
виробництва, так і освіти, створювати можливості самоконструювання особистості і формувати потреби 
в безперервній самоосвітній діяльності. 
Висновки. Отже, історико-педагогічний аналіз етапів розвитку ідеї професійного самовдосконалення 

вчителя у вітчизняній науці і практиці свідчить про таке: 
– становлення системи підготовки вчителя для національної школи хронологічно охоплює кінець ХІХ – 

XX століття і відбувається переважно в контексті єдності професійної педагогічної і післядипломної освіти; 
– у межах цього періоду можна виділити декілька етапів розвитку ідеї самоосвітньої діяльності 

вчителя, найбільш плідними з яких вважаємо 1917-1920 рр. та 1920-1930 рр., коли відбувалося 
становлення національної освіти та забезпечення української школи педагогічними кадрами на засадах 
організації самоосвітньої роботи вчителів; 

– сучасний період забезпечення професійного саморозвитку і самовдосконалення вчителів розглянуто 
в аспекті зростання значимості знань, умінь і навичок, самостійно здобутих особистістю для 
ефективності власного професійного і культурного розвитку в інтегрованому соціально-педагогічному 
середовищі, на трьох етапах фахової підготовки: допрофесійному, фундаментальному професійному та 
післядипломному. 

Сучасний етап модернізації національної системи освіти характеризується посиленням інтересу до кожної 
особистості в контексті соціально- педагогічного середовища. Відродження і розбудова національної системи 
освіти актуалізують кращі ідеї періоду. Учитель має ще більшу відповідальність у цьому сенсі, адже він 
власним прикладом і творчою працею формує не лише майбутню людину, особистість і громадянина, а й 
суттєво впливає на утворення комплексу провідних життєвих компетенцій учнів. 
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Шарненкова Т. А. Самообразовательная деятельность учителя в историческом аспекте. 

В статье представлена проблема организации самообразовательной работы учителя, его 
профессионального и личностного самосовершенствования в контексте общеисторического развития 
национальной системы образования. Сделан историко-педагогический анализ этапов профессионального 
самосовершенствования учителя в отечественной науке и практике. Определены хронологические 
границы становления системы подготовки учителя для национальной школы. Рассмотрены вопросы, 
которые связаны с самообразованием и самовоспитанием учителя, которые волновали мыслителей, 

ученых прошлого. 

Sharnenkova T. A. The Teacher's Self-Educational Work in the Historical Perspective. 

The article presents the problem of the teacher's self-educational work organization, his / her professional and 
personal self-improvement in the context of the general historical development of the national system of 

education. The historical and pedagogical analysis of stages of the teacher's professional self-improvement in 
the native science and practice is made. The chronological boundaries of the system establishment of the 

teacher's preparation for the national school are determined. Questions, connected with self-education and self-
upbringing, which have been of primary consideration among thinkers, scientists from the past, are considered. 
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ТВОРИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 
МОЛОДШИХ КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВНЗ 

Стаття висвітлює лінгвокультурну специфіку та лінгводидактичні особливості кращих зразків 
англомовної літератури детективного жанру та пропонує використання цих матеріалів у контексті 
навчання англійської мови. Сформульовано висновок, згідно з яким читання літературних творів мовою 
оригіналу та застосування відповідних методик навчання дозволяє формувати у студентів уміння та 
навички роботи з художнім текстом як формою писемної комунікації, а також допомагає їм засвоїти 

мовні та стилістичні ознаки художнього тексту як продукту творчої діяльності письменника. 

Постановка проблеми. В умовах сучасного світу процес навчання іноземних мов все частіше зазнає 
принципових змістових та ціннісних трансформацій. Як свідчить структура таких показових тестів на 
знання англійської мови як, наприклад, TOEFL або IELTS, вміння сприймати та інтерпретувати 
високохудожні тексти літературної класики, аналізувати їх ідейний зміст, стилістичну тканину тощо все 
рідше вважається першочерговим показником мовної компетенції апліканта. Натомість основна увага 
приділяється перевірці рівня суто прикладних умінь екзаменованого: знайти в тексті необхідну 
інформацію, написати заяву або листа, заповнити анкету (так, одним із показників ''функціональної 
неписьменності'' вважається нездатність правильно заповнити анкету, дотримуючись попередньо 
наданих письмових указівок) тощо. Численні приклади з живого навчального процесу переконливо 
свідчать про те, що викладач англійської мови, який віддає перевагу традиційним навчально-методичним 
матеріалам, усе частіше наражається на своєрідний пасивний спротив не лише з боку тих, хто бажає 
вивчити мову для реалізації відповідної суто практичної мети, але й з боку наймолодшої частини 
студентів-філологів – майбутніх фахівців з англійської мови та відповідного кола тісно пов’язаних з нею 
історико-культурних питань.  

Такий стан речей пов’язаний, насамперед, із тим, що зміна загального ''стилістичного тону'' сучасного 
життя, ілюстрацією якої може бути хоча б кількість сленгізмів у мовленні найвідоміших публічних осіб 
сьогодення, мимохіть формує в майбутніх студентів установку на певний негативізм щодо класичних 
інтелектуальних цінностей, уявлення, згідно з яким ''у наш час це нікому не потрібно'', та, як наслідок, 
спотворену картину власного фаху, який мислиться як суто прикладний. Якщо ж урахувати ще й 
юнацький максималізм, під впливом якого подібні тенденції поглиблюються та активізуються, стає 
очевидним, що найголовніше завдання сучасного університетського викладача англійської мови полягає 
в формуванні в студента-англіста адекватного уявлення про обрану професію, в, по-можливості, 
ненав’язливій, однак рішучій реструктуризації відповідних установок студентської аудиторії, збереження 
яких від самого початку прирекло б на невдачу всю подальшу навчальну роботу.  

При такій постановці питання надзвичайно актуальною стає проблема підбору адекватних 
сформульованому завданню лінгводидактичних матеріалів, перетворюючись, таким чином, з порівняно 
вторинного, якщо не суто технічного, аспекту організації навчального процесу на пріоритетний. При 
цьому, як ми вважаємо, оптимальним варіантом реалізації вищезгаданого завдання може бути стратегія 
поетапного ускладнення пропонованого студентській аудиторії оригінального тексту. Сутність даної 
стратегії полягає в тому, що аналізований текст, з одного боку, не повинен надто сильно вирізнятися з-
поміж звичного масиву характерних для наявного естетичного досвіду студента явищ популярної 
культури (сильний елемент розважальності, динамічний сюжет, яскраві діалоги, ''по-серіальному'' 
повторювані герої тощо), проте, з іншого боку, розуміння такого тексту має потребувати все глибших та 
різноманітніших знань з різних аспектів англійської мови (семантики багатозначних слів, ідіоматики, 
стилістики тощо), в результаті чого відбуватиметься поступова корекція вищезгаданих негативних 
установок, а також становлення та зростання філологічної компетенції студентів. На нашу думку, 
потенційно прийнятним матеріалом, який забезпечує дотримання вищезгаданих вимог, можуть слугувати 
кращі зразки англомовної літератури детективного жанру (твори Е. А. По, А. Конан Дойла, В. Коллінз, 
Г. К. Честертона, А. Крісті, Н. Марш та ін.). 
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Аналіз останніх досліджень. Попри тривалу історію детективної літератури та її незаперечну 
популярність серед найширшого кола читачів, теоретичні напрацювання літературознавців із даного 
питання є порівняно нечисленними. З огляду на певну маргінальність аналізованого жанру, який займає 
проміжне положення між ''високою'' літературою для елітарного читача та ''низькою'' літературною 
продукцією масового виробництва, наявні дослідження з проблем жанрової специфіки та особливостей 
поетики детективу не завжди претендували та претендують на науковість. А тому, якщо не брати до 
уваги белетризованих та занадто ''практично орієнтованих'' публікацій на кшталт хрестоматійного тексту 
Г. К. Честертона під промовистою назвою ''Як пишеться детективне оповідання'', серед власне 
академічних праць із теорії та історії детективного жанру варто згадати дослідження А. Адамова, 
Г. Анджапарідзе, А. Вуліса, І. Дудіна, Я. Маркулан, а також С. Ван Дайна, Р. Нокса, М. Саммерса, 
Б. Райнова, Т. Кестгейї та деяких інших авторів. Однак, поряд із значними здобутками в теоретико-
літературному аспекті розгляду проблеми, в наявних літературознавчих дослідженнях майже не 
розглядається лінгвокультурна складова детективного жанру, яка є особливо значущим компонентом так 
званого ''британського'' детективу, і яка становить особливий інтерес для лінгводидактики. 
Метою даної статті є висвітлення лінгвокультурної специфіки (об’єкт дослідження) та 

лінгводидактичних особливостей (предмет дослідження) останнього.  
Виклад основного матеріалу. Найпершою особливістю британського детективу в аспекті, який 

розглядається, є місце, яке даний жанр посідає в ієрархії літературних уподобань британських читачів та в 
широкому контексті культурного життя країни загалом. У цьому зв’язку, крім усесвітньо відомих імен 
А. Конан Дойла, Г. К. Честертона, А. Крісті та більш ніж промовистих тиражів їхніх оповідань та романів, 
заслуговує на увагу й цілий ряд не менш переконливих прикладів. Так, під час відкриття однієї із телевізійних 
студій Єлизавета II звернулася до продюсера Брайана Тру-Мея з запитанням: ''А навіщо люди взагалі 
переїздять до Мідсомера? Адже їх напевне вб’ють'' (''Why does anybody move to Midsomer anymore? They're 
just going to get murdered'') [1]. Мова йшла про популярний телевізійний серіал ''Midsomer Murders'' (у 
вітчизняному прокаті демонструвався під назвою ''Суто англійські вбивства''), який був повністю відзнятий у 
консервативних традиціях британського детективу, протримався в ефірі 12 років (1997 – 2009) і став 
своєрідною ''культурною епохою'' в житті багатьох британців, включно з політичною елітою країни.  

Така неймовірна популярність детективного жанру серед найрізноманітніших прошарків глядацької 
та читацької аудиторії Об’єднаного Королівства має свої причини, які нерозривно пов’язані не лише з 
суто розважальними, але й із набагато більш істотними особливостями, яких історично набув згаданий 
жанр на британському ґрунті. Від часів А. Конан Дойла художній канон британського детективу 
передбачав змалювання не так самого процесу переслідування злочинця та супутніх цьому ефектних 
прийомів – ці риси, насамперед, характеризують ''американський'' детектив, який виник пізніше – як того 
непохибного методу (знаменитий ''дедуктивний метод'' Шерлока Холмса, знання людської душі, яке 
демонструє отець Браун, ''маленькі сірі клітинки'' Еркюля Пуаро, провінційна спостережливість міс 
Марпл тощо), завдяки якому злочинець від початку приречений потрапити до рук правосуддя. При 
цьому критики одностайно вимагають, щоб автор неухильно дотримувався наступного неписаного 
правила: читач має володіти всією повнотою інформації про хід розслідування та мати, принаймні 
теоретично, рівні зі слідчим можливості для самостійного розкриття злочину [2: 375].  

Звичайно ж, дану вимогу неможливо реалізувати практично: читач не може ні ''помічати'', ні 
''допитувати'', а тому знає не більше, ніж автор вважає за потрібне сказати йому. Проте сказати йому все й 
одразу означало б зруйнувати інтригу – центральний нерв детективного жанру. Саме тому дану вимогу 
майже одразу вдалося спростити: збір та аналіз доказів автор залишає слідчому, тоді як читач має 
максимально пильно вивчати власне кажучи текст твору, аналізувати значення слів, їх етимологію, 
ідіоматичні вирази, алюзії та цитати, а подекуди навіть окремі ''тексти в тексті'', точно знаючи, що автор 
залишив для нього певну інформацію, яка обов’язково веде в тому ж напрямку, що й факти слідчого, хоча й 
не обов’язково паралельним шляхом. Наведемо відповідний приклад, який запозичений із одного з 
найбільш ранніх зразків жанру: ''There’s one thing,'' said I, as we walked down to the station. ''If the husband’s 
name was James, and the other was Henry, what was this talk about David?'' ''That one word, my dear Watson, 
should have told me the whole story had I been the ideal reasoner which you are so fond of depicting. It was 
evidently a term of reproach.'' ''Of reproach?'' ''Yes; David strayed a little occasionally, you know, and on one 
occasion in the same direction as Sergeant James Barclay. You remember the small affair of Uriah and Bathsheba? 
My biblical knowledge is a trifle rusty, I fear, but you will find the story in the first or second of Samuel'' [3: 769-
770]. В якості ще одного прикладу може слугувати відомий твір А. Крісті ''Десять негренят'' (''Ten Little 
Niggers''): розслідування описуваних авторкою вбивств узагалі не ведеться, поліція прибуває занадто пізно і 
відразу ж потрапляє в глухий кут, читач практично не має надійних фактів для аналізу, проте в нього 
залишається можливість здогадатися, хто ж убивця – прізвище судді Воргрейва (Wargrave) в дослівному 
перекладі означає ''війна з могили'', й саме до такого прийому вдається вбивця, імітуючи власну смерть. 

Ще однією особливістю детективного жанру є насиченість оповіді різноманітними культурно 
специфічними деталями, причому останні нерідко відіграють вирішальну роль в аспекті мотивації 
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вчинків дійових осіб. У якості таких контекстуально значущих елементів сюжету найчастіше виступають 
культурно специфічні аспекти судочинства, а також національно специфічні риси широкого кола явищ, 
які характеризують повсякденне життя. Так, британській системі судочинства притаманна неможливість 
притягати одну й ту ж саму людину до суду двічі, щоразу висуваючи ідентичні звинувачення. Саме з 
огляду на даний закон персонаж роману А. Крісті ''Загадкова подія в Стайлзі'' (''The Mysterious Affair at 
Styles'') відмовляється надати необхідні пояснення щодо свого алібі, в такий спосіб, як здається читачеві, 
добровільно підписуючи собі смертний вирок. Насправді ж Альфред Інглторп і є злочинцем, а своє 
заздалегідь підготоване алібі він зберігає для суду: оскільки інших доказів проти нього поки що немає, 
його змушені будуть звільнити безпосередньо в ході слухань, а притягнути до суду вдруге вже не 
зможуть. Іншим прикладом такого типу може слугувати вердикт ''вину підсудного не доведено'' (not 
proven), який може винести шотландське журі присяжних замість звичних варіантів ''винен'' або 
''невинен". Саме навколо цієї юридичної формули вибудуваний сюжет роману Вілкі Коллінз ''Закон та 
леді'' (''The Law and the Lady''): Валерія, головна героїня роману, дізнається, що перша дружина її 
чоловіка Юстаса померла від отруєння миш’яком. Проти Юстаса були висунуті звинувачення, але 
присяжні винесли вердикт: ''Вину не доведено'', який і є початком детективної інтриги роману.  

Характерною рисою поетики детективного жанру, значення якої видається особливо істотним для 
потреб викладання англійської мови, є його підкреслена ''малохудожність'', яку британські критики 
жартома називають ''традиційною відсутністю стилю'' (''the usual absence of style'') [2: 375]. Специфічно 
детективна ''відсутність стилю'' має тлумачитися як, передусім, максимальна наближеність тексту до 
мовленнєвих стандартів реального життя, з огляду на що опис подій та авторські відступи загалом 
витримані в нейтрально-загальнолітературних тонах, тоді як численні діалоги персонажів несуть виразний 
відбиток норм живого мовлення, а подекуди також позначені діалектними або соціолектними 
вкрапленнями [4: 13]. Оскільки ж, як уже зазначалося, канони жанру передбачають важливість кожного 
''підозрілого'' слова або виразу для розуміння все нових поворотів сюжету, читання детективних творів 
дозволяє оптимальним чином поєднати увагу до власне мовного та літературного аспектів тексту, а тому 
зробити процес запам’ятовування нових лексичних одиниць більш простим та природним. Особливо 
велику кількість прикладів такого типу зустрічаємо в циклі творів А. Крісті про Еркюля Пуаро, бельгійця за 
національністю, який нерідко імітує недостатній рівень володіння англійською мовою для того, щоб, 
здаючись усього лише наївним іноземцем, перехитрити злочинця або спекатися небажаного співбесідника. 
Наприклад, в романі ''Вбивства за алфавітом'' (''The ABC Murders'') між Пуаро та інспектором Джеппом 
відбувається наступний діалог: ''I have indeed been foolish to take the matter so seriously,'' said Poirot. ''It is the 
nest of the horse that I put my nose into there,'' ''You are mixing up mares and wasps,''said Japp. ''Pardon?'' ''Just a 
couple of proverbs. Well I must be off…'' [2: 16]. Для адекватного розуміння наведеного уривка тексту 
студенти мають засвоїти ідіоматичні вирази to find a mare’s nest та to arouse / stir up a hornet’s nest, досягти 
чого порівняно неважко з огляду на виразний контекст, який легко запам’ятати. 

У контексті навчання іноземної мови читання англомовних літературних творів передбачає 
формування в студентів умінь та навичок роботи з художнім текстом як формою писемної комунікації, а 
також засвоєння ними мовних та стилістичних ознак останнього як продукту творчої діяльності 
письменника. Організована таким чином робота з текстом передбачає застосування відповідних методик 
навчання, які мають сприяти розвиткові лінгвістичних здібностей студентів [5].  

Система вправ для формування навичок, розвитку та вдосконалення вмінь розуміння соціокультурної 
інформації при читанні художньої літератури детективного жанру повинна мати циклічний характер. Таких 
циклів має бути чотири: дотекстовий, текстовий, післятекстовий та творчий, кожен з яких передбачає 
ознайомлення студентів з певним фрагментом тексту, а також із інформацією, висвітленою у даному 
фрагменті [6]. При роботі з будь-яким фрагментом англомовного тексту рекомендується застосовувати такі 
блоки вправ: блок лексичних завдань, блок питань і тестів для перевірки розуміння прочитаного, а також блок 
питань і завдань для обговорення проблематики тексту та його літературних особливостей. Розроблені 
лексичні та граматичні вправи і завдання повинні бути різноманітними за рівнем і спрямованістю. Так, 
прикладами подібних завдань можуть бути: "Study the suggested useful words and phrases", "Make the following 
sentences complete remembering the list of useful words and phrases", "Complete the table to make word families. 
Use the dictionary to help you", "Fill in the preposition", ''Match the adjectives in the list to the nouns on the right'', 
''Cross out the word in each group which cannot be used with the verb in bold'', ''What words do you need to complete 
the sentences below?'' тощо. В аспекті перевірки розуміння прочитаного студентам можна запропонувати 
виконати тестове завдання, яке б складалося з питань до обраного текстового фрагменту і пропонованих 
варіантів відповідей, з яких потрібно вибрати найточнішу. Іншими способами перевірки прочитаного може 
бути виконання таких завдань: "Answer the following questions", "Decide whether the following facts are true or 
not", "Fill in the missing information from the text", ''Match the character with the descriptions of their behavior from 
the chapter'', ''Having read the chapter characterize the main participants'' тощо. Найскладнішим типом завдань, які 
вимагають від студента зусиль творчого характеру, є дискусія з приводу прочитаного: починаючись як 
обговорення низки суто сюжетних проблем, вона поступово переходить на загальнолюдський рівень, 
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торкаючись різноманітних проблем сучасного життя: ''Draw the family tree of the main character. Don’t forget to 
put relatives you come across while reading the previous chapters'', ''Write an essay'', ''Find information and make a 
report on one of the suggested topics'', ''Make up and play out a telephone conversation'', ''What is your opinion about 
…'', ''Give your judgment about the statement and illustrate your point of view'' та ін. [7; 8]. 

Вищезгадані типи завдань можна використовувати при роботі з художніми текстами будь-якого об’єму та 
жанру. В той же час художні особливості жанру детективного оповідання уможливлюють використання дещо 
інших, більш спеціалізованих завдань, одним із аргументів на користь застосування яких є вищий ступінь 
залежності їхнього змісту від сюжетних поворотів конкретного тексту, що дозволяє зробити пропоновані 
завдання щоразу іншими, "непомітними" для студента. При розробці таких завдань необхідно 
використовувати конкретні сюжетно-стилістичні ресурси окремого тексту. Так, у оповіданні Агати Крісті 
"The Adventure of the Egyptian Tomb" Еркюль Пуаро розслідує серію загадкових смертей, які газети 
пов’язують із сенсаційним відкриттям археологами могили одного з фараонів. За нез’ясованих обставин 
помирають археолог сер Джон Вілард, американський аматор єгиптології містер Блібнер, який фінансував 
розкопки, та його племінник Руперт. На деякий час у якості провідної пропонується версія, згідно з якою 
вбивцею був Руперт, який потім у розпачі покінчив життя самогубством. Самогубець залишив записку: "It 
seemed written in a sudden fit of remorse. He referred to himself as a leper and an outcast, and the letter ended by 
declaring that such as he were better dead" [9: 61]. Саме в переказаному автором тексті записки криється 
відгадка: слово leper здебільшого вживається в переносному значенні – "людина, якої всі цураються; ізгой", 
але може вживатися й у прямому значенні – "хворий на лепру, прокажений". Поряд із смертями від серцевого 
нападу (heart failure), зараження крові (blood poisoning), правцю (tetanus), які також згадуються в оповіданні, 
справжній зміст записки дозволяє вибудувати логічний ланцюжок, який приводить до справжнього вбивці, – 
лікаря Еймса. Таким чином, з огляду на жанр та сюжет тексту, можливими та раціональними видаються 
наступні типи завдань: "Work as a detective and make a psychological portrait of the suspect. Study the events from 
his past and decide: a) what traits of character and personal qualities sustain the version of Rupert’s having been the 
murderer b) what facts disprove the idea" (дане завдання є варіантом вправ на засвоєння лексики, оскільки 
студенти мають попередньо з’ясувати точне значення слів та виразів на кшталт beachcomber, remittance-man, 
to be in low water, to sink lower and lower, the life of dissipation тощо); "Use the grammatical constructions could 
have been / might have been to decide on whether or not Rupert is likely to have been the murderer in view of the 
qualities listed in his psychological portrait" (комбінація вправ на засвоєння лексики та граматики); ''Use English-
English dictionary to analyze the author’s account of Rupert’s suicide note. Try to insert as many additional meanings 
of the words used as seems possible and present several interpretations of the meaning of the note'' тощо. Питанням 
для обговорення, яке випливає з тексту оповідання, може бути ''The power of superstition'', оскільки саме 
навколо цього питання й вибудувано "таємницю" оповідання.  
Висновки. Таким чином, констатуємо: детективний жанр є типово британським літературним явищем, 

художня специфіка якого забезпечує йому широку популярність серед читацької аудиторії. Як власне 
літературні (складний та насичений подіями сюжет, помірний рівень складності на рівні загальної 
проблематики твору), так і мовні (превалювання нейтральної лексики, помірна кількість доречно вживаних 
діалектизмів або сленгу) параметри жанру свідчать на користь його використання під час навчання 
англійської мови студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ. Іншою важливою складовою жанру є 
високий ступінь насиченості оповіді лінгвокультурно специфічними деталями, ознайомлення з якими 
складає невід’ємну частину лінгвістичної компетенції студента-філолога. В аспекті розробки вправ та 
завдань для перевірки розуміння прочитаного вищезгадані особливості детективу дозволяють творчо 
поєднувати стандартизовані типи завдань із контекстуально обумовленими, що сприяє зацікавленості 
студентської аудиторії та дозволяє активізувати засвоєння мовного матеріалу.  
Перспективу подальших досліджень може скласти розробка циклу вправ для студентів молодших 

курсів спеціалізованих вищих навчальних закладів з урахуванням лінгвокультурного аспекту мовного 
матеріалу. 
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Андрийчук Н. М. Произведения детективного жанра как средство обучения английскому языку 
студентов младших курсов специализированных вузов. 

Статья освещает лингвокультурную специфику и лингводидактические особенности лучших образцов 
англоязычной литературы детективного жанра и предлагает использование этих материалов в 
контексте обучения английскому языку. Сформулирован вывод, согласно которому чтение 

литературных произведений на языке оригинала, в совокупности с применением соответствующих 
методик обучения позволяет формировать у студентов умения и навыки работы с художественным 
текстом как формой письменной коммуникации, а также помогает им освоить характерные языковые 
и стилистические черты художественного текста как продукта творческой деятельности писателя. 

Andriichuk N. M. Works of the Detective Fiction as a Means of Teaching the English Language to 
Undergraduate Students at Language-Focused Higher Schools. 

The article deals with the specific linguistic-cultural features and language-based didactic peculiarities of the 
best detective fiction texts written in English and offers to use this material in the context of the English 
language teaching. The author arrives at the conclusion that reading these literary works in the original 

accompanied by appropriate teaching methods applied allows to shape and develop students’ skills of working 
with written communication sources and help mastering the corresponding linguistic and stylistic features of a 

literary text as a product of the writer’s creative activity.
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ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО У НОВЕЛІ ''ЛЕЙТЕНАНТ ГУСТЛЬ'' 
АРТУРА ШНІЦЛЕРА 

У статті розкрито характерний для творчості Артура Шніцлера (1862 – 1931) прийом 
протиставлення людина – суспільство. Сутність даного прийому проаналізовано на матеріалі новели 

''Лейтенант Густль''. Автор втілив граничну концентрацію складної діалектичної взаємодії: ''суб’єкт – 
автор – об’єкт – дійсність''. При цьому динаміка дії переноситься в емоційно-психічну сферу, а реальна 

дійсність стає первинним матеріалом, зовнішнім стимулом для сприйняття героя. У сюжеті 
простежується напруженість, глибина і психологізм. 

Процес формування австрійської літератури найтіснішим чином пов’язаний із рубежем ХІХ – ХХ ст. 
– періодом існування Австро-Угорської монархії. Не дивно, що її носії інтенсивно реагують на суспільні 
проблеми в нових історичних умовах.  

Варто зазначити: у творчості Артура Шніцлера традиційним виглядає прямий зв’язок між мистецтвом 
і суспільним буттям. Актуальність розвідки зумовлена також і значенням творчості А. Шніцлера для 
австрійської літератури межі століть та її подальшого розвитку, так само як і відсутністю у сучасному 
літературознавстві спеціального дослідження, присвяченого темі людини і суспільства у художньому 
доробку австрійського новеліста.  
Мета статті – розкрити прийом протиставлення людина-суспільство у творчості А. Шніцлера на 

матеріалі новели ''Leutnant Gustl'' (''Лейтенант Густль'', 1900). 
Досліджувана новела-монолог – майстерне розкриття (завдяки суцільно проведеному через увесь текст 

''потоку свідомості'') внутрішнього світу пустого й нікчемного суб’єкта. Зовні – лейтенант, усередині – таке 
собі людське ніщо. Змальований персонаж найвище цінує свою належність до війська і відповідно – 
офіцерську честь: ''… ob man zu einem Rendezvous geht oder in den sichern Tod, am Gang und am G’sicht lasst 
sich das der richtige Offizier nicht anerkennen!'' [1: 252] (''…чи йде на побачення, чи на вірну смерть, 
справжній офіцер не покаже цього ані ходою, ані виразом обличчя'' – тут і надалі переклад мій – О. Б.). 

Тут доречним видається спостереження Д. Затонського: ''Взявши за об’єкт зображення особу Густля, 
Шніцлер у своєму оповіданні зривав запони з опереткової австрійської армії, по суті ж – з усієї 
габсбурзької держави'' [2: 24]. Тому Густль є дзеркалом панівної ідеології, водночас і дзеркалом 
''безнадійно хворого державного механізму'', що ''стежить за дотриманням подобизни, проте не владний 
над сутністю'' [2: 24]. 

Головний герой новели у фойє концертного залу випадково зіткнувся з простолюдином, силачем-
булочником. Незважаючи на те, що лейтенант пообіцяв битися на дуелі наступного дня, він одразу ж 
затіяв нову сварку і наговорив грубощів булочнику. Добродій-булочник прочитав Густлю довгу нотацію 
і – у відповідь на його тупе нахабство – пригрозив зламати шаблю, закінчивши свій монолог 
зневажливим відгуком про розумові здібності офіцера: ''Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen 
machen, so zieh’ ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech’ ihn und schick’ die Stück’ an Ihr 
Regimentskommando. Versteh’n Sie mich, Sie dummer Bub?'' [1: 237] (''Пане лейтенанте, якщо Ви піднімете 
найменший шум, то я вихоплю Вашу шаблю з піхов, розламаю її і відішлю шматки Вашому полковому 
начальству. Ви мене зрозуміли, дурнуватий хлопчиську?''). 

Центральний персонаж новели впадає у відчай. Незважаючи на це, він не може викликати 
''штафірку''-булочника на дуель і в такий спосіб захистити зневажену честь офіцера. На його 
переконання, кривдник не гідний поєдинку з ним. Водночас він не може допустити того, щоб 
навколишні дізналися, що офіцер був ображений і не бився на дуелі. В такому випадку він буде 
зганьблений і вигнаний із війська. Густль розкаюється, його мучить сором і воднораз злість: ''Hätt’ ich 
nicht länger warten können, bis ganz leer wird in der Garderobe? Und warum hab’ ich ihm denn nur gesagt: 
''Halten Sie’s Maul!'' Wie ist mir denn das nur ausgerutscht? Ich bin doch sonst ein höflicher Mensch…'' [1: 249] 
(''Невже я не міг почекати трохи довше, поки в гардеробі не стане зовсім порожньо? І навіщо я йому 
сказав: Мовчати? Як у мене вирвалося це слово? Я ж зазвичай ввічлива людина…'').  

Ця каламутна течія містить у собі і нічим не обґрунтоване почуття вищості над усіма, хто не 
належить до офіцерської касти, і жалюгідний страх смерті, й одночасно – побоювання за власну 
суспільну позицію й відчуття своєї меншовартості. Лейтенант вирішує змити образу власною кров’ю – 
застрелитися. ''… und darum muss ich mich totschieβen…– Darauf möcht’ keiner kommen, dass ich mich hab’ 
totschieβen müssen, weil ein elender Bäckermeister, so ein niederträchtiger, der zufällig stärkere Fäust’ hat … es 
ist ja zu dumm, zu dumm!'' [1: 241] (''… і тому я мушу застрелитись. Ніхто ж не здогадається, що мені 
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довелося застрелитися через те, що нікчемний булочник, мерзотник, у якого випадково кулаки виявилися 
міцнішими... яке безглуздя, яке безглуздя!'').  

Ніч і ранок перед самогубством відтворені в новелі через потік свідомості героя, через гарячкову 
метушню несформованих, кострубатих думок і випадково зафіксованих деталей навколишнього світу. ''Jetzt 
könnt’ ich mir doch endlich einmal die Geschichte ordentlich überlegen … überlegt muss ja alles werden… so ist 
es schon einmal im Leben… Also überlegen wir… Was denn?... – Nein, ist die Luft gut … man sollt’ öfters bei der 
Nacht in’ Prater geh’n … Ja, das hätt’ mir eben früher einfallen müssen, jetzt ist’s aus mit’m Prater, mit der Luft 
und mit Spaziergeh’n …ich kann ja gar nicht ordentlich denken … Ah … so!...'' [1: 246] (''Ось зараз я міг би, 
нарешті, гарненько обміркувати все, що трапилося... адже все потрібно обміркувати... так уже влаштоване 
життя... Отже, поміркуймо... Про що ж саме?.. Ні, повітря ж бо таке чисте!.. Треба б частіше прогулюватися 
вночі Пратером... Так, але про це мені варто було розмірковувати раніше; тепер покінчено з Пратером, з 
чистим повітрям, з прогулянками... ніяк не можу зосередитися... Ось так!..'').  

А. Шніцлер явив досконалу майстерність прозаїка, талановитого розповідача, ''віртуоза художньої 
експресії, короткої фрази'' [3: 61]. Ці художні засоби створюють цілісне враження від змальованої 
картини. До того ж, його стиль вибудовується на основі, передусім, зорових, пластичних образів і 
вражень, ''рубаної стилістики'' [3: 68], в якій велику роль відіграють короткі і неповні речення, безособові 
конструкції, переважно у пасивному стані.  

Індивідуальність Густля характеризує фатальний розрив між подібністю і сутністю: ''Es ist komisch: 
ich hätt’ Lust, in mein Kaffeehaus zu geh’n … Ja, aufgesperrt ist schon, und von uns ist jetzt doch keiner dort – 
und wenn schon ... ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. ''Um sechs hat er noch im Kaffeehaus 
gefrühstückt, und um sieben hat er sich erschossen… – Ganz ruhig bin ich wieder … das Gehen ist so angenehm 
– und das Schönste ist, dass mich keiner zwingt. – Wenn ich wollt’, könnt’ ich noch immer den ganzen Krempel 
hinschmeiβen … Amerika…Was ist das ''Krempel''? Was ist ein ''Krempel''? Mir scheint, ich hab’ den 
Sonnenstich! … Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, Gustl, dass du dir die Uniform ausziehest und 
durchgehst? Und der verfluchte Hund lacht sich den Buckel voll – und der Kopetzky selbst möchte dir nicht 
mehr die Hand geben … Mir kommt vor, ich bin ganz rot geworden…'' [1: 256-257] (''Чи не смішно – мені 
хотілося б зайти у мою кав’ярню... Так, вона вже відчинена, а з наших там нікого нема. А якби навіть 
хтось мене і угледів, то це буде потім доказом моєї холоднокровності: О шостій рано він ще снідав у 
кав’ярні, а о сьомій застрелився ... ось я знову зовсім спокійний... Ходити так приємно, – а 
найприємніше, що ніхто мене не змушує цього робити. Якби я схотів, я б міг, ще й тепер, кинути мундир 
під три чорти... Америка… Кинути мундир? Як це кинути? Здається, мені надто припекло голову!.. Еге! 
Чи не тому я такий спокійний, що все ще уявляю собі, начебто не маю обов’язку? Однак я мушу, мушу – 
ні, не мушу, а хочу! – та хіба ти взагалі можеш собі уявити, Густль, що ти скинеш мундир і втечеш зі 
служби? А той проклятущий пес радітиме і реготатиме до нестями і навіть Конецьки не схоче простягти 
тобі руки … мені здається, я навіть увесь почервонів від сорому…''). 

Цитату можна обірвати в будь-якому місці, бо головна ідея оповіді зрозуміла з кожного окремого 
фрагменту. Мова новели уривчаста, нервова, сповнена емоціями. Прозаїк уникає розлогих описів. Натомість 
він виокремлює одну промовисту деталь, що співзвучна (чи контрастна) з душевним станом героя. 
Намагаючись ''зупинити мить'', автор концентрує увагу читача на зорових і звукових образах, що подані у 
русі. Таким чином він фіксує враження. У цьому вбачаємо переваги імпресіоністичного письма, його 
надзвичайно широкі можливості ілюструвати те, що було до моменту, зображеного у творі, і що буде опісля. 

У художній дискурсивній практиці А. Шніцлер був вірним реалістичному способові моделювання 
світу й людини. Попри це, щоб об’ємно змалювати картину, він впроваджував модерністську, новітню 
техніку наративу, вдаючись до імпресіоністичної поетики, виразної деталі, метафори, яскравого епітета. 
В. Агеєва відзначає, що ''імпресіоністичний погляд на світ подрібнював, атомізував дійсність, найменше 
часткове враження набувало самодостатньої цінності… Зростає увага до фіксації настрою, психічних 
реакцій героя'' [4: 30]. Дослідниця наголошує, що в цей час новела, основою якої є моделювання 
здебільшого одного, драматичного, переломного моменту духовної еволюції героя, стала визначальним 
жанром імпресіоністичної прози. У такій новелі ''об’єднуючою домінантою стає настроєвість, 
використання наскрізних живописних деталей, лейтмотивів, уважне відтворення нюансів того чи іншого 
переживання, відтінків і півтонів'' [4: 30]. 

Складається враження, що автор-оповідач усувається із тексту. Тому персонаж виступає без 
посередника. Проте у тканині твору суб’єктивний голос автора виразно проступає в епітетах, 
порівняннях, метафорах. Вони сприяють модальній оцінці героя та його вчинку, хоч оповідач відкрито 
не висловлює свого ставлення до зображуваного. Ось, ілюстративний уривок: ''So ein Kerl kann sich auf 
offener Straße prügeln lassen, und es hat keine Folgen, und unsereiner wird unter vier Augen insultiert und ist 
ein toter Mann… Wenn sich so ein Falott wenigstens schlagen möchte’ – aber nein, da wär er ja vorsichtiger, da 
möchte’ er sowas nicht riskieren… Und der Kerl lebt weiter, ruhig weiter, während ich – krepieren muss! – Der 
hat mich doch umgebracht… ja Gustl, merkst d’ was? – der ist es, der dich umbringt!'' [1: 253] (''Такий тип 
може стерпіти, коли його поб’ють на вулиці. Для нього ж це залишиться без наслідків, а наш брат, нехай 
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навіть його образили без свідків, приречений на смерть... Якщо б такий мерзотник, хоч би мав право 
битися на дуелі, – так, ні, тоді він був би обережним, не захотів би так ризикувати... А цей чолов’яга 
житиме далі, спокійно житиме собі далі – в той час, коли я повинен загинути! Це ж він мене убив!.. Ось 
так, Густль, дійшло нарешті! – Він – той, хто мене вб’є!''). 

А. Шніцлеру вдалося відтворити психологічне напруження людини, яка перебуває на межі між 
життям і смертю. У цей час в її ''потоці свідомості'' зринає все пережите. Густль твердо вирішив піти з 
життя. Однак він дізнається, що його кривдник помер відразу ж після сварки від апоплексичного удару. 
Отже, він не встиг розповісти про те, що трапилось. Лейтенант безмежно радий – самогубство вже 
непотрібне, і тепер ніхто не дізнається про його ганьбу. Густль доволі швидко забуває про власні 
переживання. Від недавнього каяття у нього не залишилось і сліду: ''Ich glaub’, so froh bin ich in meinem 
ganzen Leben nicht gewesen … Tot ist er – tot ist er! Keiner weiβ was, und nichts ist g’scheh’n! – Und das 
Mordsglück, dass ich in das Kaffeehaus gegangen bin … sonst hätt’ ich mich ja ganz umsonst erschossen – es ist 
doch wie eine Fügung des Schicksals …'' [1: 261] (''Здається, ще ніколи в житті я так не радів... Він помер – 
помер! Ніхто нічого не знає, і нічого не сталося! Яке щастя. Воно настільки казкове, що я зайшов сюди, в 
кав’ярню... Інакше я б застрелився напевно даремно – значить, долі було так завгодно...''). 

Важливим чинником стильового новаторства А. Шніцлера є його особливий підхід до організації 
художньо-образного матеріалу. Це виявляється у виробленні прийомів і техніки самоаналізу. Завдяки 
цьому він акцентовано мотивував переживання трагічної події, яка трапилась у житті офіцера. Водночас 
впадає в око схильність автора до розширення функціональних можливостей зображального плану. 
Ефект внутрішнього монологу зумовлений лексичними та синтаксичними засобами відображення 
експресивності. 

Публікація новели ''Leutnant Gustl'' мала для автора невтішні наслідки. А. Шніцлера, який був 
офіцером-резервістом, поставили перед судом честі і позбавили звання ''старшого лікаря''. Адже він 
належав до офіцерського стану, ''… завдав шкоди честі й гідності австрійській армії і принизив її'' [5: 29]. 
Наголосимо: реакція військових кіл на новелу сприяла глибшому сприйняттю читачами її ідейного 
змісту [6: 62]. Це, у свою чергу, свідчило про реалістичність змальованого в ній характеру. 

В умовах зростаючого культу вояччини в Австро-Угорщині в 90-х рр. ХІХ ст. смілива та актуальна 
сатира новели ''Leutnant Gustl'' започаткувала важливу лінію в ідейних устремліннях А. Шніцлера. 
Незважаючи на переслідування і образи з боку скривджених військових кіл, письменник проявив 
достатню мужність, щоб зберегти свою позицію. Цим він здобув пошану в демократичних колах 
австрійської інтелігенції. 

Доцільно підкреслити такий факт: А. Шніцлер умів детально описати особливий душевний стан 
австрійця-віденця, його здатність ''жити миттєвістю''. Мистецьке слово письменника спрямоване на 
відображення гри настроїв і переживань і постійний інтерес до психологічного аналізу, на переоцінку 
культурних цінностей, критичне ставлення до культури водночас із витонченістю літературних смаків 
автора. Усе це зробило його творчість дзеркалом віденського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
І тому пристрасно, за спостереженням Йозефа Стрелки, ''раз у раз кидаючись у крайнощі, він шукав 
можливостей передати незвичайну суспільно-психологічну атмосферу у слові'' [7: 153]. 

А. Шніцлер був самобутнім новатором стосовно новелістичної концентрації. Сюжет творів не є 
спогляданням, бо мотиви тісно співіснують і взаємодіють. Імпресіоністична новелістика 
характеризується, з одного боку, прагненням до вдосконалення, зміною стильових і композиційних 
прийомів, а з іншого – появою нового типу героя. У творчості письменника в окреслений період 
персонажі-носії імпресіоністичного начала ''втрачають свою художню індивідуальність''. 
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Бродская О. О. Противопоставление человек-общество в новелле ''Лейтенант Густль''  
Артура Шницлера. 

В статье раскрыт характерный для творчества Артура Шницлера (1862 – 1931) прием 
противопоставления человек – общество. Сущность данного приема проанализирована на материале 
новеллы ''Лейтенант Густль''. Автор воплотил предельную концентрацию сложной диалектического 
взаимодействия: ''субъект – автор – объект – действительность''. При этом динамика действия 

переносится в эмоционально-психическую сферу, а реальная действительность становится первичным 
материалом, внешним стимулом для восприятия героя. В сюжете прослеживается напряженность, 

глубина и психологизм. 

Brodska O. O. The Person – Society Opposition in the Arthur Schnitzler’s Novel ''Lieutenant Gustl''. 

The topicality of the research is the manifest in the importance of Schnitzler’s works for the Austrian literature 
and its further development, moreover, there is no special research dealing with the theme of the man and the 
society in Arthur Schnitzler’s works. The scientific interest in Schnitzler’s prose is caused by the necessity to 

evaluate the late XIX – early XX century literature in the context of the development of artistic methods, trends 
and schools. The purpose of the research is to study and analyze Arthur Schnitzler’s prose works and to 

scrutinize the issue of the man and the society in the author’s works. The subject of the research is Arthur 
Schnitzler’s prose. The object of the research is the theme of the man and the society in Arthur Schnitzler’s 
works. The article studies the typical for Arthur Schnitzler’s creative work method of the person – society 

opposition. The main point of this method is based on the analysis of his novel ''Lieutenant Gustl''. The main 
hero of the novel comes up against the surroundings. His amorality and caste conceit of the Austrian officer are 
elicited. The leading idea of the story is a falsely understood officer’s honour, caused by the social pressure. The 
monologue story is a masterly exposure, due to the stream of conscience, flowing through the whole text, of the 

inner world of a vane conceited person, who values his being in the army, his officer’s honour above all. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ МОВ  

Статтю присвячено узагальненню та систематизації існуючих головних наукових підходів сучасної 
лінгвістики до вивчення фахових мов і аналізу їхніх ключових проблем. В роботі викладено інформацію 
про становлення, актуалізацію та розвиток трьох основних й взаємодоповнюючих концепцій, на які 

спирається методологія дослідження фахових мов. Зокрема, розглянуто загальні особливості кожного з 
напрямів та встановлено їхні відмінні ознаки. 

Постановка проблеми. Вивчення фахової лексики є одним із найбільш перспективних напрямів 
сучасної лінгвістики, оскільки вона складає переважну більшість мовного фонду, найбільш динамічно 
розвивається та має тенденцію до стійкого зростання, незмінно слугуючи об’єктом дослідження як 
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Наявність великої кількості фахових мов, за підрахунками 
вчених – приблизно 300, і ця кількість продовжує зростати, зумовлює стійкий інтерес лінгвістів до 
їхнього вивчення й досконалого опису. І хоча лінгвістика фахових мов – відносно молода галузь 
дослідження, уже давно вивчаються окремі фахові мови.  

Можна припустити, що для того, щоб мати змогу сягнути глибинну сутність такого "філігранного" 
явища як фахова мова, необхідно розкрити його теоретичне підґрунтя. І почати треба з основи основ – 
концепцій, на яких базується лінгвістика фахових мов. Отже, керуючись науковим доробком видатного 
дослідника в відповідній галузі Т. Рьолке, було встановлено, що на сучасному етапі розвитку 
термінознавства методологія вивчення фахових мов спирається на три основні й взаємодоповнюючі 
концепції, а саме:  

1) системно-мовну;  
2) прагмалінгвістичну;  
3) лінгвокогнітивну [1: 16-17]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У межах системно-мовної концепції фахову мову 

трактують як систему мовних знаків, що використовуються у фаховій комунікації. Особлива увага 
приділяється детальному розгляду принципів можливої організації мовних одиниць фахової мови та 
відношень між ними. Проведений теоретичний аналіз існуючих праць з означеної проблематики в 
Україні та за кордоном показав, що методологічні засади цієї концепції пов’язані з іменами О. С. Герда, 
Б. М. Головіна, С. В. Гриньова, В. П. Даніленко, Т. М. Канделакі, І. С. Квітко; Т. Р. Кияка, Г. Рондо, 
О. В. Суперанської, В. А. Татарінова, С. Д. Шелова, Г. Фельбера та ін. 
Метою статті є узагальнення та систематизація існуючих головних наукових підходів сучасної 

лінгвістики до вивчення фахових мов і аналізу їхніх ключових проблем. 
Виклад основного матеріалу. Серед найбільш помітних і специфічних рис цього напряму є теза про 

системну організацію фахової мови, оскільки вона (фахова мова) є частиною загальної мовної системи і 
підпорядковується всім її законам: виражає систему понять окремо взятої галузі знань, відображає та 
обумовлює окремі сторони навколишнього системного світу. Підкреслюється також, що хоча лексичний 
склад фахової мови містить 5 видів мовних одиниць, а саме: термінів певної галузі, що мають власну 
дефініцію; міжгалузевих термінологічних одиниць; загальнонаукових лексичних одиниць; напівтермінів 
або професіоналізмів і номенклатури; загальновживаної лексики, яка функціонує як терміни, але базовою 
лексичною та понятійною одиницею фахової мови все ж таки є термін. Таким чином, термін 
розглядається у співвідношенні з системою мовних знаків фахової мови, його місця в цій системі, 
оскільки, на думку прихильників такого погляду, термін існує лише тоді, коли він є елементом цієї 
системи. Так, представниками системно-лінгвістичної концепції було вироблено загальне розуміння 
поняття "термін" як елемента фахової мови, який є лексичною одиницею (слово чи словосполучення) 
певної фахової мови, що виражає загальне-конкретне чи абстрактне поняття певної організованої галузі 
пізнання чи діяльності. Отже, відповідно до цієї концепції, найбільш важливою ознакою фахової мови є 
її системність, яка забезпечується шляхом об’єднання мовних одиниць фахової мови на основі 
класифікації понять і встановлення відношень між ними.  
Прагмалінгвістична концепція не заперечує існування фахових систем мовних знаків, але оскільки 

найвагомішим засобом вираження фахової мови виступає фаховий текст, то на перший план виводиться 
саме він, а отже, і його контекст та контекстуальні зв'язки. Іншими словами, відбувається певне 
зрушення відносно значення мовних одиниць фахової мови, оскільки інтерес науковців зосереджено на 
вивченні того, що фахівці намагаються виразити за допомогою своїх висловлювань, а не на тому, що 
означають мовні одиниці в складі висловлювань. Різні аспекти дослідження специфіки побудови 
фахового тексту висвітлюються в працях таких відомих лінгвістів далекого та близького зарубіжжя, як 
С. М. Рибачок, Т. Г. Скопюк, Е. Ф. Скороходько, В. Флуд, В. Є. Чернявська та ін. 
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Зазначені автори вважають, що фаховий текст має певну прагматичну настанову, побудований за 
певними правилами сполучуваності мовних знаків фахової мови, які поєднані умовами зв’язності, 
цілісності, завершеності, з урахуванням цільової установки автора й умов професійного спілкування. 
Таким чином, дослідники намагаються вивчити комунікативно-прагматичну організацію фахових 
текстів, їхню категоріальну систему та мовні засоби її репрезентації, залежність їх внутрішньомовної 
організації від низки чинників, виявити ступінь термінологічної насиченості та вагомості з огляду на 
опрацювання, пересилання, отримання, збереження наукової інформації, проаналізувати "довжину" 
речень відповідно до критерію кількості слів. Це дозволяє твердити, що прагматична функція фахових 
одиниць має тісний зв’язок із комунікативною й визначається певними умовами та сферою спілкування. 
Урешті-решт, мовні одиниці фахової мови розкривають усі свої властивості та ознаки тільки при 
реальному вживанні у фахових текстах. Підкреслюється, що фаховий текст є продуктом діяльності його 
творця – фахівця, і пов’язаний і рівнем розвитку певного фаху, з його професійним знанням. Таким 
чином, фаховий текст є результатом пізнавальної діяльності фахівця та відображенням особливостей і 
рівня розвитку певного фаху чи галузі виробництва. Важливо відзначити й те, що особлива увага 
приділяється комунікативним умовам, у яких утворюється фаховий текст. У цьому випадку фахова мова 
розглядається не тільки як система мовних знаків, які уможливлюють фахову комунікацію, а як 
висловлювання, за допомогою яких відбувається фахова комунікація. Текст тоді виступає продуктом 
відповідним чином організованої комунікативної ситуації. Як слушно зазначає О. І. Голованова, 
визначення прагматичного змісту фахових одиниць у різних типах фахової комунікації, виявлення умов 
реалізації цього змісту є вкрай важливим для сучасної науки про терміни, оскільки сприяє уточненню 
сутності фахової комунікації та місця в ній мовних засобів, а також виробленню наукової моделі фахової 
комунікації загалом [2: 24]. Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що в 
рамках пропонованої концепції центральне місце займає фаховий текст, який виступає складним 
комунікативним механізмом / адресатом, посередником комунікації між фахівцями. 

Відповідно до лінгвокогнітивної концепції у центрі уваги виступають продуцент і реципієнт фахової 
комунікації. Основний акцент робиться на виявленні характерних рис відображення сприйняття 
фахівцем оточуючого світу в мовних одиницях фахової мови. Як наголошує В. Ф. Новодранова, фахова 
мова – така система лінгвістичних засобів загальнонаціональної мови, яка репрезентує структури знання, 
які склались у певний період розвитку тієї чи іншої галузі знання ... та забезпечує спілкування фахівців 
відповідної предметної галузі знання [3: 138-139]. Фахова мова розглядається як особливий когнітивно-
комунікативний простір, в основі якого лежить комплекс значимих понять, концептів, категорій і 
субкатегорій. Значний внесок в обґрунтування ключових теоретичних засад цієї концепції зробили такі 
відомі вчені, як К. Я. Авербух, М. М. Володіна, О. І. Голованова, В. З. Дем’янков, Л. В. Івіна, 
В. М. Лейчик, Л. О. Манерко, С. Л. Мішланова, В. Ф. Новодранова та ін. 

На думку цих дослідників, одним із пріоритетних завдань у межах означеної концепції є аналіз 
фахових мов з метою розуміння загальних когнітивних механізмів. Особлива увага приділяється 
інтелектуальним передумовам при вживанні фахових знаків у фахових текстах. Відзначається, що 
достовірні пояснення функціонування мови можна отримати тільки при зверненні до (когнітивних) 
структур репрезентації знань. Відтак, базисом лінгвістичного дослідження, відповідно до цього напряму, 
стають когнітивні властивості людини-фахівця. Виділяються наступні загальні риси цього напряму: 
1) провідною функцією терміна є когнітивна; 2) терміни та терміносистеми розглядаються як динамічні 
утворення, які виникають у фаховому дискурсі та змінюють свій зміст та форму під час когніції; 
3) термін розуміється як результат взаємодії фахової когніції та фахової комунікації; 4) термін 
трактується як мовний знак концепту, як результат вербалізації концепту; 5) зміна підходу до аналізу 
терміна: від понятійного до категоріального; 6) окреслення та розширення наукових поглядів на процес 
формування та еволюції змісту терміна, а саме: від концепту як стихійного узагальнення фахового 
знання до спеціального поняття як його теоретичного узагальнення. Таким чином, прихильники цієї 
концепції розглядають термін як явище, в якому реалізуються механізми пізнання певної галузі знання 
чи діяльності та в якому представлені структури фахового знання, які, у свою чергу, виступають 
поштовхом до осмислення професійного простору та сприяють збалансованій організації діяльності 
фахівців. У руслі зазначеного підходу термін характеризується в його дії. Окрім того, стверджується, що 
учасники професійного спілкування застосовують як мовні та фахові наукові знання, так і індивідуально-
особистісний досвід (фонові знання), а це, у свою чергу, уможливлює дослідити семантику терміна, його 
використання в дискурсі та взаємозв’язок з людською діяльністю. 

Отже, підсумовуючи розгляд питання про існуючі наукові підходи до вивчення фахових мов, можна 
зробити висновок, що представники кожного з напрямів не протиставляють і не критикують попередні 
наукові доробки, чим демонструють той факт, що співіснуючі концепції можуть бути правомірними, 
взаємодоповнюючи одна одну, різнобічно розкриваючи сутність такого багатогранного явища, як фахова 
мова. Таким чином, сучасна лінгвістика фахових мов характеризується поліпарадигмальністю, тобто 
використанням надбань різних наукових концепцій у проведенні лінгвістичних досліджень. 
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Выскушенко С. А. Научные подходы к изучению языков для специальных целей. 

Статья посвящена обобщению и систематизации существующих главных научных подходов 
современной лингвистики к изучению языков для специальных целей и анализу их ключевых проблем. В 
работе изложена информация о становлении, актуализации, а также развитии трех основных и 
взаимодополняющих концепций, на которых основана методология исследования языков для 
специальных целей. В частности, рассмотрены общие особенности каждого направления и 

установлены их отличительные признаки. 

Vyskushenko S. A. Scientific Approaches to Analyzing Languages for Specific Purposes. 

The given article is devoted to the generalization and systematization of the major modern linguistic scientific 
approaches to analyzing languages for specific purposes with regard to their key aspects. The research 

highlights the information about the formation, updating and development of three basic concepts which are 
considered to be the fundamentals in languages for specific purposes’ studying. In particular, general 

peculiarities of each trend are under analysis. Much attention is paid to their distinctive characteristics. 
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ПРЕДИКАТИВНИЙ ПІДТИП АНГЛІЙСЬКИХ ЗВОРОТНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ 

Статтю присвячено дослідженню англійських придієслівних та приіменних рефлексивних 
інтенсифікаторів. У статті зазначено, що часті випадки інверсій у реченнях із зворотними 

інтенсифікаторами дозволяють виділити їх третій підтип – предикативні інтенсифікатори, які 
підсилюють семантику одночасно іменної та дієслівної фрази, розміщуючись у реченні безпосередньо 
між ними. Отримані дані дозволяють прогнозувати подальший розвиток функціональних підгруп 

англійських зворотних інтенсифікаторів. 

Постановка проблеми. Вивчення мовних та мовленнєвих одиниць у синхронному та діахронному 
аспектах становить окрему ділянку опрацювання сучасної категорійно-функціональної граматики. 
Англійські зворотні займенники представляють значний інтерес для дослідження через неоднотипність 
своєї структури і функціонального навантаження, а також неоднозначність семантики. Відсутність 
інтегрального підходу до дослідження англійських зворотних займенників зумовлює потребу 
поліаспектного дослідження цього розряду займенників як у синхронній, так і діахронній площині, що, в 
свою чергу, обумовлює актуальність цього дослідження. 
Метою статті є визначення функціональних особливостей англійських зворотних займенників, що 

вживаються для підсилення семантики іменних та / або дієслівних фраз – зворотних інтенсифікаторів. 
Об’єктом у статті виступають англійські зворотні апозиційні інтенсифікатори. Предметом аналізу є 

функціональні особливості англійських зворотних інтенсифікаторів із позицій синхронії та діахронії. 
Виклад основного матеріалу. Матеріал Британського Національного Корпусу (BNC) свідчить, що у 

реченнях із займенниками на -self питома вага власне зворотних займенників складає 63 %, 
інтенсифікаторів – 24 %, вільних зворотних анафор – 12 %, лексикалізованих одиниць, до складу яких 
входить зворотний займенник – 1 %. 

У той час, як власне зворотні займенники та вільні зворотні анафори у зарубіжній англістиці 
неодноразово виступали об’єктом дослідження [1: 343-381; 2: 325-355; 3: 97-109; 4; 5: 285-300], зворотні 
інтенсифікатори знаходяться на периферії дослідницьких інтересів англістів. Традиційно ця 
функціональна підгрупа зворотних займенників поділяється на приіменні та придієслівні 
інтенсифікатори. При цьому вважають, що рефлексивні інтенсифікатори у реченні в апозиції до іменної 
фрази (приіменні) реалізують значення власної або чиєїсь винятковості, а в апозиції до дієслівної 
(придієслівні) – значення інклюзивної або ексклюзивної сигніфікації референта [6: 360-361; 7: 98]. 

Ми вважаємо, що наведена система значень приіменних зворотних інтенсифікаторів англійської мови є 
дещо спрощеною. Так, на наш погляд, в апозиції до іменної фрази зворотні займенники вживаються на 
позначення: 

а) перманентної сигніфікації референта, тобто референт займає вищу соціальну позицію, ніж ті, що 
йому протиставляються (президент, губернатор тощо), або є, об’єктивно (сонце, місяць) чи суб’єктивно 
(Бог, диявол, Санта Клаус, тощо) єдиним у своєму роді, або є вищою формою існування чого-небудь: 

(1) Barrack Obama himself will sign the document. 
(2) What you call reality around you is life itself; 
б) темпоральної сигніфікації референта, тобто референт є більш важливим у конкретній ситуації, ніж 

інші можливі референти, є відповідальним за здійснення певної дії або ж він зазнав більшого впливу, ніж 
інші можливі референти внаслідок цієї дії: 

(3) To this group had been invited … Archbishop of Canterbury, Archbishop Heenan of Westminster … the 
Chairman of the Baptist Union, Winston himself and, of course, the King; 

в) релятивної сигніфікації референта: експлікуються відношення чоловік / дружина, частина / ціле, 
об’єкт / власник тощо: 

(4) Mary’s husband looks after the children. Mary herself has a regular job; 
г) логофоричної сигніфікації референта, тобто репрезентація ситуації через призму сприйняття референта: 
(5) He was not particularly tall, a little taller than Jane herself. 
Як вже зазначалося, придієслівні зворотні інтенсифікатори, виражають: 
а) ексклюзивну референцію, тобто референт виконує дію, яку міг виконати, або переважно виконує 

хтось інший: 
(6) The President wrote the speech himself (without anyone’s assistance); 
б) інклюзивну референцію, тобто референт виконує або має намір виконати дію, яку вже виконав 

хтось інший: 
(7) Don’t tell me how nice it is in Paris. Some time I’ll go there myself (too). 
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Особливий інтерес становлять випадки, в яких визначення типу інтенсифікатора є ускладненим через 
можливість інверсії. 

(8) It's worthless unless you yourself discover it.  
У таких випадках контекстуальний аналіз є неефективним, оскільки, наприклад, у реченні (8) 

зворотний інтенсифікатор yourself може бути інтерпретований як придієслівний з інклюзивним 
значенням (пр (8') або ексклюзивним (пр. (8''), і як приіменний з актуалізовуваним значенням 
темпоральної сигніфікації (відповідальність за здійснення дії) референта висловлювання (приклад (8'''). 

(8') It's worthless unless you yourself / too discover it. 
(8'') It's worthless unless you yourself / without anyone’s assistance discover it. 
(8''') It's worthless unless you yourself / and not anyone else discover it. 
При цьому всі ці значення є наближеними. 
Матеріал сучасної англійської мови різних функціональних стилей свідчить про тенденцію до зміни 

позиції придієслівних інтенсифікаторів у реченні, а саме про їхнє наближення до дієслів, семантику яких 
вони підсилюють. 

У 68 % речень з придієслівними зворотними інтенсифікаторами реєструємо інверсивний порядок 
слів. З них у 69 % (що складає 47 % від загальної кількості речень з придієслівними інтенсифікаторами) 
інтенсифікатор займає місце безпосередньо між підметом та присудком. 

Зауважимо, що приіменні інтенсифікатори, які експлікують темпоральну сигніфікацію референта, у 
сучасній англійській мові складають 39 % від усіх випадків вживання апозиційних інтенсифікаторів. Це 
означає, що більше третини приіменних інтенсифікаторів та майже половина придієслівних, внаслідок 
інверсії у реченні, семантично наближуються. Це дозволяє нам об’єднати їх у спільну функціональну 
підгрупу – предикативні інтенсифікатори, які одночасно підсилюють семантику слів, що позначають і 
виконавця дії, і саму дію. 

Однак для зручності і більшої ілюстративності розглядатимемо предикативні інтенсифікатори у 
межах придієслівних. 

У сучасній англійській мові частота реалізації інтенсифікаційних значень при підсиленні семантики 
дієслова має такий вигляд: інклюзивність – 5 %, ексклюзивність – 48 %, предикативність – 47 %. 

З позицій діахронії, придієслівні інтенсифікатори є похідними від приіменних, а саме від тих, які у 
мові давньоанглійського періоду знаходилися у реченнях безпосередньо між NP та VP. Напр.: 

(9) gif þin hige wære,/sefa swa searogrim, swa þu self talast (Beo, 593-594). 
If your heart were as fierce as you say yourself. 
У реченні (9) інтенсифікатор є формально приіменним і вказує на темпоральну сигніфікацію 

референта. Проте можна відмітити також і ад’юнктну функцію self, який підсилює семантику дієслова. 
Більшою мірою це проявляється у реченнях із випущеним підметом, де інтенсифікатор відповідно займає 
канонічну позицію підмета (A-позицію) у реченні та підсилює семантику дієслова. Пор.: 

(10) Selfa ne dorste/under yða gewin aldre geneþan (Beo, 1468-1470). 
(he) himself didn’t dare take his life under water. 
Такі два типи речень, на наш погляд, зумовили виникнення придієслівних інтенсифікаторів. Останні є 

досить нечисленними у пам’ятках давньоанглійської писемності. Так, у поемі ''Беовульф'' зареєстровано 
лише 4 випадки функціонування придієслівних інтенсифікаторів. При цьому всі вони є наслідком 
випущення підмета речення. Тому їхня функція полягає як у підсиленні семантики дієслова, додаючи 
значення ексклюзивності, так у і підкресленні важливості референта, здебільшого темпоральної. При 
цьому значення ексклюзивності передбачає не відсутність допомоги від альтернативних референтів як у 
сучасній англійській мові, а позиціонування референта як відповідального за виконання дії. Таким 
чином, давньоанглійські придієслівні інтенсифікатори є предикативними інтенсифікаторами. Окрім того, 
пізніші пам’ятки давньоанглійського періоду спорадично засвідчують також значення придієслівних 
інтенсифікаторів, що наявні в сучасній англійській мові. Наприклад: 

(11) Gif…hit self acwæle… (Arthur, Preface). 
if it (cattle) dies itself (значення ексклюзивності). 
(12) He wæs selfa til (Genesis, 1606). 
He was brave himself (значення інклюзивності). 
Отже, значення придієслівних інтенсифікаторів розвинулися з предикативних; вони актуалізуються в мові 

з кінця давньоанглійського періоду. Але їх частка низька порівняно із предикативними інтенсифікаторами. 
У середньоанглійській мові функціонування інтенсифікаторів, у тому числі придієслівних, набуває 

інших особливостей. Порівняно із попереднім періодом, питома вага інтенсифікаторів у позиції ад’юнкта 
(придієслівних) суттєво збільшилася (з 20 % до 61 %). При цьому зафіксовано також збільшення частоти 
реалізації ексклюзивного значення, що стає домінантним при функціонуванні придієслівних 
інтенсифікаторів (з 21 % у давньоанглійському періоді до 64 %). Водночас частота реалізації 
інклюзивного значення придієслівного інтенсифікатора дещо знизилася (із 7 % до 4 %). У 32 % речень з 
придієслівними інтенсифікаторами останні підсилюють семантику як іменних, так і дієслівних фраз, 
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тобто є предикативними. При цьому інтенсифікатор може розміщуватися у постпозиції до дієслова. Ці 
зміни ми пов’язуємо із новими вимогами рими та ритму, оскільки таке розташування інтенсифікатора 
було засвідчено у віршованих пам’ятках середньоанглійської писемності. 

У ранньоновоанглійській мові зареєстровано зниження питомої ваги придієслівних інтенсифікаторів, яка 
склала 33 %. Щодо їхньої семантики, то експлікація значення інклюзивності залишилася на низькому рівні. 
Частота його реалізації склала 6 %. Значення ексклюзивності реалізовувалося у 63 %. Предикативні 
інтенсифікатори засвідчуємо у 31 % випадків. Порівняно з попереднім періодом розвитку англійської мови, 
функціонування придієслівних інтенсифікаторів не зазнало суттєвих змін за винятком лише розташування 
предикативних інтенсифікаторів, які тепер могли розміщуватися у постпозиції до дієслова у прозових творах. 

Нагадаємо, що у сучасній англійській мові частота реалізації інтенсифікаційних значень має такий 
вигляд: інклюзивність – 5 %, ексклюзивність – 48 %, предикативність – 47 %. 
Висновки. Отже, приіменні інтенсифікатори виражають сигніфікацію референта, яка може бути 

перманентною, темпоральною, релятивною або логофоричною. Придієслівні інтенсифікатори 
експлікують ексклюзивну та інклюзивну сигніфікацію референта. При інверсії у реченнях із 
придієслівними інтенсифікаторами, значення останніх збігається із темпорально сигніфікативним 
значенням приіменних інтенсифікаторів, що дозволяє виділити предикаційну групу інтенсифікаторів. 
Останні підсилюють одночасно семантику іменної та дієслівної фрази. 

Отримані дані дозволяють прогнозувати подальший розвиток функціональних підгруп зворотних 
інтенсифікаторів. На наш погляд, імовірним є подальший занепад придієслівних інтенсифікаторів як 
функціональної підгрупи зворотних займенників. Значення інклюзивності є спорадичним упродовж 
всього періоду функціонування придієслівних інтенсифікаторів, тому його не можна вважати 
визначальним при виділенні цієї підгрупи зворотних займенників. Натомість протягом усієї історії 
розвитку англійської мови значна частка речень із придієслівними інтенсифікаторами експлікує 
значення, яке є наближеним до семантики приіменних інтенсифікаторів. Тому їх можна вважати одним із 
структурних типів приіменних зворотних інтенсифікаторів. І лише одна частка придієслівних 
інтенсифікаторів експлікує значення відмінне від інших. Саме такі випадки і складають основу 
функціональної підгрупи зворотних займенників – придієслівних інтенсифікаторів. 
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Гирин О. В. Предикативный подтип английских рефлексивных интенсификаторов. 

В статье исследуются английские приглагольные и приименные рефлексивные интенсификаторы. В 
статье утверждается, что частые случаи инверсии в предложениях с возвратными 

интенсификаторами позволяют выделить их в третий подтип – предикативные интенсификаторы, 
одновременно усиливающие семантику как именной, так и глагольной фразы, занимая в предложении 
позицию между ними. Полученные данные позволяют сделать прогноз развития функциональных 

подгрупп английских рефлексивных интенсификаторов. 

Hyryn O. V. The Predicative Type of the English Reflexive Intensifiers. 

The article deals with the English adnominal and adverbial reflexive intensifiers as a type of English reflexive 
pronouns. The article refers to the data obtained from the analysis of the exemplifying sentences, taken from the 
British National Corpus and Old English literary records. The article claims that numerous cases of inversion in 

the sentences with the reflexive intensifiers enabled the identification of their third type, i.e. predicative 
intensifiers, which intensify the semantics of both NP and VP allocating in a sentence in the position between 

them. The data obtained enable to predict the development of the English reflexive intensifiers functional groups. 
We predict the fall of the reflexive adverbial intensifiers as a functional type of reflexive intensifiers. The 

inclusive significance meaning has been peripheral in the system of adverbial intensifier meanings. On the 
contrary, almost a half of cases, where adverbial intensifiers can be found, are the illustration of the meaning, 
which is close to the meaning, explicated by the adnominal intensifiers. Thus such adverbial intensifiers can be 
considered as an adnominal intensifier structural type. The diachronic study of the reflexive intensifiers system 
starting with the Old English period is the indicative of the existence of predicative intensifiers within all the 

periods of the English language development. The article also proves that present-day English adverbial 
intensifiers are descending from the predicative intensifiers. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ПРОСОДІЇ У ЧИТАННІ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

У статті описано синтагматику речень з текстів, призначених для навчання читання студентів 
мовних спеціальностей. Наведено методику синтаксичного аналізу висловлень у руслі філологічної школи 
МДУ імені М. В. Ломоносова. Особливу увагу приділено знакам пунктуації як основі для фразування, 
тобто членування тексту на синтагми. Показано, яким чином у ході фразування реалізуються основні 

функції просодії: синтаксична та надсинтаксична. 

Постановка проблеми. Спілкування представників різних культур у своєму опосередкованому 
вигляді – це спілкування за допомогою друкованого тексту. Читання тексту являє собою багатогранний 
процес. Даному виду мовної діяльності приділяється багато уваги з боку різних фахівців. Для лінгвіста 
представляє інтерес, передусім, усне відтворення тексту, дроблення його на складові різного порядку, а 
потім вміння поєднати окремі частини з метою розуміння всього висловлювання. Які ж ці частини? На 
наш погляд, в межах лінгвістичної спеціальності у вузі доцільно розглядати членування іншомовного 
тексту в плані його синтагматики на рівні слів і словосполучень, так як читання вголос на фонемному та 
складовому рівнях зазвичай формується в середній школі. 

У пропонованій статті представлений аналіз синтагматики висловлювань з навчальних англомовних 
текстів, з метою показати її значимість для реалізації основних функцій просодії для навчання виразного 
читання студентів-лінгвістів. 
Виклад основного матеріалу. У вузькому сенсі синтагматика висловлювання (у нашому випадку 

речення) – лінійне співположення слів і словосполучень. В усному мовленні словесний ряд розбивається 
на синтагми. Синтагма визначається як "найкоротша знаменна частина висловлювання, яка виділяється 
ритміко-інтонаційними засобами" [1: 63], і яка не завжди лінійно збігається зі словосполученням, 
оскільки може складатися зі словосполучення і / або окремого слова. Наприклад: In June, | July, | and 
August | children do not go to school [2: 323]. У цьому реченні присутні синтагми, що складаються із 
знаменних і службових слів (In June, and August), тільки знаменного слова (July), а також предикативна 
синтагма (children do not go to school). 

В межах даної статті синтагматична організація речення вивчається згідно методики синтаксичного 
аналізу, описаної в роботах деяких провідних представників мовленнєвознавчого напряму московської 
філологічної школи: О. В. Александрової (Долгової) і А. Н. Морозової. В основі аналізу лежить 
протиставлення – монолітний інтонаційний контур vs. розчленований інтонаційний контур. 

Згідно обраної методики, аналіз починається з самого тісного синтаксичного зв'язку – атрибутивного, за 
допомогою якого член речення – означення – з'єднується з означеним словом. Звичайний план вираження 
атрибутивного зв'язку складають потенційна пауза і монолітний мелодичний контур. Наприклад: 

They ′spoke a ′bout the ′′′′work _ on the \road. (Вони говорили про дорожні роботи) [3: 66]. 
Спочатку розглядаються і другорядні в формально-граматичному відношенні члени речення. 

Словосполучення, синтаксична функція яких – пряме або непряме доповнення, обставина – засновані на 
комплетивному зв'язку, який варіюється від тісного (план вираження – потенційна пауза) до вільного 
(план вираження – актуальна пауза). Наприклад: 

They ′spoke a′′′′bout the \work (Вони говорили про роботу) – комплетивний зв'язок вводить прийменникове 
доповнення, план вираження зв'язку – потенційна пауза і монолітний інтонаційний контур.  

They ′spoke a′bout the \work | _ on the \road (Вони говорили про роботу, стоячи на дорозі) – 
комплетивний зв'язок вводить обставина місця, план вираження зв'язку – актуальна пауза і 
розчленований інтонаційний контур. 

Далі розглядаються головні члени речення з точки зору динамічного синтаксису. У ряді випадків 
головні у формально-граматичному плані члени речення не поступаються своїй позиції і при 
актуальному членуванні. Наприклад: 

His first book of poems | was written with Coleridge in 1798 [4: 177]. 
У цьому випадку, коли підмет і присудок представлено знаменними частинами мови, реалізується 

предикативна пауза. У багатьох інших випадках актуальне членування може не збігатися з формально-
граматичним. Наприклад: 

They ′spoke tthheemmee a′bout the \work | _ on rrhheemmee  the \road.  
Даний приклад цікавий тим, що раніше виділена в формальному відношенні обставина місця on the 

road виступає тепер ремою висловлювання по відношенню до його теми They spoke about the work, яка 
включає формальні головні члени і формальне прийменникове доповнення. Іншими словами, головні у 
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формальному плані члени речення поступаються своїми позиціями другорядному з формально-
граматичної точки зору члену речення. 

Різні варіанти членування одного і того ж висловлювання є результатом його фразування. Фразування 
визначається як "вибрана мовцем розстановка пауз з природно супроводжуючими їх іншими 
просодичними засобами в даній конкретній синтактико-стилістичній інтерпретації висловлюваного" [1: 
54]. Варто зазначити, що в складі висловлювання не всі синтаксичні зв'язки одержують регулярне 
просодичне вираження за допомогою паузи і / або змін мелодичного контуру. Мовець обирає ті з них, які 
найбільш повно відповідають його наміру, що і було показано на прикладі членування речення They 
spoke about the work on the road. 

Результати представленого синтаксичного аналізу доцільно використовувати, на наш погляд, у 
вивченні навчальних текстів, призначених для навчання читання на заняттях з практичної фонетики 
англійської мови. Аналіз синтагматики навчального тексту пропонується проводити на прикладі 
невеликих, розміром в 1-2 абзаци, фрагментах, які реалізують переважно функцію повідомлення. 

На першому етапі дослідник фразує текст, тобто розставляє паузи, читаючи його в темпі 160-170 
складів на хвилину, що не перевищує меж для адекватної лексичної артикуляції в науковому і 
дидактичному регістрах мови [5: 33]. У читанні наступних фрагментів навчального посібника з 
практичної фонетики Є. Я. Антипової та ін. речення членуються на синтагми таким чином, що 
регулярний просодичний вираз отримують об'єктний і обставинний комплетивний зв'язок, підрядний і 
сурядний зв'язки. При цьому втілюється типова особливість ритмічної групи: вона часто виявляється 
розчленованою синтагморозділом. 

|||′As we ′felt ′hot and /dusty | after our /trip | we ′bathed and \rested a while. || ′By that ′time it was ′five 
/thirty, | and we de′cided to ′stroll /down| to the /dining room | and ′see ′what was on the ′menu for \dinner. || We 
de′cided not to ′eat until ′six o′\clock. || ′So ′since there was ′half an ′hour to /kill | we ′went into the /lounge |to 
′watch the \television for a \while.||| 

|||A ′bad-tempered /dog | one /day | ′found his ′way into a \manger, | and ′found it ′so nice and \/comfortable | 
that he ′made up his /mind | to \stop there.|| When′ever the ′cattle ′came ′near to ′eat their /hay| he ′growled and 
/barked at them to ′frighten them \off.|| "′What a ′very ′selfish \dog! |ex′claimed one of the \oxen.|| ''He ′can′t ′eat 
the ′hay him/self | and he ′won′t ′let \us eat | who \can!"||| [6: 108] 

Фразування наведених прикладів, так само як і будь-якого висловлювання, спирається також на такий 
важливий синтактико-стилістичний компонент англійського тексту, як пунктуація: крапка, новий рядок, 
кома, крапка з комою, двокрапка, знак оклику (питальний знак), яким відповідають паузи і зміни руху 
тону (мелодики). Останні "дроблять" текст по вертикалі, дозволяючи читцю реалізувати синтаксичну 
функцію просодії – повідомлення змісту на рівні значень слів і словосполучень, які вступають у 
синтаксичні відносини. В якості керівництва пропонуються наступні правила "читання" знаків 
пунктуації [3: 39-40]. 

• Червоному рядку (the indented line) відповідає наддовга пауза – в три одиниці. 
• Крапка (the full stop) "вимовляється" низьким низхідним тоном, тривалість паузи – дві одиниці в 

кінці речення, три одиниці – в кінці абзацу. 
• Для коми (the comma) у разі сурядного зв'язку характерне підвищення тону, тривалість паузи – 

одна одиниця. У разі підрядності – середній спадний тон і пауза в одну одиницю. 
• Знаку оклику (the exclamation mark) відповідає високий спадний тон. 
• Знаку питання (the question mark) відповідає низький висхідний (для загального питання) або 

спадний (для спеціального питання) тон. 
• Для крапки з комою (the semicolon) типові більш тривала пауза, ніж для коми, але коротша, ніж 

для крапки, а також спадний тон нефінального завершення в середній ділянці діапазону. 
• Двокрапка (the colon) "вимовляється" у верхньому регістрі діапазону. Перед двокрапкою 

зазвичай спостерігається високий спадний тон.  
Вивчення фразування навчальних текстів, створених переважно для здійснення впливу на читача, 

пропонуємо проводити, спираючись на "озвучування" пунктуаційних знаків горизонтальної 
стратифікації. Членування мовного ланцюга в тому випадку відбувається не тільки за рахунок паузації і 
змін мелодики, але й за рахунок коливань гучності, темпу вимовляння, зміни діапазону проголошення та 
якостей голосу, які розшаровують вислів неначе по горизонталі [7: 48-49]. Зазначені засоби реалізують 
надсинтаксичну функцію просодії, тобто передають емоційно-екпресивно-оцінний компонент мови. 
Наведемо нижче правила "озвучування" знаків горизонтальної стратифікації.  

• Тире (the dash) відповідають середній спадний тон, пауза в одну одиницю і уповільнення темпу. 
• Дужкам (the brackets) відповідають відсутність пауз, вирівнювання тонального рівня, зниження 

гучності і прискорення темпу. 
• Подвійні (the double quotes) і поодинокі (the scare quotes) лапки. Відрізок мови, укладений у 

подвійні лапки, відділяється паузами в дві одиниці і вимовляється з уповільненим темпом і 
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збільшеною гучністю. У разі поодиноких лапок пауз немає, гучність знижується, темп 
уповільнюється, і все слово вимовляється в нижньому регістрі діапазону.  

• Курсив (the italics) оформлюється засобами надсинтаксичної просодії: уповільненням темпу, 
логічним наголосом у вигляді спадного тону, збільшенням гучності [3: 41-42]. 

Нижче пропонуються фрагменти навчальних текстів художнього і наукового жанрів, в яких присутні 
знаки як вертикальної, так і горизонтальної стратифікації. 

||| Lound′s /eyes | ′opened ′wide on a ′blurred ′joining of \walls. ||He /coughed |and ′started \talking.|| 
"/Accident? || Am I ′hurt /bad? " …||| 
|||"Let me ′lie \down. || \Listen, |I ′want you to ′call my \office. || My \God, | I′m in a ′Stricker \frame. || My 

′back′s \broken – |′tell me the \truth!" ||| [8: 155] 
II. ||| The ′most ′typical ′sample of this ′kind is a \sermon – | a ′public /talk |′preached or de′livered in 

\church…|| ′All ′preachers ′use ′all ′sorts of /archaisms, | re/ligious terms (such as /parables, /disciples, 
/prophecy…).||| 

||| /First, | ′let us ′face one ′problem about ′speaking in \public | which con′cerns ′most be′ginning \students – | 
\nervousness. || ′Most ′people are \nervous about public speaking. || ′Ask your \group mates!|| ′Even some 
\teachers ′feel \nervous when they ′meet a ′new /class for the ′first \time. || The ′good /news is| that you can \learn 
to con′trol your \nervousness rather than ′let it ′get you \down. ||| 

||| If you are /nervous, | ′take a few ′steps to your /right |or \left while speaking. || ′This will ′help you to re/lax 
| and ′move \naturally. || ′Do not stand \/ "frozen"| in ′one /place for your en′tire \speech. ||| 

||| You should ′not ′look at the /floor | or ′out the /window because this will ′give the ′audience the i/dea that 
you are ′not ′interested in your /topic | or in \them. || The i′dea is to \give the im/pression |that you are ′talking to 
′each indi′vidual in your \audience||| [9: 75-76]. 

Фразування художнього уривку максимально відображає намір автора здійснити емоційний вплив на 
читача: високий спадний тон в "читанні" тире і знаку оклику (My back′s\broken – | tell me loudly the \truth!) 
передає відчай героя в непоправній ситуації.  

У тексті підручника з фоностилістики логічний наголос у вигляді спадного тону (Even some \teachers 
feel /nervous when they meet a new class for the first time. The good news is that you can \learn to control your 
nervousness) підкреслює думку про те, що перед появою в аудиторії нервове збудження відчувають 
навіть вчителі, якщо це новий для них клас.  

У наступному фрагменті знижено-підвищений тон, паузація, уповільнення темпу, збільшення 
гучності, впевненість у голосі в ході "читання" курсиву, лапок підсилюють ідею про необхідність 
використовувати деякі прийоми для успішного виступу на публіці: 

First, let us face one problem about speaking in public which concerns most beginning students – | slow, loudly 
\nervousness. 

Don′t stand \/"frozen"slow, loudly in one place for your entire speech.  
The idea is to \give slow, loudly the im/pression that you are talking to each individual in your audience. 
Висновки. Таким чином, вивчення фразування навчального тексту у ході його читання вголос 

дозволяє виявити комплекс просодичних засобів, що реалізують основні функції мови – повідомлення і 
вплив. Описані в статті інтонаційні засоби можуть служити змістом в навчанні виразного читання, 
виходячи з описаної методики аналізу фразування висловлювання. У найзагальнішому вигляді роботу 
над ним пропонуємо побудувати таким чином: 

• переглядове читання студентами; 
• з'ясування короткого змісту і основної думки тексту; 
• розстановка пауз (фразування) згідно формально-граматичного членування і знакам 

вертикальної стратифікації; 
• звернення до правил читання курсиву, тире, лапок, подвійних дужок; 
• відпрацювання читання речень, що містять дані розділові знаки; 
• пояснення викладачем зв'язку між метасеміотичним компонентом змісту та засобами його 

просодичного вираження; 
• відпрацювання читання вголос усього тексту з урахуванням усіх розділових знаків. 

Запропонована схема потребує подальшої розробки з урахуванням вимог до підготовки бакалаврів у 
галузі лінгвістики, що становить перспективу подальшого дослідження. 
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Давыдова М. М. Реализация основных функций просодии в чтении учебного текста  
на английском языке. 

В статье описывается синтагматика предложений из текстов, предназначенных для обучения чтению 
студентов языковых специальностей. Приводится методика синтаксического анализа высказываний в 

русле филологической школы МГУ имени М. В. Ломоносова. Особое внимание уделяется знакам 
пунктуации как основе для фразировки, то есть членения текста на синтагмы. Показывается, каким 

образом в ходе фразировки реализуются основные функции просодии: синтаксическая и 
сверхсинтаксическая. 

Davydova M. M. The Realisation of the Main Functions of Prosody in Reading an English Training Text. 

The article deals with sentence the syntagmatics from manuals meant for teaching students of linguistics to read. 
The methodology of the syntactic analysis of utterances following the Moscow school of Philology named after 

M. V. Lomonosov is given. The special attention is drawn to punctuation marks as the basis for the text phrasing 
that is the segmentation into syntagms. It is shown how the phrasing reveals the main functions of prosody: 

syntactic and suprasyntactic. 
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WRITING AND LITERARY ACTIVITY IN THE VERNACULAR IN ANGLO-SAXON ENGLAND 

У статті розглянуто процес виникнення і функціонування різних форм текстової фіксації на 
англійських територіальних діалектах давнього періоду розвитку англійської мови як наслідок 

розвитку суспільних функцій мови та розширення сфер функціонування її писемної форми в період 
формування англосаксонського суспільства. В історичній перспективі простежено становлення 

основних текстових категорій і видів текстів давньоанглійської писемності на основі 
функціональної класифікації писемних пам’яток давнього періоду. Описано формування англійської 
писемної традиції в соціолінгвістичному контексті та зазначено основні рукописні тексти-джерела 

деяких давньоанглійських писемних пам’яток. 

The aim of the article is to show the process of development of the main social functions of Old English in its 
written form in Anglo-Saxon England and to demonstrate the origination of the basic text categories of Old 
English writing in the sociolinguistic context of the evolution of the Anglo-Saxon speech community. 

The extant written records of Anglo-Saxon England refer to different aspects of writing activity of the Anglo-
Saxons and represent literary types dealing with various topics. This wide range of miscellaneous text types is 
the realization of the main communicative functions of language in the Anglo-Saxon speech community: 
communication, information, influence and argumentation, as, for example, chronicles, laws, epic and lyrical 
poetry, sermons and homilies, religious texts, scholarly treatises, etc. 

After the introduction of Christianity into the Anglo-Saxon society, the start of writing both in Latin and in 
the vernacular was primarily determined by utilitarian purposes of the administrative, legislative, religious, 
educational and other public activities in the Anglo-Saxon early feudal states. Later more literary pieces of 
writing appeared, some were translated from Latin and some were composed in Latin or in the vernacular on the 
Anglo-Saxon soil. The practice of writing was mostly confined to the church people and mainly bore a religious 
or state, official character, as clerical people, bishops, priests, and monks acted as royal officials and judges, 
besides their major functions as ecclesiastical men. From the X century charter evidence reveals the existence of 
a skilled writing office, composed of clerical people [1: 247]. The major important centers of learning and 
culture with famous scriptoria that produced a large number of Old English surviving manuscripts and to where 
the provenance of the remaining manuscripts can be traced were located at Winchester, Worcester, Exeter, 
Durham, Abington and Canterbury (St. Augustine Abbey and Christ Church). 

A considerable amount of Old English texts that have come down to us shows a great scope of textual 
variability. In terms of the accepted traditional attitude a wide variety of the existing Anglo-Saxon pieces of 
writing in Old English territorial dialects falls into the next text categories: inscriptions (both in Latin and runic 
characters), interlinear glosses and glossaries, lists of names, prose and poetry. The basic text categories are 
prose and poetry with each division going further into text type differences and genre varieties depending on the 
functional frame within which the text was created. These were mostly written genres such as scholarly treatises, 
biblical translations or speech-based genres such as sermons and homilies, epic narrative poems. The genre 
attribution of Old English literary texts may seem to be rather a matter of convention as is the case with the 
literature created before the national literary language was established. Moreover, the dialect attribution and 
dating of some manuscripts may also present some difficulty in defining and it is very important to distinguish 
between the text and the manuscript which happens to represent it. Furthermore, the texts which are written in 
the four main territorial dialects sometimes show much regional variation. 

The Anglo-Saxon written documents in Latin characters, found in all four principal dialects with the 
prevalence of West Saxon, mainly refer to the Alfredian and post-Alfredian times, although the earliest texts in 
Old English go back to the VII-VIII centuries. It is also important to note that many texts, which are thought to 
have probably been composed in other dialects than West Saxon or were written initially in Latin, were later 
rewritten in West Saxon so that sometimes their exact dating or the original dialects the works were written in 
can remain a matter of speculation and discussion.  

Inscriptions in runes, sometimes mixed with Latin characters, more rarely only in Roman letters, are 
chronologically the earliest of Old English writing, dating back to the late VII century. Inscriptions in runic and 
Latin characters are found on the hard surfaces such as stone, metal, wood, bone (coins, weapons, amulets, rings, 
tombstones). Runic inscriptions had a restricted use as the runes were believed to have magic powers if used in 
the correct arrangement and a runic writing was looked upon as a magic art. These inscribed texts are mostly in 
Northumbrian or Mercian dialects as, for example, the texts on the Bewcastle Column, Cumberland (?670); on 
the Ruthwell Cross, Scotland (?680-750); on the Franks Casket (?700-800); on the Lead Ring, 
Northumberland (800-900); on the Lancaster Slab (?650-700); on the Thames Knife (?400 500); a biliteral 
inscription in Roman and in Runic characters on the Falstone (?700) in Northumberland and some others. An 
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example of a mixed inscription which is partially in Roman characters and partially in runes, is found engraved 
on Æthred’s Ring (?700-800): Æðred mec ah, Eanred mec agrof Æthred owns me, Eanred engraved (inscribed) 
me [2: 124-125, 130]. Later it became rather usual to carve epigrammatic speeches on the sculptures and 
ornaments. The device of prosopopoeia, the speech of a personified object, can be found not only in the 
inscriptions of the earlier period, as, for example, on the Ruthwell Cross and Æthred’s Ring, but also in later 
times as, for instance, the famous Alfred Jewel of gold, rock-crystal, and enamel, bears the inscription: Ælfred 
mec heht gewyrcean Alfred had me made [3: 85; 4: 97]. 

In some cases inscriptions in Latin characters can be found in manuscripts, as, for example, Codex Aureus 
Inscription  which is an entry on folio 11 of the Latin Gospels, known as the Codex Aureus, in the Royal Library 
at Stockholm. It is dated back to the end of the IX century and is made at Canterbury, presumably in the Kentish 
dialect. The text records the act of donation of Aelfred aldormon and his wife to Christ Church, Canterbury and 
gives a side-light on the Viking ravages [2: 174-175; 5: 205]. Some scholars think that the language of the 
inscription is the variety of Mercian Old English which can be found in Surrey where presumably the donor, 
Aelfred aldormon and his wife lived [6: 449-450].  

Lists of names are preserved in Saxon and (?) Northumbrian genealogies in which genealogies of kings, of 
churchwomen (abbesses) and of churchmen of different ranks are given, and also in the manuscript called Liber 
Vitae Ecclesiae Dunelmensis which consists of a list of benefactors to the Durham Church (the end of the VIII 
century or the first half of the IX century). Some Latin manuscripts of the famous work by Bede ''Historia 
Ecclesiastica Gentis Anglorum'' [The Ecclesiastical History of the English People] are supplied by personal 
names and place names in their original Northumbrian form [2: 153, 167-170, 179]. 

Lists of territorial names are given in two most significant historical documents of the Anglo-Saxon past: the 
Tribal Hidage  and the Burghal Hidage. Both texts are known by later copies.  

The interlinear and marginal glosses found in the four principal dialects of Old English date from the VIII 
century up to the XI centuries. These are the earliest pieces of Old English writing in Latin letters found in 
manuscripts written in Latin. Glosses are usually defined as an explanation, a comment or a translation which 
can be added to a piece of writing to explain a difficult word or a phrase. They can be written under or above the 
lines of the original text (interlinear glosses), or in the blank spaces at the margins of the manuscript (marginal 
glosses). Glosses could be compiled into glossaries, lists of words and definitions or translations. Glossaries 
were compiled not only from literary sources, such as ecclesiastical books (commentaries on various religious 
works), they could also present lists of technical words, names of animals and plants, minerals, and other natural 
objects (class-glossaries). Besides these, there are many scattered words which do not fall into any distinct class 
with the others [2: 10]. 

In most of the cases the interlinear and marginal glosses are found in Anglian dialects (Northumbrian or 
Mercian) as, for example, glosses in the famous Lindisfarne Gospels, Evangeliorum quattuor Codex 
Lindisfarnensis (Cotton MS. Nero D. in the British Museum). These gospels were written by Eadfrith, bishop of 
Lindisfarne (698-721) in Latin, and glossed in the Northumbrian dialect by Aldred the priest in the second half of 
the X century, probably at Chester-le-Street, Durham. The Rushworth Gospels (MS. Auct. D.2. 19, ff., Oxford, the 
Bodleian Library) were written in Latin in the VIII century, and given a literal, word by word translation, that is, 
glossed in the X century by two scribes, Farmon and Owen (Owun). The glosses are believed to have been written 
in two dialects: in Mercian (East or North) by Farmon, probably, at Herewood, Yorkshire and in (South) 
Northumbrian by Owen [7: 56]. Some glosses occur in the early eighth-century psalter, the Blickling Glosses, 
called after its former location in the library at Blickling Hall, in Norfolk. These glosses are thought to be 
contemporary with the psalter itself and are, in Henry Sweet’s opinion, in the East Mercian dialect [2: 122]. 

Nowadays some scholars tend to reconsider the dialect attribution or the place of the creation of some Early 
Old English texts, attaching more importance to the idea of their probably Mercian origin. Thus, the Lorica 
Prayer (the first half of the IX century) and the Lorica Glosses (the end of the IX century) in a Cambridge 
manuscript (Cambridge, University Library, MS. LI. I. 10), which were assumed to be in the Kentish dialect by 
Henry Sweet, are now generally regarded as representing Mercian or Mercian-influenced varieties of Old 
English [2: 171-172; 6: 427; 7: 61]. The same seems to be true of some other Early English texts. 

A very important sample of the Old English interlinear version of the Psalms and Hymns can be seen in the 
Vespasian Psalter (MS. Cotton Vespasian A. I in the British Museum). The Latin text of the Roman Psalter and 
Hymns, of the VIII century, was supplied by an interlinear gloss in the IX century. Some modern scholars 
believe that the language of the Vespasian Psalter represents a standard written variety of the Mercian dialect 
that can be associated geographically with the west midlands of England, and politically with the Mercian kings 
[8:44; 6:423, 426; 7: 60]. The glosses themselves are believed to have been written at Canterbury, which does 
not seem strange in view of close contacts between Canterbury and Mercia [9: 260]. 

The most famous of the glossaries are the six separate glossaries written in the four manuscripts, named after 
their present location and known as Corpus (MS.144 in the library of Corpus Christi College, Cambridge); 
Epinal (MS. 72 in Bibliothèque Municipale, Épinal); Leiden (MS. Vossianus Lat.40 69 in Rijksunivesiteit, 
Leiden) all dating from the VIII century, and Erfurt  (MS. 42 in the Amplonian Library at Erfurt), dated at the IX 
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century. All of the glossaries, except Leiden, are alphabetical, though with no strict abc-order and are based on 
interlinear glosses, Latin and English, in Latin books, and on Latin-English class-glossaries. The word forms 
shown in the glossaries are assumed to be in the Mercian dialect [7: 58-59] and are thought to represent the 
language of the oldest type [2: 5]. 

The best-known corpus of prose writing in Old English dialects consists mainly of prose pieces composed in 
the first part of the IX century up to the first part of the XI century and represents different literary text types. 
Part of this cultural heritage was translated in the IX –XI centuries from Latin or written after the Latin model. 
Not all of the four principal dialects are shown in all the text types equally widely because many documents 
perished in the calamities of the past and have not survived through the time. The functioning of Old English 
prose writing in territorial dialects was normally confined to the domains of religion, law, scholarship (theology, 
medicine, mathematics, etc.), education, administration, private business relations. This determined the character 
of the first Old English prose texts and the appearance of a wide variety of the Old English text types. The rise in 
writing activity seems to be clear proof of the prominent position of culture, a high level of administration and 
political life in the Anglo-Saxon society.  

The Anglo-Saxon extant prose texts refer to different functional spheres not equally presented in all Old English 
dialects and show different text types, as, for instance, the Kentish dialect is represented mostly by legal and 
religious documents; Anglian (Mercian and Northumbrian) texts usually are religious in character. The West Saxon 
dialect is represented by more text types: legal, administrative documents, religious, scholarly (theological, 
professional) works, homilies, sermons, and others. This marked difference in the text type presentation can 
possibly testify to the rising in importance of the West Saxon dialect in the IX-XI centuries and to the formation of 
the West Saxon literary school. It can also be connected with the remarkable revival of the literary activity in the 
Alfredian and post-Alfredian time. Generally, it is mostly likely to have been the result of a substantial increase in 
the social, cultural functions of the society and of the expansion in its political activity at a more advanced stage in 
the development of the Anglo-Saxon speech community in the later period. Or this disproportion can be the result 
of the unfortunate political development of the rest of the Anglo-Saxon kingdoms.  

Old English texts in prose can generally be characterized as the ones which are closely connected with the 
Latin written tradition, as some of them are translations from Latin, and some are made up according to the Latin 
version or follow the Latin pattern (for example, legislative, judicial or religious texts). There is only a 
comparatively small portion of Old English prose writing which can testify to Anglo-Saxon innovations, or is 
original compositions of later periods. 

In the prose text category a wide range of text types written in Old English in Latin characters is found in Old 
English manuscripts. The secular prose is represented by a great amount of legal documents and all kinds of 
official, administrative records (laws, wills, land grants, land sales, deals of purchase, land surveys, records of 
manumission (emancipation) and records of donations). Furthermore, there are annals (chronicles), medical 
texts, philosophical and didactic scholarly treatises, sets of tables for computing of the Church calendar and for 
astrological calculations, prognostics, penitential writings, handbooks, rhetorical writing and a classical romance. 
The religious or Christian prose is represented by collections of homilies and sermons, by biblical translations 
and Lives of Saints. 

Charters, a collection of Old English miscellaneous official documents, preserved in different manuscripts, 
can be regarded as most valuable evidence of the historical past of the Anglo-Saxon times. Some of these 
documents were written in Latin, some with portions in Old English, and some in the Kentish, Mercian and West 
Saxon dialects. Some were originally written in Latin and translated from Latin into Old English, mostly into the 
West Saxon dialect, in later periods. The practice of using the vernacular for records (other than royal diplomas) 
was undoubtedly connected with the decay of Latin learning in the IX century [5: 197]. The majority of these 
documents have come down to our time in later copies but some duplicates are apparently preserved in 
contemporary manuscripts.  

An entire absence of the earliest Northumbrian charters, stated by Henry Sweet in his famous book ''The 
Oldest English Texts'' [2: 422], could evidently be explained by the fact that official documents were usually 
collected and stored up in monasteries and cathedrals which turned out to be especially vulnerable and an easy 
target for Danish and Norwegian raids as the Vikings were looking for quick loot and plundered rich 
Northumbrian monasteries and cathedrals for their treasures during their first attacks on the island of Great 
Britain in the VIII-IX centuries. 

The Anglo-Saxon Charters include legal public and private documents of a wide-ranging character. These 
charters recorded acts of donations to the church, to the royal family; royal grants, wills, private agreements, land 
sales, records of lawsuits, acts of selling, cases of litigation. There are wills, such as, the will of Abba, the 
Kentish dialect of the IX century (833-839) (MS. Cotton Augustus ii 64 in the British Museum, London); 
Ealdorman Alfred’s will (871-888), presumably in the Kentish dialect (Stowe Charter 20 in the British Museum, 
London); the will of Æthelflæd and that of her sister Ælfflæd (the Suffolk Charter, Harley Charter 43.C.4, in the 
British Museum, London), written in West Saxon literary standard with forms of eastern dialect; royal grants of 
land to the church, to a bishopric or to a town, as, for example, Edward the Confessor’s grant of land to the 
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monastery in Oxfordshire in the first half of the XI century (Paris, Archives Nationale, Cartons des rois, K.19, 
no. 6) or a land grant by king Offa of Mercia to Worcester, originally composed in Latin (the VIII century) and 
translated into West Saxon with certain Mercian features in the IX century in the times of king Alfred; records 
of lawsuits generally relating to land, as, for example, the famous case of a family dispute in Herefordshire in 
the XI century (1016-1035), recorded in the West Saxon literary dialect in a gospel-book (Hereford Cathedral 
MS. P. i. 2, f. 134); or a case of litigation over the land, as a case of Eadgifu against Goda over the land by her 
rights to inheritance of her father in Canterbury, recorded in the West Saxon literary dialect of the X century 
(961) (Stowe Charter 28 in the British Museum, London); acts of private agreements, as, for example, 
Ealdorman Oswulf’s agreement, made in the first half of the IX century (805-810), with the church in 
Canterbury about turning over the land for a year to the church community on condition that he and his wife 
shall live there during this period of time (MS. Cotton Augustus ii. 79 in the British Museum, London, the 
Kentish dialect); some records of rents, as for example, rents due to Christ Church, Canterbury, recorded in the 
9th century (850) in the Kentish dialect (MS. Cotton Augustus ii.52 in the British Museum, London); records of 
various acts of donations, as, for example, a grant of a book by king Athelstan of the English (924-939), which 
was made in 934 and recorded in late West Saxon with an admixture of Mercian forms [2; 5; 10]. 

Another historically and linguistically valuable collection of official documents is the surviving body of 
written laws and statutes issued by Anglo-Saxon kings, though they are mostly preserved not in the original 
manuscripts of the time of the reign of the kings, but in later copies.  

The earliest Anglo-Saxon law code ''written in the language of the English'' was produced in Kent under the 
first Christian English king, Athelbert (Æthelberht, Ethelbert) of Kent (580-616) (a collection of manuscripts of 
the XII century called Textus Roffensis, Rochester). The law code by Ine, king of Wessex, (688-726) is the 
earliest piece of West-Saxon prose which has survived in later manuscripts (Textus Roffensis, Rochester and 
MS. 383, Corpus Christi College, Cambridge, both manuscripts of the XII century). 

King Alfred the Great of Wessex (871-899) issued a long elaborate law code in the vernacular, extensively 
revising that of Ine. In the famous Parker manuscript (MS 173) that is kept at Corpus Christi College in 
Cambridge and is the oldest manuscript, the copies of the laws of Alfred and Ine are bound in after the entry for 
924 of the Anglo-Saxon Chronicle. 

The famous manuscript (MS. 383) in Corpus Christi College, in Cambridge, contains Old English versions of 
two historically important texts: Rectitudines Singularum Personarum, a manual to guide the administration of a 
late Anglo-Saxon estate and the only systematic record of the obligations of tenants and workers before the Norman 
Conquest, with notes concerning the conditions of men, and Gerefa, a supplement as it were to the ''Rectitudines'', 
which is a literary discussion and comment about the functions and duties of the key manorial officer, the estate 
overseer or the reeve, in the style of a colloquy. The tract ''Gerefa'' gives much information of general importance to 
an understanding of the agrarian economy in the Anglo-Saxon society [11: 444-455; 1: 196-202]. 

A remarkable period of the intense activity in writing in the Anglo-Saxon England of the IX century was 
largely determined by the personality of King Alfred the Great, the most outstanding of the West Saxon kings. It 
is widely believed today that King Alfred the Great commissioned a compilation of earlier notes of the history of 
the Anglo-Saxons to be collected into the Anglo-Saxon Chronicle in the IX century for 'his people to acquire 
some knowledge of themselves and their history'' [12: 69]. The exact place of the composition is difficult to 
establish as there is no clear evidence as for the circumstances of the work undertaken in the compilation of the 
Anglo-Saxon Chronicle. About 890 copies of this original version were sent to a number of centers of learning at 
monasteries and later new entries to record the important events of the time were added [13: 218]. 

The Anglo-Saxon Chronicle, which is a collection of the late Anglo- Saxon annals and records made at 
various monasteries about important events in the history of the Anglo-Saxon kingdoms, is an impressive 
continuous narrative prose work originally written in Old English, and a historical document of the great social, 
political and cultural significance. The first introductory non-contemporary entries of the Chronicle, probably up 
to the VII century, when the contemporary records are thought to have begun, were based on the material from 
multiple sources, such as older annals in Latin, or sometimes in English, genealogies for Northumbrian and 
Mercian kings, and contained allusions to the world history events taken from Latin sources that were obtainable 
at the time the Chronicle was being compiled. The most notable historians of the past whose works influenced 
the compilers of the earliest entries of the Chronicle were the sixth-century British monk Gildas Sapiens and the 
eighth-century Anglo-Saxon monk the Venerable Bede. The Anglo-Saxon Chronicle also includes the insertion 
of a few specimens of poetry following the oral saga tradition. 

If at the start up to the mid-IX century the Chronicle was more like a list of brief notices, a list of enumerated 
items of information and facts of the ''informed guesswork'' character [3: 52], many later contemporary entries 
contained historical narratives of much value and significance under the year headings, as, for instance, the entries 
for year 871 (The battle of Ashdown); for years 892-896 [893-897] (Alfred’s last wars with the Danes); for year 
1013 (The Danish conquest of England by King Sweyne); for year 1087 (About William the Conqueror). 

The Anglo-Saxon Chronicle as a result of the isolated and independent character of later recording at various 
religious establishments has been preserved in several versions represented in the surviving manuscripts. Each 
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version contains passages peculiar to it, usually of local interest, as, for example, three of the extant manuscripts 
go back to a text which was kept at some northern centre, probably York, and had a large amount of northern 
material (the Worcester Chronicle, Cotton MS. Tiberius B iv (D), British Museum, London) [13: 218-219]. In 
some versions of the Chronicle another important document, the Mercian Register, was incorporated 
(Abingdon Chronicle II; Cotton MS. Tiberius B I (C), the British Library, London]. The Mercian Register was 
inserted after the entry for year 915. This short set of annals was written in Mercia and contains the material 
about the west of Mercia [1: 139]. 

The Anglo-Saxon Chronicle exists in nine manuscripts differing in the state of preservation and referring to 
different dates of production, all except two in the British Library, London. The manuscripts are not original, but 
duplicates of the original work and represent copies of versions kept up at different religious houses. The earliest 
surviving and the most important manuscript of the Anglo-Saxon Chronicle with the West Saxon character of the 
entries (MS.173, late IX-XI centuries), known by the name of its donor Matthew Parker, Archbishop of Canterbury 
(1559-1575) as the Parker Chronicle or, by the place where it was begun, as the Winchester Chronicle, is 
located in the library of Corpus Christi College, Cambridge. The manuscript of the XII century which contains 
another very important version of the Anglo-Saxon Chronicle (MS. Laud Misc. 636 in the Bodleian Library, 
Oxford), the Peterborough Chronicle, so called after the monastery at Peterborough where it was kept in the XII 
century, or the Laud Chronicle after the name of its owner in the XVII century, William Laud, Archbishop of 
Canterbury (1633-1654), is located in the Bodleian Library, Oxford. This version of the Chronicle gives records up 
to 1154 and, thus, the last entry in it is made in Early Middle English [4: 35; 5: 97]. 

The start of the flowering of public and official prose writing in West-Saxon in the IX century, called by 
some authors the Alfredian (or Alfred’s) Renaissance, to which the existing enormous bulk of written prose 
evidence attests, was, by general recognition, triggered by the initiative of King Alfred the Great (b.?847 – d. 
899, ruled 871-899) and inspired by his personal encouragement. The development of a well-evidenced and 
continuous tradition in religious and secular prose writing is usually attributed to the translations from Latin 
associated with King Alfred’s educational and cultural programme that he introduced through a circle of his 
supporters to correct the situation after almost irreversible decline and corruption of learning in the country, 
which were the immediate and evident aftermath of the Viking attacks at the northern and eastern parts of 
England. For the first time the broadscale translation campaign was conducted to present philosophical thoughts 
and theological ideas, biblical commentaries and explanations in vernacular prose, if, sometimes, much 
influenced by Latin tradition of writing. 

The successful result of King Alfred’s efforts to reform education and to promote scholarship in the country 
which is the most impressive cultural attainment of the last decade of the IX century was seen in the rendering of 
some important and notable treatises of Early Medieval authors into the vernacular. This widely known list of 
books includes at least six works. 

(1) Liber Regulae Pastoralis or Regula Pastoralis (The Book of the Pastoral Rule), known as Cura Pastoralis 
[Pastoral Care] of Pope Gregory I (Gregory the Great) (ab. 540-604). Two versions of King Alfred’s translation 
can be dated to the last decade of the IX century. The translation has come down to our times in several manuscripts 
of a different state of preservation. The contemporary copy of the translation that King Alfred sent to Worcester has 
been preserved at the Bodleian Library, Oxford (Hatton MS. 20, A. D. 890-897). The other important manuscripts 
are kept in Cambridge: MS. Ii. 2. 4., the XI century (Cambridge University Library) and MS. 12, the X century 
(Corpus Christi College). (2) Historiarum adversum paganos libri septem [Seven Books of Histories against the 
Pagans], or World History, of the Spanish monk Paulus Orosius (385-420). The translation has come down to our 
times in two manuscripts: Additional MS. 47967, also known as Lauderdale or Tollemache MS (the first half of the 
X century) and the eleventh-century Cotton MS. Tiberius B. i, ff.12 ff., both in the British Museum, London. (3) De 
Consolatione Philosophiae [On the Consolation of Philosophy], of Boethius, a Roman statesman and philosopher 
(470-524). The oldest manuscript Cotton Otho vi of the mid-tenth century in the British Museum was badly 
damaged in the fire of 1731 and the translation has come down to our times in a non-contemporary transcript made 
when the manuscript was complete (Bodleian MS. Junius 12 and Bodleian MS. 180, both in the Bodleian Library, 
Oxford). (4) Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [The Ecclesiastical History of the English People] of Bede, 
the first English historian (673-735) who spent most of his life in Jarrow monastery in Northumbria. There are five 
manuscripts with the translation of which the following can be mentioned: MS. Kk.3.18, f.14, the second half of the 
XI century, in the Cambridge Library; Tanner MS. 10 of the first half of the X century in the Bodleian Library, 
Oxford and MS. 279, Corpus Christi College, Oxford, a transcript of the early XI century which was made of a 
mid-tenth-century manuscript. (5) The Dialogues of Gregory the Great, containing in its second book The Life of 
St. Benedict. 6) The Soliloquies, supplemented by De Videndo Deo, of Saint Augustine of Hippo (354-430) in the 
manuscript of the XII century. 

Opinions as for King Alfred’s authorship of the translation of these books from Latin into Anglo-Saxon 
differ. Though it seems to be commonly accepted that all notable translations of the IX century were made on 
King Alfred’s initiative, with his special interest and under his royal guidance, it is now widely believed that 
King Alfred himself, or in collaboration with his closest assistants, was the author of the translation only of three 
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books: Cura Pastoralis [Pastoral Care] of Pope Gregory I; De Consolatione Philosophiae [On the Consolation 
of Philosophy] of Boethius; and The Soliloquies of Saint Augustine of Hippo [3: 85; 14: 84-88]. 

It has commonly been admitted for rather a long time that there is great doubt whether King Alfred himself 
translated Historiarum adversum paganos libri septem [Seven Books of Histories against the Pagans], or World 
History, of the Spanish monk Paulus Orosius, though two famous authentic accounts made directly to King 
Alfred by two voyagers (Ohthere and Wulfstan) and added to the Old English translation of the book have 
usually been attributed to King Alfred himself and are recognized as his most remarkable contribution. The 
translation of the Latin text is today ascribed to an anonymous translator of Mercian origin [6: 426, 513]. 

A thorough linguistic analysis of the text of the translated works shows that, although non-West Saxon 
spelling and grammatical forms can be found in nearly all Old English prose translations made during that 
period, the Old English translation of Bede’s work gives a peculiar picture of the usage of West Saxon forms 
alongside with the Mercian forms. For all the prevalence of the West Saxon dialect in which the translation was 
primarily made, Mercian morphological forms, spelling and vocabulary units especially in earlier manuscripts, 
such as Tanner MS. 10 of the first half of the X century in the Bodleian Library, Oxford, are quite numerous in 
the text of the translation. As, for example, þætte seolfan þā his lārēowas (that his very teachers) (Tanner MS. 
10) [5: 48, l.73] and ðæt þa sylfan his lareowas (that his very teachers) (MS. 279, Corpus Christi College, 
Oxford, a transcript of the early XI century which was made of a mid-tenth-century manuscript) [4: 21, l.68]. 
The translation of Bede’s Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [The Ecclesiastical History of the English 
People] is currently thought to have been made by anonymous Anglian translators [1: 291; 6: 427, 513; 13: 216]. 
The book of Gregory the Great about the lives of the early saints of Italy, The Dialogues, is widely believed to 
have been rendered into Old English by the Mercian Bishop of Worcester, Werferth (Waerferth, Wærferth), who 
was expressly commissioned to the enterprise by King Alfred himself [1: 292; 14: 84]. 

King Alfred’s education reform was evident success, though it was largely targeted at the recovery of 
learning primarily in Wessex. The importance of King Alfred’s education reform lies in the fact that, firstly, it 
promoted learning and scholarship by distribution and circulation of written documents, official, religious and 
scholarly, from Wessex to the rest of Anglo-Saxon England. Secondly, the compilation and the further recording 
of historic events in the Anglo-Saxon Chronicle, the translations of notable books of the past into the vernacular 
were used to raise the prestige of the vernacular and promote learning not only among the clerical men, but also 
among lay young people. And though literacy did not extend much beyond the clergy, their writing and literary 
activity promoted the spread of the West Saxon dialect and established it as the chief literary dialect [1: 293]. 
Inconsistency within the early written documents, a somewhat mixed dialectal character of West Saxon with 
Anglian admixtures, might easily be explained, as some scholars believe, by the fact that teachers came from 
Mercia and their own spoken dialect was Mercian [15]. Thirdly, by the aid of these books bishops re-educated 
themselves and trained their clergy in Latin and in scholarship and the clergy in their turn taught the secular 
people. Fourthly, schools were established where pupils set to learning. Fifthly, monasteries again became 
centers of learning with scriptoria where many scribes were taught and trained to make copies of the written 
documents of different types as in Latin, so in the vernacular.  

But, for all its great achievement, the Alfredian reform was not followed by a steady literary activity and by a 
continuous stream of prose literary writing in the vernacular [1: 293; 13: 219].  

A further promotion of education and scholarship was fostered by the Benedictine reform, the event of 
historical and cultural importance that made great impact on the restoration of the state of learning and arts. This 
monastic movement of the second half of the X century first and foremost aimed at the reorganization of the 
monastic life in Anglo-Saxon England and was the reaction to the ruin of monasteries after the Danish attacks 
and to the decline in Church, especially the degeneration of monastic routine life, also in the parts of England 
that were not taken by the Danes. The other objects of the Benedictine reform were the improvement of 
education, the encouragement of learning among the monks and the clergy, and the establishment of schools to 
satisfy their demands. 

The key religious men in the Benedictine reform were Aethelwald (Æthelwold, Athelwold, Ethelwold) 
(904/9?-984), bishop of Winchester, the most energetic of all the reformers; Oswald, bishop of Worcester (d. 
992) and archbishop of York, and Dunstan (909-988), an abbot of Glastonbury Abbey, a bishop of Worcester, a 
bishop of London, and an archbishop of Canterbury, later canonized as a saint (Saint Dunstan). The monastic 
reformers also invited some distinguished continental scholars, as, for example, Oswald, Bishop of Worcester, 
asked Abbo from Fleury (France) to come and to instruct his novices [13: 185]. 

The Benedictine reform turned out to be fruitful, especially, for the start of the XI century that became 
notable with the successful production of religious prose writing, and when great masters of Anglo-Saxon 
ecclesiastical prose writing Ælfric, Abbot of Eynsham, (955-1020? or 1025?), a pupil of Aethelwald, and 
Archbishop Wulfstan (d. 1023?) emerged with their elaborate individual styles. 

Both, Ælfric and Wulfstan, were greatly concerned to give not only to the congregations, but also to lay 
people, inevitably ignorant of Latin, the essentials of the Christian faith in their own language, thus, aiming for a 
wider public than those trained in the monasteries [1: 293; 13: 201]. Ælfric, for instance, wrote theological 
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treatises for ordinary men of the thane class, of no particularly distinguished position [13: 93]. Both Aelfric and 
Wulfstan in their sermons that can be perceived as early pieces of oratory work addressed themselves to a wide 
audience, thus revealing the public character of their major pieces of writing. Both were great public figures, 
who composed their speech-based homilies in the time of national crisis, or as a response to a national problem 
[6: 513-514]. Furthermore, a scholar of great ability, Byrhtferth of Ramsey (970-1020), educated by Abbo from 
Fleury, began to write his scientific works. 

Ælfric of Eynsham is unanimously recognized as the most outstanding and the greatest religious prose writer 
of the later Anglo-Saxon period, also being acknowledged as the most distinguished Christian theologian, 
scholar and educator of the time. Ælfric wrote in both languages, Latin and English, though a great amount of his 
writing was based on Latin originals. 

The list of Ælfric’s major works includes: Sermones Catholici [Catholic Homilies], two sets of forty 
homilies; Lives of the Saints composed probably not later than 998 and extant in the Cotton MS. Julius E. vii of 
the early XI century in the British Museum in London and in Cambridge University Library MS Ii. i. 33 of the 
XII century; a Latin Grammar  and Glossary; Colloquium Aelfrici  [the Colloquy], of which only two 
manuscripts exist: Cotton Ms. Tiberius A. iii, fol. 60b-64b in the British Museum, London; Codex 154, f. 204a-
221b, St. John’s College, Oxford; a version translation of Bede’s De Temporibus Anni; five Pastoral Letters; 
translations of the Bible (the Old Testament) (Laud Miscellany MS.509, the Bodleian Library. Oxford). 

The most famous of Ælfric’s homilies are: On the Parable of the Vineyard, extant in Bodley MS.340 of the 
beginning of the XI century, Oxford; Bodley MS 343, a twelfth-century manuscript, Oxford; MS.162 of the 
beginning of the XI century and MS.198 of the first half of the XI century, both manuscripts in the library at 
Corpus Christi College, Cambridge; Cambridge University Library MS. Gg. 3.28 of the X century; and On the 
Nativity of the Innocents , surviving in Royal MS.7 C xii of the late X century, in the British Museum, London; 
MS. 198 of the first half of the XI century; MS.188 of the X century, Corpus Christi College, Cambridge, and 
Cambridge University Library MSS. Gg. 3.28 and Ii. 1.33). 

Wulfstan, who was Bishop of London (996-1002), Bishop of Worcester (1002-1016) and Archbishop of 
York (from 1002 until his death), a contemporary of Ælfric, is equally famous for his collection of passionate, 
highly rhetorical sermons, known as the Homilies, that he wrote in Latin and in the vernacular, in the West 
Saxon literary dialect, with intense feeling and the mastery of oratorical style. 

Wulfstan’s Old English homilies are extant in some manuscripts of which the following can be mentioned: 
MS. Corpus 201, a mid-eleventh-century manuscript in the Parker library at Corpus Christi College, Cambridge 
(all five homilies); Bodleian MS. Hatton 113 of the late XI century, the Bodleian Library, Oxford (all five 
homilies); Bodleian MS. 343 of the late XII century, the Bodleian Library, Oxford; Cotton MS. Nero A.I, of the 
late XI century in the British Museum, London. The best known of his homilies is Sermo Lupi ad Anglos 
[Wulfstan’s Address to the English]. 

The secular prose text types can be seen in the works composed by Byrhtferth of Ramsey, a master of 
scholarly works in rhetoric, mathematics, history, logic and astronomy, who was another writer of importance in 
the period. In 1011 Byrhtferth of Ramsey wrote his famous Latin Enchiridion , or Manual which is written in 
Latin and in Old English and survives in the manuscript: Bodleian Ashmole MS.328, Oxford. It contains 
treatises on computation, theology, rhetoric and also deals with some grammatical subjects. His treatise on the 
computus, as he said, (MS.17, St. John’s College, Oxford) was written in English to help priests ''to relax their 
dice-playing and obtain a knowledge of this art'' [13: 186; 1: 295]. There are also some collections of 
manuscripts with Anglo-Saxon medical texts and prayers in prose and poetry (metrical charms and alliterative 
verse) presented in Lacnunga (Remedies), one of the oldest of the British medical manuscripts (MS. Harley, 
585, of the X-XI century, the British Library, London); and in Bald’s Leechbook, which was written in 
Worcester, probably under the influence of King Alfred the Great (MS. Royal 12, D xvii, of the X century, the 
British Library, London). Additionally, there are some Old English translations of medical works from Latin. 

One more prose text of interest is a single example of an Old English secular prose romance, the Old English 
translation of Apollonius of Tyre, a fragment of late Greek romance which survived in a Latin version of about 
the V century and was translated into Old English, probably in the XI century (MS.201, of the XI century, 
Corpus Christi College, Cambridge). 

Another basic text category of Old English writing is poetry. Poetic works in Old English territorial dialects 
can generally be characterized as the ones based on the oral Germanic tradition with the long-established and 
fixed structure, conventional constructions and formations. Though there are some poetry pieces that follow the 
Latin pattern, or are free metrical translations, paraphrases, of Latin texts, and are composed originally in written 
form, they still keep the basic language features of the Old Germanic oral poetic practice [16: 20]. 

In Anglo-Saxon England prose writings were mostly confined to the functional styles of jurisdiction, 
scholarship, theology, covering such public domains as administration, education, religion. And, thus, for the most 
part, prose writing in Old English dialects was public in its communicative function and formal, official in its 
character. The specific social function of poetry in the Anglo-Saxon speech community is emphasized by the 
interest which the Anglo-Saxon society took in the traditions and deeds of their forefathers. These memories of the 
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past were transmitted through heroic songs that seem to have been the only type of record and chronicles that the 
old Germanic people possessed. Poetry and song were part of the very fabric of their social life and poetry type was 
well suited to a society in which art of the poet was closely connected with the art of declamation, writes Henry R. 
Loyn [1: 286]. Commenting on Anglo-Saxon poetic traditions before the age of writing the Polish scholar Margaret 
Schlauch says that poetic creation was cultivated among the warriors as well as the peasants. Specially recognized 
and talented members of the military caste produced verses to glorify leaders, to commemorate events in tribal 
history, and to entertain their fellows at court [14: 17]. Heroic and epic lays, different poetic songs, metrical verses 
were performed at various social occasions such as feasts celebrating victories, marriages, funerals and could be 
epic legends, laments for fallen heroes, eulogies of kings, drinking songs, charms, or spells, memory or wisdom 
verses, transmitted by minstrels, or scops, who wandered throughout Anglo-Saxon England. It is but natural to 
suppose that pre-Christian poetry which was orally transmitted circulated in all parts of Anglo-Saxon England in 
the language form that was understood everywhere [12: 49]. 

Anglo-Saxon poetry writings, both religious and non-religious, present different text types, mostly original, 
authentic, and show a large textual variability, a wide range of various and varied subjects, as, for example, epic, 
heroic and historical narrative poems; religious, didactic poems; psalms, hymns; elegiac, lyrical poems; gnomic 
verses of wisdom; riddles and charms. Still, the genre attribution of a certain poetic piece of writing is connected 
with much difficulty as is the case with early pieces of writing before the genre distinctions were fully established. 

In contrast to the prose works a striking peculiarity of Old English poetry, with a few exceptions, is its 
anonymous character and the difficulties connected with the ascertainment of the authors’ identity. Only four names 
of Old English authors of poetry writing are known with any certainty: Bede, Cædmon and Cynewulf and King 
Alfred the Great. Except the poetical activity of the two Anglo-Saxon poets Cædmon and Cynewulf who composed 
early religious poems, there is no clear and reliable evidence of the development of poetic individual styles.  

Anglo-Saxon poetry writing is remarkable in the uniformity of the vernacular verse based on the strength of 
the Germanic oral tradition, whereas the largest part of the prose writings presents translations from Latin, 
paraphrases of Latin texts or the texts that are written after Latin pattern. Though some original Anglo-Saxon 
prose works, such as based on speech-oriented forms of communication (for example, Aelfric’s and Wulfstan’s 
sermons) keep the basic features of the Anglo-Saxon language culture peculiar of poetry writing: metrical 
organization of the text, alliteration, they still seem to indicate to Latin influence. Poetry writings are authentic, 
bear a strikingly evident and unmistakable Germanic character and have an obvious national nature, being native 
poetry. The Anglo-Saxon poetic writing is characterized by a predominantly conservative and conventional 
character based on Germanic oral epic tradition, with low productivity of language innovations and with a 
certain degree of archaic and outdated usage. There are some peculiar language features that characterize the 
Anglo-Saxon poetic style and remain constant throughout the whole period: the rhythm, assonance, the 
alliterative form of the poetry, the character of the vocabulary, the choice of words and the word-forms and also 
the construction of sentences [16: 20-21; 17: 51-52]. 

On the whole, the language used in Old English poetry writing stands in marked contrast to the language 
used in Old English prose works and there is an obvious contrast in the function and in the character of the prose 
and the poetry writing in the Anglo-Saxon speech community.  

Soon after the introduction of Christianity poetic pieces began to be written both in Latin and in the vernacular. 
Famous poets of these early times are Aldhelm (640-709), from the southern part of Anglo-Saxon England, and the 
Venerable Bede (673-735) from the North. No poetic pieces in the vernacular by Aldhelm are extant but by 
contemporary evidence he is reported to have been skilled in music, song and the composition of vernacular poetry 
which he performed himself as a minstrel to attract people to religious services out of doors [14: 28]. Aldhelm, a 
man of noble birth, being from the West-Saxon royal family, received good education at Malsmesbury and at 
Canterbury, and later became Bishop of Sherborne. The translation of one of his riddles, of 14 lines, De Lorica that 
he wrote in Latin, is found in West Saxon in the Exeter Book and in the Northumbrian form in the manuscript of 
the early IX century, which is evidently a continental transcript and which is commonly known as The Leiden 
Riddle (MS. Voss. Lat. 4. 106, the University of Leiden in the Netherlands). It is clearly evident that Aldhelm’s 
writing activity was certain to have influenced the development of vernacular literature. 

It may sound bewildering enough, but a small amount of personalized poetic works in the vernacular that 
were undoubtedly written in a highly individual poetic style by known poets is the earliest extant datable Anglo-
Saxon religious poetry of the VII-VIII centuries, created in Anglian territory in the kingdoms of Northumbria or 
Mercia by two famous personalities of the Anglo-Saxon world: the first English historian of Anglo-Saxons the 
Venerable Bede and the poet Cædmon.  

The Venerable Bede, from Northumbria, a figure of far more impressive significance, with notable literary 
achievements, spent almost all of his life in the monastery at Jarrow, teaching and writing. His greatest 
achievement was the writing of the famous Ecclesiastical History of English People in Latin. Bede is also 
commonly assumed to be the author of the earliest piece of Old English verse which has survived in its original 
form, in the Northumbrian dialect. The only poetic piece of five lines traditionally attributed to him, the so-called 
Bede’s Death-song, composed in the pre-Viking epoch, is found in a letter describing Bede’s last hours, written 
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by one of his pupils, Cuthbert to a fellow pupil Cuthwine. The text survives in the oldest manuscript of the IX 
century, St. Gall 254, located in Switzerland and in a later version, in an English tradition, in manuscripts of 
Symeon of Durham, Historia Dunelmensis Ecclesiæ. 

Cædmon is the only Anglo-Saxon poet of the VII century of whom there is any definite and to some extent 
detailed information. His only poetic work which has come down to our times is an alliterative poem of nine 
lines, known as Cædmon’s Hymn. The influence of Cædmon’s poetic composition is well reflected in the large 
number of copies of his famous poem. Cædmon’s Hymn is preserved in no less than seventeen manuscripts in 
the Northumbrian dialect and in West Saxon. The most widely known manuscripts with Cædmon’s Hymn in the 
original Northumbrian form are The Moore MS., which is the oldest (MS. Kk.5. 16 in Cambridge University 
Library, written about 737), the Leningrad MS. in possession of the St. Petersburg Public Library, written not 
later than the forties of the VIII century (MS. Lat. Q.v. 1.18) and MS. 279, of the early XI century, Corpus 
Christi College, Oxford. 

Cædmon’s small poem of creation with an already well-matured poetic technique shows within its nine lines 
many of the general characteristics of Anglo-Saxon verse such as alliteration, patterns of scansion, the use of 
carefully chosen epithets, poetic ''parallel'' synonyms, metrical organization and rhythmical types. Cædmon’s 
Hymn with its conservative and well-established poetic techniques of Germanic pre-Christian poetical 
composition is a literary innovation since it presents a new theme and expresses new beliefs and values. This 
fusion of two cultures would become the dominant and the significant feature of all Anglo-Saxon poetry. 

In the late VIII century or in the IX century another notable Anglo-Saxon poet Cynewulf, the only named 
poet of the period from whom there is a certain quantity of poetry, composed his religious poems. There was a 
difference in opinion as to his exact place of birth and the dialect of his original poetic works, but nowadays 
Cynewulf seems to be commonly recognized to have been a Mercian monk. Cynewulf indicated his name in 
runic characters towards the end of four religious narrative poems: Elene (in West Saxon in the Vercelli Book), 
Juliana (in West Saxon in the Exeter Book), The Ascension (or Christ II ) (in West Saxon in the Exeter Book), 
and The Fates of the Apostles (in West Saxon in the Vercelli Book). Cynewulf’s poetic works, originally 
probably composed in either a Mercian or a Northumbrian dialect, are distinguished by a graceful mastery of 
poetic technique, by a logical clarity of the style and demonstrate early Christian epic poetry of the bookish 
theological culture [13: 210; 18: 174]. 

The impressive importance of the poetic activity of Bede, Cædmon and Cynewulf is so great that today’s 
approach to the problem of individual styles in Old English poetry is the recognition of the development of the 
Northern school of Old English Christian poetry and of the appearance of individual styles of Cædmon 
(Cædmonian style, to characterize poetry in the same vein) and of Cynewulf (Cynewulfian poems, to 
characterize poetry which shows similarity to his style). 

Compared to the bulk of Old English prose texts, the amount of Old English poetry is not presented in an 
impressive corpus of works: there are four major collections of Anglo-Saxon manuscripts with poetry texts 
preserved in the four famous codices all dated back to the X-early XI centuries and written in the West Saxon 
dialect of the late Anglo-Saxon age. Several small religious and non-religious poetic works written in West 
Saxon, Northumbrian and Kentish dialects are scattered in some other manuscripts.  

The first manuscript collection is called the Codex Vercellensis or the Vercelli Book, a mix of miscellaneous 
poetry and prose religious texts, written in the latter part of the X century and now kept under the index Codex 
CVII at the S. Eusebio Cathedral Library at Vercelli near Milan, Italy. The Vercelli Book contains 23 homilies 
(the Vercelli Homilies) in prose and poetic works following the Anglo-Saxon alliterative verse: Andreas, a long 
religious epic poem of saints’ lives that has as its ultimate source an extant Greek prose narrative of the deeds of 
St. Andrew and St. Matthew, of 1,722 lines; Fates of the Apostles, a religious mnemonic poem by the poet 
Cynewulf; Address of the Soul to the Body (A Soul’s Address to its Body), a religious-didactic poem in the 
form of discourse; The Dream of the Rood, a religious poem probably originally composed in the 
Northumbrian dialect in the late VII century or the first half of the VII centuries, judging by some lines of the 
poem inscribed in runic letters on the Ruthwell Cross, and completed later; Elene, a long narrative poem of 
saints’ lives by the poet Cynewulf. 

The second manuscript collection is called the Codex Exoniensis or Exeter Book, an anthology of religious 
and non-religious poetic works of different genres, written about the end of the X century and now located at the 
Chapter Library of Exeter Cathedral since it was donated there in the XI century. The Exeter Book contains a 
series of poems entitled Christ  (Christ I, The Ascension or Christ II by the poet Cynewulf, Christ III); Guthlac, 
a piece of hagiography in verse, a narrative poem of saints’ lives; Azarias, a variant form of the prayer spoken 
by Azarias, a character from the biblical book of Daniel; Juliana, a long narrative poem of saints’ lives by the 
poet Cynewulf; The Wanderer, a rather long elegiac poem of 115 lines, dated presumably from the X century; 
The Seafarer, an elegy of 124 lines; Widsith , a heroic poem of 42 lines; Gnomic Verses, of 205 lines; Address 
of the Soul to the Body (A Soul’s Address to its Body), a version of the poem of the Vercelli Book; ninety four 
Riddles, closely related to those written in Latin; Wulf and Eadwacer, a dramatic monologue, supposedly an 
elegiac poetic piece; The Wife’s Complaint (Lament), an elegy or a ''wisdom poem'' in the form of a dramatic 
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monologue; The Husband’s Message, an elegy or a ''wisdom poem''; The Ruin, a lyrical poem, an elegy 
probably originally composed in the VIII century; and several small poetic pieces, such as Deor, or The Lament 
of Deor, perhaps from the X century, supposedly an elegy, a lyric of 42 alliterative lines dealing with Old 
Germanic heroic material; The Phoenix, a descriptive-symbolic poem of 677 lines, the first part, lines 1-380, is 
a loose paraphrase of a Latin philosophical poem, lines 381-677 are an interpretation of the story of the Phoenix 
as a Christian allegory; An Exile’s Prayer ( or Resignation), an elegy; The Riming Poem, an elegy; The 
Descent into Hell, a religious and didactic poem, and some moral pieces. 

The third manuscript collection is called the Codex Junius or the Junius manuscript, or the Cædmon 
manuscript (MS. Junius 11 in the Bodleian Library at the University of Oxford). It has been presumed on 
paleographical grounds that compilation of the codex began in the X century. The codex contains Genesis, a 
religious narrative poem of 2,936 lines, which consists of two originally distinct parts referred to as Genesis A, a 
close paraphrase of the first part of the Biblical book of Genesis, from the Creation, and Genesis B, or The 
Later Genesis, a very free treatment of the legend of the Fall of the Angels and of Man in an epic style, which 
appears to be a translation from an Old Saxon original of the early IX century; Exodus, a religious poetic 
paraphrase in a traditional ''heroic style'' on the biblical subject; Daniel, a short close paraphrase of the biblical 
book of Daniel, in a hand of about the X century, and Christ and Satan, a three-part religious debate poem in a 
rather later hand of the early XI century. 

The fourth is the manuscript Cotton Vitelllius A. xv, called the Nowell Codex, and sometimes the Beowulf 
manuscript, a mixture of poetry and prose works, written about the X century, in the British Museum, London. 
It contains the only existing copy of the heroic epic poem of anonymous authorship Beowulf of 3,182 lines long, 
traditionally thought to have been composed late in the VIII century, and Judith , a Biblical epic poem, of which 
only the last cantos and a fragment of the ninth have been preserved, a poetic paraphrase of 348 lines long that 
retells the Biblical story of Judith. 

In addition to these codices Anglo-Saxon poetical writing is preserved in several other manuscripts. Various 
heroic poems are inserted in the manuscripts of the Anglo-Saxon Chronicle. The most notable of them is The 
Battle of Brunanburh , which is the earliest (year 933 / 937). There are also some shorter poems such as, for 
instance, Coronation of King Edgar (year 973), Death of King Edgar (year 975), an elegy on King’s Edgar’s 
death, and Death of King Edward the Confessor (year 1066). A fragment of 325 lines of the heroic poem The 
Battle of Maldon (year 991) is extant only in the Bodleian MS. Rawlinson B. 203, John Elphinston’s transcript 
of the manuscript Cotton MS. Otho A. xii burnt in 1731. Two more heroic poems of an epic character have 
survived in fragments: The Fight at Finnsburh, (Finnsburg), a fragment of 50 lines, the original manuscript of 
the poem is now lost, and Waldere, (Waldhere) fragmentary texts of 31 and 32 lines that contain a version of 
the events of the life of Walter (Waltharius) of Aquitaine in two manuscript passages both in the Royal Library 
at Copenhagen, Denmark. Both heroic poems are thought to have been composed in the early VII-VIII centuries.  

Other poetic forms include short verses, miscellaneous wise sayings generally called gnomes that represent 
an early literary type, mnemonic poems for remembering long lists of names. There are some short poems 
composed after the Latin bestiary tradition, such as The Panther, The Whale and The Partridge. Some traces 
of the religious poetry of the non-Christian times, largely transformed through Christian influence, can be seen in 
the form of different metrical charms. The extant corpus of Anglo-Saxon texts contains hundreds of Old English 
charms which are scattered around about two dozen manuscripts. Most charms have been preserved along with 
medical prescriptions. The two principal manuscripts are the mid-tenth-century Royal MS. 12 D. xvii, commonly 
referred to as Bald’s Leechbook, also known as Medicinale Anglicum and the early-eleventh-century Harley 
MS.585, known as the Lacnunga (''Remedies''), both in the British Museum (British Library), London. Gnomic 
verses that are probably an early form of poetry have come down to our times in two collections: in the 
manuscript of the Exeter Book and in the Cotton MS. Tiberius B. i in the British Museum, London. Some 
mnemonic poems are designed to help memorize lists and sequence of names, such as The Rune Poem in the 
later transcript of the XVIII century; The Seasons for Feasting and The Instructions for Christians. 

In addition to these there are about one hundred Psalter Psalms, the Lord’s Prayer as well as a number of 
hymns and proverbs. There is a Kentish Psalm, of 158 lines, a free paraphrase of a Latin verse, written in the 
late Kentish dialect with a considerable admixture of West Saxon forms, dating probably from the X century. 
The only manuscript that contains it is in a mid-tenth-century hand (Cotton MS. Vespasian D. vi, the British 
Library, London).  

Generally, there are three closely interrelated and much debatable problems concerning Anglo-Saxon poetry. 
The first is the problem of dating, that is, the time of composition of major poetic works; the second is the type 
of language Anglo-Saxon poetry was composed in, and the third is the problem of provenance and the dialectal 
attribution of important poetic pieces of writing. The solution to these problems can evidently face several 
difficulties, as it is not easy, and sometimes not even possible, to definitely ascertain the time of composition of 
some poetry works, or to ascribe them to a certain dialect in which they were presumably originally composed in 
view of the fact that the vast bulk of Old English poetry has survived in later written fixation in the time when 
there was evident political and cultural supremacy of the West Saxon dialect. The major part of Anglo-Saxon 
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poetry is extant in manuscripts which probably were compiled towards the end of the X century or early in the 
XI century, and is written in the West Saxon dialect of the later period with earlier forms and with dialectal 
admixtures, mostly from Anglian dialects [6: 496]. 

It is traditionally assumed that a larger part of Anglo-Saxon poetry seems to have been composed much 
earlier than the manuscripts that have come down to our times, and the compilation of these pieces of poetic 
writing may show a desire on the part of the Anglo-Saxons to preserve the poetic work of the past [6: 496, 509; 
8: 41; 13: 213;]. A very cautious approach to the problem of dating is to recognize a considerable span of time 
that covers over nearly four hundred years within which Anglo-Saxon poetic works were probably made up [1: 
286; 15: 323]. Some authors admit that the problem of the dating is probably unlikely to be acceptably and 
satisfactorily resolved [18: 173]. 

There are great and still unsolved difficulties in the identification of the type of the language in which Anglo-
Saxon poetry was written and of the dialect in which it was originally composed. With a wide range of text 
genres Anglo-Saxon poetry pieces are characterized by remarkable uniformity of the language and show the 
relatively homogeneous poetic language variety with a single metrical form sustained with only minor variations 
over the whole corpus, regardless of date and genre [6: 492]. It is commonly admitted that the four surviving 
codices show a similar dialectal mixture, predominantly Late West Saxon but with elements of other dialects and 
earlier forms [6: 496; 18: 173].  

The traditional viewpoint about the provenance of Old English poetry, especially supported by scholars of 
older generation, is to believe that a larger part of Anglo-Saxon poetry was firstly composed in the Anglo-Saxon 
kingdoms of Northumbria and Mercia, and later, after the fall of those kingdoms under the Viking attacks, when 
writing became concentrated in Wessex, poetry was written down or copied in Late West Saxon. Professor Loyn 
writes that the predominance of West Saxon may perhaps be held to indicate scribal and social custom rather 
than to point to the origin of the poems [1: 289]. 

As a matter of fact, a peculiar and remarkable role of Anglian kingdoms (Northumbrian and Mercia) can 
quite easily be acknowledged on the account of the distinct and peculiar political, social and cultural situation 
which arose in the North in the VII – VIII centuries and resulted in the political and cultural predominance of 
these kingdoms. Moreover, in the pre-Viking epoch the development of culture in the North of Anglo-Saxon 
England was for a while much influenced by highly educated Irish missionaries with varied and wide cultural 
background. They brought with them great achievements in learning, education and religion [12:38-39; 14:23, 
25]. Furthermore, the most significant poetic personalities of Anglo-Saxon England, Bede, Cædmon and 
Cynewulf, those who contributed much to the development of specific Anglo-Saxon poetic style lived and 
composed their poetical works in Anglian territory, in the North of Anglo-Saxon England. What follows from 
these arguments is the general and widespread belief that the most significant poetry pieces which might have 
been originally made up in Mercia or Northumbria were later transcribed, modified linguistically in the South 
and remained in late West Saxon copies with Anglian forms, words which were not replaced by West Saxon 
forms. On the basis of this assumption some modern scholars introduce the idea of the Anglian dialectal 
substratum of Anglo-Saxon poetry [8: 41]. 

The long-established and orthodox thesis of the Anglian origin of the Anglo-Saxon poetry was greeted with 
skepticism already by the famous Danish linguist Otto Jespersen (1860-1943): ''The language of poetry seems to 
have been to a certain extent identical all over England, a kind of more or less artificial dialect, absorbing forms and 
words from the different parts of the country where poetry was composed at all, in much the same way as Homer’s 
language had originated in Greece. This hypothesis seems to me to offer a better explanation of the facts than the 
current theory, according to which the bulk of Old English poetry was written at first in Northumbrian dialect and 
later translated into West-Saxon with some of the old Anglian forms kept inadvertently – and translated to such an 
extent that no trace of the originals should have been preserved'' [17: 51]. 

One of the widely known scholars who advocated and elaborated this hypothesis seems to have been 
Kenneth Sisam who in the fifties of the XX century actually supported Otto Jespersen’s thought by saying that 
there was ''the probability that there was a body of verse, anonymous and independent of local interest, which 
was the common stock for the entertainment or instruction of the English people'' and that a poet might produce 
poems from this common stock ''that do not belong to any local dialect, but to a general Old English poetic 
dialect, artificial, archaic, and perhaps mixed in its vocabulary, conservative in inflexions that affect the verse-
structure, and indifferent to non-structural irregularities, which were perhaps tolerated as part of the colouring of 
the language verse'' [19: 138]. Though Kenneth Sisam’s theory received some critical reception, his statement of 
the probability of a general Old English poetic dialect that echoes the assumption and observation made by 
Otto Jespersen seems to have found more support among modern scholars. 

The further elaboration of the idea is to admit the existence of a special type of language peculiar of Anglo-
Saxon poetry and to develop the theory of a poetical koine or standard language prevailing in the time when Old 
English poetry flourished, about the possibility of which O. Jespersen wrote, by making assumptions about the 
formation of a poetic literary standard with the Anglian dialectal basis [18: 173], or of a poetic koine that has a 
distinctly Mercian substratum [8: 41]. Some philologists accept ''the concept of a general dialect, a dialect 
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associated with verse of poets and audience alike and bearing features that in prose and speech would be limited in 
region or period but in poetry were of general and continuing currency'' [6: 497]. B Strang writes about a special 
variety of Old English which was used for poetry: ''Poetry, however composed, was designed for oral performance, 
and needed to be in a variety of English free from such localisms as would limit a listening audience. … Anglian 
rather than Saxon, seems to have been the medium of poetry, wherever composed'' [15: 323]. 

There are no easy solutions to the problem of authorship same as to the problem of provenance of the most 
part of the Old English poetry because of its anonymous character. Several possibilities can be regarded here. 
Some poetic pieces might have originated in Anglian territory and were composed in the Northumbrian or 
Mercian dialect. Later they were transcribed into the West-Saxon dialect with Anglian admixtures by educated 
monks. Thus, the poetic works such as Genesis, Daniel, Exodus are thought to have been preserved in late and 
modified West Saxon versions embedded with different dialectal admixtures based on the lost Anglian originals 
[14: 53]. Still, the existence of Anglian forms, as such, can indicate not only to the original provenance of poetic 
sources or poetic pieces of writing, or to the dialect of those who transmitted or transcribed them, but also to 
other possibilities such as to a mixed character of the West Saxon dialect of the later period, to the influence of 
great personalities of Bede, Cædmon and Cynewulf who lived in Anglian territory and elaborated their own 
individual styles, to the custom of preservation of the long-standing and strong oral poetic tradition. 
O. A. Smirnitskaya writes that neither the Northumbrian elements nor the archaic features of the poetic language 
of the written records tell anything of their provenance, as these characteristics became a conventional, 
qualifying indication of poetical style and are typical of all verses in the four codices [18: 173]. 

The second possibility can be that some poetical compositions might have been created in the existing poetic 
language standard by anonymous educated West Saxon monks who followed existing poetic tradition of the later 
period. It is rather often observed that dialectal admixtures were not a rare thing in the language of the West 
Saxon prose writing in the later part of the period, but a special type of the language used in poetry became 
distinct from the language type used in prose [20: 70-71, 75]. To what is stated above it might be added that 
nowadays scholars are reconciled to the idea that Wessex also produced its poets [1: 289]. This assumption can 
indirectly be supported by the textual evidence of the manuscripts of the four codices. The West Saxon versions 
in them can show not only the chronologically restricted frames within which they were written down, or 
transcribed, and which coincide with the dominant development of Wessex, but they probably can also be a mere 
indication to the area, to the place of their composition, or compilation, not only of the copying. If so, then the 
poetic language of these codices can bear a local regional character. Already late in the VIII century and 
especially in the IX-XI centuries more poetic pieces of writing in West Saxon are likely to have appeared as a 
result of the rising in the predominance of the West Saxon kingdom and the development of writing activity, 
with the appearance of a rather substantial layer of highly educated men, especially clerical people, with the 
increasing influence of the West Saxon literary dialect. Original creation of some new poetic works on the basis 
of the long-established oral poetic tradition with the usage of the fixed and elaborate poetic clichés, with archaic 
language features may have been highly probable in the IX – XI centuries. The same as some poetical works 
might have been originally composed in West Saxon on the basis of pieces of old poetry in oral circulation in 
Anglo-Saxon society. It may be that most of the poems in the Exeter Book, for instance, if not all, were initially 
composed in the West-Saxon dialect and only slightly modified when transcribed into the Exeter Book which 
now preserves them [14: 68]. 

A modern and quite an unorthodox approach to the much disputed problem of the provenance of the epic 
poem Beowulf is to recognize that ''As we have it this is a relatively late and sophisticated work, perhaps written 
for a clerical audience. Yet it lays before us the heroic, essentially pagan world of the seventh-century 
aristocracy, transmitted by Christianity but not effaced'' [3: 64]. This view seems to be supported by Professor 
Henry Loyn, who writes that elaborate poems, particularly Beowulf itself in final form, must have been written 
in the quiet of the study [1: 286]. 

The third possibility could be that poetic pieces were compiled, elaborated and modified by West Saxon or 
non-West Saxon educated monks with the idea of their preservation. Some of these poetical works could most 
probably have been the ones that circulated orally throughout Anglo-Saxon England and the written fixation of 
which was made by monks and scribes in the scriptoriums; some could have been modified versions of the lost 
originals remade with the elaboration of new poetic devices. Professor Dorothy Whitelock writes about the 
preservation of works that are without ecclesiastical interest that it was not by the scribe, but by the minstrel, 
whether professional or amateur, whether king’s thane or humble singer in taverns, that this poetry was normally 
transmitted, and the bulk of it has not come down to us. Early national poems, such as Deor and Widsith  must 
have been the creation of minstrels rather than literary men [13: 206]. 

The indirect evidence to a comparatively later development of the functional type of homogeneous, regular 
poetic language which is known from the surviving manuscripts of the X-XI centuries can possibly be seen in 
the fact that The Leiden Riddle was put from Latin into Northumbrian and West Saxon, the texts which are 
found in the manuscripts of the IX century (the Northumbrian version in a continental transcript) and in the 
Exeter Book about the end of the 10th century (the West Saxon form). Another fact of interest is that Cædmon’s 
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Hymn, originally composed in the Northumbrian dialect in the late VII or early in the VIII centuries was later 
put into West Saxon and is extant not only in the comparatively contemporary Northumbrian versions of the VIII 
century, but also in the thirteen West Saxon copies of later centuries. It seems that the poetic language before the 
IX century represented the dialectal character of the area and was distinguished to a certain extent by 
independent functioning and there was not yet a uniform, homogeneous poetic type of language which was 
widely accepted in writing as a functional variety.  

To summarize recent (and not recent) scholarly opinions on the provenance of Anglo-Saxon poetry it seems 
possible to assume that the early Anglo-Saxons kept up Germanic poetic traditions of composing epic, heroic 
poetic narrations as well as non-narrative verse, essentially lyrical poetry, in oral circulation. After the 
introduction of Christianity Anglo-Saxon poetry that manifested the fusion of two cultures, Germanic and 
Christian, evolved in two forms: oral, which was the direct continuation of the older Germanic poetic traditions, 
sometimes with new Christian elements; and written, which was an innovation based on the Christian culture, 
with the Germanic ethnic character. The written works were initially composed purposely on religious themes 
with the aim of providing copies of the basic texts of the new religion and of religious instruction, and, with the 
rising social needs and the development of the social functions of writing in the Anglo-Saxon speech 
community, written compositions appeared on non-religious themes. From the late VII and early VIII centuries 
the written poetry composition was evidently produced in Latin and in the vernacular, but chiefly Latin literary 
writing pieces of the early period have survived. The later development shows not only the preservation of 
originally Germanic genres and literary forms, such as heroic, epic narrative poems or charms and gnomic 
verses, but also the origination and the expansion of Christian religious poems of didactic and narrative nature, 
or Christian religious poems with lyrical, elegiac tones [18: 174]. 

Literary activity in the vernacular, as it is shown by the remaining written evidence is clearly characterized 
by the existence of two functional trends in composition, both in prose and poetry: the development of the 
Christian writing, that was a new dynamic system, and the preservation of the Old Germanic epic narrative 
poetry that was, in fact, a rudiment of the former language culture. The epic functional variant of the literary 
form was later stopped by the Church activity against pagan customs and old poesy [16: 24].  

The basic distinctive features of Old Germanic poetic language form, such as alliterative verse, metrical 
rhythmical organization of the text began to characterize the best examples of Christian literary prose writing, 
such as homilies of Aelfric and Wulfstan, and developed into the basic features of Old English individual 
character of literary culture of writing.  

As the factual state of things looks, in view of scanty, inconsistent and sometimes misleading evidence, the 
language form of the Old English poetical pieces of writing found in the extant manuscripts of the X – XI 
centuries can probably be perceived as a special functional variety formed on the basis of the language of older 
orally circulating poetry and limited in its social function, the variety which was used mostly in poetry and 
which reflected a mixed dialectal character of the West Saxon dialect of the later period.  

On the whole, it can be said that Anglo-Saxon writing shows language variation within the functional frames of 
the basic text categories, prose and poetry, and covers the public domains of social, cultural and political aspects of 
the Anglo-Saxon society. In the later period it is perhaps possible to speak about the rise of two basic stylistic 
systems in the frames of the functional varieties of the literary written form of later West Saxon [16: 25]. It should 
also be stated that there are indications to the early development of functional varieties according to the domains of 
the language functioning, such as the language of jurisdiction or oratory style of the homilies [20: 76; 35-36]. 

It can be summed up by saying that Old English writing developed into a complicated communicative 
system, the evolution of the basic forms of which was motivated and stimulated by the expansion of public 
functions of the written form of the language as the result of the development of social, political and cultural 
aspects of life in the Anglo-Saxon speech community. 
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Матеріал надійшов до редакції 20.08. 2013 

Евченко В. В. Письменность и литература на древнеанглийских территориальных диалектах в 
Англосаксонской Англии. 

В статье рассматривается процесс возникновения разных форм текстовой фиксации на английских 
территориальных диалектах древнего периода развития английского языка как результат развития 
общественных функций языка и расширения сферы функционирования его письменной формы в период 
формирования англосаксонского общества. В исторической перспективе прослеживается становление 
основных текстовых категорий и видов текстов на основе функциональной классификации письменных 
памятников древнего периода. Описывается формирование древнеанглийской письменной традиции в 
социолингвистическом контексте и указываются основные рукописные тексты-источники некоторых 

древнеанглийских письменных памятников. 

Yevchenko V. V. Writing and Literary Activity in the Vernacular in Anglo-Saxon England. 

The article focuses on the origination and functioning of different forms of textual fixation in Old English 
territorial dialects as a result of the evolution of social functions of the language and the expansion of public 

spheres in which the written form of Old English began to function in the Anglo-Saxon speech community in the 
period of the formation of the Anglo-Saxon society. The development of the basic text categories and text types of 

Old English writing is historically viewed and described on the basis of the functional classification of Old 
English written records. The process of the formation of the Old English literary tradition in writing is described 

in the sociolinguistic context and basic manuscripts that are taken as textual sources of Old English written 
records are given. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ АНГЛОМОВНИХ РІЗНОЖАНРОВИХ ФАХОВИХ 
ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСКУРСУ ХРИСТИЯНСЬКОГО БОГОСЛОВ'Я) 

У статті досліджено термінологічну насиченість англомовних різножанрових фахових текстів з 
християнського богослов'я. Визначено ступінь насиченості різножанрових фахових текстів 

вузькогалузевими, міжгалузевими та загальнонауковими термінами. Проаналізовано чинники, що 
зумовлюють вищу або нижчу ступінь термінологічної насиченості текстів різних жанрів. 

Постановка проблеми. Термінологія є носієм професійно-наукової інформації і одним із 
найважливіших каналів галузевої комунікації в усній та писемній формах, тому одне з основних завдань 
терміна полягає у забезпеченні ефективності цих процесів. Функціонування англомовних термінів 
християнського богослов'я (далі – ХБ), що актуалізується в богословських текстах різних жанрів, зумовлює 
специфіку кожного з них залежно від прагматики інформації та функціональної спрямованості тексту.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти текстового аналізу терміна і 

термінологічного аналізу тексту вивчаються у працях низки українських та російських термінознавців. 
Цим питанням присвятили свої розвідки М. Н. Володіна, К. Галінскі, Б. Н. Головін, С. І. Квитко, 
Т. Р. Кияк, В. М. Лейчик, Ф. А. Циткіна та інші. Поглиблене вивчення сфер функціонування термінів 
призвело до того, що ця проблема стала однією із провідних у термінознавстві, про що свідчать також 
наукові праці вчених Заходу [1]. Варто зауважити, що термінознавча теорія тексту, яка стала підґрунтям 
для функціонального термінознавства, уможливила вивчення термінологічної структури різних типів 
текстів з різною термінологічною щільністю, інформаційною насиченістю терміна та проведення 
статистичних досліджень щодо аналізу терміновживань [2]. 

Питання термінологічної насиченості фахових текстів на матеріалі німецькомовного дискурсу 
досліджували О. М. Ріба (тексти з нафтової промисловості), Р. Б. Шевців (тексти економічних наук), 
В. В. Синьо (тексти лісівництва), а на матеріалі англійської мови – Е .Т. Дерді (юридичні тексти), 
І. В. Асмукович (авіаційні тексти). Однак англомовні різножанрові тексти з християнського богослов'я на 
предмет термінологічної насиченості дотепер були поза увагою науковців. 
Метою статті є дослідження термінологічної насиченості англомовних різножанрових текстів з 

християнського богослов'я та виявлення відповідності ступеня термінологічної насиченості до специфіки 
жанру фахового тексту. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 1) схарактеризувати 
виокремлені для аналізу різножанрові християнсько-богословські тексти; 2) визначити ступінь 
термінологічної насиченості окреслених текстів; 3) з'ясувати чинники, що зумовлюють ступінь 
термінологічної насиченості ХБ текстів різних жанрів.  
Виклад основного матеріалу. Фахова мова християнського богослов'я як підвид мови релігії 

актуалізується у текстах різних жанрів. Стильовими різновидами або жанрами текстів християнського 
богослов'я, услід за Н. Д. Бабич, вважаємо: жанр канонічної богословської літератури, жанр тлумачної 
богословської літератури, жанр популярної богословської літератури, жанр богослужбово-методичний, 
жанр науково-богословської літератури, жанр навчально-богословської літератури, жанр молитви, жанр 
проповіді [3: 85]. З метою вивчення термінологічної насиченості англомовних різножанрових текстів із 
християнського богослов'я було обрано і проаналізовано перекладені англійською мовою праці отців 
церкви Ірінея Ліонського ''The Demonstration of the Apostolic Preaching'' та Орігена Олександрійського 
''On prayer'' як приклад жанру богословської тлумачної літератури. Як приклад жанру навчально-
богословської літератури використано посібник для богословських навчальних закладів М. Еріксона 
''Christian Theology''. Функціонування термінів у сфері літургії або богослужіння зафіксовано у текстах 
богослужбово-методичного жанру, який представлений низкою богослужбових книг. Прикладом для 
нашого аналізу слугували тексти богослужбової книги Англо-католицької літургійної традиції ''The Book 
of Divine Worship'', яка містить календар церковного року, лекціонарій, інструкції та порядок проведення 
різних за призначенням літургійних відправ. Детально проаналізовано було тексти обряду Євхаристії та 
пропрія. Тексти жанру науково-богословської літератури представлені періодичним фаховим виданням 
''Theology Today'', де опубліковано статті сучасних теологів, присвячені класичним і новочасним 
проблемам християнського богослов′я, і спрямовані на кваліфікованого читача, тобто фахівця з питань 
теорії та практики християнсько-богословського буття. Тексти жанру популярної богословської 
літератури представлені британським періодичним виданням ''Christianity'', адресованим до широкого 
кола християн, що має прагматичну мету. Примірники журналу містять статті, що розповідають про різні 
аспекти християнського життя почасти на прикладах конкретних людей, листи читачів у відповідь на 
опублікований матеріал, новини про події у християнському світі та рекламу. 
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Аналізуючи склад мови фахового тексту Т. Р. Кияк виокремлює 4 види лексичних одиниць: терміни даної 
галузі, які мають власну дефініцію; міжгалузеві й загальнонаукові термінологічні одиниці (у т. ч. терміни 
суміжних наук); напівтерміни або професіоналізми; та професійні жаргонізми [4: 4]. З огляду на те, що 
предметом нашої уваги є термінологічна насиченість ХБ текстів, то крім вузькогалузевих, аналізуватимемо 
також терміни суміжних наук та загальнонаукові терміни. Зауважимо, що під внутрішньогалузевими 
термінами розуміємо лексичні одиниці, що належать до конкретної фахової мови. На думку Т. Р. Кияка, 
вузькогалузева лексика найважливіша і найбільш уживана в фахових текстах, і містить у собі найвагомішу 
інформацію [4: 4]. Тому можна передбачити, що насиченість тексту вузькогалузевими термінами є 
прямопропорційною до ступеня зорієнтованості цього тексту на проблемі фахової галузі.  

Загальнонауковими термінами вважатимемо слова, які здатні обслуговувати усі галузі наукових знань 
при сталому значенні за дефініцією на кшталт система, структура, метод, закон тощо. Т. С. Пристайко 
вважає, що ці терміни виступають як слова-організатори фахових текстів, є маркерами фахового 
мовлення взагалі, а не індикаторами власне фахової мови християнського богослов'я [5: 53]. 

Міжгалузевими термінами вважаємо такі, що позначають поняття суміжних із християнським 
богослов'ям галузей знань. Цей тип термінів представлений двома підтипами одиниць, які розмежовуємо 
за сталістю або змінністю значень, що виявляються під час їх вживання в галузі християнського 
богослов'я та суміжною галуззю, наприклад філософії, етики, юридичній та музичній сферах.  

Оскільки термінологічна насиченість тексту (виражена у %) відображає частку термінологічних 
слововживань серед повнозначних слів, кількісному обчисленню підлягає також загальновживана 
лексика, під якою розуміємо ту частину лексичного фонду літературної мови, котра не пов'язана із 
жодною спеціальною сферою знань, позначує предмети, явища, дії, ознаки, які присутні у 
повсякденному житті усієї спільноти користувачів даною мовою [6: 18].  

Для визначення термінологічної насиченості фахових текстів ХБ було відібрано п'ять зразків різних 
жанрів обсягом приблизно 20-22 тис. слів кожний. Для оцінки термінонасиченості текстів нам довелося 
оперувати такими величинами, як терміновживання та повнозначне слововживання. Термінологічна 
насиченість тексту становить відношення множини терміновживань до множини повнозначних 
слововживань у аналізованому тексті, і виражається у відсотках (%). Розрахунки проводимо за формулою:  
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де: 
 

ρ – термінологічна насиченість тексту, відповідно: 
ρв-г т. – насиченість тексту вузькогалузевими термінами; 
ρм-г т. – насиченість тексту міжгалузевими термінами; 
ρз-н т. – насиченість тексту загальнонауковими термінами; 
Σт-в. − множина терміновживань у тексті; і відповідно: 
Σв-г т-в. − множина вузькогалузевих терміновживань у тексті; 
Σм-г т-в. − множина міжгалузевих терміновживань у тексті; 
Σз-н т-в. − множина загальнонаукових терміновживань у тексті; 
Σп.с-в. − множина повнозначних слововживань у тексті. 
Першим етапом визначення термінологічної насиченості кожного тексту був підрахунок кількості 

а) вузькогалузевих терміновживань, б) міжгалузевих терміновживань, в) загальнонаукових 
терміновживань та д) повнозначних слововживань загальновживаної лексики. Сума цих величин 
становить множину повнозначних слововживань у тексті. 

Аналіз тексту першого зразка, представлений навчально-богословським посібником, свідчить, що 
кількість вузькогалузевих терміновживань у ньому становить 4400 одиниць, міжгалузевих 
терміновживань – 1540 одиниць, загальнонаукових терміновживань – 660 одиниць, а загальновживаних 
повнозначних слововживань – 15400 слів. Підставляючи число вузькогалузевих терміновживань і число 
загальновживаних повнозначних слововживань у формулу 
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маємо число насиченості тексту вузькогалузевими термінами, яке становить 20 %.  
Відповідно обчислюємо насиченість тексту міжгалузевими та загальнонауковими термінами:  
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Насиченість тексту загальновживаною лексикою вираховуємо за формулою:  
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Загальну термінологічну насиченість тексту першого зразка визначаємо за формулою: 
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За таким порядком обчислюємо термінологічну насиченість фахових текстів інших жанрів. 
Результати усіх обчислень систематизуємо і відображаємо у зведеній таблиці, де фіксуємо обсяг 
вузькогалузевих, міжгалузевих та загальнонаукових термінів, а також загальновживаних слів, 
використаних у досліджуваних текстах, у числовому і відсотковому вимірі.  

Таблиця 1. 
Термінологічна насиченість англомовних різножанрових текстів з християнського богослов’я 
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Навчально-
богословські 
тексти 

22000 4400 20 % 1540 7 % 660 3 % 15400 70 % 30 % 

Тлумачні 
богословські 
тексти 

22000 8140 37 % 660 3 % 1100 5% 12100 55 % 45 % 

Богослужбово-
методичні 
тексти 

20000 8000 40 % 200 1 % 400 2 % 11400 57 % 43 % 

Науково-
богословські 
тексти 

21000 7980 38% 2940 14 % 630 3 % 9450 45 % 55 % 

Популярно-
богословські 
тексти 

20000 2000 10 % 120 0,6 % 120 0,6 % 17760 88,8 % 11,2 % 

 
Висновки. Результати аналізу термінологічної насиченості різножанрових фахових текстів з ХБ 

свідчать, що специфіка жанрового різновиду фахового тексту впливає на ступінь терміновживання у 
ньому. Загалом, усі зразки текстів, крім науково-популярного, відзначаються високим та середнім 
ступенем термінологічної насиченості, який коливається від 30 % до 55 %. З-поміж них виокремлюємо 
зразки, що мають найвищу ступінь термінонасичення, зокрема тексти спеціалізованого фахового 
журналу ''Theological studies'' як приклад наукової богословської літератури, тлумачні тексти отців 
Церкви як приклад жанру тлумачної літератури та тексти літургійних відправ як приклад богослужбово-
методичного жанру. Термінологічна насиченість цих текстів становить відповідно 55 %, 45 % і 43 %. 
Пояснення цьому знаходимо в жанрових особливостях текстів. Наприклад, у разі науково-богословської 
та тлумачної літератури автор переважно зорієнтований на донесенні до адресата певної духовної істини, 
яка багатоаспектно досліджується і розкривається в тексті, що вимагає залучення великого масиву 
відповідних термінологічних одиниць. У текстах богослужбово-методичного жанру увага зосереджена 
на богослужбових актах, які виражаються в молитвах, хвалебних піснях, проголошеннях, ритуальних 
діях священнослужителів і т. д., що зумовлює часте використання спеціальної фахової лексики. 
Важливим чинником також є фахова підготовка адресата, до якого спрямований текст. Спільною 
характерною особливістю текстів, які показали найвищу термінологічну насиченість є те, що їхнім 
адресатом є особи із спеціальною фаховою підготовкою: богослови, священнослужителі, студенти 
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духовних навчальних закладів, тощо. Цілком прогнозованим є низький результат терміновживання у 
тексті популярного журналу ''Christianity'', який становить 11,2 %, оскільки, як зазначалось вище, його 
адресатом є як номінальні віряни, так і невірні. Такі тексти не потребують спеціальних знань для їх 
розуміння, що пояснює значно обмежене використання у них власне термінів. Характерною особливістю 
фахових текстів ХБ є висока ступінь насиченості загальновживаною лексикою, яка коливається від 45 % 
до 88,8 % і, навпаки, низька ступінь насиченості міжгалузевими і загальнонауковими термінами, які 
складають відповідно від 0,6 % до 14 % і від 0,6 % до 5 %, що свідчить, на нашу думку, про певне 
відмежування ХБ від інших наук та постійну необхідність у тлумаченні християнських догматів 
засобами зрозумілої для реципієнта мови.  
Перспективою подальшого дослідження вважаємо когнітивно-дискурсивний аналіз новотворів у 

англомовній термінології ХБ. 
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Закреницкая Л. А. Терминологическая насыщенность англоязычных разножанровых 
профессиональных текстов (на материале христианско-богословского дискурса). 

Исследуется терминологическая насыщенность англоязычных разножанровых текстов по 
христианскому богословию. Определяется степень насыщенности разножанровых текстов 

христианского богословья узкопрофессиональными, межотраслевыми и общенаучными терминами. 
Анализируются факторы, обуславливающие степень терминологической насыщенности текстов 

разных жанров. 

Zakrenyts'ka L. A. Terminological Saturation of English Poly-Genre Special Texts 
 (on the Basis of Christian Theology Discourse). 

The terminological saturation of English Christian theology poly-genre texts are researched. The saturation 
level of inner-professional, inter-professional and outer-professional terms has been determined, and factors 

coursing the level of terminological saturation of texts of different genres have been analyzed. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАРТИНИ СВІТУ ПОЛІСЯНИНА  
(НА МАТЕРІАЛІ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) 

У статті проаналізовано різні види асоціацій, що отримані під час проведення асоціативного 
експерименту (1. Вербальні прості: парадигматичні, синтагматичні, тематичні, словотвірні, 

граматичні, фонетичні, власні назви, емоційно-оцінні. 2. Вербальні складені. 3. Невербальні.) на слова-
стимули лексики економічної сфери. Сукупність усіх реакцій дає змогу виявити особливості фрагмента 
картини світу полісянина, що полягають як у загальних уявленнях про світ, так і в індивідуалізованому 

баченні, сформованому під впливом екстралінгвальних чинників. 

Постановка проблеми. Останнім часом у різних галузях гуманітарних наук активізуються 
дослідження картини світу, наукової картини світу, мовної картини світу. Сприйняття людиною світу 
значною мірою залежить від мови, яка забезпечує семантичний зв’язок між різними сферами буття 
людини, проте виникає необхідність аналізу тих аспектів, які поки залишилися поза увагою лінгвістів 
або досліджені мало. До таких належить проблема відтворення фрагмента картини світу носіїв діалектів, 
що і зумовлює актуальність дослідження. 
Об’єктом дослідження виступає фрагмент національної картини світу, який обслуговує 

представників різних соціальних груп Полісся, задовольняючи їх комунікативні потреби. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження, що пропонується, є своєрідним 

продовженням досягнень вітчизняних і зарубіжних науковців, які охоплюють різні галузі знання: 
лінгвістику, етнолінгвістику, психолінгвістику, соціолінгвістику, психологію, етнопсихологію, 
культурно-історичну психологію, антропологію, культурологію, когнітивну науку та ін. 
(Н. Д. Арутюнова, Г. І. Богін, В. Г. Гак, Б. М. Гаспаров, І. А. Зимня, Ю. М. Караулов, Г. В. Колшанський, 
В. Г. Костомаров, О. С. Кубрякова, О. О. Леонтьєв, Ю. М. Лотман, О. В. Падучева, О. Г. Ревзіна, 
Ю. А. Сорокін, Ю. С. Степанов, В. М. Телія, Л. О. Чернейко, А. Д. Швейцер, А. Д. Бєлова, 
І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, І. В. Кононенко, М. П. Кочерган, В. М. Манакін, О. С. Мельничук, 
Г. П. Півторак, О. А. Семенюк, О. О. Селіванова, Ж. П. Соколовська, Г. М. Яворська, А. Вежбицька, 
J. Allwood, J. R. Anderson, R. S. Baron, J. W. Berry, M. Byram, E. Clark, H. Clark, M. Jonson, G. Lakoff, 
N. Miller, S. E. Nadel, T. Schwartz, S. Taylor, D. Wilson та інші). 
Мета дослідження – вивчення особливостей фрагмента картини світу Полісся через призму 

віддзеркалення в мові його носіями, що дає можливість, з одного боку, дослідити й описати світ у його 
різноманітті так, як він фіксований у мові і як його бачать носії мови, а з іншого – розглянути й описати 
те, як саме закріплюється в національній мові культура народу, його світобачення і світорозуміння. 
Матеріалом дослідження слугують асоціації, отримані під час проведення асоціативного 

експерименту. Використано описово-аналітичний метод з прийомами статистичного та порівняльного, 
типологічного й компонентного аналізів. Розвідку здійснено на абсолютно новому матеріалі за 
відсутності подібних досліджень на асоціативних показниках. 
Постановка проблеми. Картина світу – одне з фундаментальних понять, що описує людське буття. 

Поняття картини світу (в тому числі й мовної) базується на вивченні уявлень людини про світ. Якщо світ 
– це взаємодія людини та навколишнього світу, то картина світу – ''це результат переосмислення 
інформації про навколишній світ та людину'' [1: 69] (в тісній взаємодії знову ж таки з людиною). Людина 
не схильна помічати ті явища та речі, які знаходяться поза її уявленням про світ. Нам здається, що ми 
описуємо світ та об’єкти, які знаходяться в ньому, в той час як ми фактично описуємо наше відчуття, 
наше сприйняття світу [1: 69]. 
Картина світу – система образів (та зв’язків між ними), наочних уявлень про світ й місце людини в 

ньому, відомостей про взаємини людини з дійсністю (людини з природою, людини із суспільством, 
людини з іншою людиною) та самою собою. Образи й відомості найчастіше мають емоційне 
забарвлення; породжувані цією своєрідною конфігурацією образів й відомостей. Життєві позиції людей, 
їх переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності, ціннісні орієнтації та духовні орієнтири; будь-
які істотні зміни картини світу тягнуть за собою зміни в системі зазначених елементів [2]. 

Можна також уявити поняття ''картина світу'' як складну структуровану цілісність, що включає три 
головні компоненти: світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти об’єднані в картині 
світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином. Суб’єктом, або носієм, картини світу є 
й окрема людина, соціальні чи професійні групи. 

Безпосередня картина світу містить як змістовне, концептуальне знання про дійсність, так й 
сукупність ментальних стереотипів, які визначають розуміння та інтерпретацію тих чи інших явищ 
дійсності. Таку картину світу ми називаємо когнітивною, оскільки вона є результатом когніції (пізнання) 
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дійсності й виступає як результат діяльності когнітивної свідомості та базується на сукупності 
впорядкованих знань – концептосфери [3: 52]. 

В. Красних протиставляє картину світу та мовну картину світу: Мовна картина світу розуміється як 
''світ у дзеркалі мови'', а картина світу (образ світу) розуміється як ''відображення в психіці людини 
предметної навколишньої дійсності'' [4: 18]. 

Лінгвістичні когнітивні структури ''безпосереднім чином беруть участь у формуванні мовної картини 
світу, в той час як ''матеріалом'' формування (концептуальної) картини світу є, передусім, 
феноменологічні когнітивні структури. Останні мають (чи можуть мати) вербальну оболонку, тобто 
йдуть у парі з лінгвістичними когнітивними структурами'' [5: 67]. 
Мовна картина світу – це сукупність зафіксованих в одиницях мови бачень народу про дійсність на 

певному етапі розвитку народу [3: 54]. 
Мова є найважливішим засобом формування та існування знань людини про світ. Відображаючи у 

процесі діяльності об’єктивний світ, людина фіксує результати пізнання в слові. Вся ж система знань, 
набутих як особисто, так і внаслідок навчання, утримується у довгостроковій пам’яті людини за 
допомогою концептів, або ментальних прообразів. Концептуалізація, або понятійна класифікація, – це 
один із найважливіших процесів пізнавальної діяльності людини, що полягає в усвідомленні інформації, 
яка надходить до людини та призводить до утворення концептів, концептуальних структур та всієї 
концептуальної системи у мозку (психіці) людини. 

Кожен народ по-своєму розчленовує фрагменти світу та по-своєму називає їх. Формується світ тих, 
хто говорить цією мовою, тобто формується мовна картина світу як сукупність знань про світ, що 
фіксується у лексиці, граматиці, фразеології. 

Між картиною світу, як віддзеркаленням реального світу, та мовною картиною світу, як фіксацією 
цього зображення, існують складні відносини. Картина світу може бути представлена за допомогою 
просторових (верх – низ, правий – лівий, схід – захід, далекий – близький), часових (день – ніч, зима – 
літо), кількісних, етнічних та інших параметрів. На її формування впливають мова, природа та ландшафт, 
виховання, освіта та інші соціальні фактори, традиція тощо. Мовна картина світу не стоїть поряд із 
специфічними картинами світу (хімічною, фізичною тощо), вона їм передує та формує їх, тому що 
людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові, в якій закріплюється суспільно-історичний досвід 
– як загальнолюдський, так і національний. Останній і визначає специфічні особливості мови на всіх її 
рівнях. У силу специфіки мови у свідомості її носіїв виникає певна мовна картина світу, через призму 
якої людина бачить світ [6: 59]. 

Мовна картина світу формує тип ставлення людини до світу (природи, тварин, самої себе як елемента 
світу), визначає норми поведінки людини в світі. На думку Ю. Д. Апресяна, будь-яка природна мова 
відбиває певний спосіб сприйняття й організації (концептуалізації) світу. Висловлені в ній значення 
складаються у певну цілісну систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка є обов’язковою для 
всіх носіїв мови [7: 45]. 

Н. Лебедєва зазначає: ''Наша власна культура надає нам когнітивну матрицю для розуміння світу, 
тобто ''картину світу'' [4: 21]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що когнітивна картина світу – це сукупність концептосфери 
та стереотипів свідомості, що закладаються певною культурою чи субкультурою. 
Когнітивна картина світу у свідомості особистості є досить системною та впливає на сприйняття 

особистістю навколишнього світу.  
Національна когнітивна картина світу, з одного боку, є дещо абстрактною, а з іншого – когнітивно-

психологічною реальністю, що спостерігається в мисленні, пізнавальній діяльності народу, в його 
поведінці – фізичній та вербальній. Національна картина світу спостерігається в однаковій поведінці 
народу в стереотипних ситуаціях, у загальних уявленнях народу про дійсність, у висловленні ''загальних 
думок'' [3: 53]. 
Національна мовна картина світу (далі – НМКС) – це зафіксоване в лексиці відповідної мови 

специфічне бачення (тобто логічне осмислення, відчуття й оцінювання) реального світу й усього, що 
привноситься в нього людською свідомістю. Існує така кількість НМКС, скільки існує мов, кожна з яких 
відображає унікальний результат багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням 
і категоризацією буття людини [2]. 

Національна мовна картина світу є результатом відображення колективною свідомістю етносу 
зовнішнього світу в процесі свого історичного розвитку одночасно з пізнанням цього світу. Зовнішній світ 
та свідомість – це два фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої національної мови [2: 2]. 

Те, що зазвичай називають зовнішнім світом, навколишньою дійсністю або Всесвітом, може бути 
названо просторово-часовим континуумом (ПЧК). Таке визначення вказує на безкінечність і 
неперервність у просторі й часі. Однак етнос (його буденна свідомість) безпосередньо сприймає лише 
малу частину просторового континууму (ареал свого мешкання) протягом малої частини часового 
континууму. Тобто на національну свідомість, яка створює первинну модель світу, впливає тільки 
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невелика частина ПЧК – природно-кліматичні умови ареалу мешкання, які існували в історичний період 
мовного становлення конкретного етносу. Єдність зовнішнього світу, як фактор, котрий визначає 
спільність людської психології та мислення, на етапі формування НМКС різних народів не існувала. 
Природно, що підлягати лексикалізації могло лише те, що було присутнім безпосередньо в цьому 
середовищі. Увесь інший світ, єдиний і різноманітний, був недосяжним безпосередньо чуттєвому 
сприйняттю, відповідно не підлягав лексикалізації й не входив до моделі світу, яка будувалася цим 
етносом. Значно пізніше наукове знання зробило надбанням буденної свідомості багато фактів 
зовнішнього світу, які перебували поза межами безпосереднього сприйняття. НМКС розширилася за 
рахунок нових реалій, однак ступінь їхньої деталізації був мінімальним [2]. 

 Зовнішній світ і свідомість – це два фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої 
національної мови. Усе те, що перебуває за межами єдиного понятійного базису (тобто всі національно-
специфічні нюанси світоосмислення, світовідчуття та світооцінки), накладається на універсальну логіко-
понятійну основу й утворює ту частину НМКС, яка й несе в собі національну специфіку [2]. 

Неповторність НМКС полісянина стає очевидною під час аналізу реакцій на лексику економічної 
сфери під час проведення асоціативного експерименту з близько 500 опитуваними, які проживають на 
території Полісся. 

Усі реакції на стимульні лексеми розподілено на групи: 1.Вербальні прості: парадигматичні, 
синтагматичні, тематичні, словотвірні, граматичні, фонетичні, власні назви, емоційно-оцінні. 
2. Вербальні складені. 3. Невербальні. 

Найчисельнішою у полісян виявилася перша група асоціацій – парадигматичні та синтагматичні 
види реакцій. Парадигматичні за обсягом переважають синтагматичні. Парадигматичні – це реакції, що 
відрізняються від стимулу не більш, як за однією, хоча суттєвою, семантичною ознакою [8: 49-50]; це 
реакції, які належать до одного граматичного класу зі стимулом [9: 62], наприклад, ПОПИТ – потреба, 
ДЕФІЦИТ – нестача, АСОРТИМЕНТ – вибір, ДОХОДИ – прибутки, ЛІМІТ – обмеження, 
ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА – бренд, ЕКСПЛУАТАЦІЯ – використання, СПЕКУЛЯЦІЯ – перепродаж, 
ЛІЦЕНЗІЯ – патент, ГОТІВКА – каса, АВАНС – гроші, ПРИБУТОК – капітал. 

Як характерну рису категоріальних парадигматичних асоціацій варто назвати так звані ''дзеркальні 
асоціації'' [9: 84]. Асоціативні пари такого типу називають ще двоспрямованими або взаємними 
імплікаціями [10: 63], тобто це випадки, коли обидва компоненти асоціативної пари слів досить часто 
викликають взаємні асоціати, наприклад, БАНК – Аваль, АВАЛЬ – банк; БАНК – банкомат, 
БАНКОМАТ – банк; ВАРТІСТЬ – ціна, ЦІНА – вартість; БІЗНЕС – бізнесмен, БІЗНЕСМЕН – бізнес; 
ГРОШІ – банкноти, БАНКНОТИ – гроші; ПЛАТЕЖІ – борг, БОРГ – платежі; ЛОТ – аукціон, 
АУКЦІОН – лот. У деяких випадках – це антонімічні пари: ІМПОРТ – експорт, ЕКСПОРТ – імпорт. 

До синтагматичних належать реакції, які разом зі стимулом утворюють словосполучення. 
Л. Маршалова вважає, що доцільно називати синтагматичними асоціаціями такі, які разом із вихідним 
словом утворюють комбінацію, яка може бути в тексті [11: 5-13]. Серед усієї сукупності отриманих 
нами синтагматичних реакцій було виділено такі типи: Реакції, які вказують на конкретність: ЕКСПОРТ 
– машин (сукупність засобів), ЕКСПОРТ – продукції (сукупність предметів), ЕКСПОРТ – товарів 
(продуктів праці, що мають вартість); абстрактність: АКЦІЯ – доброчинності (те, що має вартість), 
ЛІКВІДАЦІЯ – аварії (пошкодження чогось), АГЕНТ – безпеки (ніщо не загрожує); якість: ТАРИФ – 
високий, МАРКА – нова (щойно з’явилася), ПРЕМІЯ – найвища; властивість: ІНФЛЯЦІЯ – галопуюча, 
РАХУНОК – достатній, ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ – достатній; різновид: БАНК – комерційний, 
ЗАСТАВА – прикордонна, МИТО – державне, КАСА – вечірня, НЕДОСТАЧА – грошова, ПЛАТЕЖІ – 
банківські; розмір: ЧЕК – короткий, АЖІОТАЖ – великий, ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ – малий, 
ПРЕМІЯ – велика; процесуальна ознака: ЧЕК – виданий, ІНФЛЯЦІЯ – зростаюча, БАЛАНС – 
затверджений. До синтагматичної групи належать реакції, які вказують і на дію, наприклад, ГОНОРАР 
– виплатив, БІЗНЕС – ведеться, БІЗНЕС – іде, БАНКОМАТ – видає, КОНТРАКТ – підписати, МИТО – 
платити, БОРГ – віддавати, ВКЛАДИ – вкласти, КРЕДИТ – оформляти, ПОДАТКИ – збирати. 

Тематичні асоціації – асоціації, які можуть утворити зі стимулом граматичне словосполучення в 
результаті граматичної зміни реакції або ж можуть бути вживаними в межах тематично обмеженого 
контексту (речення) [8] наприклад, ФІНАНСИ – люди (фінанси людей), СПЕКУЛЯЦІЯ – товари 
(спекуляція товарами), ПОСЛУГИ – банк (послуги банку), ЦІНА – товар (ціна товару), НАЦІНКА – 
магазин (націнка магазину). 

До словотвірних було віднесено всі реакції, які мають спільний корінь зі словом-стимулом. Реакції 
такої групи не є частотними у полісян, наприклад, ТОРГИ – торговельний, ПРИВАТИЗАЦІЯ – 
приватне, МОНОПОЛІЯ – монополіст. 

Д. Терехова до граматичних асоціацій відносить такі, які виступають граматичною формою 
відповідного стимулу [9: 63], наприклад, ТЕНДЕР (однина) – тендери (множина), КРЕДИТ (однина) – 
кредити (множина), ТОРГИ (множина) – торг (однина), САНКЦІЯ (однина) – санкції (множина). 
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До окремої групи асоціацій належать фонетичні. Це асоціації, у яких існує співзвучність між 
стимулом та реакцією, а семантичний зв’язок не виражений або ж виражений нечітко [8], наприклад, 
ОБЛІГАЦІЯ – махінація, ЛІКВІДАЦІЯ – конфіскація, ПАТЕНТ – клієнт, КОШТОРИС – штори, 
ТЕНДЕР – ґендер, тандем, ДЕВАЛЬВАЦІЯ – вальвація. 

До групи власних назв відносимо реакції, які є власними назвами конкретних і абстрактних понять, 
наприклад, ДЕМПІНГ – Тимошенко, КАПІТАЛІЗМ – Карл Маркс, ПІДПРИЄМЕЦЬ – Порш, ЯКІСТЬ – 
Китай, БЕЗРОБІТТЯ – Україна, СТРАХОВА КОМПАНІЯ – Оранта, БАНК – Аваль. 

Значну групу асоціацій у полісян займають емоційно-оцінні. ''Оцінка, – зазначає Е. Вольф, – мабуть, є 
універсальною категорією: навряд чи існує мова, в якій відсутня уява про гарно / погано'' [12: 9]. До 
першого типу належать слова (граматично – іменники, прикметники та прислівники), які виражають 
своєрідну оцінку запропонованому слову-стимулу, наприклад, ЗАРОБІТНА ПЛАТА – чудово, 
ПРИВАТИЗАЦІЯ – добре, ВАРТІСТЬ – нормально, ОПТ – прекрасно. До другого типу належать слова 
розмовно-просторічної лексики та вульгаризми, наприклад, БІРЖА – дармоїди, БІЗНЕСМЕН – гад, 
ЯКІСТЬ – фуфло, ВИРУЧКА – бабло, БЮДЖЕТ – заначка. До третього типу відносимо реакції, виражені 
вигуками, наприклад, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ – ура, КОРПОРАЦІЯ – ого, ЧЕК – ого-го-го, 
КОНТРАКТ – ура, КУПЮРА – м-да, АВАНС – ура, ВКЛАДИ – фе. 

Хоча завдання вільного асоціативного експерименту полягало в тому, щоб відреагувати на стимул 
першим словом, що спало на думку в зв’язку з почутим. Проте серед аналізованих наявні реакції, що 
складаються з двох і більше слів: МЕНЕДЖМЕНТ – організація діяльності, КАПІТАЛ – багато грошей, 
СТРАХУВАННЯ – збереження майна, ПІДПРИЄМЕЦЬ – ризикова людина, ЛІКВІДАЦІЯ – виплата 
боргу, ВАЛЮТА – іноземні гроші, АГЕНТ – особа, що представляє інтереси, ПРОЖИТКОВИЙ 
МІНІМУМ – встановлена кількість грошей, ПІДПРИЄМЕЦЬ – має свою фірму, РАХУНОК – відкрити в 
банку, ВКЛАДИ – не слід робити. Реакції цієї групи є одиничними свідченнями індивідуальної мовної 
свідомості полісянина. 

Досить цікаву й значну за обсягом групу реакцій у полісян становлять асоціації-знаки. Так, на 
почутий стимул деякі полісяни реагували знаком ''–''. Кількість його варіювалася від 1 до 73. Цей знак 
свідчить про відсутність відповіді реципієнта. На стимул ЦІНА реципієнти відреагували реакціями 5.50, 
1000, 790, 2.00, 1.00, де число вказує на кількість, сукупність певних предметів, ознак, властивостей 
тощо. Серед аналізованих реакцій наявна велика кількість пунктуаційних знаків, наприклад, на стимули 
ЗНИЖКА, КОШТОРИС, ПРЕМІЯ, ПЕНЯ реципієнти відреагували знаком оклику (!). 

Наприклад, в асоціативному полі стимулу ВАРТІСТЬ реакції перебувають у таких відношеннях: – 
1. Вербальні прості: Парадигматичні – 60 %. Синтагматичні – 11 %. Тематичні – 21,2 %. Словотвірні – 
0,33 %. Граматичні – 0,33 %. Фонетичні – –. Власні назви – –. Емоційно-оцінні – 2,17 %. 2. Вербальні 
складені – 3,97 %. 3. Невербальні – 1 %. 

В асоціативному полі стимулу КАПІТАЛ – 1. Вербальні прості: Парадигматичні – 81,7 %. 
Синтагматичні – 1,3 %. Тематичні – 2,9 %. Словотвірні – 0,5 %. Граматичні – 0,5 %. Фонетичні – 0,5 %. 
Власні назви – 1,5 %. Емоційно-оцінні – 1,6 %. 2. Вербальні складені – 8,3 %. 3. Невербальні – 2,2 %. 

Кожен із видів реакцій відповідно до свого відсоткового значення віддзеркалює як колективні, так й 
індивідуальні уявлення людини про певний предмет, процес, явище, дію чи ознаку. Систематизація 
аналізованих реакцій забезпечує можливість відтворення фрагмента картини світу полісянина. 
Специфічні особливості мови, в яких зафіксований унікальний суспільно-історичний досвід певної 
національної спільноти людей, є для носіїв цієї мови специфічним забарвленням цього світу, 
концептуалізацією, що формує цілісну систему поглядів, колективну філософію носіїв мови. 
Перспектива подальших досліджень передбачає розширення кола лексем економічної сфери 

використання та залучення більшої кількості інформантів з метою отримання результатів для 
відтворення більш повного фрагмента картини світу полісянина. 
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Кушмар Л. В. Особенности картины мира полисянина  
(на материале ассоциативного эксперимента). 

В статье проанализированы различные виды ассоциаций, полученные при проведении ассоциативного 
эксперимента (1. Вербальные простые: парадигматические, синтагматические, тематические, 

словообразовательные, грамматические, фонетические, имена, эмоционально-оценочные. 2. Вербальные 
сложные. 3. Невербальные) на слова-стимулы лексики экономической сферы. Совокупность всех реакций 

позволяет выявить особенности фрагмента картины мира полисянина, состоящие как в общих 
представлениях о мире, так и в индивидуализированном видении, сформированном под влиянием 

экстралингвистическиx факторов. 

Kushmar L. V. Features of the Polisianyn World Picture (Based on the Associative Experiment). 

Different kinds of associations have been analyzed in the article that are received during the associative 
experiment (1. Verbal simple: paradigmatic, syntagmatic, thematic, structural, grammatical, phonetic, proper 
names, emotionally-estimated. 2. Verbal complex. 3. Nonverbal) on words-stimuluses of the economic sphere. 
The totality of all reactions allows identifying the features of the fragment of the polisianyn world picture that 
are in general and individualized viewing of the world, formed under the influence of extralinguistic factors. 
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ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ПОСЛАННЯ 

Статтю присвячено дослідженню одного із жанрово-тематичних різновидів адресованої лірики – 
поетичного послання. На матеріалі теоретичних рефлексій послання в працях російських та українських 

літературознавців окреслюється його понятійний обсяг та виокремлюються художні ознаки, які 
визначають жанрову специфіку послання. В якості домінантної генологічної ознаки, яка визначає 
жанровий статус послання, пропонується розглядати введену автором в художньо-комунікативну 

структуру ліричного твору адресно-діалогічну настанову. 

Постановка проблеми. Серед проблем, які усе ще потребують теоретичного осмислення та 
опрацювання, важливе місце посідають питання жанрової природи лірики загалом і окремих її 
генологічних типів, зокрема. 
Актуальність цієї проблеми засвідчує вже хоча б той факт, що далеко не всі теоретики підтримують 

тезу про можливість жанрової ідентифікації лірики, стверджуючи натомість ідею її ''жанрової атрофії'' 
(С. Аверінцев, М. Андрєєв, П. Грінцер, Г. Маркевич, О. Михайлов, В. Сквозніков та ін. ). Втім, значна 
частина теоретиків притримується традиційної позиції стосовно того, що специфіку ліричного твору 
визначають як стильові уподобання його автора, так і притаманні йому усталені жанрові чинники 
(А. Каспрук, М. Гнатюк, М. Сулима, Е. Соловей, О. Астаф’єв, М. Ткачук, М. Кодак, Ю. Ковалів, 
Ю. Клим’юк, О. Ткаченко, Л. Фрізман, І. Грінберг, Н. Лейдерман, В. Грєхнєв, С. Бройтман, В. Халізєв, 
А. Боровська та ін.). 
Мета розвідки полягає в тому, щоб охарактеризувати понятійний обсяг поетичного послання та 

визначити його жанрову специфіку. 
Виклад основного матеріалу. Послання, поряд із присвятою та віршованим листом, є одним із 

жанрово-тематичних різновидів адресованої лірики – метажанрового утворення, яке вбирає до себе 
ліричні твори із підкресленою діалогічною настановою, розрахованою на комунікацію із особою 
внутрішньотекстового адресата. 

Питання жанрової специфіки послання є чи не найбільш дискусійним у сучасному літературознавстві. 
Вже О. Сумароков, російський поет та теоретик вірша ХVІІІ ст. вважав епістолу гнучким жанром, стиль 
якого визначається особливостями його власного змісту. Жанрову невизначеність послання, його 
здатність легко пристосовуватися до генологічних ознак інших ліричних жанрів констатували майже всі 
теоретики епохи романтизму, більшість з яких виступали і як поети, засвідчуючи генологічні 
метаморфози жанру послання власною поетичною практикою. Жанровий універсалізм послання 
зауважують і сучасні російські літературознавці: "Особлива синтетичність цього жанру, здатність його 
вбирати ознаки споріднених жанрів (оди, елегії, сатири, мадригали і т. д.), – зауважує Л. Кіхней, – 
нерідко схиляє дослідників до думки, що даний жанр із часом втрачає свій специфічний зміст, 
розчиняється в ліричному вірші з розпливчастими жанровими ознаками. Питання жанрової визначеності 
лірики є одним із найскладніших, якщо підійти до нього з урахуванням поетичної практики не тільки 
XIX, а й XX століття. / ... / Але якщо в цьому потоці поезії якийсь жанр і виявив свою 
життєспроможність, здатність не тільки міняти деякі жанрові ознаки, а й зберігати "пам’ять жанру", його 
усталеність, то це саме послання" [1: 19-20]. 

Здатність послання змінювати свій "жанровий вигляд", пристосовуючи його до генологічних ознак 
інших поетичних форм, втім, зовсім не означає, що саме воно позбавлене чітких жанрових орієнтирів. 
Так, з одного боку, не заперечуючи здатність послання адаптуватися до генологічних ознак інших 
ліричних жанрів, російська дослідниця Л. Кіхней, з іншого боку, чітко відмежовує у посланні власне 
його відмінні ознаки: "Якщо, враховуючи широкий спектр різних поглядів, усе ж спробувати 
сформулювати загальну жанрову характеристику послання, то в ньому, на наш погляд, варто б 
акцентувати такі аспекти. Послання – це віршований твір, розрахований на цілком певного реального 
адресата (індивідуалізованого або узагальненого), названого у самому тексті твору. Головною у посланні 
є настанова на "діалог" з адресатом на ту або іншу, актуальну для автора тему (предметом розмови 
можуть бути взаємостосунки кореспондентів, їхні життєві та творчі погляди, філософські, естетичні, 
суспільно-політичні проблеми). Адресат послання може бути названий прямо (експліцитно) – у назві, в 
іменному зверненні, а також опосередковано (імпліцитно). В останньому випадку вказівка на нього 
міститься в самій художній структурі твору і виявляє себе через звернення, заклики, прохання і т. п., а 
також через передбачуване знайомство адресата з неповторно-своєрідною ситуацією, зображеною у 
творі. Послання як жанр визначається саме настановою на діалог з адресатом" [1: 19-20]. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (71). Філологічні науки 

202 

Як і Л. Кіхней, більшість теоретиків у ролі головної відмінної жанрової ознаки послання відмічають 
реалізований у його художній структурі фактор адресації, який створює відповідну, притаманну саме для 
даного жанру комунікативну ситуацію: "жанровою домінантою послання є комунікативна ситуація (її 
ознаки визначені Р. О. Якобсоном), що передбачає наявність "ідеального" співрозмовника, який стає alter 
ego автора. Така ситуація обумовлює особливий "інтимний" зміст і особливий код повідомлення, 
зрозумілий автору і адресату, "тіло листа" як різновид контакту і "особистісний" контекст послання. 
Незалежно від варіантів жанрової декларації (епістола, лист, власне послання), послання, як правило, 
містить пряме (називання) або опосередковане (вказівка адресата або адреса) авторське маркування 
жанру у заголовку" [2: 178]. Т. Круглова вважає, що "робоче визначення жанру послання пов’язане з 
категорією ліричної адресації: послання – це віршований твір, розрахований на реального адресата 
(одиничного або узагальненого), названого в самому тексті вірша, твір, що має функціональну настанову 
на "співбесіду" з адресатом на ту чи іншу актуальну для автора тему" [3: 37] Аналогічне визначення 
формулює й П. Кузнєцов: "послання – це ліричний вірш, орієнтований на імітацію діалогу з адресатом, 
причому останній повинен бути згаданий у тексті вірша чи його назві, якщо ця імітація має формальний, 
умовний характер. / ... / Теза сучасників про те, що послання – це "всього лише" лист у віршах, не може 
бути некритично прийнята – навіть ті зразки жанру, які зовні близькі до листів, лише використовують 
деякі їх формальні ознаки як художні прийоми" [4: 61]. Фактор адресації, на думку дослідниці 
А. Боровської, "є жанрововизначальним, таким, що дозволяє провести межу між діалогічною лірикою і 
формами послання, присвяти й листа. Діалогічна поетика послання й суміжних жанрових форм 
передбачає емфатичний монолог, звернений до адресата. Формально адресація виявляється в 
заголовковому комплексі, в системі апелятивів, риторичних конструкцій та ін., тобто у такій естетичній 
організації, яка сугестивно впливає на конвенційно залучених слухачів. Діалогічна інтенція й супутня їй 
авторська емоційнійсть виступають головними жанроутворюючими факторами, що організують 
структуру та словесну тканину адресованих поезій, як послань (з експліцитною адресацією), так і 
присвят (з імпліцитною адресацією)" [5: 17]. 

Діалогічна настанова, введена автором в художньо-комунікативну структуру його ліричного твору, 
виступає в ролі домінантної генологічної ознаки не тільки для жанру послання, а й для усієї адресованої 
лірики загалом. На думку Є. Дмітрієва, "адресовані жанри за усієї їхньої "гнучкості" майже не співпадають 
з інтроспективними жанрами: любовною медитацією або елегією, навіть за наявності конкретного адресата. 
Основою любовних монологів є не настанова на спілкування, а рефлексія почуття ліричного героя, аналіз 
його внутрішнього світу, який інколи реалізується опосередковано – через "сферу буття" іншого індивіда. 
Настанова на спілкування є основним формоутворюючим фактором, що організує структуру та словесну 
тканину адресованих жанрів. Їх зміст завжди "обернений" до адресата, зорієнтований на його сприйняття. 
Авторське висловлювання – не тільки "про присутнього", але й до присутнього, який може відповісти 
автору, це висловлювання, яке "очікує" відповідної реакції. Ось чому на перший план в структурі 
адресованих жанрів висуваються риторичні фігури та інші формальні показники спілкування, які немовби 
передбачають реакцію-відповідь співрозмовника. Ймовірно, уся структура ліричного висловлювання була б 
інакшою, якби не передбачала уявну особистість кореспондента, слухача, читача. Стильова система стає 
"розімкнутою". Автор може прямо трансформувати чуже слово; перефразувати текст адресата, створити 
імітацію його стильової манери і т. п. Звідси – особлива семантична насиченість ліричного висловлювання 
в адресованому поетичному тексті" [6: 321]. 

Водночас, варто зауважити, що не всі теоретики акцентують у жанровій специфіці послання фактор 
адресації, чи навіть просто наявність певної комунікативної ситуації. Так, Г. Поспєлов не вважає 
жанровою ознакою послання його комунікативну спрямованість. На його думку, властиве для послання 
звернення до адресата є лише прийомом, який виконує функцію мотивування: "послання – це 
мотивування ліричної медитації, що починається зі звернення до тієї чи іншої особи. Це зазвичай лише 
зовнішній привід для висловлювання, який сам по собі ще нічого не говорить про те, з чим і для чого 
поет до когось звертається. Такий прийом мотивування може бути застосований в різних жанрах – в оді, 
елегії, романсі, ліричній сатирі, епіграмі тощо" [7: 154]. Ю. Лотман, зауважуючи стилістичну 
нейтральність послання, яка дозволяє поетові вільно говорити про свої філософські погляди, про свої 
враження від певної події, зрештою, про свій настрій або самопочуття, констатує: "послання – це не 
абстрактні роздуми, звернені до якоїсь особи, а ліричний вірш, у якому чуємо голос самого поета. Інколи 
воно може перетворитися немовби на сповідь, у якій йдеться про глибокі особисті переживання" [8: 181].  

З іншого боку, окремі теоретики, стверджуючи діалогічну настанову як головний жанровизначальний 
фактор послання, при цьому роблять і певні застереження щодо специфіки діалогізму, реалізованого в 
текстах творів. Як зауважує Є. Дмітрієв, "в адресованих жанрах немає завершеної картини спілкування. 
Мова йде лише про діалогічні настанови, але не про сам процес діалогу. Оскільки співрозмовник як 
носій мови залишається за межами літературного твору, то перед нами монологічно організоване, але 
діалогічно орієнтоване мовлення, немовби одна зі стадій діалогу, що відбувається зараз, в теперішньому 
часі. Це створює "відкритість" адресованих жанрів, включеність їх у життєвий контекст, ініціює 
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віршовані відповіді адресата (особливо поширені в середовищі поетів-романтиків і символістів ). 
Кореспондент при цьому є не стільки об’єктом переживання, скільки суб’єктом спілкування" [6: 319].  
Висновки. Таким чином, попри дискусійні погляди вчених на специфіку жанрової організації 

послання, можна стверджувати, що в якості домінантної генологічної ознаки, яка визначає жанровий 
статус послання, виступає введена автором у художньо-комунікативну структуру ліричного твору 
адресно-діалогічна настанова. Дослідження жанрової специфіки послання варто продовжити з 
врахуванням контексту його художньої взаємодії з іншими жанрово-тематичними різновидами 
адресованої лірики – присвятою і віршованим листом. 
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Назарец В. Н. Жанровая специфика послания. 

Статья посвящена исследованию одной из жанрово-тематических разновидностей адресованной 
лирики – поэтического послания. На материале теоретических рефлексий послания в трудах российских 
и украинских литературоведов исследуется его понятийный объем и выделяются художественные 

признаки, которые определяют жанровую специфику послання. В качестве доминантного 
генологического признака, определяющего жанровый статус послания, предлагается рассматривать 
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введенную автором в художественно-коммуникативную структуру лирического произведения адресно-
диалогическую установку. 

Nazarets' V. N. The Genre Specifics of the Message. 

This article deals with the research of one of the genre-thematic variety of the addressed lyrics – poetic message. Its 
conceptual volume is investigated and artistic signs which determine the genre specifics of the message are marked 
out on the material of the message theoretical reflections in the works of the Russian and Ukrainian philologists. 

The author proposes to consider the addressed-dialogic aim introduced into the artistic-communicative structure of 
the lyric work as the dominant genological sign defining the genre status of the message. 
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РОМАНТИЗМ ЯК ВІДКРИТТЯ ЛЮДИНИ 

У статті досліджено антропоцентричну домінанту романтизму як культурно-мистецького напряму. 
Власне, поява самого цього напряму була викликана гуманітарною кризою раціоцентричної 
класицистичної свідомості. Романтики запропонували суб’єктивно-ідеалістичну концепцію 

світосприймання, а також новий тип гуманізму – діалектичний, будований на діалозі людино- й 
богоцентризму. Значну увагу у статті приділено характеристиці ключових рис романтизму – тяжінню 

до якнайширшого універсалізму та екзистенційності. Окремо розглянуто специфіку 
західноєвропейського романтизму (соціоцентричного) і східноєвропейського (націоцентричного). 

На межі ХVІІІ-ХІХ століть в Європі очевидною стала чергова гостра гуманітарна криза, спричинена 
раціоцентричною модерною свідомістю. 

Це була криза ренесансового гуманізму, який спокушав людину поклонятися собі, своїм фізіологічним 
потребам, а не Богові. Прагматична людина щодалі розкріпачувалася, відмовлялася від різноманітних 
"умовностей", себто від культури (яка і є набором загальноприйнятих, сакралізованих умовностей). 

Це була криза традиційного імперсько-станового устрою. Поневолені верстви й народи піднімалися 
на боротьбу за створення національних держав з республіканським устроєм. Відтепер не аристократія, а 
широкі народні маси, нації стають рушієм історичних процесів. Розпочинається епоха національностей, 
національного духу. 

Нарешті, це була криза об’єктивізму, інтегрального детермінізму. Останній корифей класичної 
(теоретичної) філософії Гегель дійшов сумного, але цілком закономірного висновку: усе, що розумне, те 
є, отже, нічого більш не має бути. Значить, людина – лише один з етапів становлення абсолютного духу, 
немає місця для її самовияву, свободи, творчості. 

Але живу, активну людину обходило не так теоретичне питання "що є?", як практичне – "що має 
бути?", "чого мені прагнути?", "заради чого жити?". Для Гегеля такі питання позбавлені будь-якого 
сенсу, навіть смішні. Бо ж недійсна, не наявна істина – уже не істина, а порожня фантазія. Одначе сам 
історичний досвід спростовує гегелівський скепсис. Адже історія – це, властиво, реалізація людською 
діяльністю того, що спочатку з’являється лише як суб’єктивний, неуречевлений ідеал. "Те, що тепер є, 
раніше тільки повинно було бути, дійсне було тільки бажаним; однак воля перейшла в дію, а дія 
залишила речові результати. Таким чином, між тим, що є, і тим, що має бути, між дійсним і бажаним, 
між світом пізнання і світом хотіння немає безумовної окремішності, одне постійно переходить у друге, 
немає між ними межі, й абстрактна філософія, стверджуючи таку межу, стверджує цим самим лише свою 
власну обмеженість" [1: 94]. Той же історичний досвід засвідчує: бажане буває для людини важливішим, 
аніж реальне. Бо, не маючи перед собою ідеалу, без прагнення до чогось світлішого, вищого, ми 
деградуємо. На противагу логіці Гегеля, Гете заявляв: "Людині треба казати, якою вона має бути. Якщо 
їй казати, якою вона є, вона буде гіршою" [2: 28]. 

Реакцією на цю кризу й пошуком порятунку від неї став романтизм. Він забезпечив фундаментальну 
зміну вектора духовного, суспільно-політичного розвитку, еволюцію філософії, науки, етичної, 
естетичної думки й художньої практики. 

Чітко спрацював помічений Шиллером і докладно описаний Юнгом дихотомійний психологічний 
механізм становлення людського духу. За монадним принципом – домінування екстравертного 
психотипу спричинило домінування інтровертного. 

Виявив себе також описаний Е. Нойманом механізм компенсації культурного канону: життєва сила 
колективного позасвідомого намагалася збалансувати свідомісно-раціоналістичну крайність модерної 
мегаепохи [3: 162-165]. 

Якщо в добу просвітництва європейці відкривали для себе античний світ, то в добу романтизму – свій 
власний, середньовічний, велику й рятівну християнську культуру. Що важливо: романтики не протиставляли 
античність і християнство, а намагалися простежити й озвучити взаємодоповнювальний діалог цих 
титанічних духовних досвідів, картин світу (згадати хоч би поему в прозі Шатобріяна "Мученики"). 

Звичайно, "варто брати до уваги, що романтизм не був монолітною художньою системою, існує в 
ньому чимало течій і шкіл… із власними істотними особливостями, своєрідними інтенціями і 
структурами" [4: 32]. І все ж основа світосприймання романтиків однорідна, спільна. Визначають її, 
насамперед, суб’єктивізм, антропоцентризм, екзистенційність. Уже Гегель зауважив цю ключову 
домінанту: "Світ душі святкує перемогу над зовнішнім світом… Істинним змістом романтизму є 
абсолютне внутрішнє життя, а відповідною формою – духовна суб’єктивність як осягнення своєї 
самостійності й свободи" [5: 89]. 

Сучасні дослідники (філософи, культурологи, літературознавці) практично одностайні у тому, що "людина 
– найбільша цінність для романтиків і наріжний камінь романтичної естетики" [6: 6; 7: 148-151; 8: 25-35]. 
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Романтики висунули засадничо новий погляд на особистість та її проблеми. "Вони відмовилися від 
уявлення про незмінні якості і постійну залежність людини від Бога та суспільних обставин, побачили в ній 
безмежність проявів внутрішнього світу, небачені можливості для саморозвитку й одухотворення дійсності. 
Людина для романтиків – найбільша таємниця, поєднання різнорідних начал, у протиборстві яких 
відбувається розвиток особистості. Романтики першими поглянули на людину не зовні – з навколишнього 
середовища, а зсередини – крізь призму її прихованих бажань, мрій, прагнень та ідеалів" [6: 5]. 

Тому романтизм запропонував новий, поступальний тип гуманізму – на відміну від гуманізму 
традиційного, раціоналістичного, саморуйнівного. Необхідною передумовою нового гуманізму є 
діалектичний взаємозв’язок, діалог людино- й богоцентризму. Проблему цього взаємозв’язку докладно 
розглядає М. Бердяєв. Нібито цілком гуманістична максима: "Людина – мірило всіх речей", – підкреслює 
мислитель, – стала, як це не дивно на перший погляд, джерелом релятивізму, скептицизму і позитивізму. Бо 
замкнута в собі, від'єднана від космосу, від абсолютного буття, людина менше за все може бути мірилом 
речей. Тоді вона деабсолютизується, зводиться до відносного стану, до краплі в морі світової необхідності. 

Саме екзистенційна революція зумовила одну з визначальних характеристик романтизму – тяжіння 
до якнайширшого універсалізму: взаємопереплетення, взаємодоповнення філософії – богошукання – 
мистецтва – політики, різних видів мистецтва, різних жанрів, античної й християнської традицій, 
інтимного – громадянського – релігійного, актуального й вічного, конкретно-чуттєвого й узагальненого 
тощо. Так декларувалася пізнана романтиками голографічна цілісність світу, буття. 

Вочевидь, якраз екзистенційний універсалізм, потужно явлений романтиками, забезпечив, 
насамперед, отой якісний стрибок європейської цивілізації у ХІХ столітті, на якому акцентує К. Ясперс. 
Тоді "на Заході відбувся той єдиний, значущий, істотний для всього світу прорив, наслідки якого 
привели до ситуації наших днів й остаточне значення якого усе ще не виявилося повністю". Цей прорив 
"і складає сутність Європи як формальної первини світу" [9: 96]. 

Екзистенційний богоцентризм, діалогізм, універсалізм романтиків зумовили їхню відкритість 
позасвідомому містичному, їхню ідеалістичну настанову. Як зауважує В. Жирмунський, саме романтики 
відродили середньовічне містичне почуття, "себто позитивне почуття присутності нескінченного, 
божественного у всьому скінченному й земному – в природі і в душі людини". При цьому дослідник 
констатує важливу відмінність: "…у романтизмі містичне почуття не спрямоване в інші світи, не 
заперечує життя, як це було в середньовіччі: усе життя, у всій своїй розмаїтості, у всій своїй повноті 
приймається й благословляється романтиками як таке, що несе в собі божистий сенс" [10: 17]. 

Отже, екзистенційна домінанта не давала романтикам відірватися від землі, від конкретики життя, а з 
другого боку, богоцентризм спонукав підносити, освячувати цю земну конкретику. "У світогляді 
романтиків, – аргументовано доводить Д. Наливайко, – за винятком хіба що "байронічної школи", 
відсутнє субстанційне протиставлення духу і природи, навпаки, у світобудові вони вловлювали глибинну 
іманентну гармонію і оприявнювали її у своїй творчості" [4: 33]. 

Одна з ключових проблем романтичної етики: чи можна задля блага чинити насильство? Найчастіше, 
після болісних сумнівів і хитань, на це непросте запитання давали негативну відповідь. Насильство, 
ненависть дуже швидко й непомітно добрі наміри перетворюють на лихі висліди (пригадати хоч би 
романи Г. Мелвілла "Мобі Дік" і Е. Гофманна "Еліксир диявола"). 

Єдина сила, яка, на переконання романтиків, здатна подолати зло, є любов, самозречена – 
християнська любов. Гофманн у згаданому романі устами однієї з героїнь (Аврелії) твердить: 
"…Всеосяжна мета з’єднала нас любов’ю, що панує над зірками і не має нічого спільного із земним 
щастям. Лукавому ворогу людському вдалося приховати від нас глибоке значення нашої любові і 
спокусити нас найжорстокішими своїми знадами так, що ми тільки шляхом земного осягнули собі 
небесне" [11: 276]. 

Головною цінністю романтиків поруч із любов’ю стає свобода. Це – основна передумова нормального, 
природного існування особистості і суспільства (тоді як ідеалом класицизму було підкорення людини 
обов’язкові, її підпорядкованість суспільству). Прагнення свободи, заклик до духовного, суспільного 
звільнення людини і людства визначають патос багатьох і багатьох романтичних творів, ідей. 

Одначе засадничий лібертизм зумовив ще одну таку ж засадничу рису романтизму – трагізм. 
Романтики особливо болісно переживали драматичні суперечності свободи й любові, буденності, 
детермінованості матеріального світу. 

Поглиблює драматичну ситуацію компенсаторна функція романтизму. Як доводить Е. Нойман, 
"велике мистецтво такого роду майже завжди містить у собі трагедію. Компенсація культурного канону 
означає протистояння йому себто протистояння свідомості й цінностям епохи. Митець, місія якого 
полягає в компенсації культурного канону і свідомості є, зазвичай, ізольованим індивідом, героєм, 
котрий має зруйнувати старе для того, щоб дати можливість зійти сонцю нового" [3: 162-163]. 

Переживати тотальний трагізм романтикові допомагав специфічний стан душі, який згодом назвали 
романтичною іронією. Якщо метою просвітницької іронії було виявити й висміяти наївну 
простодушність, розумову обмеженість, тупість об’єкта [12: 56-57], то іронія романтична – це погляд на 
трагікомічний карнавал повсякдення, в якому постійно зневажається любов і свобода, із сумовитою, 
співчутливою усмішкою; це розуміння факту, що, за Шпенглером, збагнути суперечливу тотальність 
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цього парадоксального світу можна тільки за допомогою амбівалентної філософії; це одночасне 
усвідомлення неможливості й потреби повністю осягнути реальність [13: 32, 258, 437; 14: 222]. 

Шляхом же подолання світового трагізму для романтиків була творчість, насамперед, мистецька. 
Ще Шиллер пов’язував поняття свободи і краси ("краса є свобода у вираженні"), а Шеллінг твердив: 
"Мистецтво – це найвища форма поєднання природи і свободи" [19: 117]. Філософським обґрунтуванням 
потреби і рятівної сили творчості для романтиків слугувала настанова, за якою немає нічого завершеного 
й самодостатнього, усе в світі взаємопов’язане, взаємодіє у всезагальному русі. Світ недосконалий, бо 
недосотворений. Тому найважливіша місія митця – деміургійна. Вона прикметно визначає надмету будь-
якої творчості (містичної, мистецької, технічної) як зазначає В. Соловйов: це – "спілкування з вищим 
світом шляхом внутрішньої творчої діяльності" [1: 174]. 

Важливу у цьому контексті відмінність західно- і східноєвропейського романтизму підкреслює 
Д. Наливайко [16: 17-18]. Зі зрозумілих суспільно-історичних причин західноєвропейські романтики 
зосередилися на соціальній проблематиці – на критиці буржуазної моделі життєустрою, яка 
утверджувалася після грандіозних потрясінь і надій кінця ХVІІІ століття. Це обивательське, цинічно-
корисливе "царство крамаря" романтики сприймали як "обман" історії, тому розчаровано впадали у 
"світову скорботу" або намагалися "виправити" історію. Цим можна пояснити наближення П.-Б. Шеллі, 
Г. Гейне, В. Гюго, Жорж Санд та інших до ідей утопічного соціалізму. Тим паче конфлікт 
східноєвропейських романтиків з історією розгортався в іншій площині – національно-культурній і 
національно-політичній. 

Саме романтики відкрили етно-національні цінності, докладно розробили націоналістичну ідеологію, 
"за їхніми почуваннями, кожен народ має свою окрему колективну душу, яка стане вільною тільки тоді, 
коли державні кордони відокремлять його від інших народів" [17: 565]. Інакше й бути не могло: 
зосередження на неповторній душі особистості неминуче привело до відкриття такої ж колективної, 
національної душі. 

Особливу роль у формуванні романтичної, зокрема націоналістичної естетики відіграв Й. Г. Гердер. 
Уже наприкінці ХVІІІ століття він висунув програму оновлення європейської культури через її звернення 
до національних, народних джерел. Якщо в класицистичну добу (упродовж ХV-ХVІІІ століть) 
домінувала наднаціональна естетико-художня парадигма, виведена з античної традиції, то романтизм 
прийняв народно-національні художні джерела за основу творчості. 

Найбільш виразно ця настанова зреалізувалася в одній із найпотужніших течій напряму – 
фольклорному романтизмі. Прикметно, що сформувалася вона в Німеччині на початку ХІХ століття – у 
час, коли ця нація опинилася під владою Франції. Поневолення загострило національні почуття німців, 
викликало патріотичний рух опору. Тоді ж активізувалася народно-фольклорна традиція у літературі, 
насамперед, у творчості митців гейдельберзької школи (А. фон Арнім, К. Брентано, Я. і В. Грімм, 
Й. фон Айхендорф). Якщо їхні попередники – енські романтики – під національним розуміли, 
насамперед новоєвропейське, середньовічне, християнське на противагу античному, греко-латинському, 
то в гайдельбержців уперше з’являється поняття національного як властивого лише німецькому етносу. 
Вони розпочали активне збирання і публікацію фольклорних багатств і створили новий тип поезії – на 
народнопісенній основі. Брати Грімм привернули увагу аж до мітологічного пласту народної творчості. 
Мітологію вони трактували як синкретичну основу національної духовності і як найглибше підґрунтя 
поезії [6: 32-33; 16: 5-6; 18: 31-32]. 

Послідовні екзистенційність і мітологізм зумовили засадничий синкретизм, універсалізм романтичної 
творчості. Цю закономірність передбачив ще Шеллінг на початковому етапі становлення нового стилю 
доби. Він писав: "Якщо філософія колись народилася з поезії на взірець того, як це відбулося й з усіма 
іншими науками, що саме так наближалися до своєї досконалості, то можна сподіватися, що й нині всі 
науки разом з філософією після свого завершення окремими струмками увіллються назад у той 
всеохопний океан поезії, з якого вони вийшли" [27: 92]. 

Особливо парадоксальним в очах сучасних дослідників постає злиття модерної екзистенційної свідомості, 
авторської літератури і міту. Скажімо, Валентина Заманська підкреслює: "Мітологічна й екзистенційна 
метасвідомість є історично двома найбільш віддаленими (і, посутньо, протилежними) типами" [20: 27]. Те ж 
констатує М. Епштейн: "Один із найглибших парадоксів культури ХХ століття – поєднання того, що в суті 
своїй уважалося непоєднанним, формування нового типу художнього образу, в якому зливаються риси 
літератури й міту" [21: 251]. Як бачимо, таке поєднання відбулося ще у ХІХ-му столітті. 

Таким чином, романтизм завше має залишатися в нашому полі зору, адже саме там корениться й потужно 
обґрунтовується така актуальна для сучасної культури, цивілізації загалом персоналістична настанова. 
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Матеріал надійшов до редакції 29.05. 2013 р. 

Пахаренко В. И. Романтизм как открытие человека. 

В статье исследована антропоцентрическая доминанта романтизма как направления в культуре и 
искусстве. Собственно, появление этого направления было обусловлено гуманитарным кризисом 

рациоцентрического классицистического сознания. Романтики предложили субъективно-
идеалистическую концепцию мировосприятия, а также новый тип гуманизма – диалектический, 
построенный на диалоге человеко- и богоцентризма. Значительное внимание в статье уделяется 

характеристике ключевых черт романтизма – тяготению к широкому универсализму и 
экзистенциальности. Отдельно рассматривается специфика западноевропейского романтизма 

(социоцентрического) и восточноевропейского (нациоцентрического). 

Pakharenko V. I. Romanticism as a Man’s Discovery. 

The anthropocentric dominant of Romanticism as a cultural-artistic style is investigated in the article. This style 
has appeared due to the humanistic crisis of the ratio-centric classical consciousness. Romanticists have offered 
the subjective-idealistic conception of the world-outlook, and a new type of humanism – dialectical. It is based 

on the dialogue between the -man and God centric. The main attention in the article is given to the 
characteristics of the basic features of Romanticism – the universalism and existence. The specificity of the 

Western European Romanticism (socio-centric) and East European (nation-centric) is considered. 
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" БАЛАДА РЕДІНҐСЬКОЇ В’ЯЗНИЦІ" ОСКАРА ВАЙЛЬДА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД НА МОВУ ЇДИШ: 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ КОНОТАЦІЇ 

На основі методу порівняльного перекладознавчого аналізу в статті здійснено спробу вивчення 
особливостей конотативного забарвлення новоєврейських лексем у перекладному тексті твору 

Оскара Вайльда "Балада Редінґської в’язниці". Виокремлюючи в тексті оригіналу три основні мотивні 
комплекси, автори розглядають специфіку конотативного забарвлення лексем, які залучаються для їх 
експлікації, та порівнюють результати своїх спостережень із відповідними параметрами цільового 

тексту в широкому лінгвокультурному контексті. 

Актуальність теми нашого дослідження обумовлена, передусім, тим, що саме питання стилістики 
новоєврейської мови залишаються найменш розробленими не лише в українській, але й у світовій 
їдишистиці. Найпростішим поясненням такого стану речей може слугувати той факт, що, залишаючись 
протягом тривалого історичного періоду мовою, насамперед, побутового спілкування, новоєврейська 
мова в принципі не розглядалася як така, що може слугувати для перекладу творів світової класики. 
Короткий період активного практичного впровадження та академічного вивчення їдиш, який 
супроводжувався розвитком традиційних та виникненням нових функціональних стилів, завершився 
репресіями кінця 30-х і початку 50-х рр. в СРСР, з одного боку, та Катастрофою 1939 – 1945 рр., з іншого 
боку. Вищезгадані події, в першому випадку, призвели до фактичної заборони серйозної наукової роботи 
з проблем їдишистики, а в другому – до появи кардинально нового не лише політичного, але й 
лінгвістичного атласу післявоєнної Східної Європи. Таким чином, станом на початок 50-х рр. ХХ ст. 
єдиним потужним центром вивчення мови їдиш залишався Нью-Йорк, де було відновлено роботу 
Єврейського наукового інституту (більш знаного як jיִיוו – YIVO), а на межі 70-х – 80-х рр. позицію 
лідера у вивченні новоєврейської проблематики зайняв Оксфордський центр їдиш. Однак, з огляду на 
об’єктивні причини, серед яких варто, передусім, назвати виразну проівритську позицію тодішнього 
ізраїльського керівництва, мова йшла не так про розвиток, як про збереження новоєврейської культурної 
– і, зокрема, мовної – спадщини.  

Виразні паралелі вищезгаданих екстралінгвістичних обставин, які детермінували розвиток їдиш у ХХ 
столітті, можна простежити шляхом аналізу та порівняння двох класичних праць зі стилістики 
новоєврейської мови, а саме "Стилістики їдиш" Н. Штіфа та "Виправлених виправлень" (תקני תקנות) Д. 
Каца. В першому випадку очевидним є заідеологізовано-прескриптивний підхід автора, який відверто 
акцентує увагу на злободенних питаннях практичного характеру, будь-що намагаючись "підтягнути" 
мовні ресурси їдиш до діловодських стандартів епохи раннього СРСР. Так, з 172 сторінок книги 114 
присвячено проблемам "паперової мови", а 27 відведено на регламентацію особливостей вживання 
конструкцій із прийменником [1] פון. В другому випадку маємо ґрунтовне наукове дослідження, автор 
якого широко залучає напрацювання попередників та подає більш ніж достатню кількість нерідко 
ексклюзивного ілюстративного матеріалу, проте не з цього робить жодних принципових висновків. 
Натомість наприкінці книги науковець, серед іншого, констатує: "Всі слова в їдиш є новоєврейськими, 
незалежно від того, звідки вони походять, а також від того, коли саме вони були запозичені" [2 : 286]. 
Однак саме зі стилістичної точки зору проти даного твердження найлегше заперечити: не викликає 
сумнівів, що, наприклад, лексеми Weltanschauung та malaise, з одного боку, і синонімічні їм, відповідно, 
ideology й sickness, з іншого боку, є в рівній мірі англійськими, проте нетотожними стилістично. Лексема 
Weltanschauung є не лише запозиченням із німецької мови, але й спеціальним філософським терміном, а 
тому її конотативне наповнення не є повністю еквівалентним стилістично нейтральній лексемі ideology в 
значенні 'світогляд'; так само malaise є не лише пізнім запозиченням з французької, але й має виразно 
офіційне конотативне забарвлення порівняно з нейтральним sickness. Цю ж тезу можна проілюструвати 
за допомогою прикладів уживання давньоєврейських слів та виразів, які були історично інкорпоровані 
мовою їдиш: слушною є думка, згідно з якою неможливо приписати всім без винятку гебраїзмам у їдиш 
однакове конотативне значення, проте це не означає, що в складі останніх не можна виокремити вужчих 
стилістично маркованих утворень [3].  

Вищесказане, водночас, потребує уточнення у вигляді констатації надзвичайно слабкої 
представленості їдиш як живої розмовної мови (в цій якості вона зустрічається переважно серед членів 
ортодоксальних іудаїстських громад Ізраїлю й США), що ставить науковців перед необхідністю 
залучення альтернативних інтерв’юванню методів і методик її дослідження. В цьому контексті однією із 
найбільш продуктивних альтернатив може бути метод порівняльного перекладознавчого аналізу 
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відповідних оригінального та перекладного текстів, які демонстрували б високий ступінь специфічної 
конотативної насиченості як результат лінгвокультурної специфіки описуваного явища. В такому 
розумінні цілком задовільним матеріалом дослідження видається відомий твір Оскара Вайльда "Балада 
Редінґської в’язниці" в його оригінальному та перекладному варіантах; при цьому об’єктом 
дослідження виступає культурно марковане конотативне значення новоєврейських лексем різного 
походження, а предметом дослідження є специфіка його реалізації в межах аналізованого тексту.            

Літературознавці загалом одностайні в констатації того факту, що "Балада Редінґської в’язниці" різко 
контрастує зі звичними канонами художньої манери Вайльда. При цьому засадничою авторською 
інновацією, яка й визначає основні риси поетики твору, називають відхід від традиційного для поета 
світоглядного індивідуалізму в бік акцентованої "колективності" зафіксованого в тексті світовідчуття. 
Зокрема, як зазначає знаний англійський літературознавець Теренс Іґлтон, "в жодному іншому творі 
Вайльда не можна зустріти настільки очевидного превалювання першої особи множини" [4: 26]; 
французький дослідник Філіпп Жюльєн вказує на те, що поет "пізнав простоту лише, коли пізнав 
страждання" [5: 291]; "сувору прямоту вираження" (a stark bluntness of expression) вбачає в мові 
аналізованого твору відомий історик літератури Ендрю Сендерс [6: 491]. При цьому, парадоксальним 
чином, нагнітання "колективності" у вищезгаданому розумінні породжує відчуття специфічної 
безособовості оповідача: змальовувані події, тобто епічний компонент жанру балади, подаються через 
розповідь свідка, здебільшого в третій особі однини (на відміну від ліричних елементів твору), проте 
оповідачем міг би бути не лише ліричний герой, але й будь-який інший ув’язнений. Свого часу саме на 
цю особливість твору вказував, як нам здається, і сам автор: "По сути дела, художественно описывать 
тюрьму не легче, чем, скажем, нужник. Взявшись за описание последнего в стихах или прозе, мы можем 
сказать только, есть там бумага или нет, чисто там или грязно – и все; ужас тюрьмы в том и состоит, что, 
будучи сама по себе чрезвычайно примитивной и банальной, она действует на человека столь 
разрушительно и мерзко" [7: 312]. Якщо ж "перекласти" вищезгадані літературознавчі характеристики 
досліджуваного тексту на мову лінгвістики, доречно буде, на нашу думку, констатувати акцентовану 
важливість власне мовних (а не індивідуально-мовленнєвих), деіндивідуалізованих та об’єктивованих 
конотативних значень використовуваних автором лексичних одиниць.  

"Балада Редінґської в’язниці" була перекладена на новоєврейську мову Ароном Карліним у 1925 році 
[8]. Виходець із Поділля, який писав на українському діалекті їдиш, Карлін ще в молоді роки емігрував 
до США, де в 1919 році разом із групою однодумців заснував літературно-мистецький часопис ער״״די פעד  
– "Перо" [9: 563], в якому й побачили світ як оригінальні вірші автора, так і його численні переклади 
поезій Е. По, Г. Лонгфелло, В. Вітмена та інших авторів. 

Навряд чи може викликати заперечення теза про те, що будь-який переклад є інтерпретативним за 
своєю суттю. Однак категоріальні та термінологічні нововведення, які детермінували зміст мовознавчих 
дискусій останніх десятиліть, дозволили нарешті сформулювати добре відому на емпіричному, але нову на 
теоретичному рівні думку,  згідно з якою вищезгадана інтерпретативність є, так би мовити, дворівневою: 
перекладач має передавати не лише своє особисте розуміння оригіналу, послуговуючись по можливості 
еквівалентними засобами мови перекладу, але й знайти спосіб адекватного відображення ідейного змісту, 
системи художніх образів тощо оригінального твору в концептуальній системі останньої. Український 
перекладознавець А. М. Науменко називає перший вид перекладу "лінгвістичним", а другий – 
"концептуальним" [10]. Лише при такій постановці питання стає зрозумілою вся складність завдання 
перекладача у випадку, який аналізується: А. Карлін мав не лише подати власну інтерпретацію твору 
Вайльда, що додатково ускладнювалося поетичним характером тексту та об’єктивними відмінностями між 
версифікаційним потенціалом англійської та новоєврейської мов, але й – в ідеалі – здійснити повноцінне 
перекодування англійських (згадаємо про констатовану вище конотативну насиченість твору) та 
християнських концептів оригіналу на зафіксовану в мові систему ментальних уявлень зовсім іншого 
народу, який, у своїй переважній більшості, сповідує зовсім іншу релігію. Можна довго сперечатися про те, 
якою саме мірою перекладачеві вдалося досягти успіху в розв’язанні цього, поза сумнівом, непересічного 
завдання. Нас, натомість, цікавлять не так традиційні питання критики перекладу А. Карліна (хоча 
повністю уникнути цього доволі складно), як труднощі в роботі перекладача, які репрезентовані випадками 
втрати, компенсації, переосмислення тощо художньо значущих деталей оригінального твору, особливо 
якщо вищезгадані явища неможливо пояснити, виходячи з суто версифікаційних особливостей цільового 
тексту. При цьому, наголосимо, предметом нашої особливої уваги є культурно детерміновані конотативні 
відтінки значення вживаних перекладачем лексичних одиниць.  

Користуючись методом мотивного аналізу Б. М. Ґаспарова [11; 12], виокремимо в тексті "Балади" три 
"мотивних комплекси", кожен з яких експлікується у вигляді окремого концептуального та лексико-
семантичного поля: кольору, християнської символіки та тюремного побуту. Відразу ж зазначимо, що ми не 
розглядаємо вищезгадані концептуально-семантичні утворення як вичерпні в аспекті характеристики змісту 
або ж поетики вайльдівського тексту, обмежуючись, натомість, аналізом саме цих конструктів з огляду, 
насамперед, на порівняну легкість їх фіксації та насиченість їх культурно маркованого значення.  
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Дещо спрощуючи сутність явища, яке аналізується, спробуємо по можливості наочно 
продемонструвати, як саме "працює" механізм породження смислів із відповідних мотивів 
досліджуваного тексту. Так, у складі мотивного комплексу кольору найбільш частотними (13 випадків) є 
лексичні одиниці, які можуть розглядатися як гіпонімічні стосовно до гіпероніма red – 'червоний' (scarlet 
– 'яскраво-червоний, багряний', wine-red – 'темно-червоний, бордовий', crimson – 'малиновий, 
кармазиновий'). Крім того, саме ці одиниці зустрічаються в "сильних позиціях" тексту: початок балади та 
кінець розділу V, в якому "розвивається полемічне обговорення самої природи правосуддя та міститься 
суворе викриття жорстокостей тюремної системи" [13: XII]. При цьому культурно обумовлена специфіка 
кожного з вищезгаданих відтінків червоного дублює та поглиблює на конотативному рівні зміст тих 
подій, опис яких паралельно подається на денотативному рівні. Широко відомо, що прототипом 
головного епічного героя твору став Чарльз Томас Вулдрідж, колишній королівський кінний гвардієць, 
який убив дружину з ревнощів і був засуджений до страти через повішання [5; 13]. За час, який минає від 
моменту винесення вироку до його фактичного виконання, герой Вайльда проходить складний шлях 
особистісної еволюції, усвідомлює свою провину та встигає духовно "підготуватися" до смерті. Цю ж 
саму історію розповідають читачеві автентичного тексту застосовані автором лінгвокультуреми класу 
"червоний колір". Балада розпочинається словами: "He did not wear his scarlet coat, / For blood and wine 
are red…", де "scarlet coat" постає не лише як традиційний елемент форми британських кавалеристів, але 
й викликає певні усталені асоціації, які підсилюються та конкретизуються й надалі. В свідомості носія 
англійської мови колір scarlet, як свідчать дані словників, чітко асоціюється не лише з кольором мундира 
змальовуваних часів, але й із мантією судді (пор. далі: "The man in red who reads the law / Gave him three 
weeks of life…") та жіночою зрадливістю (scarlet woman – 'блудниця', пор. також ревнощі як мотив 
убивства). Подвійне значення має й фраза "For blood and wine are red", оскільки англійське red може 
означати не лише 'червоний', але й 'кривавий' (тобто в тексті оригіналу обидва значення актуалізуються 
одночасно, хоча при перекладі можна зберегти лише одне; пор. також наявність двічі повторюваної 
лексеми wine як натяк на стан сп’яніння – не лише від вина, але й від ревнощів). Цю ж двоїстість 
значення маємо й у випадках "The grey cock crew, the red cock crew, / But never came the day" (пор. спів 
півня як знак світанку та криваві півнячі бої як традиційну народну забаву англійців) та "And I knew that 
somewhere in the world / God’s dreadful dawn was red", де "red" водночас означає 'червоний (про схід 
сонця)' та 'кривавий' (смертний вирок здебільшого приводили у виконання на світанку, що 
підтверджується й контекстом). Закономірним наслідком описаного вище цілком може стати red hell 
("For none can tell to what red hell / His sightless soul may stray"), де компонент red актуалізується вже в 
значенні 'розпечений до червоного'. Лексема crimson ("And the crimson stain that was of Cain / Became 
Christ’s snow-white seal") має негативне конотативне забарвлення не лише з огляду на контекстуальний 
зв’язок з біблійним образом Каїна, але й, передусім, через усталеність культурно специфічного 
словосполучення the crimson crime – 'кривавий злочин'. Особливою в лінгвокультурному аспекті 
видається нам і згадка про червону та білу троянди, які виростуть на могилі повішеного на знак 
прощення його гріхів ("Out of his mouth a red, red rose! / Out of his heart a white!"): як відомо, в англійській 
геральдиці й досьогодні широко застосовується біло-червона "троянда Тюдорів" (Tudor rose, Union rose) 
як символ примирення (цікаво відзначити, що в геральдичній термінології обивда кольори визначаються 
як proper, тобто '(геральд.) природні', хоча серед основних значень згаданої лексеми знаходимо й 
'правильний; такий, як належить'; пор. також переінтерпретацію констатованого вище конотативного 
значення лексем wine та red в новому, виразно позитивному контексті – "wine-red rose"). Насамкінець 
додамо, що в період створення тексту конотативне забарвлення аналізованих лексем було детерміноване 
сильним впливом не лише мовної, але й літературної традиції: широко відомими серед британських 
читачів були роман класика американського романтизму Н. Готорна "The Scarlet Letter", за сюжетом 
якого головну героїню звинувачують у перелюбі, та "A Study in Scarlet" А. Конан Дойла, в якому був 
уперше поданий образ Шерлока Холмса.    

Аналогічним чином, складно переплітаючись та генеруючи нові контекстуальні комбінації смислів на 
основі усталених культурних конотацій, функціонують і інші лексеми, які репрезентують різні мотивні 
комплекси твору. За браком місця ми в подальшому сконцентруємо увагу здебільшого на конотативних 
особливостях відповідних лексем у перекладному тексті А. Карліна.   

Передусім, зауважимо, що перекладач, як переконливо свідчить створений ним текст, дотримувався 
все ж таки "лінгвістичної" концепції перекладу, допускаючи відхід від її положень лише в тих випадках, 
коли культурно детермінований розрив між "буквою" оригіналу та значенням останньої в новому 
контексті ставав надто небезпечним. З огляду на це, переклад одиниць, які репрезентують мотивний 
комплекс кольору, становить порівняно невеликий інтерес для дослідника: в переважній більшості 
випадків А. Карлін намагався за будь-яку ціну зберегти денотативну еквівалентність, за необхідності 
жертвуючи навіть версифікаційно-естетичними стандартами (так, слово שארלאך־רויט – 'яскраво-червоний' 
римується саме з собою в складі дієслівної форми פ�רויט – досл. "зачервонений"). Єдиною статистично 
істотною рисою тексту Карліна в аспекті, який розглядається, є значно вища частотність використання 
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лексеми זון – 'сонце' (в цільовому тексті зустрічається 10 разів, тоді як у Вайльда – всього 5), у тому числі 
й для експлікації відповідного кольору (на нашу думку, його слушно тлумачити як золотавий). З одного 
боку, згадану закономірність можна, до певної міри, пояснити, виходячи з суто версифікаційних потреб 
перекладача, який мав підшукати контекстуально доречну риму для лексем jבל – 'блакитний' та נרופןj – 
'називати' ("Upon that little tent of blue / We prisoners call the sky") з повторюваного рефрену балади (в 
українському діалекті їдиш графема j – "комец алеф" репрезентувала фонему [у], а не [о], що є 
властивим для літературного стандарту мови). З іншого боку, саме "сильна позиція" лексеми в складі 
рефрену, що в значній мірі й пояснює її частотність, змушує розглядати вибір перекладача як щось більш 
вагоме, ніж звичайна "технічна" необхідність. Як нам здається, варто звернути особливу увагу на те, що в 
цільовому тексті образ сонця нерозривно пов’язаний з мотивами каяття, пошуків спокути та прощення 
(порівняємо з оригіналом: "I never saw a man who looked / With such a wistful eye / Upon that little tent of 
blue / Which prisoners call the sky …", де "sky" цілком правомірно тлумачити як християнський концепт 
Heaven). У релігійній традиції іудаїзму одним із символів світла та, ширше, божественого взагалі є саме 
золотавий колір, який нерідко комбінується з блакитним [14]. З огляду на це, прикметною видається та 
обставина, що блакитно-срібляста палітра неба та хмаринки, яку послідовно спостерігаємо в 
оригінальному тексті як антитетичну щодо похмурого тюремного подвір’я, в перекладі перетворюється 
на блакитно-сріблясто-золоту ( ..."jס טורמע־לויט , אין שטיקל בלjן\ווj לקן\;  � הימל רופןjס ,  און אין יעדער זילבער־ווjוו\ 

"זוןפ�רביי דער שיפט  ), а образ небес контекстуально перетворюється на образ сонця ("And through a 
murderer’s collar take / His last look at the sky?" : " זון � לעצטן בליק דער \און וו�רפן פון דעם טויטן־שלייף?" ).   

Значно більший інтерес викликають випадки перекладацької інтерпретації християнських мотивів 
оригіналу. Так, у тексті Вайльда зустрічаємо 20 випадків експлікації поняття "Бог (християнський)", 
засобами якої слугують лексеми Christ (7 випадків), God (4), Lord (3), Son of God / God’s Son (2), Lord 
Christ (1), His care (1), а також описові форми: алегорична blessed Cross (1) та метонімічна "the holy hands 
that took / The thief to Paradise" (1). Натомість у цільовому тексті експлікаційна варіативність оригіналу 
поступається місцем усього чотирьом лексемам ( קריסטוס, צלם־סלוּפ, גjטס זון, גjט ), причому одна з них є 
безперечно домінуючою (טjג – 'Бог', 17 випадків із 20-ти). В релігійній традиції іудаїзму Бог має багато 
імен, причому деякі з них заборонено вимовляти вголос (пор. варіанти Б-г, Б-жествений, які зустрічаємо 
в перекладних релігійних текстах). З огляду на це, а також на контекстуальні особливості слововживання 
перекладача в аналізованому творі, логічним видається припущення щодо максимально широкої 
семантики новоєврейського טjג та його еквівалентності українському бог, але не Бог, англійському god, 
але не God, Lord тощо (порівняємо наявність у טjג, бог та god форм множини при відсутності останніх у 
решти лексем, які розглядаються). Ще один аргумент на користь такого припущення знаходимо в одному 
з текстів Шолом-Алейхема: "ג איכ, איר ווייסטjט אפ דער וועלט'אז ס, זjא ג jג ניט? איז דjט איכ, איכ זjט, זjאיַיער , מיַינ ג

jט דjרטנ אויבנ אונ זעט צו אלע , זjג איכ, ווjס זיצט, פונ אונדזער אלעמענס גjט, זjג איכ,  איכ שמועס פונ יענעמ גjט–גjט 
jדלjג איכ, סטנּפjאונטענ, ז jט דj ּפj ס טוענ זיכj15 : 16..."[וו[  ; "Знаете ли вы, что есть бог на свете? Я не говорю 

– мой бог или ваш бог, я говорю о том боге, об общем нашем боге, который там наверху сидит и видит 
все подлости, что творятся здесь внизу…" [16: 132]. Прикметною видається й та обставина, що зі 109 
строф твору дві з трьох найбільш "християнських" лексем ( קריסטוס, צלם־סלוּפ, גjטס זון ) знаходимо в межах 
усього однієї 88 строфи тексту, що можна розглядати як спробу мінімізації лінгвокультурної специфіки 
оригіналу в аналізованому аспекті, яка викликана розривом між конотативними відтінками аналогів 
лексеми קריסטוס в європейських мовах переважно християнських народів та в їдиш, де конотативно 
нейтральною лексемою для позначення Христа є אותו איש – досл. "той чоловік" [17: 833]: " און אויף זיין קבר

". דערלייזען דjך �רוּפ\ איז אזעלכע לייט קריסטוס ווייל \; צלם־סלוּפ� ,  פ�ר זינד\ניט געשטעלט  . Ще одним прикладом 
вищезгаданої "стратегії уникнення" може слугувати втрата алюзії у випадку з рядками "And bitter wine 
upon a sponge / Was the savour of remorse" – "  פון מ�טערניש געריינט\און ביטער־וויין גערוך הjט אונז " , де втрата 
компонента sponge – 'губка' усуває й асоціацію з відомим фрагментом Євангелія.  

Заслуговує на увагу й той факт, що лексемі chaplain – 'капелан', яку зустрічаємо в тексті оригіналу, 
А. Карлін пропонує два відповідники: גלח та ּפריסט. За даними словників, новоєврейське גלח має значення 
'(розм.) піп' [18: 401] та '(правослоавний) священник' [18 : 506] (в американському варіанті їдиш також 
'(переважно католицький) священник') [19: 677], тоді як ּפריסטער – 'священник' [19: 487], 'жрець, 
священник, ксьондз' [20: 502] без будь-яких конотативних особливостей. Лексему פריסט зустрічаємо в 
цільовому тексті лише одного разу, в епізоді, коли, як слушно зауважує англійська дослідниця Енн Варті, 
автор "застосувує вбивчу сатиру, змальовуючи некомпетентність тюремної адміністрації" [13: XIV]: "The 
governor was strong upon / The Regulations Act; / The doctor said that death was but / A scientific fact; / And 
twice a day the chaplain called, / And left a little tract". В перекладі два останніх вірші звучать як " לjאון צוויימ

"ס קjנטר�קט' געבר�כט אים גjט\טעגל�ך הjט דער ּפריסט  , де гостро сатиричною є, передусім, заміна англійського 
tract – 'брошура (релігійного змісту)' на טjנטר�קט'גjס ק  – досл. "божий контракт". Натомість використання 
лексеми ּפריסט можна, передусім, пояснити, виходячи з суто версифікаційної необхідності (пор. вживання 
перекладачем саме редукованого варіанту ּפריסט замість רּפריסטע , оскільки останній, як і у випадку з גלח, 
має два склади), тоді як будь-які інші судження з даного приводу можуть носити суто гіпотетичний 
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характер. Незважаючи на це, зауважимо, що між лексемами גלח та ּפריסט можна помітити й іще одну 
тонку відмінність: новоєврейське גלח увійшло до специфічного корпусу народної "сміхової культури" [3], 
а тому, попри можливість різних конотативних варіантів суто контекстуальної реалізації даної лексеми, її 
основне значення все ж постає як менш "неолюднене" та "автоматизоване" (порівняємо новоєврейські 
прислів’я: " זינג־זשע ּביזט � גלח  קלינג־ זשע–ּביזט � חזן "  – досл. "Якщо ти кантор – тоді співай, а якщо піп – 
дзвони у дзвони"; "נט דעם מלאך קומט דער גלחjז מען דערמ�"  – досл. "Тільки но згадаєш про янгола, як іде піп" ≈ 
"Про вовка промовка, а він у хату") [21: 52]. При такій постановці питання в наведеному вище прикладі 
спостерігаємо, як нам здається, певну стилістичну еквівалентність не лише у випадку з טjנטר�קט'גjס ק , але 
й з ּפריסט.  

Іще однією закономірністю стилістичного характеру, яка чітко простежується в цільовому тексті, є 
підкреслено частотне вживання лексем слов’янського походження для опису особливостей тюремного 
побуту змальовуваного періоду. Широко відомо, що саме слов’янський компонент у складі їдиш 
сприймався свого часу найбільш рафінованими носіями мови (зокрема, вже згадуваним Н. Штіфом) як 
повністю чужорідний або ж, щонайменше, знижено-розмовний. Натомість автори новітніх дослідженнь 
констатують важливість слов’янізмів у їдиш як, наприклад, засобу художньої стилізації [2: 161-166], хоча 
й мовчазливо погоджуються з тим, що їхня роль на сучасному етапі розвитку мови має тлумачитися як, 
передусім, історична. В аналізованому тексті, навпаки, спостерігаємо яскравий приклад живого та 
художньо значущого застосування лексем слов’янського походження, які створюють необхідний 
стилістичний тон, а подекуди й допомагають розмежувати конотативно нетотожні значення загалом 
синонімічних лексем.        

Найбільш очевидним прикладом акцентованої важливості слов’янізмів в аспекті забезпечення 
стилістичної адекватності перекладу може слугувати новоєврейська лексема טורמע – 'в’язниця' 
(порівняємо рос. тюрьма, укр. тюрма), яка – за винятком двох випадків вживання іншого слов’янізму, 
 j (пор. рос. острог), – послідовно постає як спільний еквівалент для gaol та prison у текстіסטרjג
оригіналу, а також широко залучається для модифікації значення етимологічно неслов’янських лексем, 
звідки маємо טורנע־לייט – 'ув’язнені' (пор. нім. Leute), טורמע־הויף – 'тюремне подвір’я' (пор. нім. Hof), 
 стіна в’язниці' (пор. нім. Wand) тощо. При цьому видається важливим, що слововживання' – טורמע־וו�נט
перекладача неможливо пояснити, апелюючи до суто версифікаційних потреб, оскільки в його 
розпорядженні (за винятком численних сленгізмів на кшталт גדיאחד־  тощо) була щонайменше שערי־רחמים ,
одна двоскладова лексема з ідентичним наголосом на першому складі та закінченням на  ־ה\־ע  [е], яка, 
попри своє давньоєврейське походження, наводилася навіть у загалом не надто "приязних" до гебраїзмів 
радянських словниках –  [593 :18 ;297 :22]  ּתפיסה\טפיסע. З огляду на це, логічним видається припущення 
щодо більш офіційного конотативного забарвлення новоєврейської лексеми  ּתפיסה\טפיסע  порівняно з 
нейтрально-"простим" (але не власне просторічним) .טורמע  

Як і в аналізованому вище випадку з англійськими лексемами для позначення поняття "червоний 
колір" у тексті оригіналу, новоєврейські лексеми слов’янського походження у цільовому тексті немов 
дублюють на конотативному рівні денотативно експлікований сюжет твору, послідовно позначаючи 
переважну більшість ключових понять, які репрезентують мотивний комплекс тюремного побуту. Так, 
окрім уже згаданих вище лексем טורמע та גjסטרj, у тексті А. Карліна послідовно зустрічаємо טjעש�פ 
(свідченням запозичення даної лексеми зі слов’янських мов виступає неможлива у випадку з 
французьким échafaud вимова [ешафóт], яка, однак, є нормативною в російській та українській мовах) – 
"scaffold"; ּפעטליע (пор. рос. пéтля, укр. петля´) – "noose"; דיל (пор. рос. дол, укр. долівка) – тут: 'поміст під 
шибеницею', "scaffold"; רימענס (пор. рос. ремень, укр. ремінь) – тут: 'ремені, якими кат зв’язує 
засудженого перед повішанням', "thongs"; דנעjמ (пор. рос. модный, укр. модний, польськ. modny, де 
перехід значення в 'дивний, незвичний' легко пояснити консервативністю традиційного вбрання 
релігійних євреїв) – "strange (it was to see him pass / With a step so light and gay)";  בליק(זשעדנע(  (пор. рос. 
жадный, укр. жадібний) – досл. "жадібний погляд", "look so wistfully (at the day)";  לעjקעּפ(ג(  (пор. рос. 
голый, укр. голий) – "shaven (head)"; שנעל(כיטרע־(  (пор. рос. хитрый, укр. хитрий) – тут: досл. "підозріло 
швидко (про ходу ката)", в оригіналі "went shuffling (through the gloom)"; טjדר (пор. укр. дріт) в контексті 

"שטjט פון שטjל און דרjט"  – досл. "місто зі сталі та дроту", "the iron town"; גר�טעס (пор. укр. ґрати) – "bars"; 
 контекстуально близьке до – (пор. рос. мучать, укр. мучити) מוטשען ;"fetters" – (пор. польськ. pęta) ּפענטעס
англійського "scourge" тощо.  

В даному аспекті особливо цікаво порівняти реалістичне зображення побуту в’язнів у строфі 37 
оригінального тексту та його репрезентацію в перекладі А. Карліна. В тексті Вайльда читаємо: "We tore 
the tarry rope to shreds / With blunt and bleeding nails; / We rubbed the doors, and scrubbed the floors, / And 
cleaned the shining rails; / And, rank by rank, we soaped the plank, / And clattered with the pails". Наведений 
уривок тексту є максимально простим у мовному відношенні: неважко помітити, що в ньому немає 
жодного "яскравого" стилістичного явища на кшталт епітета, метафори, порівняння тощо, а конотативне 
значення використовуваних лексем є підкреслено нейтральним (мимохідь зауважимо, що в 
змальовуваний час британських арештантів зобов’язували рвати мотузку для отримання насмоленого 
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клоччя, а тому відповідні слова поета варто розуміти буквально). Натомість у перекладі виокремленого 
фрагменту на їдиш маємо: " בן שטריק געצוּפט אין שטרייףjדי טיר און ,  געשייערט פיל\.  מיט בלוטיק־טעמּפע הענט\, מיר ה

". ביז �לע הjט �זש געבלענדט\, ניי'געּפוצט אויפס,  און ריי נjך ריי\;  די גר�טעס און די ווענט\, דיל . Аналізуючи стилістичні 
параметри наведеного уривку, спостерігаємо безпрецедентно високу для досліджуваного тексту 
концентрацію слов’янізмів: צוּפן (пор. укр. цупити) – "tear"; טעמּפע (пор. польськ. tępy) – "blunt"; דיל  – 
"floors"; גר�טעס – перекладач здійснює контекстуальну заміну "rails" на "bars"; זש� (пор. укр. аж) – досл. 
"(доки все) аж (не засяяло)". Таким чином, передача мовою їдиш підкреслено нейтральної, 
"нехудожньої" стилістичної тканини наведеного вище фрагменту англійського оригіналу 
супроводжується різким зростанням частотності слов’янізмів, що підтверджує гіпотезу про важливу 
стилістичну роль слов’янських запозичень у їдиш в аспекті створення стилістично нейтрального тону 
оповіді.  Однак, з огляду на специфіку історико-культурних особливостей формування новоєврейської 
мови, в системі стилістичних координат їдиш "нейтральний"означає, скоріше, "напіврозмовний" – не 
надто "вчений" (з помірною кількістю гебраїзмів та арамеїзмів) і не схильний до пуризму (до 
впровадження нових запозичень з літературної німецької мови).   

Спираючись на вищесказане, констатуємо, що метод порівняльного перекладознавчого аналізу є 
досить продуктивним способом вивчення особливостей конотативного забарвлення новоєврейських 
лексем та може застосовуватися для проведення подальших наукових досліджень із відповідної 
проблематики.  
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Сингаевская А. В., Зорницкий А. В. "Баллада Редингской тюрьмы" Оскара Уайльда и ее перевод на 
язык идиш: переводоведческий анализ как способ изучения коннотации. 

На основе метода сравнительного переводоведческого анализа в статье осуществлена попытка 
изучения особенностей коннотативной окраски новоеврейских лексем в переводном тексте 

произведения Оскара Уайльда "Баллада Редингской тюрьмы". Выделяя в тексте оригинала три 
основных мотивных комплекса, авторы рассматривают специфику коннотативной окраски лексем, 

которые используются для их экспликации, и сравнивают результаты своих наблюдений с 
соответствующими параметрами целевого текста в широком лингвокультурном контексте. 

Syngaivska A. V., Zornytsky A. V. "The Ballad of Reading Gaol" by Oscar Wilde as Translated into Yiddish: 
Translational Analysis as a Means of Connotation Study.  

Basing on the method of the comparative translational analysis, the article presents an attempt of revealing 
Yiddish lexemes’ connotative meaning peculiarities as registered in the translated version of Oscar Wilde’s 
poem "The Ballad of Reading Gaol". Singling out three guiding motif complexes, the authors analyze the 

peculiarities of the constitutive lexemes’ connotative meaning and compare the observation results with the 
corresponding characteristics of the target text as viewed against the vast linguistic-cultural background. 
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РОЗВИТОК ФЕМІНІСТИЧНИХ ЗАСАД У ТВОРЧОСТІ Д. Г. ЛОУРЕНСА 

У статті розглянуто творчість англійського письменника Девіда Герберта Лоуренса у контексті 
феміністичного руху й сексуальної революції. Звернено увагу на майстерність змалювання жіночих 
персонажів письменником під впливом феміністичних, суспільних, культурно-історичних засад та 
особистих переконань Д. Г. Лоуренса. Виявлено, що основою сексуальної революції було, передусім, 
вивільнення жінки від рабства, що їй дало змогу брати участь не лише у народженні та вихованні 

дітей, а й у розвитку суспільного, політичного, культурного та морального життя народу. 

Останні три десятиліття ХІХ ст., як і перші три десятиліття ХХ ст., стали добою дедалі більшого 
зростання сексуальної свободи для представників обох статей. Чільне місце в них займає феміністичний 
рух, у програмі якого піднято лозунг сексуальної революції. Зміни ж кінця ХІХ ст. були важливим 
кроком вперед з точки зору жінок, бо завдяки ним вони могли звернути увагу на значення власних 
еротичних потреб. З роками мінялася сутність і програма сексуальної революції, нерідко доходило й до 
контроверсійності. 

Нас же цікавитиме питання сексуальної революції, яке не могло не торкнутися саме літературного 
аспекту розвитку культури. Ще у літературі вікторіанської доби можна побачити три різні реакції на 
сексуальну революцію, кожна з яких породила, за словами Кейт Мілет, окрему течію, чи, як би ми 
сказали, мистецьку орієнтацію. Перша з них – реалістична, представники якої висловлювали свої позиції 
як у полеміках різного роду та наукових дослідженнях, так і у творах, романах і п'єсах. Друга реакція 
породила сентиментально-лицарську мистецьку орієнтацію. Ця орієнтація швидше закликала до 
витриманості й урочисто заявляла про свої добрі наміри, ніж пропонувала якісь конкретні зміни. По суті, 
її мета загалом полягала в тому, щоб запобігти будь-яким змінам, проголосивши статус-кво і 
задовільним, і природним. 

Третя течія, яку дослідниця виокремлює як фантазійну, майже цілком пов'язана з суто чоловічими 
поглядами. Вона часто відбивала несвідому, емоційну реакцію чоловіка на те, що йому видавалось 
жіночим злом, а саме: сексуальність [1: 213]. Поглядами цієї орієнтації у своїх творах частково керувався 
і Лоуренс, адже у повістях та оповіданнях останнього періоду його творчості він висміює жінку за 
неповноцінність, пасивність та неадекватність її сексуальності, хоч гомосексуальні відносини теж 
вштовхували та соромили письменника. Проте, хоча і в Лоуренса, і у фантазійників є велика схожість із 
давнім міфом про жіноче зло, можна помітити й щось нове: болюче самоусвідомлення. Побачивши, що в 
культурі вікторіанської доби є чимало такого, з чим не можна миритися далі, вікторіанці ще завзятіше, 
гіперболізовано, почали обстоювати давнє. Фантазійна орієнтація – найбільш двозначна з вищезгаданих. 
Перші дві мали своє усталене ставлення – за або проти сексуальної революції, – а третя давала плутану 
відповідь, як і Лоуренс. Попри есканізм та ухильність, характерні для творчості представників 
фантазійної орієнтації (бо здебільшого вони відмовлялися дивитись у вічі соціальним реаліям з іще 
більшою рішучістю, ніж представники лицарської, що принаймні ховалися за формули), вони великою 
мірою посприяли сексуальній революції, як наприклад і блумсберійці, ''однією з основних потреб етики 
яких була потреба ''самовідречення" від життя задля пізнання краси та творення шедеврів мистецтва" [2: 
389]. Завдяки своїй улюбленій тактиці – втечі у несвідоме, у світ фантазій – вони визволили більше 
сексуальної енергії і висловили куди глибші сексуальні потяги, ніж їхні суперники. Через те вони 
висувалися в авангард сексуальної революції, в саме осереддя сексуальності, пропонуючи 
наполегливіше, ніж решта, хоч і вельми непослідовно, дати більше попуску в царині сексуальних звичаїв 
і ''відхилень". Ця орієнтація також стала центром вияву гомосексуальних почуттів та прихильності до 
деяких інших практик, що, заслуговують на назву статевих збочень. Хоча засоби, до яких удавалася 
фантазійна орієнтація, були ірраціональні, опосередковані, а часом навіть хибні, вона спромоглася на 
початковому, нерозвиненому рівні дослідити сексуальну політику. Натомість лицарська орієнтація, 
глибоко антиреволюційна та консервативна, була вкрай непродуктивна, – ніколи не ступила далі 
порожніх заяв. Саме реалісти та фантазійці спричинились до сексуальної революції, як і Лоуренс, який 
одним із перших наважився на такі відверті створення жіночих персонажів та відстоювання певних 
позицій сексуальної революції. 

Варто пам'ятати, що тільки в окремих представників кожної орієнтації можна побачити незмішані, 
чисті погляди на сексуальну революцію, зайве й казати, що всі вони були рівними, стабільними. Адже й 
творчість Лоуренса не є від початку до кінця одноманітною – ранні погляди письменника не зовсім 
співвідносяться із пізньою його творчістю. Реформатори часто боялися наслідків бодай найменшого 
послаблення сексуальної моралі; представники фантазійної орієнтації відчували водночас і страх, і втіху, 
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і провину. Реформаторські романи були виповнені лицарськими почуваннями, траплялися навіть 
оптимістичні запевнення, що зображені неподобства – це явища поодинокі чи виняткові, і виправити 
становище можна самою любов'ю. 

Лоуренс перебував у гущі подій свого часу, був одним із письменників, творчість якого викликала 
більше критики, аніж схвалення, – і нашим завданням є презентувати характерну реакцію цього митця 
пера на сексуальну революцію, бо огляд та оцінка всієї його творчості є предметом іншого, самостійного 
дослідження. Загалом, письменники-чоловіки реагували на сексуальну революцію або з галантним 
завзяттям, або з підозрілою двозначністю. Пам'ятаймо, що та доба дає нам, крім того, ще й куди 
вартіснішу інформацію: ми бачимо перший вислів власне жіночих поглядів на сексуальну революцію. 
Сексуальна революція пробуджує їхні справжні жіночі почуття, які відображаються в красному письмі, 
згадаймо творчість Бронте чи Вульф. Адже літературно-критичні погляди Вірджинії Вульф складались 
під впливом філософських та естетичних принципів угрупування Блумсбері, як і у творчості 
вищезгаданого Лоуренса. Й творчість сестер Бронте насичена пафосом протесту проти соціальної 
несправедливості та місця жінки у буржуазному суспільстві. Критика існуючих правил овіяна в їхній 
творчості духом бунту та непокори, який втілений в образах героїв, що не бажають миритися із законами 
буржуазного світу. І саме цей дух протесту та активної протидії складає сильну сторону творів Бронте1. 

Міл та Енгельс розглядали сексуальну революцію на теоретичному й раціональному рівнях, Гарді, 
Вульф, Бронте та ін. змалювали її в художній прозі – з меншою об'єктивністю, зате з більшим 
інформаційним багатством, розповівши про пов'язані з нею конфлікти та пробуджені нею почуття. 

Є певна логіка в тому, що після тривалого періоду сексуальних репресій, коли сексуальна енергія 
зрештою набула способів визволення і її нагромаджений динамізм знайшов шляхи витоку, ця енергія 
подалась на манівці, обернувшись неврозами, збоченнями та іншими антисоціальними формами 
сексуальності. Цей аспект можна зустріти у творчості О. Вайльда. Революційна енергія його 
утвердження гомосексуалізму, за який згодом самі обставини змусили автора стати мучеником, пройти 
через суд та ув'язнення, безпосередньо в творчості письменника обернулась на реакційну фантазію, що й 
далі виставляє фатальну жінку жінконенависного міфу, жіноче зло. Саме особиста потреба змусила 
Вайльда оперувати символами й відмовитись від зображення реальних жінок серед обставин, що 
сформували їх, жінок, під впливом традицій та виховання, і тепер ці жінки прагнуть визволитися з-під 
влади обставин. Вайльд порушив куди сильніше патріархальне табу, і кара була негайна і страшна. 

Сексуальна революція позначилася й на доробку Лоуренса. Як же: співвідноситься його творчість і 
життєва позиція з таким соціальним та феміністичним явищем, як сексуальна революція? Вже 
неодноразово говорилося про життєвий і творчий шлях письменника, а ми тут намагатимемось розкрити 
питання сприйняття Лоуренсом-письменником сексуальної політики як такої. 

Отож, найбільш актуальними для письменника виявились теми жіночої емансипації та складність 
доль молодого покоління, які пронизують його твори 20-х років – про це свідчать його листи: 

''Я не можу писати лише про те, що мене глибоко хвилює: а в даний момент – стосунки чоловіка та 
жінки. Зрештою, в цьому – в становленні нових чи перебудові старих відносин між чоловіком та жінкою 
– і полягає основна проблема сьогоднішнього дня" (Д. Г. Лоуренс. ''Із листів Едварду" юристу) [3: 244]. 

Практично в кожному романі зрілого Лоуренса є автоперсонаж. Істотним є факт, що в ''Коханці леді 
Чатерлей" точку зору романіста втілює не знаний аристократ, не вибраний інтелігент, а людина, що 
нижче стоїть за своїм соціальним положенням, що не соромиться перетворити власний простонародний 
вислів у засіб соціального захисту. Адже приставши до середнього класу (соціальне походження 
письменника, змішане: мати – інтелігент, вчителька, батько – шахтар), Лоуренс все ж писав про так 
званих ''маленьких людей". Розумна та приваблива Коні – Чатерлей, уроджена Рід, – також дитя зламу 
століть. І для Лоуренса надзвичайно важливо переломити в призмі її сприйняття світу та навколишнього 
середовища – сприйняття молодої англійської жінки із ''середнього класу". 

У ''Коханці леді Чатерлей", як і взагалі в останньому періоді своєї творчості, Лоуренс використовує 
слова ''сексуальний" та ''фалічний'' як однозначні, тож звеличення сексуальної пристрасті й надало 
книжці такої великої слави та схвилювало тогочасних критиків й прирекло її на цензурну заборону. 
Наголошуючи, що місія Мелорза – шляхетне й доконечне завдання визволити сексуальні взаємини з-під 
влади хибних заборон, засудити літературу, що змальовує їх хтивими і святенницькими евфемізмами, 
Лоуренс насправді ревно обстоює зовсім інше – ''фалічну свідомість". Ідеться не так про ''воскресіння 
тіла", ''природне кохання" чи інші гасла, під якими був розрекламований роман, як про перетворення 
чоловічої зверхності на містичну релігію, світову, а може, навіть інституціалізовану. Це сексуальна 
політика у своєму наймогутнішому вияві, тому Лоуренс – її виразник у художньому слові – 
найталановитіший і найзавзятіший політик у царині міжстатевих відносин даного періоду, чого не можна 

                                                 
1 Детальніше див. про образ жінки в англійській літературі в другому розділі дисертації І. О. Стешин 

[Стешин І. О. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, 
О. Забужко) : дис. … на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.05. – Тернопіль, 2002. – 189 с.] 
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помітити у творчості Любченка, оскільки той був обмежений українською історико-суспільною 
традицією у написанні таких відвертих творів. Ще більшу витонченість погляди Лоуренса набувають 
тому, що їх передано через жіночу свідомість. Не дивно, що Сімона де Бовуар влучно помітила, що 
Лоуренс усе життя писав "путівники для жінок" [4: 209]. Коли розглянемо твір детальніше, побачимо, що 
сцени сексуальних взаємин у романі зображені відповідно до сформульованого Зиґмундом Фрейдом 
принципу ''жінка пасивна, чоловік активний". Лоуренс знав твори Фрейда неглибоко, і то не з 
першоджерел, але, здається, був добре ознайомлений із теоріями жіночої пасивності та чоловічої 
активності й, безперечно, вважав їх за дуже зручні. 

Сексуальна революція зробила дуже багато для визволення жіночої сексуальності. Лоуренс як 
незвичайно вправний політик побачив у цьому дві можливості: або революція надасть жінкам 
самостійності та незалежності, що була йому і страшна, і ненависна, або ж нею можна так маніпулювати, 
щоб створити нову залежність та підпорядкування, іншу форму згоди з чоловічим проводом та 
привілеями. Отакі уявлення в руках англійського письменника могли стати чудовим знаряддям 
удосконаленого поневолення жінки. 

Лоуренс палко вірив у міф про природу, згідно з велінням якої, жіноча особистість вроджена, тож 
навіть почуття сорому – не наслідок виховання, а успадкована риса. Роман ''Коханець леді Чатерлей" – це 
програма як соціального, так і сексуального спасіння. У той час Лоуренс ще гадки не мав, що сексуальна 
революція, змінюючи настрої суспільства й навіть структуру психіки, є безперечним елементом будь-
яких радикальних соціальних змін. За словами Кейт Мілет, його рецепт – це суміш Моріса та Фрейда: 
треба позбутися цієї машинерії й повернути індустріальну Англію в часи, дуже близькі до середньовіччя 
[1: 388]. Передусім, цього можна досягти, повернувшись до давніх ролей, властивих кожній статі. 
Сучасний чоловік нікчемний, сучасна жінка – пропаще створіння (в цих обох трагедіях причина й 
наслідок можуть мінятися місцями), а світ стане таким як слід тільки тоді, коли чоловік відновить своє 
панування над жінкою, утвердивши ту цілковиту психологічну та чуттєву зверхність, що тільки й може 
забезпечити жінці реалізацію її природи. Лоуренс, до речі, ніколи не вживає в романі слово жінка, не 
додавши до нього прикметників ''таємнича'' або ''дивна'': напевне, аби переконати читача, що жінка – 
темне доісторичне створіння, покірне прадавнім інстинктам. 

Тобто, підводячи межу, варто сказати, що героїні Лоуренса, Коні, треба позбутися самої себе, свого 
''Я", волі, індивідуальності – всього, що з'явилось у жінки нещодавно, викликавши у приголомшеного 
Лоуренса глибоку неприязнь. Він гадав, що його місія – викоренити ті атрибути. Критики часто доходять 
хибного висновку, гадаючи, ніби письменник радив обом статям припинити утверджувати в запеклій 
боротьбі свою дрібну, егоїстичну волю. Ця думка аж ніяк не має слушності. Мелорз і решта Лоуренсових 
героїв невпинно утверджують свою волю над жінками та дрібнішим людом, їхня місія – керувати. 
Лоуренс і гадки не мав, що чоловіки коли-небудь припинять бути панівними індивідуалістами. Тільки 
жінка повинна опиратися прагненню бути собою. Констанс Чатерлей (Коні) була друкаркою та 
помічницею свого чоловіка й припинила служити тому негідному панові тільки тоді, коли стала 
ученицею Мелорза й дружиною фермера. Їй ніколи не давали змоги самостійно обирати собі роботу, і 
навіть думку про це Лоуренс уважав би за непристойність. У подобі слуги Мелорз має безмежну 
впевненість і виразну ідентичність; проти нього леді Чатерлей постає як нерішучий самозванець. 

Романи XVII – XIX ст. часто зображували, як шляхетний джентльмен удається до експлуататорських 
статевих взаємин із служницями. Лоуренс начебто розвернув цей класовий зв'язок, поєднавши леді зі 
служником, і, як стверджувано, його книжка виповнена переконливого демократизму, доводячи, що 
класова система – ''анахронізм". Проте Мелорз, природжений джентльмен, отже, вищий за лорда 
Чатерлея, такий самий великий сноб, як і Коні, у своїх проповідях висловлює власну Лоуренсову 
неприязнь до пролетаріату, від надр якого письменника врятували його незвичайні здібності. Мелорз теж 
зневажає свій власний клас. Коханці не так замостили прірву між класами, як оминули її, піднісшись до 
аристократії, – начебто основаної скоріше на сексуальному динамізмові, ніж на заможності й становищі. 

Попри всі звертання до традиційного політичного фашизму, властиві середній та пізній творчості 
Лоуренса, саме сексуальна політика найдужче приваблювала його увагу і як основа звеличення Я, і як 
перехід до інших форм цього звеличення. ''Коханець леді Чатерлей" – це твір, близький до любовного 
роману в такій мірі, наскільки спромігся підступити до нього Лоуренс. Водночас це немов розпачливий 
крик поразки, а то й каяття в чоловіка, що замірявся на більше, а мусив задовольнитися тим, що йому 
дісталось. Проте як підручник із тактики міжстатевих взаємин, створений у добу реакції у сексуальній 
політиці, цей роман аж ніяк не можна назвати невдачею. Нам не раз доводилося чути, що Лоуренс 
реабілітував свого батька й чоловіків, належних до його соціального стану, створивши Мелорза та 
подібні до нього образи. На жаль, це не так. Мелорз, як зауважив один критик, ''насправді замаскований 
джентльмен" [5: 31], і якщо портрет здеградованого пияка в романі ''Сини й коханці" жорстокий, то тут 
усе ж менше жорстокості, ніж у перетворенні цієї жертви індустріального насильства на пересиченого 
сексуального супермена, що є занадто великим снобом, аби належати чи то до робітництва, чи то до 
середнього класу. Пізній Лоуренсів герой – це, безперечно, його власна фантазія про батька, якого йому 
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хотілося б мати. Так само й леді Чатерлей – прикрашений варіант його рідної матері. Як і його власна 
дружина, Фріда фон Ріхтгофен, це справжня леді, а не ота розчарована жіночка з шахтарського селища з 
порепаними червоними руками, яка боїться, що її одяг надто пошарпаний, аби з'явитись у ньому в 
Лінкольнському кафедральному соборі. Роман ''Сини й коханці" зображує Лоуренсових батьків без 
особливого блиску. Усі романи пізньої творчості – це відтворення шлюбу його батьків, а також його 
власного, змодельованого за батьківським, проте цьому шлюбові властивий куди більший ступінь 
соціальної рухливості. Адже судячи з творів письменника, можливо, частково навіяний матір'ю, свій 
шлях Лоуренс бачив як покликання піднестися над середовищем свого походження й вийти за його межі. 

У середньому періоді творчості він зосередив свою увагу на капіталістичному середньому класі, а в 
останні роки життя боронив примітивні суспільства, де з втіхою спостерігав, що чоловіча зверхність – не 
просто соціальний феномен, надто пом'якшений класовим антагонізмом, а всеохопний релігійний культ. 
В образі Урсули в романі ''Веселка'' Лоуренс зображує нову жінку. Урсула Бренґвен мала реалізувати 
честолюбні прагнення своїх предків, бо відколи продовжувався рід Бренґвенів, чоловіки дивилися назад, 
на ниви, родючу землю, а жінки линули поглядом уперед, до навчання й до міст. І саме Урсула дійшла до 
обіцяної землі бренґвенських жінок, вийшовши за межі їхнього вузького традиційного світу, вона дістала 
роботу, подалась до університету: ''She was perfectly sure of herself, perfectly strong, stronger than all the 
world...." [6: 419] – Вона була повністю впевнена у собі, дійсно сильна, сильніша понад усе в світі 
(переклад наш – Н. В. Собецька). Для неї жіноча свобода означала щось реальне й глибоке. Вона, 
можливо, відчувала, що десь у чомусь не вільна, та їй хотілося бути вільною. Її душа повставала, адже 
вона розуміла, що визволившись вона щось здобуде. Залишивши дім і заробляючи собі на прожиток, 
вона зробила твердий і рішучий крок до визволення. 

Попри всю надмірну шанобу письменника до материнських постатей – а фактично, саме через неї, – 
нова жінка в особі Урсули Лоуренсові була майже нестерпна: ''It was like deference to her, and made her 
feel as if she represented before him all the grace and flower of humanity... She was Woman, she was the whole 
of Woman in the human order" [6: 412]. – Це було повагою до неї і змушувало її відчувати, ніби вона 
втілює в його очах всю вишуканість і цвіт людства. Вона була Жінкою, вона була усім Жіночним з 
людського роду (переклад наш – Н. В. Собецька). Як видно із твору, для автора притаманне надмірне, 
майже інфантильне бажання зректися геть усього задля матріархальних постатей минувшини. Його 
немов полонили їхні плідність, утихомиреність, магічний зв'язок із землею та місяцем. Та коли 
створіння, обдароване такою страхітливою маною, вступає у вузьку і, на Лоуренсову думку, суто 
чоловічу сферу інтелекту й громадської діяльності, письменника, здається, проймає справжній страх. 
Якщо Урсула володіє такими таємничими жіночими силами, то Лоуренс немов передчуває, що чоловікам 
тоді лишиться небагато місця. Він переможений у своїй власній царині й розбитий у жіночій. На нашу 
думку, більшість аспектів Лоуренсової сексуальної політики можна пояснити саме цим варіантом 
жіночої емансипації; чимало тем і концепцій його пізнішої творчості є реакцією на саме нього. 

Звернімо увагу, що Лоуренс почав свою творчість у розпалі жіночих рухів і став боронитися від них. 
У своїх подальших романах автор розроблятиме тему чоловічих союзів, що набиратимуть дедалі 
виразнішого політичного характеру, відкидатиме жінок і мститиметься їм за ті труднощі, з якими 
зіткнувся Лоуренсів чоловік, намагаючись підпорядкувати їх собі. Письменник відвертатиметься від 
жіночих вимог мати суспільне визнання, розвивати власну особистість і з усе дужчим завзяттям ревно 
обстоюватиме чоловічі привілеї у царині офіційної політики, мистецтва та громадської діяльності. 
Лоуренс повернувся спиною до кохання. Відтепер він марить лише владою – спершу над жінками, а 
потім над нікчемними чоловіками, що чітко розкривається у ''The Plumed Serpent". 

Отже, оскільки стан, який названо патріархальним устроєм, існував так довго і мав такий 
універсальний успіх, то, на думку письменника, замало підстав сподіватися на якісь кращі переміни. Але 
життя їх дало, переміни прийшли. Принаймні почалися, і, не спроможні бути не зауваженими 
спостережливим митцем, викликали його неспокій. Лоуренс абсолютно правильно передбачив майбутні 
в той час радикальні перетворення глобального масштабу та певні негативні наслідки сексуальної 
революції. Адже, зникають традиційні сексуальні заборони і табу, передусім ті, що становлять найбільшу 
загрозу для патріархального моногамного шлюбу, розвивається гомосексуалізм, зростають ''незаконна" 
народжуваність, дошлюбні, позашлюбні стосунки, а також статеві відносини у підлітковому віці. 
Прогресує стандарт вседозволеності та сексуальної свободи. Ліквідується поділ ролей між статями, а 
повна економічна незалежність жінки підриває авторитет та фінансову організацію шлюбу, на зміну 
шлюбові приходить добровільний союз. Проте основою сексуальної революції було, передусім, 
вивільнення жінки від рабства, що їй дало змогу брати участь не лише у народженні та вихованні дітей, а 
й у розвитку суспільного, політичного, культурного та морального життя народу. А цього не хотів 
зауважити Лоуренс. 
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Собецкая Н. В. Развитие феминистических основ в творчестве Д. Г. Лоуренса. 

В статье рассматривается творчество английского писателя Девида Герберта Лоуренса в контексте 
феминистического движения и сексуальной революции. Обращается внимание на мастерство 
изображения женских персонажей под влиянием феминистических, общественных, культурно-

исторических основ и личных убеждений Д. Г. Лоуренса. Выявлено, что основой сексуальной революции 
было, прежде всего, освобождение женщины от рабства, что дало ей возможность принимать 

участие не только в рождении и воспитании детей, а также в развитии социальной, политической, 
культурной и моральной жизни народа.  

Sobets'ka N. V. The Development of Female Principles in D. H. Lawrence's Novels. 

The article demonstrates that creative work of an English writer D. H .Lawrence deals with the feminist 
movement and sexual revolution. The attention is drawn on the mastery of female characters depiction under the 
influence of famine, general, cultural-historical bases and personal D. Lawrence's ambitions. It is found out that 
the basis of the sexual revolution was, primarily, the emancipation from slavery, giving her the opportunity not 
only to take part in bearing children and their upbringing, and also in the development of the social, political, 

cultural and moral folk's life. 
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ОБРАЗ АВТОРА У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ 

Статтю присвячено вивченню структури образу автора як стрижневої одиниці ідіостилю одного з 
найвизначніших майстрів західної модерністської прози Томаса Манна. Здійснено компонентний аналіз 
категорії, структурними параметрами якої виступають оповідач та його позиції, композиційно-

мовленнєва будова й мова, у якій втілюються форми художнього усвідомлення світу. Образ автора дає 
можливість зрозуміти твір як діяльність, а не тільки як результат діяльності творця, тобто – автора 

як суб’єкта художньої дійсності. 

Текстоцентричний напрям сучасних комунікативних досліджень має інтегральний характер, 
спираючись на низку суміжних галузей знання. Їх об’єднує спільний об’єкт вивчення (текст) при різниці 
аспектів його розгляду відповідно до різних цілей і завдань дослідників. До праць, для яких характерним 
є інтерес як до тексту, так і до мовної особистості, що стоїть за ним, належать дослідження з 
комунікативної стилістики тексту. У цих розвідках текст розглядається як відображення ідіостилю 
автора і як форма комунікації: результат первинної комунікативної діяльності творця і об’єкт вторинної 
комунікативної діяльності адресата [1-4]. Актуальними є питання комунікативної стратегії 
функціонування людської свідомості і сфери духовної культури людини, а отже, і творчості взагалі, яка 
пов’язана з історичним процесом і свідомістю автора. Завдання дослідників полягає в тому, щоб 
показати безпосередній зв’язок у тріаді слово – мислення – індивідуальність автора. Творець втілює себе 
в художньому творі, виявляючи у мовностилістичному оформленні, структурі тексту своє світобачення, 
світосприйняття, світовідчуття. 

Однією із центральних категорій комунікативної стилістики тексту є образ автора. Це пов’язано із 
здатністю цієї категорії, виражаючи суть художнього твору, об’єднувати його композиційно-мовленнєві 
та мовностилістичні особливості у нерозривну єдність. Цілісну концепцію образу автора як стильового 
центру окремого художнього твору і творчості письменника загалом було розроблено 
В. В. Виноградовим [5: 118]. У працях цього ученого поняття образу автора стало категоріальною 
одиницею вивчення мови художньої літератури, а його науковий доробок відіграв основну роль як у 
розвитку теорії образу автора, так і в подальшому вивченні побудови літературного твору: з того часу 
літературний твір почали розглядати як витвір мистецтва слова. Саме мовленнєво-стилістичний аспект 
вивчення було визнано таким, що характеризує специфіку і цілісність літературного твору. Вивчаючи 
лексичний рівень, семантику слова, образну специфіку художнього тексту, вчений дійшов висновку про 
об’єднувальне начало, стрижень твору – образ автора. В. В. Виноградов сприймає автора як художньо-
мовну свідомість, яка визначається мовленнєво-стилістичною особливістю побудови тексту, 
конструкціями соціально-маркованих форм, визначених історичною епохою, жанром [5: 211]. 

Розглядаючи образ автора як індивідуальну словесно-мовленнєву структуру, яка пронизує будову 
художнього твору та визначає взаємозв’язок і взаємодію всіх його елементів, підкреслюючи історичну 
мінливість і різноманіття типів та форм цих співвідношень усередині твору, В. В. Виноградов намітив 
глобальну перспективу подальшого вивчення цієї категорії у сучасній стилістиці [5: 152]. У працях 
Л. Г. Бабенко, Н. С. Болотнової, М. П. Брандес, О. О. Гончарової, Б. О. Кормана та багатьох інших 
розглянуто типи та види образу автора, його співвідношення з особистістю письменника та різними 
типами оповідачів [1-4; 6]. 

Нові аспекти у вивченні образу автора відкриваються у зв’язку з особливостями сучасної 
лінгвістичної парадигми: її діалогічністю й опорою на теорію мовленнєвої діяльності, 
антропоцентризмом і текстоцентризмом. Отже, дослідницьке завдання полягає у розкритті структури 
образу автора як стрижневої одиниці ідіостилю одного з найвизначніших майстрів західної 
модерністської прози Томаса Манна, здійсненні компонентного аналізу категорії, структурними 
параметрами якої виступають оповідач та його позиції, композиційно-мовленнєва будова й мова, у якій 
втілюються "форми художнього усвідомлення світу" [7: 238]. 

Об’єктом розвідки є категорія образу автора у межах філологічного аналізу новели Т. Манна "Смерть 
у Венеції". Предмет дослідження – структура образу автора як вершини суб’єктної організації твору. 
Образ автора, з одного боку, виступає об’єднувальною одиницею усіх позатекстових факторів, що 
зумовлює реалізацію індивідуального стилю письменника, а з іншого – дає змогу через складники 
комунікативної структури художнього тексту об’єднати всі мовні рівні та виявити функціональне 
навантаження їхніх одиниць. 

"Мистецтво є процесом об’єктивування душевного життя", – ця формула О. О. Потебні прекрасно 
пояснює феномен "образу автора" [8: 195]. Духовні стани автора, пізнавальний і творчий рух його думок 
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та почуттів, своєрідність його світосприймання – все це знаходить своє відображення у слові, 
"матеріалізується" у ньому. В. В. Виноградов розглядав образ автора з лінгво-стилістичних позицій. 
Проте він неодноразово підкреслював, що проблема образу автора має і літературознавчий аспект. 
Дослідник поетики, особливо якщо він вивчає об’єкт з позиції системного підходу, не може не 
поєднувати у своїй роботі літературознавчі і лінгво-стилістичні аспекти [7: 32]. 

Саме завдяки категорії образу автора позбавляються відокремленості лінгво-стилістичний та 
літературознавчий підходи до вивчення тексту у комплексному філологічному аналізі тексту: емоційно-
ідеологічний аналіз базується на дослідженні мовного матеріалу, а лінгво-стилістичні розвідки 
безпосередньо орієнтуються на виявлення змістовної значущості слова. Узгодження цих двох різних 
підходів є важливим моментом у створенні образу автора як системоутворюючого чинника його поетики. 
Відбувається взаємоузгодженість, взаємороз’яснення, "взаємоперевірка" даних, отриманих із різних 
джерел. Створений і вивірений за допомогою такого взаємоузгодження образ автора наділений досить 
високою мірою точності [9: 4]. 

Вибір у якості об’єкта розвідки тексту новели Т. Манна "Смерть у Венеції" зумовлений багатством і 
різноманітністю його ідіостилю, його самобутньою поетикою, яка сформувалася на перетині 
традиціоналізму та модерністського новаторства [10: 281]. Є. В. Волощук підкреслює, що ці два 
компоненти утворили ядро художнього мислення письменника й детермінували всі яруси його 
художнього світу – від ідеосфери, розвиток якої визначався необхідністю подолання декадентського 
культурного досвіду шляхом модернізації традиції, до мовно-стильового інструментарію, сформованого 
на засадах інтеграції традиційних і модерністських елементів [10: 290].  

На підставі підходів до зображення художнього світу можна виділити два типи оповідачів: оповідача, 
що займає об'єктивно-інформативну позицію, і оповідача інтерпретаційно-оцінного плану. У першому 
випадку створений оповідачем образ світу бачиться "об'єктивним", "правдивим", не забарвленим 
суб'єктивізмом посередника. У результаті використання другої позиції відбувається своєрідне 
розширення епічного космосу шляхом зіставлення світу, зображеного у творі, з макрокосмом дійсності 
або з мікрокосмом власної особистості чи з обома названими площинами. Оскільки художній світ у 
цьому випадку є ніби "обвіяним" суб'єктивною експресією оповідача, подану тут форму оповіді можна 
назвати "суб'єктивною" (на відміну від "об'єктивної" в першому випадку) [3: 194]. 

Залежно від обраної оповідачем позиції стосовно того, що зображується, у новелі Т. Манна "Смерть у 
Венеції" використовуються різні варіанти оповідального мовлення. Т. Манн ускладнює ці прийоми за 
рахунок розширення плану персонажа, збільшення сценічності викладення в композиції новели. При 
цьому ускладнюється і стилістична структура самого оповідача. Він стає близьким до світу головного 
героя, ніби знаходиться в колі осіб і подій, що зображуються, перебуває в тій же емоційно-семантичній 
сфері, що і герой. Сприйняття ним зовнішнього світу є близьким сприйняттю світу персонажем, а 
нерідко навіть зливається з ним.  

Оповідач у новелі часом ніби відкрито вступає у світ, що ним зображується. Композиційно це 
виражено, зокрема, переходом об'єктивно-інформативної розповіді в суб'єктивно-загострену оповідь, що 
нагадує внутрішній монолог дійової особи, втілений у формі невласне прямої мови: 

"Er dachte an seine Arbeit, dachte an die Stelle, an der er sie auch heute wieder, wie gestern schon, hatte 
verlassen müssen und die weder geduldiger Pflege noch einem raschen Handstreich sich fügen zu wollen schien. Er 
prüfte sie aufs neue, versuchte die Hemmung zu durchbrechen oder aufzulösen und ließ mit einem Schauder des 
Widerwillens vom Angriff ab. Hier bot sich keine außerordentliche Schwierigkeit, sondern was ihn lähmte, waren 
die Skrupel der Unlust, die sich als eine durch nichts mehr zu befriedigende Ungenügsamkeit darstellte" [11: 11]. 

Тут рухаються і переплітаються два ряди словесно-стилістичних форм: одні – глибоко особисті, 
динамічні експресивно-смислові форми мови і свідомості Густава Ашенбаха, який гостро сприймає 
окремі факти дійсності і відразу безпосередньо реагує на них. Інші йдуть від оповідача, співвіднесені з 
його образом, носять об'єктивно-інформативний характер. На фоні об'єктивних констатацій оповідача з 
особливою силою виділяються уривчасті, суб'єктивно-експресивні форми, що йдуть від персонажа і 
передають схвильований, логічно не упорядкований внутрішній монолог останнього. Але й форми мови 
оповідача, що позначають явища дійсності ніби пунктиром, орієнтовані тут не на "розповідь" про 
внутрішній стан героя, а на "показ" цього стану: 

"…eine seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz überraschend bewusst, eine Art schweifender 
Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen in die Ferne, ein Gefühl, so lebhaft, so neu oder doch so längst 
entwöhnt und verlernt, dass er, die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden, gefesselt steht blieb, um die 
Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen" [11: 9]. 

"Er war verwirrt, er fürchtete, dass irgend jemand, wenn auch der Strandwächter nur, seinen Lauf, seine 
Niederlage beobachtet haben möchte, fürchtete sehr die Lächerlichkeit. Im übrigen scherzte er bei sich selbst über 
seine komisch-heilige Angst. Er spielte, schwärmte und war viel zu hochmütig, um ein Gefühl zu fürchten" [11: 57]. 

У новелі Т. Манна домінує персональна оповідь. Оповідач не тільки дивиться на оточуючий світ 
очима героя в плані часово-просторової характеристики, але й нерідко проникає в психологію 
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останнього, орієнтуючись на його мову. Одним із провідних засобів передачі думок і переживань героя 
виступає невласне пряма мова, з якою нерозривно пов’язана персональна оповідь. Оповідь у "Смерті у 
Венеції", що йде ніби на грані двох свідомостей (оповідача і персонажа), увесь час "зривається" в 
невласне пряму мову, що заключає в собі особливості мови і мислення героя. У Т. Манна відсутній 
детальний аналітичний опис стану душі героя, замість нього – зображення через сприйняття героя, 
передача його почуттів і думок за допомогою внутрішніх монологів, оформлених прямою або частіше – 
невласне прямою мовою, яка зберігає забарвлення особистого хвилювання, збудження самого суб'єкта. 
При зображенні внутрішнього стану героя використовується, як правило, крупний план. Застосовуються 
стилістичні форми динамічного опису, забарвлені суб'єктивними відтінками експресії. Внутрішні 
монологи обох типів вторгаються в оповідь, змінюючи один одного та посилюючи експресивність 
відтвореної сцени: 

"Standbild und Spiegel! Seine Augen umfassten die edle Gestalt dort am Rande des Blauen, und in 
aufschwärmendem Entzücken glaubte er mit diesem Blick das Schöne selbst zu begreifen, die Form als 
Gottesgedanken, die eine und reine Vollkommenheit, die im Geiste lebt und von der ein menschliches Abbild und 
Gleichnis hier leicht und hold zur Anbetung aufgerichtet war. Das war der Rausch. Und unbedenklich, ja gierig 
ließ der alternde Künstler ihn willkommen. Sein Geist kreißte, seine Bildung geriet ins Wallen, sein Gedächtnis 
warf uralte, seiner Jugend überlieferte und bis dahin niemals von eigenem Feuer belebte Gedanken auf. Stand 
nicht geschrieben, dass die Sonne unsere Aufmerksamkeit von den intellektuellen auf die sinnlichen Dinge 
wendet?" [11: 53]. 

Перехід на позицію персонажа здійснюється тут різким зрушенням у площину його свідомості. Це 
зрушення позначено включенням називної конструкції, в якій чується безпосередній голос героя: "Standbild 
und Spiegel!". Динаміку оповідальних форм тут також підпорядковано передачі схвильованого стану 
персонажа, його сприйняттю й оцінці переживаного моменту. Так, у лаконічно-інформативній конструкції 
"Und unbedenklich, ja gierig ließ der alternde Künstler ihn willkommen" емфатичні елементи "unbedenklich, 
gierig" начебто символізують внутрішній жест самого героя – почуття хвилинного полегшення. І далі 
елементи внутрішньої мови Густава Ашенбаха ("Das war der Rausch") – своєрідний семантичний конденсат 
– тягнуть за собою опис повних психологічної виразності дій, що розкривають афективний зміст 
внутрішнього стану героя ("Sein Geist kreißte, seine Bildung geriet ins Wallen, sein Gedächtnis warf uralte, 
seiner Jugend überlieferte und bis dahin niemals von eigenem Feuer belebte Gedanken auf"). 

Невласне пряма мова передає "внутрішню" динамічно-напружену розмову героя із самим собою 
("Stand nicht geschrieben, dass die Sonne unsere Aufmerksamkeit von den intellektuellen auf die sinnlichen 
Dinge wendet?"). Таким чином, в аналізованому фрагменті чергуються, зближаються, сплітаються 
різноманітні види оповіді, створюючи складний і своєрідний стилістичний малюнок. Сегменти мови, що 
йдуть від оповідача, містять інформацію про зовнішні дії персонажа, фіксують те, що він бачить і чує 
(при цьому, наближаючись до кінця, такі сегменти суб’єктивізуються, ніби настроюючи на перехід у 
сферу свідомості персонажа, а отже, до персональної оповіді). Сегменти тексту, організовані точкою 
зору персонажа, передають його думки, його сумніви, його наміри, висвітлення фактів через його 
сприйняття, багато в чому через властиві йому форми мови.  

Образ автора дає можливість зрозуміти твір як діяльність, а не тільки як результат діяльності творця, 
тобто – автора як суб’єкта художньої дійсності. Індивідуальна творча воля знаходить вияв у 
мовностилістичному та композиційному оформленні тексту. Особливу значущість набуває 
концептуальний аналіз семантичного простору тексту, який передбачає виявлення набору ключових слів 
тексту, визначення базових концептів, а також опис позначуваного ними концептуального простору. У 
новелі центрований і експліцитно висунутий на перший план концепт ДУША є гіперконцептом, який 
характеризує авторський вибір концептуальних пріоритетів і формує індивідуально-авторську картину у 
художньому тексті. 

Ключові слова новели можна поділити на дві групи. До першої належать слова, значення яких 
пов’язано з радісними, піднесеними почуттями: Sonne, Glück, Lust, Freude, eine seltsame Ausweitung des 
Innern, ein jugendlich durstiges Verlangen in die Ferne, ein lebhaftes Gefühl, Wunder, das Leidenschaftliche, 
die feurig spielende Laune, Schönheit, Reinheit, Glanz, Traum, eine abenteuerliche Freude, eine unglaubliche 
Heiterkeit. Другу групу складають слова, які передають сум, тугу, загрозу, небезпеку: Ungenügsamkeit, 
Fluchtdrang, Einsamkeit, ein falscher Hochsommer, eine gefahrdrohende Miene, menschenleer, anständig 
karges Leben, die zerrissene Brust, Harm, Weh, Seelennot, Schmerz, Ratlosigkeit. Таким чином, у новелі 
протиставляються, з одного боку, прагнення до щастя, краси, а, з іншого, – короткочасність життя, 
невловимість і недовговічність щастя. Розгортання лінгвістичної концептуальної парадигми посилює 
емоційну драматичну напругу й поступово підводить до розуміння людської душі у складно, часом 
асиметрично організованій системі символічних дзеркальних відображень, кожне з яких дозволяє 
реалізуватися тій чи іншій частині його душі: "Einsamkeit zeitigt das Originale, das gewagt und befremdend 
Schöne, das Gedicht. Einsamkeit zeitigt aber auch das Verkehrte, das Unverhältnismäßige, das Absurde und 
Unerlaubte. Ohne der Vernunft Schwierigkeiten zu bieten, ohne eigentlich Stoff zum Nachdenken zu geben, 
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waren sie dennoch grundsonderbar von Natur, wie es ihm schien, und beunruhigend wohl eben durch diesen 
Widerspruch" [11: 31]. 

Отже, мова художнього твору постає як художня цілісність, як текст, яким "диригує" особистість 
автора, його світогляд. Мова виступає як засіб вираження дійсності через призму світобачення 
письменника. Створення мови художнього твору, таким чином, відбувається шляхом пізнання й оцінки 
дійсності письменником, що й формує його філософсько-естетичне кредо. Оцінювальний погляд автора 
організовує сюжет, виявляється в композиції, у системі образів і в мові. Проведений аналіз дає нам 
підстави стверджувати, що образ автора є основою художнього твору, який перебуває в ідейній, 
композиційно-структурній і мовленнєвій єдності. Образ автора співвідноситься зі свідомістю героїв, 
оповідачів, яка вибудовується жанром, пов’язується тематикою, проблематикою та стилем.  

Особливості образа автора конкретного твору надають можливість вивчати його у контексті творчості 
письменника, літературного напрямку або школи. Складність змістовної та формальної структури тексту 
відображається у багаторівневій категорії образу автора й робить його плідним інструментом аналізу 
тексту як при вивченні його лінійного розгортання, так і при дослідженні дистантних зіставлень 
різноманітних елементів текстових структур. 
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Матеріал надійшов до редакції 06.08. 2013 р. 

Соколовская С. Ф. Образ автора в художественном произведении. 

Статья посвящена изучению структуры образа автора как стержневой единицы идиостиля одного из 
выдающихся мастеров западной модернистской прозы Томаса Манна. Проведен компонентный анализ 

категории, структурными параметрами которой выступают повествователь и его позиции, 
композиционно-речевая структура и язык, в котором воплощаются формы художественного мира. 
Образ автора дает возможность понять произведение как деятельность, а не только как результат 
деятельности создателя, то есть – автора как субъекта художественной действительности. 

Sokolovska S. F. The Author's Image in a Piece of Fiction. 

The article studies the structure of the author's image as a core unit of the individual style of Thomas Mann – 
one of the outstanding masters of Western modernist prose. The component analysis of the category is 

performed, the structural parameters of which are the narrator and his positions, composition and speech 
structure as well as the language, in which art forms are embodied. The author's image enables us to understand 

the author's work as an activity, not only as a result of the creator, that is – the author as the subject of the 
artistic reality. 
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СЕМАНТИЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ В ПАРАДИГМІ ЕКСПЛІЦИТНО МАРКОВАНИХ МАСКУЛІНІЗМІВ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті проаналізовано експліцитно марковані маскулінізми, що наявні в лексикографічному описі 
сучасної англійської мови. Увагу зосереджено на експліцитних маркерах маскулінності –man / man-, -boy 

/ boy-, -master / master-. На основі аналізу їх семантичного, твірного значення, реляційних та твірних 
моделей утворених ними назв осіб, визначено місце маркерів в градуальних опозиціях за ознаками віку та 

статусу. На базі кількісних даних лексикографічного дослідження встановлено та співставлено 
продуктивність досліджуваних маркерів. 

Постановка проблеми. Оцінка мови як дзеркала світу є загальноприйнятою. Серед усіх аспектів 
багатогранного світу людині найцікавіше бачити в дзеркалі мови саму себе. Саме цим бажанням 
пояснюється сьогоденний антропологічний поворот лінгвістики та поява і стрімкий розвиток цілого ряду 
людино-орієнтованих галузей мовознавства. Гендерна лінгвістика зосереджена на відображенні в мові 
статевих та гендерних характеристик людини. Маскулінність та засоби її репрезентації в мові є 
проблемою, обговорення якої не вчухає в наукових колах і потребує ґрунтовного дослідження. 
Аналіз останніх досліджень. Кількість праць, присвячених описанню засобів та способів 

репрезентації маскулінності в англійській та інших мовах достатньо велика, щоб ґрунтовно висвітлити 
більшість аспектів даної проблеми, включаючи особливості мовного втілення концепту "чоловік", 
мовного вираження маскулінності як соціокультурної категорії, конструювання даного гендера в 
дискурсі, особливості чоловічої мовної поведінки, динамічні аспекти репрезентації маскулінності, а 
також різностороннє виявлення стереотипності у використанні мовних одиниць на позначення чоловіка 
[1-5], однак питання про семантичні значення маркерів маскулінності, їх статусні, вікові, реляційні 
конотації досі залишається нерозв’язаним. 
Мета статті – проаналізувати та співставити семантичні значення маркерів маскулінності в межах 

вікових, реляційних та статусних опозицій. 
Виклад основного матеріалу. Сучасна англійська мова володіє надзвичайно обмеженими ресурсами 

експліцитного маркування назв чоловіків, порівняно з відповідними засобами маркування назв жінок. 
Традиційно експліцитними маркерами маскулінності в англійській мові вважають -man / man-, -boy / boy-
, -master / master. 
Експліцитний гендерний маркер маскулінності –man / man-. Особливостей використання маркера 

маскулінності -man / man- так чи інакше торкались у своїх дослідженнях багато авторів, фокусуючи увагу на 
його продуктивності, валентності, етимології, гендерній нейтральності / маркованості утворених ним назв 
осіб, стереотипності їх сприйняття, дискурсивних особливостей та діахронічних тенденцій використання.  

Така пріоритетність перед іншими гендерними маркерами пояснюється: 
• високою діахронічною та синхронічною продуктивністю напівафікса; 
• високою часткою його дериватів в загальному підрахунку гендерно маркованих назв осіб; 
• семантикою (поєднанням гендерно нейтральних та гендерно маркованих семем в складі лексеми, 

особливості активізації яких в мовленні є соціально значимими та часто стереотипними). 
Всього в лексикографічному описі нами зафіксовано 564 назви осіб, експліцитно маркованих –

man / man-, що у процентному відношенні складає 52 % від загальної кількості експліцитно маркованих 
маскулінізмів. Найпродуктивнішою словотвірною моделлю маскулінізмів з -man є ''Іменник + -man''. Для 
неї характерний широкий спектр реляційних моделей та значень: 

• ''інструментатив-агентив (М)'' зі значенням ''man, що користується у своїй діяльності Х-
інструментом'', де Х – твірна основа (axeman, bowman, gadman, hammer-man, hatchet man); 

• ''об’єктив-агентив (М)'' зі значенням ''man, що здійснює дію, спрямовану на Х-предмет, його 
виготовлення, догляд, продаж тощо'', де Х – твірна основа (bookman, brakesman, businessman, cattle 
man, coalman, clay-man, glassman, horseman, meatman, muffinman, newsman, proseman, lumberman). 
У цій групі досить значною є підгрупа маскулінізмів, утворених за реляційною моделлю 
''траспортив-агентив (М)'', зі значенням ''man, що керує Х-транспортним засобом'', де Х – твірна 
основа (boatman, bulldozerman, cabman, carman, cartman, coachman, draftsman, ferry-man, gigman); 

• ''інклюзив-агентив (М)'' зі значенням ''man, що належить до Х-групи'', де Х – твірна основа 
(banksman, assemblyman, crewman, gangsman, infantryman, juryman, militiaman, office-man); 

• ''локатив-агентив (М)'', зі значенням ''man, що виконує певну діяльність, проживає в Х-місці'', де 
Х – твірна основа (woodsman, townsman, stockman, ship-man, ranchman, backroom man); 
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• ''темпоратив-агентив (М)'', зі значенням ''man, що виконує діяльність протягом Х-часу, до Х-
моменту'', де Х – основа (day-man, minute-man, four-minute man); 

• ''агентив-агентив (М)'', зі значенням ''man, що є Х-особою'', де Х – твірна основа (sailor-man, 
yeggman, fellowman, boss man, liegeman). 

Словотвірна модель ''Прикметник + man'' є досить малопоширеною. Маскулінізми, утворені за даною 
моделлю, становлять не більше 5-7 %. Типовою для даної підгрупи є реляційна модель ''дискриптив-
агентив (М)'', зі значенням ''man, що володіє Х-ознакою'', де Х – твірна основа (bad man, my man, old man, 
fresh man, front man, dead-man, funny man, gentleman, superman, new man). Ще менше продуктивною є 
словотвірна модель ''Дієслово + man''. Зазначимо, що ідентифікація основи як іменної чи дієслівної є 
ускладненою (bindleman, gagman, patrolman, serviceman, stuntman). У своєму дослідженні, визначаючи тип 
твірної основи, ми орієнтувались на інформацію словника Вебстера [6]. Для даної групи назв чоловіків 
типовою є реляційна модель ''дія-агентив (М)'' зі значенням ''man, що виконує Х-діяльність'', де Х – твірна 
основа (workman, weigh-man, watchman, repair-man, pitchman, ploughman, hangman, hit man, freezeman). 

Розглядаючи маркер маскулінності -man / man- в плані реалізації ним своїх основних та додаткових 
значень, ми виявили наступні закономірності: 

• традиційно маркер -man / man- вживається в найбільш загальному значенні ''чоловік'' без 
імплікації соціальних, вікових, реляційних ознак референта (he-man, mass-man, everyman, 
huntsman, townsman, bondsman, clergyman, Englishman); 

• значну частину становлять лексеми, де -man / man- реалізує значення ''чоловік-працівник, 
робітник, підлеглий'' (aircrewman, bankman, cley-man, feather-man, fly-man, foot-man, transit man); 

• в окремих випадках в складі маскулінізму активується значення ''чоловік жінки, коханий, 
коханець, батько'' (bridesman, houseman, old man). 

Експліцитний маркер маскулінності -boy / boy-. Експліцитний маркер маскулінності -boy / boy- є 
другим за чисельністю утворених назв чоловіків (виявленo нами 75 лексем). Як і для більшості інших, для 
даної групи характерною є іменна твірна модель. Вона є досить варіативною в плані реляційних моделей: 

• ''об’єктив-агентив (М)'' зі значенням ''boy, що здійснює дію, спрямовану на Х-предмет, його 
виготовлення, догляд, продаж тощо'', де Х – основа (cowboy, herd-boy, horsеboy, ticket boy); 

• ''інклюзив-агентив (М)'' зі значенням ''boy, що належить до Х-групи'', де Х – твірна основа 
(schoolboy, choir-boy, homeboy); 

• ''локатив-агентив (М)'', зі значенням ''boy, що виконує певну діяльність, проживає в Х-місці'', де 
Х – твірна основа (backroom boy, boy uptown, hospital-boy, house-boy, shop-boy, pantry-boy); 

• ''агентив-агентив (М)'', зі значенням ''boy, що є Х-особою'', де Х – основа (lover boy, toy boy).  
Другою за кількістю є словотвірна модель ''Прикметник + man'', що відповідає реляційній моделі 

''дискриптив-агентив (М)'', зі значенням ''boy, що володіє Х-ознакою'' (gold boy, big boy, blue boy). 
Маскулінізми з -boy / boy- з дієслівною основою малочисельні (flyboy, plough-boy). 

Відповідно до словника Вебстера, повнозначній лексемі boy властивий ряд значень. Більшість з них 
актуалізуються маркером маскулінності -boy / boy-: 

• ''хлопчик, юнак (до 18 р.)'' (boy scout, charity-boy, choir-boy, day-boy, gown-boy, hospital boy); 
• ''недосвідчений молодий чоловік'' (hawk-boy, ball boy, potboy, bug boy, cowboy, office-boy); 
• ''чоловік нижчого соціального становища, нації'' (зневажливе) (blue boy, toy boy, rah-rah boy); 
• ''чоловік'' (розмовне) (backroom boy, big boy, wide boy, boy in blue). 

Типовим для маркера -boy / boy- також є значення ''робітник, працівник, прислуга'' (stockboy, shop-
boy, pantry-boy, lather boy, jack-boy, knife-boy, bus-boy, page-boy). У парадигмі ЕММ -boy / boy- є саме тим 
формантом, що реалізує в складі назв чоловіків додаткове значення ''коханець, сексуально привабливий 
чоловік, хлопець'' (lover boy, playboy, rent boy, blue-eyed boy, toy boy).  
Експліцитний маркер маскулінності -master (master-). У сучасному мовознавстві формант -master / 

master- не визначається як гендернийі маркер. Поодинокими є дослідження щодо його продуктивності, 
морфологічного статусу, словотвірних моделей [2: 55]. Однак, враховуючи наступні аргументи, ми 
вважаємо -master / master- експліцитним маркером маскулінності: 

• у складі лексем -master / master- постійно реалізує значення маскулінності; 
• у групі маскулінізмів, маркованих -master / master-, існує стійка тенденція до утворення пар з 

семантично спорідненими фемінітизмами, експліцитно маркованими напівафіксами -mіstrеss / 
mіstrеss-, -lady / lady- та іншими; 

• у парах типу webmaster – webmistress єдиними диференціюючими семами є ''маскулінність'' та 
''фемінінність'', що дозволяє визначити дані елементи саме як гендерні маркери; 

• напівафікс -master / master- є продуктивним як у діахронії (сумарна діахронічна продуктивність – 
128 одиниць [2: 55]), так і в синхронії (загальна кількість виявлених нами – 66). 

Для маркера -master / master- властиві словотвірні моделі ''Іменник + master'', ''Прикметник + master'' 
[2: 55]. Даній групі властиві реляційні моделі: 
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• ''дискриптив-агентив (М)'' зі значенням ''master, що володіє Х-ознакою'', де Х – твірна основа 
(dancing-master, drawing-master, riding-master, sailing-master); 

• ''об’єктив-агентив (М)'' зі значенням ''master, що спрямовує свою діяльність на Х-об’єкт'', де Х – 
твірна основа (horse-master, form-master, concert-master, toast-master); 

• ''локатив-агентив (М)'' зі значенням ''master, що здійснює свою діяльність в Х- місці'', де Х – 
твірна основа (harbour-master, dock-master, station-master). 

Значення ЕМ -master / master- у складі утворених маскулінізмів не є однорідним. Можливо виділити 
наступні підгрупи за критерієм додаткових значень: 

• master – ''діяч'' (paymaster, weigh-master, bridge-master, horse-master); 
• master – ''вчитель, наставник'' (writing-master, resident master, careers master, schoolmaster); 
• master – ''керівник, ведучий, головний'' (chair-master, chapel-master, job-master); 
• master – ''власник, господар'' (horse-master, barge-master, botmaster, ship-master). 

Аналізуючи семантичні значення експліцитних маркерів маскулінності, ми відзначили ряд суттєвих 
відмінностей, характерних для кожного з них і їх похідних відповідно. Було виокремлено кілька опозицій, 
що послідовно проявляються в межах рядів маскулінізмів, утворених за допомогою різних маркерів.  

Досить регулярно серед маркерів маскулінності проявляється градуальна опозиція за ознакою віку. 
Назви чоловіків, марковані -boy / boy-, як правило, імплікують ознаки ''дитячий, молодий вік'' відповідно 
до основного значення лексеми boy (boy scout, charity-boy, choir-boy, day-boy, gown-boy, hospital boy, 
schoolboy). Пор.: headboy – headman, schoolboy – schoolman, scout boy – scout master, gownboy – 
gownsman. Однак у даній групі чітко прослідковується тенденція до вираження семи ''дорослий чоловік'' 
у маскулінізмів з -boy / boy-, що належать до розмовної лексики, сленгу (backroom boy, big boy, boy with 
toys, wide boy, boy in blue, boy uptown). Відповідно, можна виділити два центри розподілу маскулінізмів з 
-boy / boy- в опозиції за ознакою віку.  

Формант -man / man- типово бере участь в утворенні назв чоловіків за професією, родом діяльності, 
тому найчастіше імплікує ознаку ''дорослий чоловік''. Але значною також є кількість лексем, що 
номінують чоловіків за соціальним статусом, національною, расовою приналежністю, релігійними, 
культурними вподобаннями, що суттєво розширює діапазон вікових ознак, які виражає маркер. 
Маскулінізми, марковані -master / master-, утворюють майже однорідну групу за ознакою ''вік'', що 
обумовлене специфікою самого маркера. Останній використовується переважно для формування назв 
чоловіків, що займаються керівною діяльністю, володіють майном, розпоряджаються власністю, що 
майже обов’язково передбачає сему ''дорослий вік'' (chair-master, chapel-master, job-master, workmaster, 
barge-master, botmaster, iron-master, ship-master).  

-boy/boy- 
Значення 
маркера Загальновживана 

лексика 
Розмовна 

лексика, сленг 
-man / man- -master / master- 

Хлопчик     
Юнак     
Дорослий 
чоловік 

    

Рис. 1. Опозиція в парадигмі експліцитно маркованих маскулінізмів за ознакою ''вік''. 

За ознакою ''вік'' маскулінітиви утворюють градуальну опозицію, але через семантичну 
багатозначність маркерів групування назв чоловіків за ступенями є нечітким.  

Наступна опозиція, яку можна чітко прослідкувати, визначається за статусною ознакою і також має 
градуальну структуру. Розташування маркерів в опозиції є прямо пропорційним до їх розподілу в опозиції за 
ознакою віку, що зумовлене екстралінгвістичною залежністю між віком референтів та їх статусними 
характеристиками. Найнижчий ступінь обіймає -boy / boy-, що в складі маскулінізмів реалізує низькостатусні 
семи ''помічник майстра, робітника, різнороб'' (clapper boy, bundle boy, cabin boy, hawk-boy, office-boy, pantry-
boy, stable boy), ''некваліфікований, низькооплачуваний робітник'' (bell boy, button boy, paper-boy, post-boy). 
Пор.: batboy – batsman, cowboy – cowman, herdboy – herdman, newsboy – newsman, office-boy – office-man. 
Водночас, у групі маскулінізмів з -boy / boy- наявні лексеми, що імплікують ознаку ''високий статус'' 
(backroom boy, big boy, boy in blue, boy uptown). Сюди належать одиниці з числа тих, що імплікують вікову 
характеристику ''дорослий чоловік'' та належать до розмовної лексики, сленгу. 

В групі маскулінізмів, утворених за допомогою -man / man-, спостерігаємо варіативність в плані 
вираження статусних характеристик. Найвищий ступінь в опозиції займає маркер -master / master-. У 
групі його похідних найбільшу частку становлять ті, в складі яких маркер актуалізує додаткові значення 
''керівник, майстер, власник, начальник''. При цьому, серед маскулінізмів підгрупи немає одиниць, що 
позначають осіб з низькими статусними характеристиками. Статусні кореляції чітко виявляються в 
спільнокореневих одиницях: bargeman – bargemaster, coalman – coalmaster, horseboy – horseman – 
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horsemaster, headboy – headman – headmaster. Є випадки нейтралізації опозицій: sheepman – sheepmaster, 
lockman – lockmaster, property man – property master. 

-boy (boy-) 
Значення маркера Загальновживана 

лексика 
Розмовна 
лексика, сленг 

-man (man-) -master (master-) 

Низький статус     
Середній статус     
Високий статус     

Рис. 2. Опозиція в парадигмі експліцитно маркованих маскулінізмів за ознакою ''статус''. 

Щодо здатності виражати реляційні характеристики (родинний стан, одруженість, інтимні стосунки з 
жінками) маркери є також нерівноцінними. Найбільше лексем, що виражають стосунки референта-
чоловіка з жінками (lover boy, playboy, blue-eyed boy, gold boy, toy boy, boyfriend) та чоловіками (rent boy), 
утворює маркер -boy / boy-. Незначний відсоток таких лексем знаходиться в групі маскулінізмів, 
маркованих -man / man- (bridesman, groomsman, old man). Маркер -master / master- є індиферентним в 
плані вираження реляційних характеристик референта. 
Висновки. Завершуючи статтю, зазначимо, що експліцитні маркери маскулінності забезпечують 

потребу в експлікації гендерної приналежності, імплікації вікових, статусних, реляційних характеристик 
референта. Вони є продуктивними на сучасному етапі у багатьох сферах вжитку мови. Володіючи 
різноманітною семантикою, маркери маскулінності та їх похідні лексеми наповнюють цілий ряд лексико-
семантичних груп.  
Перспективою подальших досліджень проблеми є виявлення дискурсивної та діахронічної 

варіативності експліцитного гендерного маркування. 
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Федорова О. В. Семантические корреляции в парадигме эксплицитно маркированных 
маскулинизмов английского языка. 

В статье проанализированы эксплицитно маркированные маскулинизмы, представленные в 
лексикографическом описании современного английского язныка. Внимание сосредоточено на 

эксплицитных маркерах маскулинности -man / man-, -boy / boy-, -master / master-. На основе анализа их 
семантического, словообразовательного значений, словообразовательных и реляционных моделей 
образованных ими названий лиц, определено место маркеров в градуальных опозициях по признаку 

возраста и статуса. На базе количественных даных лексикографического исследования установлена и 
сопоставлена продуктивность исследуемых маркеров. 

Fedorova O.V. The Semantic Сorrelation in the Explicitly Marked Masculinisms Paradigm of Modern English. 

Explicitly marked masculinisms that are lexicographically described in modern English are analyzed in the 
article. The attention is focused on the explicite masculine markers -man / man-, -boy / boy-, -master / master-. 

The place of the markers in the age and status oppositions is defined on the basis of their semantic and 
derivative meanings as well as on the basis of relational and derivative structures of their derivatives. The 
productivity of the markers is determined and compared on the basis of the lexicographical research data. 
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ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ТЕМИ ДОБРОБУТУ В 
СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ВЕСНЯНОМУ ОБРЯДОВОМУ ТЕКСТІ 

У статті розглянуто структуру та семантику обрядових дій першого вигону худоби та великоднього 
періоду; досліджено міфологічні мотиви, які лежать в основі постання вербальних та невербальних 
репрезентантів теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті; з’ясовано 

культурну семантику деяких назв обрядових дій та предметів через встановлення їх взаємозв’язку з 
одиницями акціонального, реалемного, агентивного, атрибутивного, локативного, темпорального планів 

змісту та плану станів, почуттів, процесів, явищ, уявлень тощо. 

Постановка проблеми. Дослідження середньополіського обрядового тексту весняного циклу як 
семіотичної цілісності передбачає виділення тем плану змісту, які його формують, що полегшує 
встановлення семантики вербальних і невербальних одиниць, окремих елементів народного календаря та 
з’ясування їх походження, витоків формування та розвитку. Семантичну єдність календарної обрядовості, 
зокрема весняної, зумовлюють міфологічні уявлення, які лежать в основі творення єдиної картини світу. 

Значна кількість весняних обрядів спрямована на забезпечення родинного добробуту, який, 
насамперед, залежав від врожаю; від здоров’я та приплоду худоби; від постійного, закріпленого за 
окремими календарними датами виконання обрядів сакралізації побутових реалій, які набували 
символічного значення в процесі їх використання; від виконання заборон як передумови залучення до 
святкової благодаті; від обміну позитивною святковою енергетикою за допомогою вербальних та 
невербальних засобів тощо. Тому серед тем плану змісту, які вибудовують цілісний культурний текст 
весняного календарного періоду, представлена тема добробуту, сформована різноплановими 
вербальними та невербальними одиницями. 

Тема добробуту тісно пов’язана з темою плодючості, оскільки достаток та матеріально-побутове 
забезпечення селян, насамперед, залежало від урожаю. Здоров’я, приплід худоби також були важливою 
ланкою в організації добробуту селянина. Так, важливе значення у складі весняної обрядовості має обряд 
першого вигону худоби на пасовище, який найчастіше здійснювали на свято Юрія (6 травня). За 
народними легендами, цей святий охороняє худобу, допомагає пастухам або карає їх за провини, а також 
панує над вовками, розподіляє між ними їжу та вказує, яку тварину вони можуть з’ їсти [1: 155; 2: 130]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження обрядовості першого вигону худоби у 

контексті вивчення всього юріївського циклу весняних календарних обрядів та пов’язаного з ним 
фольклору здійснила Г. Шаповалова, у складі весняної обрядовості Полісся – Т. Агапкіна. Окремо 
поліському обряду першого вигону худоби присвячені роботи Г. Плотникової. Актуальним залишається 
дослідження середньополіської обрядовості усього календарного циклу як цілісної системи та його 
окремих елементів, встановлення взаємозв’язків позамовних компонентів із мовною номінацією. 
Мета статті – розглянути вербальні та різнопланові невербальні одиниці, які репрезентують тему 

добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті, встановити взаємозв’язок між ними та 
з’ясувати їх культурну семантику.  

У середньополіській весняній обрядовості перший вигін худоби на пасовище найчастіше відбувався на 
свято Юрія, яке в народній свідомості сприймали як п\разн`ік дл`а ху\добиі (н. п. 27); с`в’а\тиĭ \Йуреĭ – це 
ўже д`л`а ху\доб’ і (н. п. 28); д`л`а ху\доб’ і, обер`і\гайе вон ху\добу (н. п. 21). У поясненнях щодо 
приуроченості цього обрядового акту до свята Юрія переважає мотив забезпечення перебування худоби 
вкупі: На \Йурйа т\реба об’е\зател`но \в’ іпустит` на пасо\в’ іс`ко ху\добу. Йак\шо н`і – то ху\доба неи 
\буде глеи\д`ет` то\вару, \буде ўте\кат` (н. п. 36). Йак на \Йур`йа \в’ іжен`еш, то ху\доба \буде хо\д`іт` 
ўс`а ў\м’еіс`ц`і (н. п. 38). До \Йурйа вер\б’ ічкойу с`в’аш\ченойу виіга\н`айут ху\добу, шоб у \пол`і ху\доба 
од\на д\ругу глеи\д`ела (н. п. 43). Віднесеність цього обрядового акту до свята Юрія зумовлена також 
народними уявленнями про те, що Юрій ключами відкриває землю, випускає теплу росу, яка забезпечує 
плодючість і здоров’я [1: 175; 2: 128; 3: 41; 4: 31]. У середньополіській обрядовій традиції весняний обряд 
першого вигону худоби характеризується варіативністю, зумовленою різними мотивами його постання, 
одним з яких є мотив використання наділеної магічними властивостями юріївської роси, зокрема для 
збільшення кількості молока у корів: На \Йурйа на \росу в’ і\вод`ат ху\добу, шоб ба\гато да\вала ко\роўка 
моло\ка. Бо це \Йуреіĭ \росу да\йе ўже, бла\женствуйе і \сонцеим, і ро\сойу, і во\дойу (н. п. 18).  

Обряд першого вигону худоби складається з таких основних елементів: обхід худоби перед вигоном, 
биття худоби вербовою гілкою, ритуальне годування, пригощання пастуха та замовляння, які 
виконували для забезпечення захисту худоби від усього негативного, надання необхідних життєвих сил, 
створення сприятливих умов для існування, а в перспективі – сприяння приплоду, а отже, і родинному 
добробуту. Характерною для початку скотарського циклу є міфологізація ознаки перший, яка маркує час 
та дію, виконану на початку й стає символом всього періоду [5: 204]. Основну мету захисту від 
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негативного під час обходу худоби реалізовано за допомогою магічних дій із обрядовими реаліями. Так, 
ритуальне використання яйця під час першого вигону худоби відоме в багатьох слов’янських ареалах. За 
народними уявленнями, яйце як символ зародження життя є магічним засобом сприяння ситості, 
здоров’ю, приплоду худоби. В основу уявлень про магічні властивості яйця покладено асоціативне 
переосмислення форми у вигляді кола як символічної захисної межі. Такі уявлення про яйце відображено 
у звичаях перед першим вигоном худоби класти яйце під поріг хліва або у ворота двору, перекачувати 
яйце перед (під) твариною [6: 127-129]. Семантика створення своєрідної захисної межі також 
відображена в обрядовій дії обходу худоби по колу та ритуальному використанні таких обрядових 
предметів, як пояс і замок [1: 160; 6: 120-123, 110-112; 7: 233-234]: \Переид тим, йак в’ ігон`іли із од\рини 
ху\добу, \переид по\рогом \ложац` бо\ханочку х\л`ẹба, йаĭ\це сиі\ре, но\жа і к\расного \пойаса, шоб 
\череиз е\ти ко\рова переисту\п’ іла (н. п. 15). По\йіли с`в’аш\ченойу во\дичкойу \ч’ерез \пойас. 
За\мочка \ложиеш по тоĭ бок по\рога ў хлеў\йеі і зам’ і\кайеш, а к\л`уч’ іка заб\рала ў кар\ман. Це та\ка 
бу\ла приік\м’ета, шоб ко\роўка ўже ни\йак’ іх ў\рокоў [не знала]. За\мочок там ў хлеиў\йе ле\жиіт. 
Ко\роўка пересту\пиіла, а к\л`уч’ ік ў кар\ман`і (н. п. 46). Серед магічних предметів, які використовували 
під час обходу худоби перед вигоном, важливе значення мали сіль, великодня свічка та ікона [1: 158-159].  

Основним обрядовим предметом у ритуалі першого вигону худоби на пасовище була освячена у 
Вербну неділю вербова гілка: вер\ба, вер\б’ інка, с`в’а\та вер\ба, вер\б’ ічка с`в’аш\чена як своєрідне 
джерело життєдайної сили природи та інструмент її передачі худобі. Майже у всіх слов’ян відомий 
ритуальний припис повертати цю гілку в оселю чи хлів, щоб сприяти поверненню худоби додому, 
уникнути втрат у стаді, зберегти худобу від нечистої сили [6: 133]. У Білорусі вербову гілку нерідко 
втикали в стіну, дах хлівів, а в деяких районах України разом з вербою втикали й свічки, щоб 
відганяти нечисту силу та відьом [1: 161-162]. Отже, здавна вірили, що освячена верба може зберегти 
худобу від різних нещасть. Символічне биття худоби вербовою гілкою є основним елементом 
середньополіського обряду першого вигону худоби на пасовище: В’ іга\н`айут \перш’ іĭ де\н`ок 
ху\добу на \пашу \тойу вер\бойу (н. п. 2). Ко\рову \першиĭ раз на \пашу вер\бойу вига\н`айут (н. 
п. 4). Ху\добу в’ іга\н`айут` тиім \дубч’ іком, тиі\йейу вер\б’ інкойу (н. п. 5). Вига\н`ал`і ху\добу 
вер\бойу, \бил`і ко\рову (н. п. 6). Т\реба ко\рову в’ іга\н`ат на \пашу то\йейу вер\бойу (н. п. 8). 
В’ іга\н`айут` на \ул`іцу, і паш\ла ко\рова, бе\рут` вер\бу, вер\бойу йе в’ іга\н`айут` (н. п. 27). 
В’ і\гонеиш на \пашу ху\добу, бе\реш с`в’а\ту вер\бу (н. п. 28). До \Йурйа вер\б’ ічкойу с`в’аш\ченойу 
виіга\н`айут ху\добу, шоб у \пол`і ху\доба од\на д\ругу глеи\д`ела (н. п. 43). \Йур`ійа. Це о\б’ ічно 
в’ іга\н`айут ко\роўк’ і на \пашу. Вер\биічкойу прага\н`айут ко\роўку (н. п. 46). 

Із традиційними функціями забезпечення багатства, добробуту, удачі в господарстві та приплоду 
худоби пов’язане магічне значення хліба в ритуалах першого вигону [6: 123-124]. Хліб використовували 
під час обходу худоби як основний елемент в обряді ритуального годування худоби [1: 157-158]. Магічні 
дії з хлібом під час першого вигону худоби, відомі в різних слов’янських регіонах, досить різноманітні. 
Так, на Поліссі, перед вигоном худобі дають шматочок паски, випечені на Середохрестя хрестики 
(печиво у вигляді хреста), також шматок хліба беруть із собою на пасовище та пригощають хлібом 
пастухів тощо. Звичай обходити навколо череди з хлібом-сіллю, частуючи ним худобу, перед першим 
вигоном на пашу відомий також у росіян та литовців [8: 36]. У день Юрія під час першого вигону худоби 
існував звичай пекти зображення тварин як магічний обряд збереження й примноження худоби [9: 39]. У 
середньополіській культурній традиції поширений звичай перед першим вигоном годувати худобу 
обрядовим печивом у вигляді хрестика, випеченим на четвертому тижні Великого посту: Х\рестик’ і 
та\к’ ійе с х\л`ẹба, як ко\рову вига\н`айут, да\йут` ко\ров’ і (н. п. 5). Х\рестик’ і пеик\ли, три х\рестик’ і, 
п\риісне \т`істо. Йак ко\рову вига\н`айеш – то да\йеш ко\ровиі, шоб \йеіла (н. п. 7). У \середу пек\л`і 
п’ іро\гиі, к\лал`і о\д`ін на одно\го – х\р`есци. Т\реба ко\рову за\пасуват` іс циім п’ ірож\ком (н. п. 8). 
Вип’ і\кайуц` х\решч’ ікоў триі. То\вар поч’ і\найуц` [виганяти перший раз на пашу] – то х\решч’ іка 
бе\руц` (н. п. 14). Йак\шо в’ і\гон`іл`і ху\добу на \пашу \тоже б’е\руц` за со\бойу хл`еб у \в’ ігл`ад`і 
хреис\та (н. п. 15). Пек\лиі хрес\тиі, п’ек\лиі х\рестиік’ і та\к’ ійе. Б\ралиі йо\го і да\валиі ко\ров’ і, йак 
в’ іга\н`айем \перв’ іĭ раз (н. п. 16). На Х\рес`ц`і, Сереидо\пос`ц`:е хреис\ти пеик\ли, су\ш’ іли, то\же 
ху\доб’ і [давали]. І йак в’ і\ход`іт ко\роўка \перш’ іĭ раз ў \поле [давали], ў \хат`і роз\мочуват неи 
да\йут, на \пашу ў во\д`ẹ розмо\ч’ іт, даĭ йеĭ [корові], шоб во\на \з`ẹла. Йе то\д`ẹ неи за\ч’еп’ іт 
ние\чого, неи пага\н`ука, неи ху\доб’ іна (н. п. 18). Х\рес`ц`і, Сереид\пос`ц`е – то ў нас х\рес`ц`ік’ і п’ек\лиі. 
Да ўже йак ко\рову в’ іга\н`айут`, то уже да\йут` ко\ров’ і, шоб ко\рова не \б’ іласа да шоб до \хатиі 
ĭшла (н. п. 21). Йак ко\рову в’ іга\н`айут вес\нойу ў \п’ерв’ іĭ д`ен`, то б’е\рут` вер\б’ ічку с`в’а\ч’ену, 
то\го х\рес`т`іка ко\роўц`і од:а\йут, шоб \добре бу\ло благопо\луч’ ійе (н. п. 23). В’ іга\н`айут` на 
\ул`іцу, і паш\ла ко\рова, х\рес`ц`іка то\го, шо пек\лиі, в’ і\гон`ат`, да\йут` ко\роўц`і (н. п. 27). 
Х\ресц`ік’ і у \середу п’ек\л`і. Йак вига\н`айеш ху\добу – то да\вал`і ху\доб’ і \тийе х\рес`ц`ік’ і (н. п. 28). 
Ху\добу за\пасувал`і с тиім х\рес`ц`іком (н. п. 29). Х\рес`ц`і, Х\ресна сереи`\да. Вип’е\кали х\рес`ц`ік’ і. 
Йак в’ іга\н`алиі ху\добу \п’ервиĭ раз на \пашу, да\вали ко\роўц`і (н. п. 36). [Хрестики] ко\ровам да\вали, 
йак ви\гонил`і на \пашу (н. п. 39). Х\рестикиі пек\лиі іс \т`істечка. Ху\доб’ і да\вал`иі, йак в’ іга\н`алиі на 
\пашу (н. п. 46). 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (71). Філологічні науки 

234 

Серед значної кількості ритуальних дій, які виконували в перший день вигону худоби, значне місце 
посідали обряди пригощання пастуха, від якого залежало здоров’я, витривалість худоби, і який мав її 
оберігати: Йак у меи\не од\на ко\роўка – то йа беи\ру х\л`ẹба од\р`ẹжу, д’вẹ йа\йечк’ і замо\тайу – \ето 
пасту\ху. \Первиǐ раз поч’ і\найе (н. п. 14). У багатьох народів пастухам приписували особливі, 
незрозумілі для простої людини якості, звідси намагання задобрити, пригостити, не образити [10: 94]. 
Велике значення цей ритуал мав на Поліссі, про що свідчить зафіксований на цій території докладний 
опис дій під час обдаровування пастухів [11: 335-340]. Звичай пригощати пастуха яйцями, салом або 
готовою яєчнею поширений не тільки на Поліссі, але й у багатьох інших слов’янських регіонах, що 
пов’язано з магічним значенням яйця як символу плодючості, збереження життя тощо [11: 337]. 

Обрядові дії першого вигону худоби супроводжували своєрідними магічними звертаннями: ''І\дз`і, 
ко\рово, ў \череиду ро\гамиі, а доу\дому – но\гамиі'' (н. п. 15). Так, відомий досить різноманітний 
репертуар закликань, із якими перший раз виганяли в поле худобу: прості ласкаві звертання до худоби, 
молитовні звертання (найчастіше до Юрія) з проханнями зберегти худобу [12: 19]. 

Отже, у середньополіських обрядових текстах тема добробуту (мотив тваринництва) реалізована в 
таких одиницях: 

– акціонального плану: перший вигін худоби на пасовище – 'ритуальне випроводжання худоби 
перший раз після зими на пасовище'; символічне биття худоби вербовою гілкою – 'залучення худоби до 
життєдайної сили природи'; покласти перед порогом хліб, яйце, ніж, червоний пояс, замок – 'обрядова 
дія, спрямована на захист худоби від усього негативного'; годування худоби обрядовим печивом – 
'обрядова дія, спрямована на забезпечення здоров’я, приплоду худоби'; пригощання пастуха – 
'символічне задобрювання людини, яка повинна оберігати худобу'; 

– реалемного плану: вербова гілка – 'обрядовий предмет, яким виганяють худобу перший раз на пасовище'; 
хліб, яйце, ніж, червоний пояс, замок – 'обрядові предмети-обереги, які кладуть перед порогом, щоб через них 
переступила худоба, ідучи перший раз на пасовище'; хліб, яйця – 'обрядова їжа, якою пригощають пастуха'; 
обрядове печиво – 'обрядова їжа, якою годують худобу перед першим вигоном'; роса – 'обрядова реалія, 
цілющі властивості якої використовують під час першого вигону худоби на поле'; 

– атрибутивного плану: перший вигін – 'ознака, яка зумовлює необхідність виконання обрядових дій'; 
юрїївська роса – 'ознака, яка вказує на магічні властивості обрядової реалії'; вербова гілка – 'тс'; свячена 
вода – 'тс'; червоний пояс – 'тс'; 

– агентивного плану: пастухи – 'персонажі обряду першого вигону'; худоба – 'тс'; 
– локативного плану: поріг – 'місце, де використовують обрядові предмети-обереги для створення 

символічної захисної межі'; поле – 'місце, куди виганяють худобу перший раз на пасовище'; 
– темпорального плану: на Юрія – 'період першого вигону худоби'; зранку – 'частина доби, коли 

виганяють худобу'; 
– плану станів, почуттів, процесів, явищ, уявлень тощо: уявлення про благословенну росу, яка 

з’являється на Юрія. 
Усі ці різнопланові невербальні одиниці в обрядовому тексті функціонують поряд із вербальними, 

часто зумовлюючи їх культурну семантику. Тому встановлення значення та семантичної структури таких 
назв обрядових предметів, як хрести, хрестики, хресци, хліб у вигляді хреста – 'обрядове печиво, випечене 
на четвертому тижні Великого посту, яке використовують, зокрема, в обрядах першого вигону худоби на 
пасовище'; верба, вербинка, свята верба, вербичка священна – 'освячена на Вербну неділю вербова гілка, 
якою виганяють перший раз худобу на пасовище' та назв обрядових дій: виганяти худобу на Юрія, 
виганяти худобу на пашу, виганяти худобу вербою, випускати худобу на пасовисько, запасувати корову на 
Юрія, виводити (виганяти) худобу на росу можливе лише за умов виокремлення невербальних компонентів 
обрядових текстів та з’ясування міфологічних уявлень, на основі яких вони сформовані. 

Тема добробуту лежить в основі постання значної кількості вірувань, пов’язаних із Великодніми 
святами. За народним повір’ям, у цей період відкриваються ворота до раю. Здавна вірили в те, що, хто 
помре на Великодньому тижні, обов’язково потрапить до раю, стане святим [3: 86; 13: 42]. Одна із 
найбільш поширених заборон Великодньої ночі – заборона спати цієї ночі – відома майже у всіх 
східнослов’янських ареалах, найчастіше мотивується християнськими поглядами: спати грішно, бо цієї 
ночі воскрес Ісус Христос тощо. У середньополіській обрядовій традиції заборона спати у Великодню ніч 
побутує поряд із забороною вимикати світло, розстеляти ліжко, значна кількість інформаторів указує 
на необхідність наповнення хати світлом, запалення вогню. Інтерпретації цієї заборони мають 
християнську основу: бо в церкві йде служба; щоб не пропустити, коли Ісуса Христа будуть будити 
[батюшка вперше скаже: ''Христос Воскрес'']; бо Ісус Христос воскрес та загальнополіську народну 
основу, пов’язану з мотивом удачі, успіхів у пошуках влітку яєць диких птахів, у збиранні грибів: 
Заборо\на`лос`, н`е с\пал`і. [Цілу ніч горить свічка]. Ко\л`іс` \бат`ко \каже – ''Н`е сп’ і – до \качкиі 
\наǐдеш, \д`ік’ ійе” (н. п. 14). Ўноч н`е с\пал`і. Хто неи \буде спат – то, \каже, збеи\ре ба\гато 
гриі\боў, ку\б’елца вивер\тат` \буде, йі\йец (н. п. 29). Ўс`а\ношна. Ка\зал`і, шо хто на Ўс`у\ношну 
н`е \буд`е спат`, то йак пожеи\не то\вар у л`ес – з\наĭде \качку (н. п. 38) [14: 74; 15: 304]. На заході 
Полісся заборону спати цієї ночі, просто лягати в ліжко або розстеляти його, відповідно до магічної 
асоціації, пояснюють тим, що у господаря можуть полягти посіви [14: 74], такі інтерпретації заборони 
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поширені й на Закарпатті [16: 238]. Виконання цих заборон сприяло залученню всіх людей до 
великодньої благодаті, навіть тих, хто не йшов у цю ніч до церкви. А невиконання заборон сприймали як 
гріх, як передумову втрати свого щастя: неи \можна у Вели\код`н`у н`іч спат` – гр`іх, т\реба і\ти до 
\церквиі, \можеш ш\час`ц`а сво\йе прос\пат` (н. п. 24). Мотив талану та мотив світла лежить в основі 
постання народних уявлень про те, що на Великдень відкриваються закопані скарби та горять яскравим 
полум’ям, горить золото [15: 304; 17: 54]. У середньополіських обрядових текстах є свідчення про те, що 
побачити це явище може лише щаслива людина: Го\рат с`\в’ẹч’к’ і, де ко\лис` бу\ло ў л`у\деĭ \золото, 
ĭ за\копували у \земл`у – там \буде на Ўс`у\ношну с`\в’ẹч’ка го\рет`. \Золото во\но меи\н`айеца, 
\суш’ іц:а, оси\хайе. [Це можуть побачити не всі, а тільки] хто шчас\ливиĭ (н. п. 37). 

Продукти, освячені в церкві під час релігійних свят, у народній свідомості були наділені різними 
магічними властивостями, серед яких була властивість сприяти добробуту окремої людини або родини 
загалом. Так, на Великдень к\ром’е \паск’ і і к\рашанок осв’еш\чац` н`ес\л`і ўс`е, шо йес`ц` у ха\з`аĭств’ і – 
сиір, см’е\тану, \сало, шоб ўс`е осв’еш\чалос і шоб ўс`е в’е\лоса (н. п. 15). Нерідко набір продуктів, які 
приносили до церкви на освячення, вказував на матеріальне становище родини. На Середньому Поліссі 
освячені великодні продукти вживали в їжу, важливе значення мало вживання першим освяченого яйця, 
рідше – паски; ними годували худобу: окраєць паски з сіллю давали корові, яка отелилася; хліб із свяченою 
сіллю давали корові; шкаралупки від освячених яєць давали курам, щоб неслися тощо, також ці обрядові 
предмети були наділені в народній уяві магічними властивостями захищати від негативного: т\рошк’ і 
\паску з\р`ẹзуйемо, остаў\л`айемо \в’ ісоко на п’е\че, шоб бу\ла \паска с`в’а\та ў \хат`і (н. п. 11); 
[шкаралупки від освячених яєць] дер\жат`, шоб Гос\под` зашч’ іш\чаў нас у\с`іх (н. п. 31); на Веи\ликдеин` 
\паску пек\л`і, прие\носиел`і с \церквиі, кру\гом \хати об\ходиел`і с \пасоч’коĭ, то\д`ẹ йеі\д`ат (н.п. 39).  

Тема добробуту (мотиви удачі, здоров’я) у середньополіських обрядових текстах представлена 
такими одиницями: 

– акціонального плану: освячення продуктів – 'освячення набору продуктів необхідних для 
життєдіяльності людей з метою забезпечення добробуту сім’ ї'; споживання освячених продуктів – 
'намагання використати цілющі властивості освячених продуктів з метою забезпечення здоров’я на весь 
рік'; обмін крашанками із рідними, сусідами – 'обрядова дія, яку супроводжують побажаннями добра та 
здоров’я'; годування освяченими продуктами (або їхніми залишками) худоби – 'намагання захистити 
худобу від хвороб та всього негативного на весь рік'; 

– реалемного плану: набір освячених великодніх продуктів (крашанка, паска, печене порося тощо) – 
1) 'символи родинного багатства та добробуту'; 2) 'обереги від усього негативного'; 

– атрибутивного плану: освячені продукти – 'ознака, яка вказує на магічні властивості обрядової реалії'; 
– локативного плану: церква – 'місце, де освячують продукти'; оселя – 'місце, де зберігають освячені 

продукти',  
– темпорального плану: Великодні свята – 'період виконання обрядів, спрямованих на забезпечення 

добробуту родини'; 
– плану станів, почуттів, процесів, явищ, уявлень тощо: повір’я про те, що на Великдень горить 

закопане золото; заборона спати у Великодню ніч; 
– вербального плану: крашанка, святе яйце (яєчко); паска, свята паска; розговлятися – 'починати 

їсти скоромне після посту, першим – яйце та паску, освячені в церкві'; христосуватися – 'бити крашанки, 
обмінюватися ними, промовляти словесні вітання та цілуватися у Великодні свята'. 
Висновки. Тема добробуту, яка поряд з іншими темами плану змісту лежить в основі формування, 

зокрема, весняних обрядових текстів, має значну кількість вербальних та невербальних репрезентантів, 
мотиви виникнення та постання яких можливо дослідити за допомогою комплексного вивчення усіх 
аспектів їх взаємозв’язку; встановлення відношення між мовною номінацією та позамовними обрядовими 
компонентами; з’ясування семантики, структури та генезису складових обрядів як цілісної системи.  

ОБСТЕЖЕНІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 

1. Яполоть Костопільський р-н Рівненська обл. 2. Берестя Дубровицький р-н ~ . 3. Липки Гощанський р-н ~. 
4. Чудель Сарненський р-н ~. 5. Борове Рокитнянський р-н ~. 6. Дроздинь Рокитнянський р-н ~. 7. Глинне 
Рокитнянський р-н ~. 8. Курчиця Новоград-Волинський р-н Житомирська обл. 9. Заровенка Ємільчинський р-н 
~. 10. Комсомольськ Олевський р-н ~. 11. Кишин Олевський р-н ~. 12. Куліші Ємільчинський р-н ~. 
13. Стовпинка Олевський р-н ~. 14. Хочино Олевський р-н ~. 15. Копище Олевський р-н ~. 16. Замисловичі 
Олевський р-н ~. 17. Рясне Ємільчинський р-н ~. 18. Рудня-Жеревці Лугинський р-н ~. 19. Охотівка 
Коростенський р-н ~. 20. Волошине Лугинський р-н ~. 21. Малахівка Лугинський р-н ~. 22. Совечне Овруцький 
р-н ~. 23. Мощаниця Лугинський р-н ~. 24. Рижани Володарськ-Волинський р-н ~. 25. Поліське Коростенський 
р-н ~. 26. Лісівщина Коростенський р-н ~. 27. Гошів Овруцький р-н ~. 28. Пішаниця Овруцький р-н ~. 
29. Ігнатпіль Овруцький р-н ~. 30. Стирти Черняхівський р-н ~. 31. Ходаки Коростенський р-н ~. 32. Мелені 
Коростенський р-н ~. 32. Чернігівка Овруцький р-н ~. 33. Чоповичі Малинський р-н ~. 34. Заньки 
Радомишльський р-н ~. 35. Піхоцьке Овруцький р-н ~. 36. Селець Народицький р-н ~. 37. Виступовичі 
Овруцький р-н ~. 38. Розсохівське Народицький р-н ~. 39. Старе Шарно Народицький р-н ~. 40. Лозниця 
Народицький р-н ~л. 41. Пиріжки Малинський р-н ~. 42. Ноздрище Народицький р-н ~. 43. Межирічка 
Радомишльський р-н ~. 44. Черевач Чорнобильський р-н Київська обл. 45. Дитятки Чорнобильський р-н ~. 
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Шарапа М. В. Вербальные и невербальные репрезентанты темы благополучия в среднеполесском 
весеннем обрядовом тексте. 

В статье рассмотрены структура и семантика обрядовых действий первого выгона скота и 
пасхального периода; исследованы мифологические мотивы, которые лежат в основе возникновения 
вербальных и невербальных репрезентантов темы благополучия в среднеполесском весеннем обрядовом 
тексте; выяснена культурная семантика некоторых названий обрядовых действий и предметов с 
помощью определения их взаимосвязи с единицами акционального, реалемного, агентивного, 

атрибутивного, локативного, темпорального планов содержания и плана состояния, чувств, процессов, 
явлений, представлений и т. д.  

Sharapa M. V. Verbal and Non-Verbal Topics of Household Well-Being in the Middle Polissya Spring Ritual Text. 

Rites is one of the most complex components of the information language of the popular culture, performing the 
communicative function and is "the text in the semiotic sense", which consists of verbal and non-verbal means of 

the expression. Units of the culture language is not only verbal symbols, but signs of the different nature – 
objects, actions, images, and so on, their symbolic value may be identical semantics verbal elements, and can 

create with it a complex syncretic whole. Not only it keeps culture and a source of the cultural information, but 
also culture, cultural contexts may maintain and develop the content, the lost language and, therefore, can be a 

source of the semantic reconstruction. The relevance of the national calendar research is, in particular, to 
identify the main dominant meaning of the all calendar cycle and its elements, as reflected in its mythological 
representations of the people of the world picture. The article deals with the structure and semantics of the 

ceremonies of the first cattle pastures and Easter period, investigates mythological motifs that are in the core of 
creating the verbal and non-verbal topic representatives of the welfare in the Middle Polissya spring ritual text. 

It presents the cultural semantics of some names of ritual actions and objects through putting up their 
interconnection with the units of action, realm, elliptical, attributive, locative, temporal terms of content and 

terms of states, feelings, processes, events, ideas and more. 
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КОНОТАЦІЇ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ЗАЙМЕННИКІВ ТА ЇХ АНАЛОГИ В ТЕКСТАХ 
ПЕРЕКЛАДУ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

У статті виявлено, що парадигматичні форми особових займенників 2-ї особи, що функціонували в 
ранньоновоанглійській мові, володіли потенціалом для вираження широкого спектру конотативних 
значень. Досліджено, що знання потенціалу аналогічних форм у російській мові дозволяє адекватно 
передати авторські імплікації. Зроблено висновок, що наявність в ранньоновоанглійській опозиції 
форм 2-ї особи однини дозволяє судити про константні (соціальний статус, гендерні ролі) і 
варіативні (наявність при розмові сторонніх, темамовної взаємодії, афектація мови) 

характеристики взаємин комунікантів. 

Максимально точна передача при перекладі різноманітних конотативних значень, закладених автором 
художнього твору, розглядається в сучасному перекладознавстві як задача не менш важлива, ніж 
збереження змістовного компонента. Фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні варіанти, що 
володіють у вихідній мові потенціалом виражати додаткові конотації, не завжди мають однозначні 
відповідники на аналогічному мовному ярусі в мові перекладу. Пошук перекладацького рішення в 
умовах відсутності таких відповідників або в умовах неповного збігу функцій східних мовних одиниць є 
одним із найскладніших завдань, що стоять перед перекладачем. 

Система особових займенників англійської та російської мов, що знаходиться у фокусі уваги даної 
статті, спостережувана на прикладі драматургічних творів сучасників У. Шекспіра, Б. Джонсона, 
Т. Деккера, Т. Мідлтон та їх перекладів російською мовою, являє собою багатий матеріал для 
дослідження додаткових значень в обох мовах. Цікаво зазначити, що розвиток і становлення 
функціонування займенників 2-ї особи в цих двох мовах йшли різними напрямками. Споконвічними для 
російської мови є ти-форми спілкування, в той час як ви-форми були запозичені нею із 
західноєвропейських у XVII – XVIII ст. [1: 66]. В англійській мові в заявлений часовий період 
відбувалися інші зміни: you-форми (спочатку – форми 2-ї особи, множини) розширюють сферу свого 
функціонування, оскільки часто починають позначати одного персонажа. Цей процес, що активно тривав 
у ранньоновоанглійський період, привертає пильну увагу численних учених [2]. 

Однією із важливих змін було встановлення та закріплення зовнішнього вигляду особових 
займенників, але найголовніша зміна в цій сфері стосувалася перебудови структури їх парадигми, а 
також розподілу функцій між компонентами цієї парадигми. 

Форми особових займенників 2-ї особи ранньоновоанглійського періоду характеризуються в межах 
граматичних опозицій: називний відмінок :: об'єктний відмінок, однина :: множина. Однак реалізація 
даних опозицій знаходить своє послідовне відображення тільки стосовно форм thou :: thee (опозиція 
називний відмінок :: об'єктний відмінок). 

Sebastian Thou hast done me a kind office, without touch 
Either of sin or shame, our loves are honest [RG 8.275]. 
Sebastian Now have I time and opportunity 
Without all fear to bid thee welcome, love [RG 8.275]. 
Причиною відхилень в опозиції називний відмінок :: об'єктний відмінок для займенників ye :: you є 

завершення процесу перерозподілу функцій ye, споконвічної форми називного відмінка, та you, 
висхідного до форм непрямих відмінків, що відбувається в ранньоновоанглійський період. Перерозподіл 
відбувався в основному за рахунок розширення функцій you [3: 153-154; 4: 153]. На даному часовому 
етапі фіксується також функціонування ye у позиції додатка. 

Leander What, so malicious? Will ye murder me, masters both, i 'mine own house? [7, 5.4.594]. 
Mistress Openwork I'll sell ye nothing: I warn ye my house and shop! [RG 3.244]. 
Для визначення відправної точки дослідження функціонування ранньоновоанглійських займенників 

2-ї особи можна покластися на кількісні дані, які, поряд з аналізом комунікативно-прагматичного 
навантаження займенників, дозволяють встановити, який з компонентів варто визнати немаркованим. Як 
закономірно вказує Дж. Малхолланд, найбільш вживана у взаємовідносинах певних людей чи групи 
форма повинна бути прийнята за немарковану, при цьому більш рідкісна форма буде маркувати прояв 
тимчасових реакцій комунікантів [4: 159]. Аналогічна точка зору, прийнята за вихідну у даному 
дослідженні, висловлена і Р. Ласс у ''Кембриджській історії англійської мови'' [далі КІАМ], де 
наголошується, що вже протягом средньоанглійського періоду You починає займати позицію найбільш 
типової, ''немаркованої'' форми звертання в середовищі вищого стану і придворних колах. У той же час 
займенник Thou (що явно переважало в мовленні нижчого стану) став, частково завдяки змінам у 
функціонуванні You, використовуватися в ролі маркера тісних, близьких відносин (за умови обопільного 
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вживання) і презирства (за умови одностороннього). Таким чином, вже в кінці средньоанглійського 
періоду займенник Thou знаходився на шляху до набуття статусу ''маркованого'' або не-нейтрального 
члена опозиції [3: 148-149]. 

Вибір мовних засобів у процесі спілкування мовців РНА мовою значною мірою залежав від 
соціальної приналежності комуніканта як представника схильного до розшарування англійського 
суспільства кінця XVI – початку XVII століття. Конвенціональні установки, поширені в мовленні 
представників різних соціальних верств, не могли не позначитися на розподілі функцій між 
компонентами парадигми 2-ї особи, що виникли, ймовірно, під впливом французької придворної 
практики, заснованої, в свою чергу, на моделях латинської мови [3: 148], вживання форм You для 
позначення одиничного референта, внесло асиметрію у взаємини всередині опозиції Thou :: You. 

Принцип ''влада – солідарність'' (Power – Solidarity), запропонований у праці 1960 р. Брауна і Гілмана, 
присвяченій аналізу системи особових займенників 2-ї особи в європейських мовах, ліг в основу багатьох 
праць, присвячених вживанню вищеназваних займенників письменниками-елізаветинцями, зокрема 
Дж. Хоупа [5: 85], а також Р. Ласса в межах відповідної глави КІАМ [3: 149]. 

Суть цього принципу зводиться до наступного: особи, позитивно марковані за параметром ''влада'', як 
то монархи, представники багатих прошарків, чоловіки, батьки, господарі та господині, вживають Thou і 
отримують у відповідь You в комунікації з особами, маркованими за цим параметром негативно (піддані, 
бідняки, жінки, діти та слуги). Теоретично, згідно з принципом Power – Solidarity, особи, рівні за 
параметром Power (за соціальною та ієрархічною приналежністю), обмінюються взаємними You, будучи 
членами вищого суспільства, і Thou, якщо вони належать до нижчих станів [5: 85]. 

Необхідно, однак, підкреслити, що принцип Power – Solidarity, хоча і може бути покладений в основу 
опису займенникових протиставлень, не завжди здатний пояснити специфіку ранньоновоанглійського 
творення мовлення. Отримані нами результати служать практичним підкріпленням, висловленого в 
КІАМ твердження, що в англійській мові так і не склалася сувора ієрархічна система опозицій форм 2-ї 
особи [5: 149]. Ця система, що розвинулася в РНА, не була жорстко нормованою і передбачала тонкі 
прагматичні відтінки. 

Соціальні характеристики комунікантів, які повинні враховуватися при аналізі, можуть носити 
двоякий характер. У цьому відношенні правомірним є спостереження А. І. Мельникова: ''Як і в 
реальному житті, в тексті художнього твору соціальна варіативність представлена у двох вимірах: це 
варіативність стратифікаційна і ситуативна. Стратифікаційна варіативність визначає відмінності 
соціального статусу учасників комунікативного акту (класову приналежність, приналежність до певної 
соціальної групи, професійного колективу, різні рівні освіти і т. д.). Ситуативна ж варіативність визначає 
обстановку і зміст спілкування. Сюди відносяться такі змінні, як обстановка, в якій відбувається 
спілкування, комунікативне завдання – мета, установка, – рольові відносини комунікантів. Безумовно, 
перша і друга група змінних взаємодіють одна з одною. Так, рольові відносини можуть визначатися, чи 
швидше розподілятися внаслідок відмінностей у статусі учасників комунікації, тема може взаємодіяти зі 
стратифікаційною змінною'' [6: 158-159]. 

У зв'язку з цим обґрунтованою видається критика Дж. Малхолланд, яка звертає увагу на те, що 
численні дослідження, присвячені вибору займенників 2-ї особи в творах Шекспіра, виходять з 
урахування тільки ситуативних, тимчасових факторів, як то: люті, любові, прихильності або презирства, 
а також відчуття мовцем своєї сили або слабкості в конкретних ситуаціях. Не заперечуючи важливості 
подібних досліджень, вона висловлюється на користь пріоритетності вивчення залежності вибору 
займенників від постійних факторів [4: 158]. Розглянемо взаємодію константних і змінних факторів на 
прикладі займенникових маніфестацій в п'єсах ранньоновоанглійського періоду. 

В якості константного соціального фактора, що визначає вибір займенникових форм 2-ї особи, 
виступає, крім соціального статусу, гендерна приналежність мовців. З метою врахування цього фактора 
необхідно диференціювати випадки, коли комунікація протікає в колі представників однієї статі (двоє 
або більше чоловіків, чи дві або більше жінок) та випадки мовної взаємодії представників різних статей. 

Змінним соціальним фактором є подієвий контекст або ситуація мовлення. Цей фактор виявляється 
значущим для лінгвістичного аналізу в тому випадку, коли він обумовлює відбір мовних елементів при 
формуванні висловлення. Так, у випадках, коли вибір займенника проведений із порушенням установок 
нормативної граматики або соціального етикету, можна з великою часткою ймовірності припустити 
вплив афекту. При цьому невживання маркованої форми You в афективно забарвленому контексті може 
пояснюватися, згідно, як нам уявляється, виправданому припущенню Дж. Малхолланд, відсутністю 
необхідності того, щоб саме займенник виступав в якості маркера емоційності [4: 159]. 

Закономірність відображення константних соціальних відносин у займенникових формах 2-ї особи 
було простежено нами на матеріалі міської комедії Т. Деккера та Т. Мідлтона 'The Roaring Girl'. При 
необхідності поповнення лакун залучалися уступи з інших п'єс. Взаємини комунікантів простежувалися 
на прикладі діалогічних єдностей між: 

1) двома чоловіками MM; 
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2) двома жінками FF; 
3) чоловіком і жінкою MF. 
У межах трьох основних груп виділялися підгрупи згідно зі статусними характеристиками комунікантів: 
А) SS (Superior – Superior) – комуніканти з високим соціальним статусом; 
В) II (Inferior – Inferior) – комуніканти з невисоким соціальним статусом; 
С) SI (Superior – Inferior) – комуніканти з різним соціальним статусом. 
Ця схема виглядає безумовно спрощеною порівняно, передусім, із традиційним членуванням 

єлизаветинського суспільства на чотири класи: (a) джентльмени, (b) городяни, (c) йомени, (d) робітники і 
ремісники [7: 178]. Однак подібне спрощення максимально відповідає задачам нашого дослідження. 
Комплікативні фактори, як то: сімейні взаємини між комунікантами або наявність більш тонкої 
соціальної градації між представниками одного класу, будуть обговорюватися окремо. 

1A) MM SS. Комунікація чоловіків-посідачів високого соціального статусу. 
Нормою спілкування для представників цієї соціальної групи постає взаємне використання You, якого 

комуніканти дотримуються навіть у стані афекту. 
SIR GUY Darkness and death! 
Have you deceived me thus? Did I engage 
My whole estate for this? 
SIR ALEXANDER You asked no favour, 
And you shall find as little [RG 11.304]. 
Відхилення від використання немаркованого члена займенникової опозиції дворянин дозволяє собі 

лише в момент радості та щонайвищого душевного настрою. 
SIR ALEXANDER Your loves make my joys proud. 
[Calling within] Bring forth those deeds of land my care laid ready, 
And which, old knight, thy nobleness may challenge, 
Joined with thy daughter's virtues, whom I prize now, 
As dearly as that flesh I call mine own [RG 11.305-306]. 
1B) MM II. Комунікація чоловіків-посідачів середнього або низького соціального статусу. 
Дослідники РНА вживання займенників 2-ї особи не сходяться в думці щодо немаркованої форми, що 

використовується в межах спілкування представників нижчого соціального прошарку. Дж. Малхолланд 
вказує, що в проаналізованих нею п'єсах ''Багато шуму з нічого'' і ''Король Лір'' В. Шекспіра, You є 
пріоритетною формою як при спілкуванні персонажів усередині класу, виступаючи в співвідношенні 6:1 
до форм Thou, так і при звертанні нижчестоящих до представників вищого стану, де співвідношення 
склало 5:1 [4: 160]. Ч. Барбер у своєму дослідженні, здійсненому на матеріалі п'єси Шекспіра ''Річард III'', 
так само як і Дж. Малхолланд зазначаючи невеликий обсяг вибірки мовних взаємодій, що нас цікавлять, 
спостерігає інший розподіл займенникових опозитів, а саме перевагу персонажами, що однозначно 
відносяться до нижчого класу, форм Thou для взаємного спілкування [7: 163]. 

1С) MM SI. Комунікація чоловіків-представників різних соціальних верств. 
Фактологічний матеріал дозволив виявити нормативність використання You при ідентифікації 

адресата, що стоїть вище на соціальній драбині. Відхилень від цього правила не зареєстровано. Як 
свідчать результати дослідження, в якості нейтрального компонента займенникової парадигми в 
звертанні господаря до слуги виступає Thou. 

TRAPDOOR A letter from my captain to your worship. 
SIR ALEXANDER О, О, now I remember, 'tis to prefer thee into my service [RG 2.238]. 
Проте використання форми Thou передбачає, згідно зі спостереженнями Е. Еббота, доброзичний 

настрій і конфіденційність, і, як наслідок, провини слуг призводять до перемикання регістру звертання на 
You [8: 155]. Відхилення такого плану спостерігається у фінальній сцені комедії Б. Джонсона ''Вольпоне''. 
Головний герой, який до останнього моменту довіряв своєму слузі (a), в сцені викриття змінює своє 
звертання до нього на марковане You (b). 

(a) (Volp. Mosca!) <...> 
(Volp. Wilt thou betray me? 
Cozen me?) [Vol 5.12.346]. 
(b) Volp. [Aside] They'll be allied anon; I must be resolute: 
The Fox shall, here, uncase. (He puts off his disguise) 
(Mos. Patron.) 
Volp. Nay, now, 
My ruins shall not come alone; your match 
I'll hinder sure: my substance shall not glue you, 
Nor screw you, into a family. 
(Mos. Why, patron!) [Vol 5.12.346]. 
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Обмежений обсяг мовних взаємодій між жіночими персонажами в РНА драмі не дозволяє зробити 
абсолютно достовірні висновки. Однак аналіз наявних у нашому розпорядженні епізодів свідчить про те, що 
для мовних взаємин жінок типовими є тенденції, аналогічні спостережуваним в мовних партіях чоловіків. 

2B) FF II. 
Комунікація між жінками, представницями середнього або невисокого соціального статусу. 
Загалом, для спілкування городянок характерним є вживання You. Відхилення від стандартного узусу, 

спостережуване в другій репліці, очевидно, пояснюється ідіоматичністю фрази, а також сполучуваністю 
дієслова do. 

MISTRESS TILTYARD In troth, sister, I hope you will do well for all this [RG 6.265]. 
MISTRESS TILTYARD How dost thou, sirrah? Why, sister Gallipot! [RG 6.265]. 
Сварка персонажів у цитованому нижче прикладі призводить до наявності в репліках обох героїнь 

емфатично маркованих форм: вибору наголошеного аломорфа ye та переходу до Thou. 
MISTRESS OPENWORK I'll sell ye nothing: I warn ye my house and shop! 
MOLL You, goody Openwork, you that prick out a poor living. 
And sews many a bawdy skin-coat together, 
Thou private pandress between shirt and smock, 
I wish thee for a minute but a man: 
Thou shouldst never use more shapes; but as thou'rt, [RG 3.244] 
3А) MF SS 
Комунікація чоловіка і жінки-посідачів високого соціального статусу. 
В якості немаркованого члена займенникової опозиції для даного типу соціальних відносин у межах 

сім'ї виступає форма Thou, притаманна жіночій мовленнєвій партії, і You – чоловічій. 
Варіювання займенників у межах одного висловлювання може бути пояснено зміною прагматичної 

спрямованості тексту. У нижченаведеному прикладі з комедії Б. Джонсона ''Вольпоне'' чоловік від спроб 
підкупити дружину переходить до погроз на її адресу. 

Corv. Be not thus obstinate, I ha 'not deserved it: 
Think who it is entreats you. 'Pray thee, sweet; 
Good faith, thou shalt have jewels, gowns, attires, 
What thou wilt think, and ask. Do but go kiss him. 
Or touch him, but. For my sake. At my suit. 
This once. No? Not? I shall remember this. 
Will you disgrace me, thus? Do you thirst my undoing? [Vol 3.7.289]. 
Відсутність видимих причин переходу до займенника іншого регістра за умови збереження прагматичної 

спрямованості ймовірно пояснюється прагненням персонажа дистанціюватися від своєї дружини. 
Наявність романтичних відносин також передбачає асиметрію вживання займенникових форм. 
SEBASTIAN I must cut short my speech: in broken language, 
Thus much, sweet Moll, I must thy company shun, <...> 
MARY Um! Must you shun my company? In one knot 
Have both our hands by th 'hands of heaven been tied, 
Now to be broke? I thought me once your bride [RG 1.228-229] 
Вираз ніжності з боку дівчини по відношенню до коханого характеризується в мовному плані 

транспозицією займенників. 
MARY My prayers with heaven guide thee! [RG 1.231] 
3B) MF II. 
Комунікація чоловіка і жінки середнього або низького соціального статусу. 
В межах даної підгрупи взаємне вживання форми You виступає в якості нейтрального варіанта 

спілкування, не ускладненого додатковими конотаціями. Ця форма реєструється в мовленнєвій взаємодії 
слуги дворянина та молодої дівчини, переодягненої швачкою (a), а також городян (b). 

(a) NEATFOOT Our young master shall then have a feeling of your being here presently. It shall so be given him. 
MARY I humbly thank you, sir [RG 1.228]. 
(b) GALLIPOT Come, Mistress Openwork, you are so long. 
MISTRESS OPENWORK I have no joy of my life, Master Gallipot [RG 3.249]. 
Загальна пейоративна тональність наступної репліки не зумовлює обов'язкового використання 

маркованого Thou: 
MOLL Soldier? Thou deservest to be hanged up by that tongue which dishonours so noble a profession. 

Soldier, you skeldering varlet? Hold, stand, there should be a Trapdoor hereabouts! [RG 10.293]. 
Асиметрія займенникових форм спостерігається в спілкуванні сімейної пари із заявленим в даному 

розділі соціальним статусом. 
GALLIPOT Up and ride? Nay, my pretty Prue, that's far from my thought, duck. - Why, mouse, thy mind is 

nibbling at something. What is't? What lies upon thy stomach? 
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MISTRESS GALLIPOT Such an ass as you! Hoyda! You're best turn midwife, or physician; you're a 
'pothecary already, but I'm none of your drugs [RG 6.260]. 

3C) MF SI. 
Комунікація чоловіків і жінок – представників різних соціальних верств. 
У всіх розглянутих нижче прикладах більш високим соціальним статусом характеризуються чоловіки. 

Випадків комунікації жінки, що займає високе соціальне становище, з чоловіком нижче її по статусу в 
п'єсі Т. Деккера і Т. Мідлтона зареєстровано не було. 

Положення чоловіка в суспільстві на початку XVII століття було вищим за положення жінки, що не 
могло не призвести до асиметрії аналізованих займенникових форм. У сукупності з даним фактом, факт 
переваги в соціальній ієрархії, обумовив вживання чоловіком займенника ''влади'' Thou. 

SEBASTIAN I would be nearer to thee, and in that fashion, That makes the best part of all creatures honest. 
No otherwise I wish it. 

MOLL Sir, I am so poor to requite you, you must look for nothing but thanks of me, I have no humour to 
marry [RG 4.250]. 

Зроблений аналіз вибору займенникових форм 2-ї особи в ранньоновоанглійській мові свідчить про 
врахування адресантом при породженні висловлювання цілої низки екстралінгвістичних чинників, аж до 
окреслення дистанції по відношенню до адресата. Це дозволяє говорити про прагнення, що намітилося в 
ту пору, до вироблення стратегій ''позитивної'' і ''негативної'' ввічливості. Вдаючись до вибору 
займенникових форм, носій РНА мови вишукував дієвий спосіб експлікації комунікативних намірів. 
Виходячи з вищевикладеного, вартим уваги постає положення, висловлене в КІАМ, згідно з яким у РНА 
контраст You / Thou набув дейктичний характер: You виступав як периферійний займенник, сигналізував 
про віддалення від мовця, а Thou позначав наближеність до мовця. Загальна тенденція полягала в тому, 
щоб використовувати Thou в тісному колі осіб, пов'язаних близькими стосунками, в межах тем, 
обмежених безпосередніми фактами і реальністю сьогодення. Серед факторів, що сприяють 
переключенню дейксиса в мові осіб, що традиційно використовують форму Thou, на You, значаться поява 
сторонніх, осіб з високим діловим або соціальним статусом чи нереальних обставин, виражених 
дієсловами припущення, здогади тощо [3: 153]. 

Досліджуючи сучасний російський мовний етикет, Н. І. Формановска виділяє наступні ієрархічні та 
рольові відносини, що визначають вибір ти або ввічливого Ви: 

1. Ступень знайомства комунікантів (спілкування малознайомих людей; тривале знайомство, що не 
перейшло в дружбу; інтимна довірливість у стосунках; навмисна демонстрація простоти, рівності у 
відносинах). 

2. Офіційність / неофіційність обстановки спілкування. 
3. Взаємовідносини комунікантів (стримані, підкреслено ввічливі, ''холодні'' і т. п. або дружні, ''теплі'' і т. п.). 
4. Рівність / нерівність статусно-рольових позицій партнерів [1: 67-70] 
Нескладно помітити схожість етикетних норм сучасної російської та ранньоновоанглійської мов, 

оскільки й та й інша мови передбачають стратегію визначення дистанції між комунікантами, а також 
тактику дотримання ''позитивної'' і ''негативної'' ввічливості. Цей факт зумовлює можливість адекватної 
передачі вищеназваних конотацій при перекладі єлизаветинської драматургії сучасною російською 
мовою. Однак подібна схожість не детермінує обов'язкової відповідності ти-форм thou-формам та Ви-
форм you-формам. 

Розглянемо окремі приклади, коли дана закономірність не простежується. Так, в нижченаведеному 
прикладі за рахунок перекладацької трансформації репліки відбувається нейтралізація маркованого 
вживання you-форми по відношенню до нижчестоящого (SI): 

VOLP. What say you? [Vol 1.3.239]. 
ВОЛЬПОНЕ Не чую ... Що? [Вольпоне 168]. 
Перекладач комедії Б. Джонсона ''Вольпоне, або Лис'' П. В. Мелкова тонко відчуває специфіку 

займенникових конотацій вихідної мови і мови перекладу, що дозволяє їй задіяти ти-форми при 
перекладі контекстів, що не включають thou (IS). Обґрунтуванням подібного слововживання є традиція 
уявного звернення на ''ти'' до людини, по відношенню до якої в реальності вживається Ви. 

MOS. [Aside] That he is not weaker. [Vol 1.3.239] 
МОСКА (в сторону) Не слабей тебя. [Вольпоне 168] 
MOS. [Aside] You do lie, sir – 
CORB. And – 
MOS. [Aside] Your knowledge is no better than your ears, sir. 
MOS. [Aside] Your worship is a precious ass [Vol 1.4.247] 
МОСКА (в сторону) Вот уж врешь! 
КОРБАЧЧО И, право... 
МОСКА (так же) Твой ум – такой же слабый, как и слух. 
МОСКА (так же) Ах, старый ты осел! [Вольпоне 182-183]. 
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Наявність в ранньоновоанглійській опозиції форм 2-ї особи однини дозволяє судити про константні 
(соціальний статус, гендерні ролі) і варіативні (наявність при розмові сторонніх, тема мовної взаємодії, 
афектація мови) характеристики взаємин комунікантів. Їх детальний аналіз в межах вузького і широкого 
контекстів дозволяє адекватно передати при перекладі авторську інтенцію, використовуючи, крім 
існуючих у російській мові аналогічних форм ти / Ви, весь широкий спектр мовних засобів. 
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Матеріал надійшов до редакції 10.07. 2013 р. 

Фатеева Т. В. Коннотации ранненовоанглийских местоимений и их аналоги в текстах перевода на 
русский язык. 

В статье выявлено, что парадигматические формы личных местоимений 2-го лица, функционировавшие 
в ранненовоанглийском языке, обладали потенциалом для выражения широкого спектра коннотативных 
значений. Исследовано, что знание потенциала аналогичных форм в русском языке позволяет адекватно 
передать авторские импликации. Сделан вывод, что наличие в ранненовоанглийском языке оппозиции 
форм 2-го лица единственного числа позволяет судить про константные (социальный статус, 

гендерные роли) и вариативные (наличие при разговоре посторонних, тема языкового взаимодействия, 
аффектация языка) характеристики взаимоотношений коммуникантов. 

Fateyeva T. V. Connotations of Early Modern English Pronouns and their Russian Counterparts in the 
Translated Texts. 

It is found out in the article that paradigmatic forms of the 2nd person pronouns, functioning in Early Modern 
English, had the potential for conveying the wide scope of connotations. It is investigated that studying the 
potential of the similar forms in the Russian language enables the appropriate translation of the author’s 

implications. The conclusion is made that the opposition presence in Early Modern English of the singular forms 

of the 2
nd

 person allows judging about the constant (social status, gender roles) and variative (presence of 
strangers while the conversation, theme of the language interconnection, language affectation) characteristics of 

the speakers' relationships. 
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І. О. ОГІЄНКО У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ТА 
ПРОСВІТНИЦЬКИХ ВИДАННЯХ 

Автори статті в аналітичному плані виокремлюють одну із багатогранних сторін діяльності І. Огієнка 
– видавничу справу на користь науки і просвіти як рідної Вітчизни, так і зарубіжжя. Сучасники 

називали І. Огієнка людиною енциклопедичних знань. Важко сказати, в якій сфері його діяльності був 
зроблений найбільш значний вклад. Виявлено, що науково-педагогічний спадок Івана Огієнка, його ідеї 
можуть служити в теперішній час для реформування і оновлення змісту освіти. Довга історія 

українського друкованого слова показує, як важко, а інколи небезпечно було донести нашому народу його 
друковане слово, яке завжди було заборонено та знищувалося, а його творці (письменники, поети, вчені, 
редактори та видавці) постійно переслідувалися. Розумний державний діяч, як ніхто, розумів силу та 
значення друкованого слова у ті часи, коли українці затверджували свою державність. До останніх днів 

свого життя І. Огієнко не переставав працювати на благо відродження нації, на захист та 
проголошення рідної мови. І. Огієнко повертається до широкого кола читачів, повертаються його 

твори та його мудрість, які слугують для України та всього світу. 

Постановка проблеми. У наш час особливого значення набуває пошук нових концептуальних 
підходів до розв’язання проблеми поліпшення освіти, навчання і виховання та створення цілісної 
концепції вітчизняної освіти. У цьому аспекті принципового значення набуває науково-педагогічна 
спадщина Івана Огієнко, визначного українського вченого, одного з фундаторів національної освіти в 
Україні, церковного, громадського і політичного діяча. 

Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка містить ідеї, які можуть знадобитися в нинішніх умовах 
реформування та оновлення змісту освіти.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Видатний культурний діяч повільно, але впевнено 

повертається в Україну. Поступово публікуються його праці, вчені активно залучають його спадок у 
сучасний науковий обіг ідей. На сьогодні в літературі про наукову спадщину Івана Огієнка виявлено 
конкретні напрями її дослідження: науково-педагогічний (А. Алексюк, Н. Ничкало, В. Майборода, 
Г. Сагач, М. Левківський, Б. Кобзар, С. Болтівець, Г. Опанасюк, Л. Ляхоцька, Т. Роняк та інші); 
джерелознавчий бібліографічний (В. Ляхоцький, О. Музичук, С. Гальченко, З. Тіменик); видавничий і 
редакторський (Т. Ківшар, Ф. Погребенник, М. Тимошик); богословський (А. Колодний, З. Тіменик, 
Л. Філіпович); мовознавчий (А. Бурячок, Г. Стрельчук, Л. Бондарчук); літературознавчий (О. Мишанич, 
Є. Сохацька, В. Мацько); втілення національної ідеї (М. Жулинський, А. Качкан, І. Тюрменко). 
Мета статті. Однак, незважаючи на досить широкий спектр всіх досліджених аспектів спадщина 

Івана Огієнка, на наш погляд, недостатньо вивченою залишається його видавнича діяльність на користь 
науки і просвіти, праці вченого, опубліковані на сторінках редагованих ним видань "Рідна мова", "Наша 
культура", "Віра й культура", "Слово істини". 
Виклад основного матеріалу. Окремого розгляду заслуговує постать Івана Огієнка як видавця і 

редактора десятків, сотень україномовних книг та кількох періодичних часописів. 
Кількастолітня історія українського друкованого слова засвідчує, як непросто і небезпечно в усі часи 

було донести до нашого народу його друковане слово, що повсюдно заборонялося і нищилося чужою 
Україні владою, а його творці (письменники, поети, науковці, редактори і видавці) постійно 
переслідувалися й суворо каралися. Учений і державний діяч Іван Огієнко, як ніхто, глибинно розумів силу 
і значення друкованого слова, особливо в пору крутого перелому суспільної свідомості, викликаного 
розвалом прогнилої російської імперії й могутньою потугою українців створити свою державу. 

Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань. І це невипадково. Адже свій 
природжений хист ученого, педагога, державного, громадського, церковного і культурного діяча він 
однаковою мірою успішно застосовував і як мовознавець та літературознавець, і як редактор та видавець, 
і як перекладач та поет, і як ректор та міністр, і як православний митрополит та історик української 
церкви. Важко сказати, в якій із сфер він залишив найпомітніший слід. До останніх днів свого життя не 
полишав сподвижницької діяльності на ниві відродження нації, в захисті й утвердженні рідної мови.  

Бібліографія наукових, публіцистичних та художніх праць ученого складає понад 1000 одиниць. На 
жаль, переважна більшість його творів і сьогодні знаходяться за кордоном, а частина і досі перебуває в 
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спецсховищах. І на сьогодні не маємо жодної поважної монографії про вченого, не знайшлося йому 
місця ні в енциклопедичних та довідкових виданнях. Лише в 1992 році, відзначивши 110-річницю від дня 
народження І. Огієнка, громадськість повертає до читацького загалу багатющу наукову та 
просвітительську спадщину вченого. Цьому сприяли дві Всеукраїнські науково-практичні конференції у 
Кам'янець-Подільському та Львові, на яких діяльність Огієнка розглядалась в контексті українського 
національного відродження. У Київських видавництвах побачили світ його найвідоміші фундаментальні 
дослідження та своєрідні посібники з нашої тисячолітньої історії: "Українська культура", "Українська 
церква", "Дохристиянські вірування українського народу". 

Київський період життя розпочався для нього інтенсивною самоосвітою. Навчаючись у Київському 
університеті, він робить вибір на користь історії та філології. Особливо його зацікавив курс дослідника 
давнього українського письменства академіка В. Перетца. Пізніше у Варшаві він видасть літературно-
лінгвістичну монографію "Українська літературна мова ХVІ ст. і Крехівський "Апостол 1560 року" в 
знак глибокої пошани та щирої вдячності своєму вчителю.  

Бурхливе відродження українського друку, утворення українських громад сприяло формуванню 
національної свідомості Огієнка. В цей час він знайомиться з М. Грушевським, Б. Грінченком, 
П. Житецьким, активно співпрацює у раді українських газет "Раді", "Громадській думці", стає членом 
"Просвіти", бере участь у випуску "Записок українського наукового товариства в Києві". В "Записках" 
він надрукує свою чи не одну із перших книг "Огляд українського язикознавства", а наступного року 
окремим виданням вийде "Українська граматична література". За його підручниками можна вчитись і 
вчити українській мові. 

Нова сторінка в науковій діяльності І. Огієнка розпочинається в роки створення незалежної держави – 
УНР, коли постала гостра проблема впровадження української мови в державні інституції. Незважаючи 
на економічну розруху і політичну нестабільність в Києві, одна за одною виходять навчальні книги: 
"Вчимося рідної мови", "Рідна мова в українській школі", "Краткий курс украинского языка", "Рідне 
писання", "Українська граматика". 

Ставши членом новоутвореного Міністерства освіти, він виступає з ініціативою про заснування 
Українського народного університету, який згодом перетвориться в Український державний університет. 
Сам розробляє і читає в ньому новий курс лекцій "Українська культура", в доступній формі розповідає 
студентам, як віками створював багату і своєрідну культуру та мову український народ, право на яку 
доводилось виборювати віками. 

І. Огієнко очолює правописну комісію Міністерства освіти, члени якої (а туди входили А. Кримський, 
професор Є. Тимченко) підготували "Проект правопису української мови", який затвердила 
Всеукраїнська Академія наук і на основі якого були розроблені основні правила українського правопису 
для застосування в школах (січень 1919 р). 

У 1918 році Директорія УНР призначає професора І. Огієнка Міністром освіти, а згодом стає, по суті, 
першим ректором новоутвореного Кам'янець-Подільського Державного Українського університету, який 
виявився найближчим до високої західноєвропейської культури: в ньому відкрито дві нові національні 
кафедри – польську і єврейську. Він розгорнув велику наукову і видавничу діяльність. Однак визвольні 
змагання українського народу під тиском більшовицької влади здобували то успіхи, то поразки. Важку і 
небезпечну місію обрав для себе в цей час міністр Огієнко – обороняв українське громадянство, 
керуючись тільки інтересами нації. 

Найдраматичнішим періодом його життя стали 1921 – 1924 роки, коли він змушений був покинути 
Україну, опинитись на території сучасної Польщі. В листі до А. Кримського відчувається біль 
сподвижника науки і прохання взяти під опіку все його наукове майно, що полишив у Кам'янці. А це 
розвідки з історії української мови та правопису, розвідки про мову творів Шевченка та Котляревського. 
А в 1935 році під назвою "Наша культура" він видає науково-літературний місячник. На сторінках цього 
часопису побачили світ десятки статей, нарисів, розвідок з усіх ділянок духовної і матеріальної культури: 
історії, літератури, мистецтва, філософії, театру, етнографії, права, археології, палеології, педагогіки, 
економіки, історії церкви. Відтак у професора Огієнка виникає задум підготовки й видання 30-ти томної 
"Бібліотеки українознавства". Про це були повідомлені усі україномовні читачі за кордоном через "Нашу 
культуру" (№ 7, 1936 р.). Щорічно мало видаватися по 6 томів. До часопису додались географія, 
статистика, музика, спів, друкарство.  

Новий етап видавничої діяльності І. Огієнка розпочався з переїздом до Канади. Уже в листопаді 1947 року 
у Вінніпезі почав виходити редагований Огієнком місячник "Слово істини", що захищав і допомагав 
українським скитальцям, переважно колишнім в’язням німецьких концтаборів, яких розкидала по світу друга 
світова. Започаткований у Варшаві часопис "Наша культура" з 1953 року змінює назву на "Віру й культуру". І 
вже з канадської землі протягом 20-ти років розходиться по світу українське слово. 

Досконало володіючи багатьма мовами, зокрема грецькою, латинською, церковнослов'янською, 
староєврейською, польською, німецькою, англійською професор Огієнко не лише дослідив сотні 
рукописних і друкованих книг, ввівши їх до наукового обігу, а й багато з них переклав на українську мову. 
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Особливо плідною була його праця над перекладами богословської літератури для потреб української 
Автокефальної Православної церкви. Українською мовою перекладалися богослужбові книги, твори 
церковних діячів, житія святих. Огієнко заснував видавництво "Українська Автокефальна Церква", для 
якого підготував цілий ряд україномовних видань. Це – "Шкільні мотиви", "Український православний 
молитовник", тексти відправив на Різдвяні, Великодні, Зелені свята. Всього він переклав близько 50 
богослужбових книг рідною мовою. Такий обсяг робіт, виконаний однією людиною, сприймається як 
життєвий подвиг. Та найбільшим його подвигом у цій справі став, безперечно, переклад із 
староєврейської Біблії. Присвятив він цьому близько 20 років життя, ще 10 років пішло на те, аби 
видрукувати її достатнім тиражем. 

Пам’ятаємо, що Біблія П. Куліша 1903 р. вийшла першою, однак незначним тиражем. Крім того, 
автор дозволяв собі здійснювати переклад Старого Заповіту у вільному переказі, що спричинило значні 
відхилення від оригіналу. Тому І. Огієнко найточніше передав зміст оригіналу, до того ж милозвучною 
сучасною літературною мовою. Британське і закордонне Біблійне товариство закінчило друкування 
тиражу аж у 1958 році. Вихід у світ повної україномовної Біблії – помітна подія у всьому світі. Огієнкова 
Біблія, як і десятки перекладних і виданих за кордоном богослужбових книг, які, крім релігійної місії, 
виконують ще одну важливу роль – забезпечують українському народові його невід’ємне право читати й 
пізнавати Святе Письмо рідною мовою.  

Особливо І. Огієнка цікавила Острозька Біблія, її підготовка до друку та видання. Його перу належить 
розвідка "Острозька Біблія 1581 р.", яка з’явилася в 1931 р., в якій дослідник звертає увагу на долю 
"Острозької Біблії", на те, що вона фактично стала канонічною для православних слов’ян, а також 
отримала визнання серед українських та білоруських греко-католиків.  

Якщо першою ділянкою, на якій він працював, була історія української мови, то другою – українська 
палеотипія – історія українського друкарства. Саме тут, – вважає вчений, – вистачить праці на ціле життя 
не одному поколінню. Дуже шкодував, що при Академії наук нема спеціальної кафедри палеотипії. Він 
би працював у цій галузі як віл, бо вона б доставила силу матеріалу як для історика мови, так і історика 
літератури. Палеотипія розбудила б інтерес до наших стародруків. Такі кафедри є сьогодні в Німеччині, в 
Лейпцигу. Шкода, що такі цінні пропозиції вченого й сьогодні нереалізовані.  

З метою дослідження джерел українського друкарства він виїжджає до Кракова. І ось 1925 рік 
накладом Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові виходить праця "Історія українського 
друкарства (ХV-ХVІІІ ст.)", основними віхами якого визначено: білорусько-українське друкарство на 
Галицькій землі, на Київщині, Чернігівщині, Поділлі, досліджується стан друкарства у слов’янських 
народів. Вихід книги у закордонній Україні зустрінутий дуже прихильно. Львівський професор зауважує: 
"Ми повинні віднестися до цієї книжки не то із захопленням і пошаною, а із подивом для совісті й 
точності автора, … для тої легкості пера, котрим орудує автор. Серед культурних націй, як англійська, 
така книжка знайшлася б у кожній хаті інтелігентного громадянина". Навіть у ювілейному випуску 
наукової праці "Федоровские чтения" жодного посилання на Огієнка немає. 

Все, що "не вписувалося" в таку "ідеологічну "схему", ще донедавна вважалося антинауковим, а отже, 
шкідливим. Огієнкова "Історія українського друкарства" з цієї схеми випала зовсім, тому й потрапила до 
спецсховищ. Бо І. Огієнко піддав сумніву у вітчизняній науці твердження щодо підпорядкованості 
українського друкарства російському. Він доводить, що друкарство в Україну прийшло не зі Сходу, а із 
Заходу, до того ж задовго до виходу в Москві 1564 року першої друкованої книги, "Апостола" 
І. Федорова (ніяк не применшуючи його ролі й значення, присвятив йому 49 ст. своєї книги). 

Що ж до появи українських друкованих книжок, то І. Огієнко називає рік 1491. Саме тоді у Кракові 
на прохання української громади німецький друкар Швайпольт Фіоль випускає у світ кириличним 
шрифтом Часословець і Осьмигласник, які були набрані тогочасним українським правописом. "Давня 
Україна, запровадивши в себе друкарство, хутко переконалася у великій освітній силі його…, ніколи не 
лякалася книжки і боронила волю свого друку" (І. Огієнко "Історія українського друкарства") [1: 2]. 

І. Огієнко перший серед науковців оприлюднював нечувані за своєю зверхністю й зневагою до цілого 
народу гласні й негласні документи минулої епохи – укази, розпорядження, циркуляри царського уряду 
про заборону українського друку. 

Лише сьогодні "Історію українського друкарства" оцінено як історичну й літературну пам’ятку. Лише 
у 1983 р., через 60 літ після виходу її у Львові, Інститут дослідів Волині та товариство "Волинь", що діє у 
Вінніпезі, здійснили для канадських українців друге факсимільне видання.  

У 1995 році в Україні засновують премію ім. І. Огієнка, це друга багатогалузева премія після 
Шевченківської.  

З пошаною ставимось до кириличного раритету "Українська Житомирська Євангелія". 
 Більшість творів митрополита Іларіона і сьогодні недоступна українській громадськості. Значна 

частина творчої спадщини перебуває за кордоном – у Польщі, Швейцарії, Канаді, Німеччині. Невідома й 
досі доля бібліотеки та його архіву, полишених у Кам'янець-Подільському. У 2003 році в Києві створено 
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фундацію імені митрополита Іларіона, яка намагається повернути в Україну величезний доробок 
мислителя. 

До широкого читача повертається І. Огієнко, його праці, його мудрість, що призначалися Україні (15 
словників, збірників, драматичні поеми). 

Проте, якого значення надавав видавничо-редакторській сфері своєї діяльності митрополит Іларіон і 
які надії покладав на неї, найкраще засвідчують його слова, проголошені на ювілейному вечорі в честь 
свого 75-річчя: "Видавничій справі я все життя віддаю багато сил, бо глибоко вірю, що це реальна праця 
на добро українського народу" [2: 73-75]. Ми спробували розглянути лише деякі аспекти його титанічної 
праці на ниві українського відродження. Діяльність І. Огієнка у всій її різнобарвності і багатоманітності 
ставить ще значний ряд основних питань, що потребують подальшого розв’язання і вирішення. 
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Гуменюк В. А., Черняк И. О., Плотникова А. М. Иван Огиенко в отечественных и зарубежных 
научных и просветительских изданиях. 

В статье авторы в аналитическом плане отображают одну из многогранных сторон деятельности 
И. Огиенка – редакторское дело на пользу науке и просветительской деятельности как Отчизны, так и 
зарубежья. Современники называли И. Огиенка человеком энциклопедических знаний. Трудно сказать, в 

какой сфере его деятельности был сделан наиболее значимый вклад. Выяснено, что научно-
педагогическое наследие И. Огиенка, его идеи могут служить в настоящее время для реформирования и 
обновления содержания образования. Долгая история украинского печатного слова показывает, как 
трудно, а порой опасно было донести нашему народу его печатное слово, которое всегда было 
запрещено и уничтожалось, а его создатели (писатели, поэты, ученые, редактора и издатели) 
постоянно преследовались. Умный государственный деятель, как никто, понимал силу и значение 

печатного слова в те времена, когда украинцы утверждали свою государственность. До последних дней 
своей жизни И. Огиенко не прекращал работать на благо возрождения нации, в защиту и 

провозглашение родного языка. И. Огиенко возвращается к широкому кругу читателей, возвращаются 
его произведения и его мудрость, которые служат для Украины и всего мира. 

Gumeniuk V. A., Cherniak I. O., Plotnikova A. M. Ivan Ogienko in the National and Foreign Scientific and 
Enlightening Editions. 

In the article authors on the analytical background reflect one of the multifaceted sides of Ivan Ogienko's work – 
the editorial work in favour of science and enlightening activity of both the Motherland and foreign countries. 

The contemporaries called I. Ogienko a man of encyclopedic knowledge. It's hard to say in what sphere of 
activity it has been the most significant contribution. It is found out that the I. Ogienko's scientific and 

pedagogical heritage, his ideas may serve nowadays in the current conditions to reform and update the content 
of education. The long history of the Ukrainian written word indicates how difficult and sometimes dangerous it 

was to bring to our people its written word, which was always forbidden and destroyed, and its creators 
(writers, poets, scientists, editors and publishers) were constantly persecuted. A smart statesman, like no one 

understood the power and importance of the written word in those days, when Ukrainians claimed their 
statehood. Until the last days of his life I. Ogienko didn’t stop working for the revival of the nation, in the 

protection and promotion of the mother tongue. I. Ogienko returns to the broad range of readers with his works 
and his wisdom, which serve for Ukraine and the whole world. 
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КОНЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ У БІБЛІЇ 

У статті проаналізовано джерела, присвячені концепції творення у Святому Письмі. Звернено увагу на 
те, що середньовічний текст – текст поліфункціональний. Це стосується і найавторитетнішої книги 
Середньовіччя – Святого Письма. Актуальними домінантами концепції творення у ньому є сакральне 
походження творчого натхнення та сприйняття творчих здібностей людини як Божого дару. 

Досліджено проблему визнання найголовнішим для пророка не самопізнання, а пізнання Бога через слово 
його, сповнене благодаті. 

Актуальними домінантами концепції творення у Святому Письмі є сакральне походження творчого 
натхнення: "І простяг Господь руку Свою, і доторкнувсь моїх уст та й до мене сказав: "Ось дав в твої уста 
слова Мої! Дивись, – Я сьогодні призначив тебе над народами й царствами, щоб виривати та бурити, і щоб 
губити та руйнувати, щоб будувати й насаджувати!" (1, Єр. 1: 9-10); сприйняття творчих здібностей 
людини як Божого дару. Незважаючи на те, що будь-яка творчість передбачає суб’єктивний акт індивіда, 
незалежність мислення, спонукає до самовираження, пізнання себе та навколишнього світу, у площині 
розгляду питання про творчість у Біблії варто зауважити те, що головне для пророка не самопізнання, а 
пізнання Бога через слово його, сповнене благодаті. На переконання П. Білоуса, книга сприймається як 
втілення Слова, отож стає святинею, джерелом Слова – божественного світла. Священний текст має 
трансцендентний характер, труд книжника набуває релігійного ореолу, азбука сприймається як вмістилище 
невимовних таємниць [2: 148]. У "Євангелії від св. Івана" записано: "Споконвіку було Слово, а Слово в 
Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, 
не повстало без Нього" (1, Ів., 1:1). Слово сприймається як першопричина творення, логос. На думку 
С. Аверинцева, Бог уводив сотворене у буття тим, що окликав речі, звертався до них, промовляв до них; і 
вони починали бути, тому що буття – це перебування всередині розмови, всередині спілкування [3: 487]. 
Об’єкт дослідження – Святе Письмо, а предмет – концепція творчості у ньому. Завдання дослідження 
полягає у з’ясуванні домінант концепції творення у Біблії. 

У Святому Письмі поняття творчого натхнення тісно пов’язане із поняттями інспірованості, 
богонатхненності. Пророк, який виконує Божу волю, передає Богом навіяні на нього думки у письмовій 
формі, не ідентифікує себе із автором, оскільки ним вважається Бог, а лише усвідомлює себе обраним 
посередником між світами реальним та ідеальним (вищим). Хоча пророка варто розглядати і як 
інтерпретатора почутого від Всевишнього, оскільки він – людина певної епохи та представник власної 
культури. Тому йому важко оминути все те, що він бачить на власні очі. Звідси – певне просвічування 
індивідуальності у тексті, написаному ним. Старозавітне божественне одкровення пророка 
Ісайї сповнене усвідомлення ним божественного походження дару пророкувати: "Господь Бог Мені дав 
мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого, Він щоранку пробуджує, збуджує вухо Мені, щоб 
слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо Мені, й Я не став неслухняним, назад не відступив" (1, 
Іс., 50: 4-5) чи "А Я – ось із ними умова Моя, говорить Господь: Мій Дух, який на тобі, та слова Мої, що 
поклав Я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст, і з уст нащадків твоїх, і з уст нащадків потомства 
твого, говорить Господь, відтепер й аж навіки! " (1, Іс., 59: 21). 

Погляд на творчість у Святому Письмі можна трактувати як процес творення світу та людини у ньому, 
як процес творення умов існування цього світу та всього, що його населяє, як процес творення Святого 
Письма. Ці види творчості Всевишнього взаємопов’язані, оскільки процесу світотворення передує слово, 
промовлене Богом. У Біблії створення світу як результат Божого слова-дії, сповненого премудрістю, 
згадується пророком Єремією, який вважає: "Своєю Він силою землю вчинив, Своєю премудрістю міцно 
поставив вселенну, і небо напнув Своїм розумом" (1, Єрем., 10: 12). Святий Августин у "Сповіді" говорить 
про момент творчого задуму створення світу: "Отже, ми бачимо створені Тобою речі тому, що вони 
існують, але ми бачимо це тому, що Ти їх бачиш, ми чуттями бачимо, що вони існують, духом бачимо, що 
вони добрі. Але Ти, Ти бачив їх створеними вже тоді, коли бачив, що їх треба створити. Сьогодні, коли 
наше серце одержало від Твого Духа поняття Добра, ми спроможні чинити добро" [4: 296]. 

Звісно, тільки людина творча здатна вплинути на вольову сферу іншої людини. Тому і помічників Бог 
обирає помірковано: "І дам пастирів вам згідно з серцем Своїм, і вони будуть пасти вас умінням та 
розумом" (1, Єр., 3: 15). Важливе значення у Святому Письмі приділяється не лише процесу творчості, а 
й головному творцеві всього, що існує – Богу: "Горе тому, хто з Творцем своїм свариться, черепок із 
земних черепків! Чи глина повість гончареві своєму: "Що робиш? " а діло його: "Ти без рук!" (1, Іс., 45: 
9). Пророк Ісая на доказ своєї всетворчості писав: "Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і 
недолю творю, Я – Господь, Який робить це все!" (1, Іс., 45: 7) чи "Я землю вчинив і створив людину на 
ній, небеса Я руками Своїми простяг і про їхні зорі звелів" (1, Іс., 45: 12). Головне, що людина повинна 
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отримувати від творчого процесу, – радість та задоволення. У Біблії ідея захоплення від творчості 
втілена у слові Всевишнього: "Бо ось Я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і 
не прийдуть на серце! Тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю Я, бо ось Я створю Єрусалима на 
радість, а народа його – на веселість!" (1, Іс., 65: 17-18). Втіха від спасіння, можливого за дотримання 
настанов Євангелії, наявна у словах: "Завіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку 
прийняли ви, в якій і стоїте, Якою й спасаєтесь, коли пам’ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо 
тільки ви ввірували не наосліп" (1, 1 Кор., 15: 1-2). 

Несприйняття Закону може привести до важких для людини наслідків: "Якщо ти не будеш 
додержувати, щоб виконувати всі слова цього Закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного й 
страшного Ймення. Господа, Бога твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на 
насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні" (1, Повт. Зак., 28: 58). 

Середньовічний книжник відчував значну відповідальність перед Творцем. Тому його літературна 
свідомість була сформована під впливом власної віри. Слушним з цього приводу видається міркування 
архієпископа Ігоря (Ісіченка) про те, що Біблія внесла в літературну свідомість середньовічного 
книжника уявлення про культуру сакральної книги як збірника самостійних текстів, поєднаних 
інспіраційно (благодатним діянням на авторів натхнення Святого Духа), концептуально (показом 
провіденційної присутності Бога в людській реальності) та функціонально (через широкомасштабне 
використання в Церкві Святого Письма) [5: 301]. 

Оскільки сама праця книжника, який записував Боже слово, вважалася сакральною за походженням, 
відповідним мало бути і його ставлення до самого слова. Це особливе ставлення до написаного слова, 
увіковічення в ньому отриманих від Всевишнього настанов наявне ще в Старому Заповіті: "І написав 
Мойсей всі Господні слова та всі закони" (1, Вихід, 24: 4). Звичайно, що у свідомості людей, які вірили в 
істинність сказаного чи написаного, відбувався процес сприйняття християнського знання: ''І взяв він 
книгу заповіту, та й відчитав уголос народові. А вони сказали: "Усе, що говорив Господь, зробимо й 
послухаємо!" (1, Вихід, 24: 7). Увага спрямована на функціональність пророчих слів, вираження та 
поширення ними християнської істини, призначення слова як виразника одкровення від Всевишнього, 
єдиного його творця, як написано у Святому Письмі: "І дав Він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним 
на Сінайській горі, дві таблиці свідоцтва, таблиці кам’яні, писані Божим перстом" (1, Вихід, 31: 18) та "І 
повернувся, і зійшов Мойсей із гори, – а в руці його дві таблиці свідоцтва, писані з обох їхніх сторін, – 
звідси й звідти вони були писані". "А таблиці – Божа робота вони, а письмо – Боже письмо воно, 
вирізьблене на таблицях" (1, Вихід, 32: 15-16). У цьому випадку Мойсей конкретизує творця Святого 
Письма, таким чином заперечуючи свою роль у його написанні. Дидактичне призначення слова, його 
спрямованість на інтелектуальну, моральну та релігійну форми свідомості наявні у зверненні Бога до 
Мойсея: "Вийди до Мене на гору, і будь там. І дам тобі кам’яні таблиці, і закона та заповідь, що Я 
написав для навчання їх" (1, Вихід, 24: 12). 

У Святому Письмі зосереджений погляд на слово як на таке, що здатне змінювати, живити: "А коли 
Мойсей скінчив промовляти всі ці слова до всього Ізраїля, то сказав він до них: "Прикладіть свої серця 
до всіх тих слів, які я сьогодні чинив свідками проти вас, що ви накажете їх своїм синам, щоб 
додержували виконувати всі слова цього Закону. Бо це для вас не слово порожне, – воно життя ваше, і 
цим словом ви продовжите дні на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її" (1, Повт. 
Зак., 32: 45-47). Мудрість для осягнення Божої творчості могла передаватись не лише Богом, а й від 
пророка до пророка: "А Ісус, син Навинів, був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на 
нього. І слухали його Ізраїлеві сини, і робили, як Господь наказав був Мойсеєві" (1, Повт. Зак., 34: 9). Це 
ж саме стосувалось і настанов: "Тоді Ісус збудував жертівника для Господа, Бога Ізраїлевого, на горі 
Евал, як наказав був Мойсей, раб Господній, Ізраїлевим синам, як написано в книзі Мойсеєвого Закону, – 
жертівника з цілого каміння, що над ними не підіймали заліза" (1, Єг., 8: 30). 

У Новому Завіті символіку світла розгортає апостол Павло у Посланнях, розширюючи його до меж 
всезагального архетипу Слова Божого, мудрості і праведності [6: 558]. У Біблії наявна символіка світла: "Коли 
ж наша Євангелія й закрита, то закрита для тих, хто гине, – для невіруючих, яким бог цього віку засліпив 
розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий" (1, 2 Кор., 4: 3-4) чи "Для 
моєї ноги Твоє слово – світильник, то світло для стежки моєї" (1, Пс., 119: 105). З. Лановик наголошує на 
тому, що світло – це перше, про що говориться на початку Біблії у контексті творчої діяльності Бога (у 
перший день Бог відділив світло від темряви) [6: 475]. Так само образи дощу й роси нерозривно пов’язані 
семантично із образом Слова Божого, співвідносяться з ним у тексті Біблії: "Бо як дощ чи то сніг сходить з 
неба й туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдцеві, – 
так буде і Слово Моє, що виходить із уст Моїх: порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що Я 
пожадав, і буде мати поводження в тому, на що Я його посилав!" (1, Іс., 55: 10-11). 

Слово також виконує і функцію зцілення у Біблії: "А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих 
до Нього, – і Він словом Своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив" (1, Мт, 8: 16) та відкриття істини: 
"Завіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, – вона не від людей. Бо я не прийняв, ні 



О. В. Коржовська. Концепція творчості у Біблії 

 253 

навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа" (1, Гал., 1: 11). Його дотримання здатне подарувати 
людині щастя. Хоча вибір завжди залишається за тим, хто його сприймає: "Нехай книга цього Закону не 
відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що 
написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі" (1, Єг., 1: 8). Як 
записано в Книзі пророка Єремії, не лише окрема людина може стати щасливою, а й увесь богообраний 
народ. У біблійному тексті до Єрусалиму звертається Бог: "Дорога твоя й твої вчинки тобі це зробили, це 
лихо твоє: бо гірке, бо торкнуло воно аж до серця твого... " (1, Єр., 4: 18).  

Тому важливе значення у Святому Письмі приділяється не лише процесу творчості, але й головному 
творцеві всього, що існує – Богу: "Горе тому, хто з Творцем своїм свариться, черепок із земних черепків! 
Чи глина повість гончареві своєму: "Що робиш?" а діло його: ''Ти без рук!" (1, Іс., 45: 9). Пророк Ісая як 
доказ всетворчості Всевишнього, писав: "Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю 
творю, Я – Господь, Який робить це все!" (1, Іс., 45: 7) чи "Я землю вчинив і створив людину на ній, 
небеса Я руками Своїми простяг і про їхні зорі звелів" (1, Іс., 45: 12). Благодать для виконання будь-якої 
справи надсилається від Бога до пророка. 

Апостол Павло називає благодаттю поширювати отримане від Бога знання: "Мені, найменшому від 
усіх святих, дана була оця благодать, – благовістити поганам недосліджене багатство Христове, та 
висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, Який створив усе" (1, Еф., 3: 8-9). 
У посланні до ефесян апостол Павло вказує на творчу функцію промовленого слова, його благодатний 
вплив: "Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне 
збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує" (1, Еф., 4: 29). Це творче слово має передаватись із 
уст в уста, щоб передати благодать багатьом. Тому поняття творчості взаємопов’язане із поняттям 
повторення, яке було властиве Середньовіччю. Як стверджує Є. Чорноіваненко, ця "життєва установка на 
повторення", це осмислення свого (чи чужого) життєвого шляху як повторення шляху, колись вже 
пройденого кимось із учасників сакральної чи земної історії, глибоко риторичні за своєю суттю. Чужий 
життєвий шлях стає ''готовим словом'', "текстом-зразком", на який орієнтується людина Середньовіччя 
[7: 142]. Пророк, подаючи сакральну історію, компонує її події у текстовій формі, зорієнтованій на їхнє 
сприйняття та подальше розуміння іншими як наслідок переказу, повторення. Але існує проблема 
сприйняття творчого слова (творчого, оскільки воно здатне ''створити'' нову свідомість – свідомість 
християнина). Лише людина мудра, яка свідомо налаштована на сприйняття істини, здатна зрозуміти цю 
істину, прийняти слово: "Слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та 
напоумляйте самих себе! Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни та духовні пісні!" (1, 
Кол., 3: 16). Відповідальність за слово відчуває і пророк, оскільки розуміє його сакральний дидактичний 
потенціал та власну обраність: "Зрештою, браття мої, радійте у Господі! Писати вам те саме не просто 
мені, а для вас це навчальне" (1, Фил., 3: 1). 

Як зазначає З. Лановик, за час побутування людства Біблія здобула визнання не тільки як релігійна книга 
християнства, а як складний духовно-культурний феномен людства. Хоча вона має текстову природу, ніхто з 
літературознавців світу не вважає її художнім твором і не прирівнює до зразків літератури, беручи до уваги 
низку особливостей, не властивих для літературних творів. Текст літературного твору є втіленням художнього 
світу митця, що створив його, а текст Біблії – втілення екзистенційного світу [6: 16]. Кожен із пророків 
розуміє, що він – не творець тексту, а "переказувач", який виконує функцію посередника між Богом та 
людиною. Однак, це не формальне "переповідання Божої волі", а пройняте співпереживанням, усвідомлення 
значної відповідальності за кожне слово. З такого погляду недоречно називати це творчістю, як і 
співтворчістю: "Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а Хто слави шукає Того, Хто послав 
його, Той правдивий, – і в ньому неправди нема" (1, Ів., 7: 18). 

Усвідомлюючи себе Божим наставником, пророк не міг повністю знівелювати власний погляд на ту 
чи іншу ситуацію: "О, коли б записати слова мої, о, коли б були в книжці вони позазначувані, коли б 
рильцем залізним та оливом в скелі навіки вони були витесані!" (1, Йов, 19: 23-24). Таке бажання може 
свідчити про те, що Йов був безперечно переконаним у правоті власних стверджень та необхідності в їх 
існуванні, усвідомлював власне призначення від Бога: "Він поставив мене за прислів’я в народів, і став я 
таким, на якого плюють" (1, Йов, 17: 6). Виникає думка, чи можливо розглядати творчість пророка Йова 
як засіб пошуку та усунення протиріччя між несправедливою до людини дійсністю, з одного боку, та 
потребою в Божій підтримці – з іншого: "Дійсно, насмішки зо мною, й моє око в розгірченні їхнім 
ночує... Поклади, дай заставу за мене Ти Сам" (1, Йов, 17: 2-3). 

На схожості Книги Йова із "Вавилонською теодицеєю" та єгипетською поемою "Суперечка 
розчарованого зі своєю душею" наголосив Д. Щедровицький, вказавши на спільний для них образ 
страждальця [8: 21]. Якщо простежити за світовідчуттям Йова, то справді, у ньому переважає настрій 
вразливості: "Аж доки смутити ви будете душу мою, та душити словами мене?" (1, Йов, 19: 2). Йдеться 
про особливе ставлення праведника до слова, яке спричинює справжні душевні страждання. "Слово, що 
душить" – образ, який надає сказаному емоційності, викликає схвильованість у того, хто це читає. Це 
віддзеркалення того особливого, "обережного" ставлення до слова у Біблії та християнській релігії. 
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Праведник Йов також розмірковує про свідому прихованість Всевишнім знання, обмеженість 
людського мислення, без якого неможливою стає і творчість: "А мудрість ізвідки приходить, і де місце 
розуму? Бо вона від очей усього живого захована" (1, Йов, 28: 21). У книзі Йова наявне ствердження 
неможливості пізнання мудрості "на слух", а істинне розуміння – пріоритет Бога: "Вухами своїми ми 
чули про неї лиш чутку! Тільки Бог розуміє дорогу її, й тільки він знає місце її! " (1, Йов, 28: 22-23). 
Отже, будь-яке розуміння є настільки наближеним до істинного, наскільки воно – богонатхненне. 

Звертаючись до Йова, Еліфаз розмірковує над міцним внутрішнім потенціалом слова: "Коли 
спробувати слово до тебе, – чи мука не буде ще більша? Та хто стримати зможе слова?" (1, Йов, 4: 2) чи 
нагадує: "того, хто спотикавсь, підіймали слова твої, а коліна тремткі ти зміцняв! " (1, Йов, 4: 4). Роздуми 
про своєрідну ''нестримність'' слова, його сугестивні можливості, переконання у доречності вимови на 
даний момент свідчать про особливе ставлення до нього людини того часу, яка не вважала багатослів’я 
за перевагу і вбачала сакральне у мовчанні (коли відбувалась розмова з Богом). 

Творчість у Біблії, без сумніву, – прерогатива Всевишнього, волю якого передавав обранець Божий. 
Надсмисловий, анагогічний зміст слова у Біблії можна пояснити інспіраційним впливом на пророка, який 
передавав сприйняту істину письмово. Творче натхнення зреалізовувало свій потенціал через форму 
видіння: І сказав Він: "Послухайте ж ви Моїх слів: Якщо буде між вами пророк, то Я, Господь, дамся 
пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду" (1, Числа, 12: 6). Тому формою комунікації між Богом 
та пророком стає видіння. У пророчій літературі, на думку З. Лановик, найбільше виразились 
філософський метаісторизм, імагінативна сила юдейської культурно-історичної традиції, провіщення 
майбутнього під впливом Божественної девінації набувало в Біблії різних форм вираження – 
профетичної промови, видіння, сну, притчі, фігуративної дії [6: 558]. 

Біблія – передусім, книга, в якій передбачена можливість духовної комунікації людини та Бога. 
Пророк виступив як посередник у трансцендентному процесі, йому об’являється істина. Для такої 
комунікації віруюча людина повинна була сприйняти зміст Біблії як власний екзистенційний досвід, 
повірити у натхненність Писання. Тому біблійна істина спрямована на відповідне сприйняття її 
людиною. "Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, – проходить воно аж 
до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, 
щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його, – Йому дамо звіт!" (1, Євр., 4: 12-
13). Абсолютна вартість Божого об’явлення полягає у його позачасовій, вічній актуальності, оскільки 
містить в собі істинне знання. Літературна творчість Бога постає засобом увіковічення святого слова. 
Крім того, для обраного Богом пророка – "помічника" у передачі вищого смислу головним стає 
усвідомлення власної богообраності, оскільки без такого самоусвідомлення важко було б передавати 
отримане знання іншому. О. Мень стверджує, що пророки вкладали у передавання Одкровення свій 
розум, талант, досвід та знання, вони під впливом Духа Божого ніколи не входили у стан несвідомого 
трансу, подібно до язичеських прорицателів, а часом навіть страшились відведеної їм місії і навіть 
противились їй [9: 26]. У зверненні до ефесян апостол Павло просить їх помолитись: "Щоб дане було 
мені слово відкрити уста свої і зо сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, 
щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені" (1, Еф., 6: 19-20). 

Біблія зорієнтована на різного читача, є культурним кодом для кожної епохи, оскільки містить в собі 
всю символічну картину тогочасного світу від моменту його створення до моменту Страшного Суду. Це 
книга – орієнтир для людини мислячої, яка здатна робити відповідні висновки з приводу життя земного 
та вічного. На думку З. Лановик, основну ідею Книги Плачу Єремії можна зрозуміти лише в контексті 
інших книг Єремії та його біографії: це духовний стан людини, цілком зневаженої своїми 
співвітчизниками і ворогами, людини зі знівеченою долею. Водночас Плач є виразом духовного стану 
Бога, розчарованого і покинутого Своїм народом [6: 405-406]. Як зауважує О. Мень, Варух, учень Єремії, 
зібрав написане пророком, але кінцеву форму збірник отримав у епоху Полону [9: 375]. Пошук власної 
духовної сутності – результат, на який спрямоване кожне слово в Біблії. Екзистенціальне осмислення 
історичного процесу та власної історії – мета Святого Письма. Ставлення до слова у Святому Письмі 
особливе: це слово натхненне Богом, істинне, дієве, цілюще ("Через слово, що Я вам говорив, ви вже 
чисті" (1, Ів., 15: 3), творче, а саме Святе Письмо сприймається як джерело мудрості та натхнення для 
релігійно свідомої людини. 
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Коржовская О. В. Концепция творчества в Библии. 

В статье проанализированы источники, посвященные концепции создания в Святом Письме. Обращено 
внимание на то, что средневековый текст – текст полифункциональный. Это касается и самой 

авторитетной книги Средневековья – Святого Письма. Актуальными доминантами концепции создания 
в нем являются сакральное происхождение творческого вдохновения и восприятие творческих 

способностей человека как Божьего дара. Исследована проблема признания самым главным для пророка 
не самопознания, а познания Бога через слово его, преисполненное благодати. 

Korzhovs'ka О. V. The Conception of Work in the Bible. 

The sources devoted to the conception of the Saint Letter creation are analyzed in the article. The attention is 
paid to the perception of the medieval text. The article touches the most authoritative book of Middle Ages – 
Saint Letter. The actual dominants of the creation conception are the sacral origin of the creative inspiration 
and the perception of the man's creative capabilities such as charisma. The medieval work was intended for a 

reader – ''interpreter'' who was interested in revealing the hidden truth, already endowed with intertextual 
competence to understand the implication. Turning to the text-authority was dictated by the traditional character 
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of the medieval artistic method to attach the greater importance and trustworthiness to a literary monument and 
was not realized by a writer or a reader as a manifestation of the author’s dependent thinking. At the same time 
when making out the content of a text there was achieved the effect of the reader’s association with the secrecy 
of the author’s sensation of the world. The views of the purpose of Kyiv Rus epoch literary works proved to be 
different in accordance with the author’s conception of the world as well as the motives they followed when 
writing texts. The literary work could be regarded by a medieval author as a means of didactic instructions 
delivery as to initiation into Christianity, and also could serve a moral example for any situation of life. The 

literary hermeneutical, phenomenological and cultural-historical scientific methods have been used in order to 
research the conception of the creation of Saint Letter. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОТЕМИ "НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА" В АМЕРИКАНСЬКІЙ  
АКАДЕМІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ 

Статтю присвячено вивченню жанру американської академічної лекції, зокрема, її змістового аспекту, 
а саме: сегменту, що охоплює макротема 'Наукова дисципліна'. У межах цієї макротеми виокремлено 

підтеми та відповідні їм мікротеми. Мікротеми як мінімальні змістові елементи за критерієм 
продуктивності розподілено на основні та периферійні. З’ясовано, що кількість основних змістових 
елементів (мікротем) є більшою для підтеми 'Теоретичні та прикладні дослідження', ніж для підтеми 

'Загальна характеристика'. Отримані висновки гґрунтуються на систематизації фактичного 
матеріалу, результати якої подано у таблицях. 

Актуальність вивчення розумово-комунікативної діяльності людини в усьому розмаїтті її виявів 
спрямовує увагу дослідників на аналіз різноманітних дискурсів, передусім тих, що втілюють діяльність 
суспільно важливих інститутів. Зокрема, до кола лінгвістичних спостережень потрапляють науковий [1; 
2], педагогічний дискурси [3; 4] та дискурс вищої освіти [5; 6], що має з ними низку спільних рис. 

У фокусі нашого аналізу перебуває дискурс вищої освіти США, об’єктом аналізу обрано його 
провідний жанр – лекцію, теоретичним підґрунтям дослідження є положення дискурсології та 
лінгвістичної генології [7; 8].  
Матеріалом аналізу послужили тексти лекцій, прочитані викладачами Єльського університету США з 23 

дисциплін та подані на сайті цього університету в мультимедійному форматі. Дисципліни, лекції яких 
вивчалися, охоплюють гуманітарні, технічні та природничі, а саме: американські студії, англійська література, 
античні студії, астрономія, афро-американські студії, біомедицинська інженерія, геологія та геофізика, 
дослідження навколишнього середовища, екологія та еволюційна біологія, економіка, історія мистецтва, 
іспанська та португальська література, італійська мова та література, історія, клітинна та еволюційна біологія, 
музикознавство, психологія, політологія, релігієзнавство, соціологія, фізика, філософія, хімія. 
Метою цієї статті є аналіз змістових ознак американської лекції як жанру академічного дискурсу, 

зокрема сегмента її змісту, поданого макротемою 'Наукова дисципліна'. 
Виклад основного матеріалу. Вивчення мовних / мовленнєвих властивостей жанру пропонується 

проводити на основі виокремлення його вербальних характеристик та їх визначення як домінантних / 
периферійних [8: 135]. Слідуючи цьому принципу загалом, у нашому дослідженні використовуємо його в 
дещо модифікованому вигляді, а саме: домінантною ознакою вважаємо таку, що є облігаторною, до 
основних відносимо продуктивні, до періферійних – непродуктивні. Отже, критерієм установлення 
статусу конкретної ознаки виступає її продуктивність, а саме наявність в усіх або в принаймні половині 
(≈ 50 %) дисциплін. 

На першому етапі дослідження, з опорою на ієрархічну модель теми дискурсу [9; 10] з’ясовано, що в 
межах аналізованої макротеми наявні дві підтеми – 'Загальна характеристика' та 'Теоретичні та 
прикладні дослідження'. 

На другому етапі виявлено мікротеми кожної із цих підтем, на третьому етапі дослідження 
установлено продуктивність виявлених мікротем.  

За нашими даними серед мікротем підтеми 'Загальна характеристика' у лекційних курсах із різних 
дисциплін зафіксовані такі: 

'визначення' 
У наведеному фрагменті викладач розповідає про основні об’єкти та предмети вивчення навчальної 

дисципліни:  
(1) So what's this course all about? I would say a lot of the course simply has to do with how the atmosphere 

and the ocean work. How does the air and the water move and mix in the atmosphere? That's the winds. Also, 
storms. How do storms – we're going to be talking about in some organized way, I hope, the different kinds of 
storms: thunderstorms, frontal cyclones, tropical cyclones, and so on. So we're very interested in the basic 
physics of how the atmosphere and the ocean move (Geology and Geophysics, Lecture 1). 

'методологія'  
У даному прикладі мова йдеться про специфіку методології дисципліни: 
(2) And so, these are observational sciences, and this has a different methodology. And it starts, as its name 

would suggest, with observations <…> The next step is classification <..> Okay, so now. Having classified it, 
the next step is interpretation (Astrophysics, Lecture 3). 

' історія'  
Наведений приклад містить історичні відомості про виникнення наукової дисципліни:  
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(3) Engineering became a discipline in about the middle of the 1800s (Biomedical Engineering, Lecture 1). 
'специфіка'  

У фрагменті (4) йдеться про специфіку музикознавства, пов’язану з особливостями сприйняття 
музики, її відмінностями від засвоєння матеріалу інших наукових дисциплін: 

(4) Music is an aurally perceived phenomenon. You can't cram information about music, the sound of music, 
into your head the night before a test the way you might be able to in an English course or a history course. The 
way we hear music, the way our mind processes music, is very, very different from this other kind of information, 
very different from history or economics (Music, Lecture 1). 

'отримані результати'  
Наведений фрагмент описує практичні можливості застосування рентген апарату: 
(5) Physicians over the years of having this instrument have learned how to be very sophisticated about 

looking at these pictures and diagnosing when something is wrong inside the chest, for example (Biomedical 
Engineering, Lecture 1). 

'термінологія'  
Приклад (6) містить інформацію про альтернативну абревіатуру для позначення приладу, 

застосованого в медицині та її тлумачення:  
(6) You see these images on computer screens all the time; it's an example of an EKG or ECG, an 

electrocardiograph (Biomedical Engineering, Lecture 1). 
'знакова система'  

Зазначена мікротема була зафіксована у межах лекцій із двох дисциплін: музикознавства, де 
знаковою системою є нотний стан та астрофізики, де використовуються формули: 

(7) Musical notation is a particularly Western phenomenon, and when you stop and think about it only we in 
the West, and by West what I mean is the United States and Canada and Western Europe and Russia, parts of 
South America, only we use musical notation and we use it principally for our high art music (Music, Lecture 3). 

'рівень сучасного розвитку'  
Наступний приклад містить інформацію про набутки проведених досліджень та теперішні можливості 

учених: 
(8) We have developed over the last 100 years or so the ability to take cells out of a person, or cells out of an 

animal, and keep those isolated cells alive in culture for extended periods of time: this technology is called cell 
culture technology (Biomedical Engineering, Lecture 2). 

Серед мікротем підтеми 'Теоретичні та прикладні дослідження' у курсах лекцій із вивчених 
дисциплін зафіксовані такі: 

'теоретичні відомості'  
Ця мікротема займає більшу частину лекційного матеріалу переважно гуманітарних дисциплін, які є 

фундаментальними. Зокрема, у наведеному прикладі мова йдеться про марш протесту у Вашінгтоні та 
реакцію уряду на нього: 

(9) Kennedy is simply horrified. But the civil rights leaders have no intention of backing down. The march 
happens at the very end of August 1963, August twenty-eighth. Just over a month before the march, Kennedy 
relents and actually endorses it (African American Studies, Lecture 15). 

'проблеми'  
Приклад (10) містить виклад проблеми, а саме невідповідність теоретичних уявлень про планети 

спостереженням учених:  
(10) This is what's called the geocentric model; Earth at the middle. It's associated with the name of a Greek 

astronomer named Ptolemy. The problem with this model is very simple. Namely, that if you actually go out and 
observe where the planets, and the Sun, and the Moon are night after night after night it doesn't work very well. 
So, this doesn't fit the observations (Astrophysics, Lecture 1). 

'джерела'  
Наведений фрагмент містить інформацію про джерела інформації, їх вихідні дані: 
(11) So if you go to the Biological Journal of the Linnaean Society for 1858, which is in the Yale Library, you 

can look up the back to back papers by Alfred Russel Wallace and Charles Darwin in which the idea of Natural 
Selection is laid out. And then Darwin rushes his book into print. So he has been working on a book that was 
probably going to be about 1200 pages long, and instead he publishes an abstract of it, which he calls "The 
Origin of Species", which is about 350 pages long. And it sells out on the first day, sold all 6000 copies on the 
first day, and has remained in print ever since (Ecology and Evolutionary Biology, Lecture 1). 

'експеримент'  
Приклад (12) ілюструє опис умов проведення експерименту, а саме наявність певних матеріалів: 
(12) We assume we have some material, and this could be anything, but let's think about it in the simplest 

possible way. It's some uniform material, at least initially. Maybe it's steel, maybe its rubber, plastic; maybe it's 
some biological material like a muscle or some other kind of tissue, skin, an artery. Let's just think about rubber 
for the beginning, maybe even a rubber band (Biomedical Engineering, Lecture 18). 



Л. М. Рябих. Реалізація мікротеми 'Наукова дисципліна' в американській академічній лекції 

 259 

Аналіз продуктивності виокремлених мікротем засвідчив, що в межах підтеми 'Загальна 
характеристика' основною є мікротема 'визначення' (міститься в лекціях з усіх 23 дисциплін), до 
периферійних належать 'термінологія'  (11 дисциплін), 'специфіка'  (6 дисциплін); 'методологія'  (5 
дисциплін), 'отримані результати'  (4 дисципліни), а також ' історія' , 'знакова система'  та 'рівень 
сучасного розвитку'  (по 2 дисципліни кожна), що ілюструє таблиця 1. 

Таблиця 1. 
Продуктивність реалізації мікротем підтеми 'Загальна характеристика' 

у лекціях з різних дисциплін 

Мікротема Кількість 
дисциплін Перелік дисциплін 

визначення 23 

американські студії, англійська література, античні студії, 
астрофізика, афро-американські студії, біомедицинська 
інженерія, геологія та геофізика, дослідження навколишнього 
середовища, екологія та еволюційна біологія, економіка, 
історія мистецтва, іспанська та португальська література, 
італійська мова та література, історія, клітинна та еволюційна 
біологія, музикознавство, психологія, політологія, 
релігієзнавство, соціологія, фізика, філософія, хімія 

термінологія 11 

англійська література, астрофізика, афро-американські студії, 
біомедицинська інженерія, іспанська та португальська 
література, італійська мова та література, геологія та 
геофізика, економіка, клітинна та еволюційна біологія, 
музикознавство, хімія 

специфіка 6 
астрофізика, біомедицинська інженерія, екологія та 
еволюційна біологія, клітинна та еволюційна біологія, 
музикознавство, фізика 

методологія 5 американські студії, англійська література, астрофізика, 
екологія та еволюційна біологія, хімія 

отримані 
результати 

4 біомедицинська інженерія, геологія та геофізика, історія 
мистецтва, хімія 

історія 2 біомедицинська інженерія, хімія 
знакова система 2 астрофізика, музикознавство 
рівень сучасного 
розвитку 

2 астрофізика, геологія та геофізика 

 
У межах підтеми 'Теоретичні та прикладні дослідження' до основних належать мікротеми 

'теоретичні відомості'  (міститься в лекціях з усіх 23 дисциплін) та 'джерела'  (12 дисциплін), у той час 
як периферійний статус має мікротема 'проблеми'  (9 дисциплін) та мікротема 'експеримент' , 
зафіксована в лекціях з однієї дисципліни, що ілюструє таблиця 2.  

Таблиця 2. 
Продуктивність реалізації мікротем підтеми 'Теоретичні та прикладні дослідження'  у лекціях з 

різних дисциплін 

Мікротема Кількість 
дисциплін 

Перелік дисциплін 

теоретичні 
відомості 

23 

американські студії, англійська література, античні студії, 
астрофізика, афро-американські студії, біомедицинська 
інженерія, геологія та геофізика, дослідження навколишнього 
середовища, екологія та еволюційна біологія, економіка, історія 
мистецтва, іспанська та португальська література, італійська 
мова та література, історія, клітинна та еволюційна біологія, 
музикознавство, психологія, політологія, релігієзнавство, 
соціологія, фізика, філософія, хімія 

джерела 12 

американські студії, англійська література, дослідження 
навколишнього середовища, екологія та еволюційна біологія, 
економіка, історія, іспанська та португальська література, 
італійська мова та література, політологія, релігієзнавство, 
філософія, хімія 

проблеми 9 
англійська література, астрофізика, біомедицинська інженерія, 
геологія та геофізика, дослідження навколишнього середовища, 
економіка, італійська мова та література, політологія, хімія 

експеримент 1 біомедицинська інженерія 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 5 (71). Філологічні науки 

260 

Викладене дає можливість дійти висновку, що змістовий сегмент американської академічної лекції, 
охоплений макротемою 'Наукова дисципліна', складається з двох частин (підтем), кожна з яких охоплює 
основні та периферійні жанрові елементи (мікротеми), причому кількість основних є більшою для 
підтеми 'Теоретичні та прикладні дослідження' порівняно з підтемою 'Загальна характеристика'. 
Перспективою роботи є аналіз структурних жанрових елементів американської академічної лекції. 
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Рябых Л. М. Реализация макротемы 'Научная дисциплина' в американской академической лекции. 

Статья посвящена изучению жанра американской академической лекции, в частности, ее 
содержательного аспекта, а именно: содержательного сегмента, который включает макротема 

'Научная дисциплина'. В рамках этой макротемы выделены подтемы и соответствующие им 
микротемы. Микротемы как минимальные смысловые элементы по критерию продуктивности 



Л. М. Рябих. Реалізація мікротеми 'Наукова дисципліна' в американській академічній лекції 

 261 

разделены на основные и периферийные. Выяснено, что количество основных содержательных 
элементов (микротем) больше в подтеме 'Теоретические и прикладные исследования', чем в подтеме 

'Общая характеристика'. Полученные выводы основываются на систематизации фактического 
материала, результаты которой представлены в таблицах. 

Ryabykh L. M. The Realization of the Theme ''Scientific Discipline'' in the American Academic Lecture. 

The research focuses on the study of the content aspect of the lecture – a genre in the American academic 
discourse. In particular, the article deals with the lecture content segment corresponding to the theme 'Scientific 

discipline'. Proceeding from the notions of discoursology and linguistic generology, the theme under study is 
analyzed as for subthemes and topics it contains, while the latter are classified into basic and peripheral genre 

content elements. The material for the research is represented by the lectures on 23 disciplines given by the 
Professors of Yale University. These lectures were taken from the University site where they are given in 
multimedia format. The method of the text interpretation was used for establishing subthemes and topics 

belonging to the studied theme. The method of the quantitative analysis was employed for revealing the basic / 
peripheral status of each topic. As a result, it is proved that the theme 'Scientific Discipline' in the American 

academic lecture comprises two subthemes – 'General definition' and 'Theoretical and Applied Studies', the first 
of them falling into eight and the second into four topics. The basic / peripheral topics are defined as such on the 
basis of their realization in the lectures of more / less than half of the studied disciplines. The subtheme 'General 

Definition' appeared to contain one basic and seven peripheral content elements (topics), while the subtheme 
'Theoretical and Applied Studies'– two basic and two peripheral ones. 
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ІМАГОЛОГІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРА У ''ЗАПИСКАХ СЕНАТОРА'' М. П. СІНЄЛЬНІКОВА 

У статті проаналізовано репертуар поетичних засобів імагологічної презентації образу автора у 
''Записках сенатора'' волинського губернатора М. П. Сінєльнікова, виявлено наративні акти, що 

презентують та реінтерпретують авторське ''я'', форми метанарації, що забезпечують 
функціонування категорії правдивості, та індивідуалізації образу автора, також висвітлено його 
погляди і державотворчі стратегії та їх вплив на розвиток Житомира та Волинської губернії. 

Постановка проблеми. Мемуаристика Правобережної України доби романтизму позначена 
розгалуженою піджанровою системою форм, серед яких у генологічній парадигмі канонічну роль має 
власне класична модель, що традиційно виокремлює мемуари, спогади та записки, диференціювання 
яких, як правило, відбувається за ретроспективно-стильовою ознакою. Варіантами піджанрових 
модифікацій та асиміляцій можуть виступати паралітературні властивості тексту, серед яких, наприклад, 
цехова приналежність автора, завдяки чому можна виокремити мемуаристику губернаторську, військову, 
повстанську, домашню чи сімейну [1: 69-116], що мають органічні інтертекстуальні та архітекстуальні 
зв’язки, ''примхливо'' інтегруючи модифікаційними ознаками, переходячи та змінюючи ''впізнавальні'' 
маркери, утворюючи нові синкретичні номінації. 

Головною жанровою ознакою макротексту волинської губернаторської мемуаристики, яку презентує 
ретроспективна нарація царських посадовців, що виконували державні функції на Волині, є, передусім, 
мова, російська мова, уточнимо, – обов’язковий атрибут модифікаційної приналежності. Крім цього, 
волинська губернаторська мемуаристика з точки зору власне її літературної змістовності позначена 
відкритою презентацією авторської позиції: гіпертрофованим прагненням до правдивості свого тексту та 
яскраво вираженою наявністю диспозицій ''свій – інший'' або ''свій – чужий'', у яких автор, як правило, 
виступає актантом з певним набором незмінних (державних, політичних, соціальних) функцій, які задають 
та визначають роль оповідача, якої він дотримуватиметься протягом всього ''виконання'' та ''розгортання'' 
тексту. Прагнення правдивості, наявність актантів та диспозиції була зумовлена позалітературними та 
позатекстовими впливами, серед яких виокремимо геополітичну специфіку регіону, який відрізнявся від 
звичних центрально-російських етнічним та релігійним, політичним та культурним розмаїттям. 

Серед репертуару губернаторської волинської мемуаристики Волині І половини ХІХ ст. варто назвати 
записки генерал-ад’ютанта Євграфа Федотовича Комаровського (1769 – 1843), який у 1810-х роках 
виконував низку царських доручень на Волині та Поділлі, ад’ютанта волинських губернаторів 
О. П. Маслова (1837 – 1839) та Г. С. Лашкарьова (1839 – 1844), Миколи Івановича Мамаєва (1815 – 
1885), власне волинських губернаторів у 1831 – 1837 рр. Андрія Петровича Римського-Корсакова (1784 – 
1862), син якого Микола Андрійович – видатний російський композитор – перерозповів його спогади у 
''Літописі мого музикального життя'', та у 1852 – 1855 рр. Миколи Петровича Сінєльнікова (1805 – 1892) 
– ''Записки сенатора'', над якими він працював у 1874 –1892 рр. і які були надруковані в 1895 р., де 
відображено власне волинський період його служби, що є об’єктом цього дослідження. Метою 
дослідження є визначення особливостей імагологічної презентації образу ''позитивного губернатора'', 
виявлення наративних актів, що презентують та реінтерпретують авторське ''я'', форми метанарації, що 
забезпечують функціонування категорії правдивості записок. Актуальність дослідження пов’язана із 
значимістю постаті М. П. Сінєльнікова в контексті історії Російській імперії ХІХ ст., його діяльності на 
Волині, та, безумовно, непересічною цінністю його мемуаристичного твору. 
Аналіз актуальних досліджень. Перші біографічні подробиці та осмислення особистості 

М. П. Сінєльнікова почали з’являтися після його смерті. У 1893 р. були надруковані ''Спогади'' П. С. 
Слєтова [2] та М. П. Кельша [3], присвячені воронізькому періоду служби губернатора, якому автори 
були свідками. Наступною концептуально значимою публікацією, де цілісно та системно висвітлювався 
життєвий шлях державного діяча, був ряд біографічних нарисів П. П. Суворова [4-6], який власне й став 
незмінним каноном сінєльнікознавства. 

Укрупненню образу губернатора сприяв вихід у 1895 р. ''Записок сенатора'' М. П. Сінєльнікова [7] під 
редакцією того ж П. П. Суворова, які власне й відкрили їх автора як незвичайну публічну особистість, 
літератора з претензією на митця художнього слова та непересічного літописця з цупким критичним 
поглядом. Після цього прізвище губернатора стало обов’язковим атрибутом словників та енциклопедій, 
серед яких назвемо ''Енциклопедичний словник'' Ф. А. Брокгауза і І. А. Єфрона [8] та ''Російський 
біографічний словник'' О. О. Половцева [9]. У радянські часи постать М. П. Сінєльнікова майже на 
століття зникає із наукового історично-літературознавчого дискурсу. На початку ХХІ століття серед 
українського сінєльнікознавства назвемо розвідку одного з нащадків В. В. Сінєльнікова [10], який 
легендарно реінтерпретував деякі сторінки життя високодостойного предка, та В. І. Липинського [11], 
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який передрукував частину ''Записок сенатора'', додавши до них загальні відомості. Стаття 
О. А. Алфьорова [12] густо насичена архівним матеріалом, вводить у науковий обіг мало відомі факти з 
історії побудови театру в Житомирі, основну роль у якій відіграв волинський губернатор. Деякі важливі 
відомості щодо постаті волинського губернатора містять дослідження М. Ю. Костриці та 
Г. П. Мокрицького ''Преображенський кафедральний собор у Житомирі'' [13] та енциклопедія ''Вулиці 
Житомира'' Г. П. Мокрицького [14: 66, 495]. Художньо-мемуаристичний аспект ''Записок сенатора'' 
М. П. Сінєльнікова, як бачимо, до цього часу залишається поза увагою літературознавців. 
Виклад основного матеріалу. Микола Петрович Сінєльніков, генерал від інфантерії, сенатор, був 

губернатором у Володимирській (1852), Волинській (1852 – 1855), Московській (1855 – 1857), 
Воронізькій (1857 – 1859) губерніях, генерал-губернатором Східного Сибіру (1871 – 1874). Він є автором 
мемуаристичного твору під назвою ''Записки сенатора'', які почав писати після виходу у відставку, майже 
через двадцять років після закінчення служби на Волині. Хронотоп записок містить майже півстоліття 
історичного часу від південно-західних російських губернії до далекосхідних. 

Мемуаристика загалом, а записки зокрема зорієнтовані на відтворення історичної дійсності через 
суб’єктивну авторську реінтерпретацію. Крім того, записки як мемуаристичний жанр мають генологічну 
властивість ''незакінченого'', ''незавершеного'' тексту, який передуватиме наступному, ґрунтовному та 
''остаточному'' – мемуарному. Це як би ''частина'' іншої ''майбутньої'' виважено-об’єктивної ретроспекції, 
якій записки мають послугуватися як прототекст. Записки, додамо, мають властивість підвищеної 
суб’єктивності, що наближає їх до нотаток та щоденника, які знов-таки виступатимуть у ролі ''заготовки'' 
майбутнього досконалого пригадування. Тому, мабуть, невипадково, що важливу аксіологічну роль у 
мемуаризованому тексті, записках зокрема гратиме етична категорія правдивості, яка має бінарну 
властивість. По-перше, як історичний документ, та по-друге, як художній текст. Як історичний документ 
''Записки сенатора'' М. П. Сінєльнікова отримали високу оцінку сучасників. П. П. Суворов у статті 
''Сенатор Сінєльніков та імператор Олександр ІІ'' зокрема зазначає: ''Записки'' носять у собі печатку 
беззаперечної правдивості'' [5: 137]. 

Акт текстуального втілення спогадів проходить через суб’єктивність пригадування, на яку впливають 
свідомість та особливості пам’яті автора. Частково суб’єктивність викладу матеріалу пов’язана із 
особливостями процесів запам’ятовування та відтворення інформації, а також із трансформацією 
мнемічних образів. Масштаб і характер таких змін психолог А. О. Смірнов називав реконструкцією 
фактів, тобто певною деформацією, які залишилися в анналах активної пам’яті [15]. У вступній частині 
''Записок сенатора'' М. П. Сінєльніков, ''виправдовуючись'', зазначав, що багато подій могли зникнути із 
його пам’яті, яка вже починала погіршуватися, тому він пише лише те, у чому впевнений [16]. Це досить 
традиційний для мемуаристики пасаж, яким автор намагався завірити читача у правдивості своєї 
розповіді [17]. Підсиленням такого прагнення є повторне його підтвердження, коли він, наприклад, 
наголошував: ''Правда перш за все'' [16: 40]. 

Прагнення досягнути правдивості тексту, а водночас – статуту об’єктивного оповідача здійснюється 
автором засобами традиційних імагологічних презентації, серед яких, оціночна, коли жодна думка про 
себе чи свою діяльність автором не зроблена, так би мовити, власноруч, а для вербалізації якої він 
залучає, як правило, свідків (прямих чи периферійних). Непрямим підсиленням правдивості тексту є 
відтворення у ''Записках сенатора'' сцен, у яких можуть брати участь імовірні ''учасники'', що матимуть 
виступати ''свідками'' певної події і, відповідно, ''підтверджувати'' рівень довіри до тексту, який є 
''відомим сугестивним прийом підвищення правдивості інформації: з багатозначним умовчанням 
приховати її повноту'' [1: 330]. Так, наприклад, за словами автора в докладі про нього царю, зокрема, 
зазначалось: ''міністр пропонує перемістити туди (у Волинську губернію – К. М.) мене, як людину, яка 
поєднує в собі чесноти необхідні для управління'' [18: 389]. Ці слова в тексті ''Записок сенатора'' подані у 
лапках, тобто як цитата з оригінального документу, що у читача не мало викликати ніяких сумнівів, бо 
достовірність інформації можна було завжди перевірити в архіві царської канцелярії, це по-перше. По-
друге, серед імовірних ''периферійних'' читачів міг бути, наприклад, й сам чиновник з імперської 
канцелярії чи архіву, який бачив цей доклад. 

Залучення прямих свідків – також поетична особливість мемуаристичного тексту, що являється 
стійкою традицією оціночної автохарактеристики: ''Князь Васільчіков дякував мені за успіхи управління 
і спільноті, яка зібралася у приймальні, між іншим, сказав: ''Мене дивує Волинська губернія. Перепису 
дано такий поштовх, що я отримую необхідні відомості швидше, ніж з Київської, у якій живу. Цього я не 
міг досягти, здійснюючи керівництво Волинською губернією'' [18: 393-394], які були виголошені у 
багатолюдному товаристві. У ''Записках сенатора'' йдеться також про зустріч автора з імператором 
І. Миколою. Відтворюючи пряму мову, мемуарист пригадує його слова: ''Я повністю задоволений твоїм 
управлінням Володимирською губернією; продовжуй так само служити і на Волині; сподіваюся, що ти 
зумієш правдою та честю вселити там відданість і любов до престолу та батьківщини'' [18: 389], 
виголошені також при свідках. Автор акцентує увагу на тому, що ці похвальні слова генерал-губернатора 
чи найяснішого монарха були сказані публічно, що робить нарацію та й текст не стільки 
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правдоподібним, скільки, власне, вже правдивим. Наведені приклади містять прихований автокоментар 
та прагнення читацької позитивної рефлексії. Мотивація стильового прийому досить прозора й 
забезпечена метою створення ''Записок сенатора'', яка містить прагнення як передати особливості епохи, 
так й, безумовно, закарбувати власне ім’я в анналах історії в іміджі ''позитивного губернатора''. 

Додержуючись традиції літературного етикету, що знов-таки у кінцевому результаті має працювати 
на підвищення правдивості тексту, автор свідомо не називає імена деяких людей, зустрічі з якими 
відтворені в тексті ''Записок сенатора'', особливо тих, які залишили в пам’яті мемуариста негативні 
спогади. Так М. П. Сінєльніков кодує декого з осіб криптонімами – першою буквою чи то прізвища, чи 
то імені (''граф В.'' [18: 391], ''поміщик П.'' [18: 391], ''пан М.'' [18: 392]). Здається, що цей прийом має 
понижувати планку довіри, однак у таких випадках спрацьовує зворотна реакція сприйняття інформації, 
у якої вгадуються елементи літературної гри, коли автор свідомо обирає роль ''жертви'' світського 
етикету. Жертовність, як відомо, у православній традиції висока моральна чеснота, що викликає 
беззаперечне співчуття, й, як наслідок, – повагу та зрозуміння, а у мемуаристичному тексті, відповідно, 
сприяє підвищенню довіри до тексту, що контекстуально дорівнює його правдивості, що, власне, й 
ілюструють процеси реконструкції та деформації об’єктивних події.  

Складні умови государевої служби, а саме, як характеризує їх М. П. Сінєльніков, – ''ополяченість 
населення'' [18: 395], де переважають ''поміщики-католики'' [18: 393], вимагала від високопосадової 
особи відповідних якостей, – це наступний етап індивідуалізації образу автора та стилістичний прийом 
імагологічної самопрезентації. 

Волинська губернія на той час вже належала Російської імперії, але простір більше ніж через 
півстоліття після приєднання сприймався російським чиновником, як ''інший'' чи навіть ''чужий''. 
Волинський губернатор так цитує генерал-ад’ютанта Д. Г. Бібікова: ''Місцеві обставини і характер 
населення Волинської губернії вимагають від губернатора особливої твердості та діяльності, якості, <…> 
які не так потрібні у великоросійських губерніях'' [18: 389]. Ці слова прямо перекликаються з іншою 
цитатою, з інших спогадів та з іншою дієвою особою – словами І. Миколи, який майже аналогічно 
звертався до дворян Правобережжя: ''Я знаю, – сказав він, – як важко керувати вами, панове. Найкращий 
губернатор з моїх великоросійських губерній в цьому краї може бути тільки посереднім, але кожен 
посередній із ваших буде там найкращим!' [19: 451]. Вибудовування текстуальних алюзій, 
метатекстуальних паралелей, нарешті, – відтворення пануючої думки про службу в Південно-Західному 
краї, з одного боку, створюють імідж ''позитивного губернатора'', з другого, – працюють знов-таки на 
підвищення правдивості мемуаристичного тексту. 

У цьому контексті наведемо думку М. П. Сінєльнікова про те, що Волинь для нього ''до цього часу 
дорога'' [18: 397], тобто навіть до того періоду, а це принаймні час після 1874 р., коли він почав працювати 
над ''Записками сенатора'', тобто майже через двадцять років після від’ їзду з Волині. Думка знакова тим, що 
вона презентує, так би мовити, патерне відношення до бувшої своєї вотчини. Бáтьківська турбота, родинна 
прихильність, сентиментальна забарвленість, викликана пригадуванням важкого й навіть небезпечного 
періоду служби, – все це у підсумку сумарно має створювати образ вмілого керівника. ''Волиняни набожні, 
слухняні до властей, терплячі у недоліках'' [18: 390], – розвиває думку губернатор, яка співзвучна думці 
Ю. І. Крашевського: ''Жителі також, як і саме місто, молоді серцем і надміру емоційні, жадають добра й 
прагнуть до нього, а якщо раптом на шляху з’явиться дещо тяжке, іноді втрачають терпіння, іноді діють 
запально, але, очевидно, тільки через бажання добра і добре серце'' [20: 73]. 

Один відзначає покірність, інший концентрує увагу на емоційності мешканців краю, один писатиме про 
Волинь, як дорогий спогад – інший, як важкий період: ''одним із найважчих було життя в Житомирі на 
Волині'' [21]. Спогад Ю. І. Крашевського занотований не пізніше 1884 р., тобто також більше ніж через 
двадцять років після від’ їзду з Волині. Два сучасника, долі яких неодноразово пересікались у Житомирі, два 
представника одного покоління з різницею у сім років, два різних держслужбовця – один призначений 
царським указом на губернаторство, інший публічно обраний куратором гімназії та артистичним директором 
театру, дві людини небайдужі до художнього слова, два представника різних ментальностей, і, як результат, 
дві протилежні оцінки спогадів про один і той же об’єкт. Таке порівняння ілюструє примхливість та 
вибірковість мемуаристичної пам’яті суб’єкта літературного процесу, особливості емоційної пам’яті, яка не 
поглиблює знання про об’єкт рецепції, а лише розширює уяву про нього. Імагологічною метою подібних 
висловлювань є досягнення закінченості не стільки інтелектуального, скільки емоційного враження про образ 
наратора. Якщо для М. П. Сінєльнікова важливо залишитись у пам’яті сучасників у патерних шатах 
''позитивного губернатора'', то для Ю. І. Крашевського – у романтичній масці ''розчарованого митця''. Іншими 
словами, кожний із них залишався в одного разу обраній ними ролі. 

Ставлення до царя та державної служби є однією із наскрізних тем ''Записок сенатора'' 
М. П. Сінєльнікова, які також є автопрезентативними текстуальними сегментами. Його сакральне 
ставлення до августейшої родини проявляється в спогадах про приїзд царя до губернського центру: ''З 
відчуттям щирого благоговіння вношу в ці записки згадки про проїзд у 1853 році через місто Житомир 
<…> спадкоємця цесаревича <…> Олександра ІІ'' [18: 395]. Саморозкриття – ''відчуття щирого 
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благоговіння'' – одна з небагатьох авторських самохарактеристик. Найбільш поширеним були ті, де 
держава, уряд чи служба виступали лакмусовим папірцем, який виконував роль вододілу. Автор 
характеризує камер-юнкера В. А. Свєйковського, який мав польське походження, як ''щирого 
прихильника царя та Росії'' [18: 393], пану Р. Л. Лєдоховському закидає: ''він дозволяє собі 
розмірковувати за і проти уряду, абсолютно пасивно ставлячись до своїх обов’язків. Таким чином, 
службою своєю він приносить більше шкоди, ніж користі'' [18: 391], а про поміщика П. пише, що він: 
''дозволяє собі зухвало судити про уряд, не слухаючи умовляння і зневажає його, справника, лайливими 
словами'' [18: 391]. На це одразу після виходу з друку ''Записок сенатора'' М. П. Сінєльнікова звернув 
увагу його біограф П. П. Суворов, який писав: ''М. П. Сінєльніков був людиною ідеї від початку життя і 
до самої старості. І ця ідея була в служінні престолу та вітчизні настільки самовіддано та свідомо, що 
особисті інтереси не мали жодного значення у ситуаціях, коли вони суперечили інтересам держави'' 
[5: 137]. Сумарно подібні репліки звучать як впізнавальна матриця бінарної опозиції ''свій – чужий'', що 
були головними в аксіологічному вимірі світогляду волинського губернатора. 

Мемуарист М. П. Сінєльніков, працюючи над своїм позитивним образом вірнопідданого службовця, 
одночасно намагається наситити його рисами принципового та креативного виконавця. Так, наприклад, 
зрозумівши, що інвентарні правила, розроблені міністром Д. Г. Бібіковим, не приносять користі Волині, 
губернатор ''написав записку (для Д. Г. Бібікова – К. М.) про стан справ у губернії, і повіз її на розгляд 
генерал-губернатору в Київ <…> Я прочитав йому (І. І. Васильчикову – К. М.) мою записку міністру. 
Благородний князь відзначив: – Неофіційно я з вами погоджуюся, але Ви викличете проти себе 
незадоволення міністра'' [18: 394]. Цей сюжет з ''Записок сенатора'' у підтексті повідомлення приховує 
екзистенційні сенси метанарації. По-перше, стає зрозумілим, що сам генерал-губернатор 
І. І. Васильчиков, був обізнаним із проблемою, але не наважився доповідати про неї керівництву. По-
друге, М. П. Сінєльніков показує свою компетентність і глибоку обізнаність з проблемою та, нарешті, 
сміливість, коли бажання навести лад у губернії для нього важливіше, ніж зіпсовані стосунки із 
всесильним міністром, про що він написав нижче: ''Кредит мій в міністерстві підірвався'' [18: 394]. Та по-
третє, пам’ятаймо, що композитором цього сюжету з доповідною запискою міністру так, власне, й 
''Записок сенатора'' загалом є власне сам М. П. Сінєльніков, який побудував сюжет за початково 
визначеною метою, опустивши чи навпаки додавши ''потрібні'' деталі. У результаті авторської 
реконструкції події образ оповідача, тобто М. П. Сінєльнікова відтінив образи Д. Г. Бібікова та 
І. І. Васільчікова, які зазнали свідомої чи несвідомої секуляризації. А сам образ волинського губернатора 
укрупнився, викристалізувався та набув харáктерної цільності, про що власне й писали сучасники в 
листах: ''Потрібно мати <…> великий запас моральної сили і усвідомлення своєї переваги для того, щоб 
<…> не впасти духом, коли бачиш себе одиноким поборником правди і продовжувати діяти, так ніби не 
було перешкод <…>. Потрібно мати великий запас волі, любові, доброти та істини, яку мали Ви, <…> 
щоб залишитися самим собою, зберегти чистоту та ясність душі, вистояти проти всіх спокус багатством, 
шаною, владою – і вийти чистим із цього брудного джерела. Ви були і залишилися і одним, і іншим – і за 
це я так високо ціную вас'' [22: 445]; в спогадах: ''енергійний, непідкупний, справедливий і, водночас, 
надзвичайно запальний і різкий, Сінєльніков був грізним бичем хабарництва і всіляких непорядків'' 
[2: 231] або в енциклопедичній статті: ''М. П. Сінєльніков скрізь встигав за короткий час багато зробити у 
ввірених йому губерніях, особливо зі сторони зовнішнього благоустрою'' [8: 27]. 

У системі аксіологічних домінант ''Записок сенатора'' М. П. Сінєльнікова поруч з правдивістю, 
сміливістю, сакральним відношенням до августешої родини, патерним до місця служби, послідовним до 
виконанням службових обов’язків знаходиться етична категорія честі та порядності, яка є вододілом між 
''своїм та іншим'', однак, будучі емоційно забарвленою, не містить національної неприязні чи 
суб’єктивного відношення до певної особи. Мемуарист згадує епізод із паном М., який якось сказав 
волинському губернатору, що ''у справах тяжбових я намагаюся примирити суперників і не відхиляю 
вдячності'' [18: 392]. М. П. Сінєльніков безкомпромісно коментував ситуацію: ''Я бачу, що ми з вами не 
сходимося у думках. Ми тут маємо бути представниками правди та честі, а пояснені вами умови не 
підходять під ці уявлення. Ви є приводом для образливих для службовців нарікань'' [18: 392]. Думка 
автора звучить як непохитний моральний постулат, що водночас збільшує як образ ''позитивного 
губернатора'', так й відчужує його від ''своїх інших''. ''Свій інший'' – ''мисливець за легкою поживою, пан 
М. був переведений до іншої губернії'' [18: 392], – вирок за недотримання норм дворянської честі та 
підрив довіри до пануючої влади. 

На відміну від суб’єктно-особистісних прикладів ставлення до виконання обов’язків своїх підлеглих, які 
знаходяться в площині категорії службової честі і порядності, М. П. Сінєльніков переходить до узагальнення 
проблематики. Автор наводить низку інших подій із волинського періоду служби, зокрема розповідаючи про 
об’їзди ввіреної йому губернії: ''в першому по дорозі до міста Волинської губернії Овруча під час огляду 
повітових міст, мною була знайдена помітна млявість і безлад у справах'' [18: 390]. Мемуарист укрупнює 
проблему: ''В повітах я знайшов мало втішного. Ставлення до населення більшістю місцевої адміністрації 
було безтактним. Видно було, що чиновники не користувалися значною довірою населення та тягнули 
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діловодство навмисно довго. Навпаки дворяни були помітно порядними без зарозумілості <…> та готові 
сприяти підтриманню порядку та спокою'' [18: 390]. Такі пасажі з ''Записок сенатора'' мимоволі автора 
потрапляють у площину труїзмів або публіцистичної демагогії. Дуже сумнівно, що по закінченню служби на 
Волині підлеглі М. П. Сінєльнікова стали тактовними і не млявими та раз і на завжди позбулися безладу у 
справах. Безперечно, що це є виграшним, випробуваним та широко розповсюдженим прийомом презентації 
жаданого образу, образу позитивного губернатора у цьому випадку, уточнимо. 

Індивідуалізація образу автора у тексті ''Записок сенатора'' відбувається також через ретроспективну 
номінацію добрих справ волинського губернатора, який достатньо скромно й лапідарно розповідає про 
свої вчинки. Чудова пам’ять та знання об’єкта пригадування дозволили мемуаристу відтворити ''свій'' 
Житомир, створити свою концепцію його історії середини ХІХ ст. Відтворення ''свого'' історичного 
часопростору досить характерна візії власного життя більшості мемуаристів, яку вони художньо 
реінтерпретують на сторінках власних творів. Спогади М. П. Сінєльнікова у цьому контексті не є 
виключенням, а скоріше – достатньо типовими. 

Диференціювання подій у спогадах губернатора у парадигмі ''емоція – подія'' відбувається за 
перевагою першого, коли у пам’яті більш зберігаються емоційно-сенсуальні враження про минуле. Тому 
не дивно, що згадки про дієву площину добрих вчинків губернатора раціональні й достатньо невеликі та 
фрагментарні. Так, наприклад, розповідь про свою діяльність з розбудови та впорядкування Житомира 
викладена через пригадування лише того факту, що він встиг тільки ''шосувати головні вулиці'' [18: 397]. 
Екстраполюючі цю подію на реальну його значимість для розвитку міста, а також враховуючи те, що 
власне завдяки М. П. Сінєльнікову почалося практичне виконання генерального плану розбудови 
Житомира, складеному ще у 1827 р., що сприяло розплануванню кварталів та трасуванню вулиць 
[13: 32], ідеї якого збереглись і функціонують до сьогоднішнього дня, вражає скромність 
самопрезентація автора ''Записок сенатора''. ''Бажання моє, – коментував подію М. П. Сінєльніков, – 
облаштувати місто та пробудити в ньому життя витікало частково з того, щоб втримати дворянство на 
місці. Тому що його прагнення до Варшави майже таке, як у магометан до Мекки'' [18: 394]. Так, на 
перший погляд, високі завдання з благоустрою міста відверто секуляризовані автором у площину 
великодержавної політики й одночасно видають службовий меркантилізм автора.  

У парадигмі добрих справ волинського губернатора знаходиться й побіжна згадка про необхідність 
побудови нового православного собору: ''Архієрейське служіння відбувалося в приватному єврейському 
будинку. Цей факт справив на мене сумне враження. Він підривав велич моєї батьківщини'' [18: 394] – 
згадував М. П. Сінєльніков. Активна участь у побудові нового приміщення сприяла завершенню його 
побудови вже через десять місяців після початку робіт. Аналогічними є спогади про відкриття у Житомирі 
31 жовтня 1853 р. дворянського клубу: ''Влаштовуючи вечори для товариства в створеному мною клубі, я 
відкрив для відвідування публіки, яка не мала міського саду, свій губернаторський сад'' [18: 390]. 

Тактовність, відчуття міри та форми тексту вимагали від мемуариста перенести акценти з ролі своїх 
дій на значимість вчинків героїв своїх записок. М. П. Сінєльніков розповідає про пожертвування графа 
П. А. Клейнмихеля, який допоміг у побудові не тільки житомирського храму, але й губернаторського 
будинку та театру волинського дворянства [18: 395], князя Р. Є. Сангушка, який також посприяв 
зведенню театрального приміщення [18: 395], генерала М. Коженьовського, який пожертвував значну 
суму на добробут міста [18: 395]. Останню подію виокремлено з ряду буденних: ''Прийнявши 
пожертвування з особливою вдячністю, я назначив частину із цієї суми на облаштування бульвару в 
Житомирі і назвав його іменем генерала Коженьовського'' [18: 395]1, якого автор зокрема називає 
''поважний старець-поміщик'' [18: 395] та ''заслужений старий'' [18: 395]. 

Додамо до цього намір М. П. Сінельнікова повернути із заслання колишнього волинського 
губернського предводителя дворянства Р. Л. Лєдоховського, зазначаючи: ''Це б справило хороше 
враження на волинське дворянство'' [18: 390]. Вчинок, очевидно, був продиктований прикладом 
М. І. Мамаєва, який сприяв поверненню зі заслання А. Павши [23], завдяки якому ад’ютант губернатора-
попередника набув неабиякої поваги на Волині.  

Згадка прізвищ Р. Є. Сангушка, М. Коженьовського чи Р. Л. Ледоховського, думається, не була 
випадковою. Вона чудово ілюструє дихотомію ''свій – свій інший'', у якій ''своїми іншими'' виступають 
поляки, які, згідно тогочасним великоросійським уявленням, частіше виступали в мемуаристиці під маркером 
''чужий''. Називаючи прізвища волинян-поляків у числі своїх наближених, М. П. Сінєльніков власне презентує 
себе і як толерантного політичного діяча та досвідченого дипломата, і як умілого організатора та вдячного 
губернатора, який знає ціну таким стосункам. Досить відверте уточнення: ''Це б справило хороше враження на 
волинське дворянство'', – викриває неприховану авторську екзистенцію перебування у краї та уявлення про 
нього як обачливого та кмітливого діяча, передусім, – політичного діяча, наголосимо.  

                                                 
1 Микола Костриця та Георгій Мокрицький (Костриця М. Ю., Мокрицкий Г. П. Преображенський кафедральний 

собор у Житомирі. – К. : Техніка, 2004. – 142 с. – С. 39.) помилково зазначають, що назву було дано на честь 
Аполло Коженьовського, батька Джозефа Конрада. 
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Вага подібних особистісних характеристик стане більш зрозумілою, коли пригадаємо, що у цей 
період на Волині живуть й працюють на літературному поприщі видатні митці польської художньої 
літератури, серед яких Ю. І. Крашевський, К. Качковський, Г. Жевуський, Е. М. Галлі та багато інших, 
імена яких не знайшли місця на сторінках ''Записок сенатора''. Цей процес був двостороннім. Так, 
наприклад, ім’я волинського губернатора лише раз зустрічається у листуванні Ю. І. Крашевського (1 
листопада 1855 р.): ''Зараз переведено від нас губернатора Сінєльнікова, яким всі були задоволені, 
невідомо, хто буде на його місці'' [24: 314], – чисто функціонально-ужиткове згадування без вираження 
особистого ставлення.  

Підсумовуючи результати служби на посаді Волинського губернатора, М. П. Сінєльніков згадував: 
''Оглядаючи службу свою на Волині, яка тривала три з половиною роки, я тільки встиг зробити таке: 
побудувати православний собор, два будинки при ньому для причту, богадільню на тридцять ліжок, 
названу на честь княгині Васільчікової, губернаторський будинок, кам’яний театр, міст через річку 
Тетерів (а за свідченням П. П. Суворова губернатор побудував міст через р. Кам’янку [4: 210] – К. М.), 
переробити шляхетне зібрання, шосувати головні вулиці, звести на площі лавки з їстівними припасами'' 
[18: 397], – досить вразливий та, до речі, реальний список добрих справ позитивного губернатора. 
Особистість Миколи Петровича була свого часу високо оцінена житомирянами, на честь якого була 
названа одна з тодішніх центральних вулиць міста ''Сінєльніковою'' [4: 210] (нині вул. Дитячої комуни). 
Висновок. ''Записки сенатора'' М. П. Сінєльнікова у контексті історії вітчизняної літератури, 

культури та історії – значимий твір, що має непересічну цінність у відтворенні волинського 
часопростору середини позаминулого століття. Твір не відкриває нових та не створює відмінних 
художніх моделей мемуаристичного тексту. Він є скоріш вартісним наслідуванням та дорученням до 
напрацювань мемуаристів-попередників, не виключно, що й досвіду П. П. Суворова, який їх обробляв та 
готував до друку. Однак, при всіх їх традиційності й, може, в якийсь мірі патріархальності, вони є 
важливим джерелом відтворення історичних подій, з одного боку, з іншого, – яскравим зразком 
правобережної російськомовної мемуаристики.  

Автор записок – натура цілісна, творча та талановита, у репертуарі якої знаходяться всі відомі на той 
час наративні, стильові та поетикальні засоби та прийоми вибудовування мемуаристичного тексту. В 
аксіологічной системі моральних домінант М. П. Сінєльнікова знаходяться непохитні категорії, серед 
яких царепреклоніння (відданість, віра, батьківщина), честь, правдивість, прагнення більш ніж 
належного виконання службового обов’язку, бáтківська турбота про підданих, відчуття родинної 
спорідненості з ними, стійки переконання, що сумарно індивідуалізують образ автора записок з ряду 
подібних. Крім цього, виокремимо багату стильову палітру наративних та метанаративних актів, широту 
їх відтінків, серед яких присутні риси сентиментальної забарвленості тексту, ностальгічних рефлексій та 
лапідарної інтелектуальної розповіді з глибоким підтекстом самопрезентації. Композиційне багатство 
мемуаристичного тексту дозволяє реінтерпретувати авторське ''я'' мемуариста у всій множині його 
висловлювань, стосунків та вчинків, що забезпечило високий репертуар імагологічної презентації – від 
слуги (царського) до батька (підданих), від друга (наприклад, М. Коженьовського) до ворога (наприклад, 
пана М). Особливого креативу М. П. Сінєльніков досягає при розв’язанні проблем у площині ''свій – 
чужий'', які він може стимулювати (називати бульвари), виправляти (облаштувати та пробуджувати 
життя у Житомирі, щоб дворянство не прагнуло до Варшави), не помічати (відсутня палітра митців, його 
сучасників), але все це сукупно має працювати та працює на створення образу ''позитивного 
губернатора'', яким й залишився М. П. Сінєльніков у пам’яті волинян. 
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Матеріал надійшов до редакції 25.07. 2013 р. 

Мельник К. О. Имагологическая презентация автора в ''Записках сенатора'' Н. П. Синельникова. 

В статье проанализирован репертуар поэтических средств имагологической презентации образа 
автора в ''Записках сенатора'' волынского губернатора Н. П. Синельникова, определены 
нарративные акты, которые презентуют и интерпретируют авторское ''я'', формы 
метанаррации, которые обеспечивают функционирование категории правдивости, и 

индивидуализации образа автора, также освещены его взгляды и государственные стратегии, и 
их влияние на развитие Житомира и Волынской губернии. 

Mel’nyk K. O. Author’s Imagological Presentation in the ''Senator Notes'' by N. P. Sinelnikov. 

The repertoire of poetic means of the author’s imagological presentation in ''Senator's Notes'' written by the 
Volyn governor N. P. Sinelnikov is analyzed in the article. The literary hermeneutical, phenomenological and 

cultural-historical scientific methods have been used in order to research narrative acts, that present and 
interpret author’s ''I'', forms of metanarration, that provide functioning of the category of truthfulness and 

author’s image individualization are determined. There are adamant categories in the axiological system of 
moral landmarks in M. P. Sinyelnikov’s notes, including admiration of the tsar (loyalty, faith, fatherland), 

honour, honesty, commitment over the proper performance of duty, father’s care, a sense of family relationship 
with people. Composition of notes allows to reinterpret author’s "I" throughout his speech, relationships and 

actions that ensures the high imagological presentation – from servant (tsar's one) and to the father (with 
partials), from friend (eg, M. Kozhen’ovskiy) to the enemy (such as Mr. M) etc. The special creativity 
M. P. Sinyelnikov reaches in solving problems within "ours – others" which he may stimulate (called 

boulevards), fix (to equip and awaken life in Zhytomyr for nobility not sought to Warsaw), ignore (no artists by 
his contemporaries are mentioned), but it all works together to create the image of the "positive Governor", 

which M. P. Sinyelnikov remained in the Volyn’s memory. 
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ЛЮДВІГ ВІТГЕНШТЕЙН І ЙОГО ''МОВНІ ІГРИ'' 

Статтю присвячено дослідженню концепції ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна, що є основоположною для 
ґенези принципів прагматики мови і принципів логічної прагматики. На підставі проведеного аналізу 
концепції ''мовних ігор'' обґрунтовано безпосередній зв’язок цієї концепції з онтологічною концепцією 
''Логіко-філософського трактату''. Встановлено, що в основу поняття мовної гри покладена аналогія 

між поводженням людей в іграх як таких і в різних системах реальної дії, у які вплетена мова. 

Постановка проблеми. Мовна тематика здавна входила в коло філософських інтересів і багато хто з 
філософів доклав значних зусиль у розвиток мовознавства, починаючи, наприклад, з давньогрецького 
софіста Протагора (490-420 р. до н. е.), який першим почав звертати увагу на час дії у висловлюваннях і 
відкрив дієслово. Мова органічно ввійшла у сферу досліджень новоєвропейських філософів разом з 
переміщенням їх інтересів у бік гносеології (так званий ''епістемологічний поворот''). Визначаючи велику 
роль мови у пізнанні, філософи ще з XVII ст. звернули увагу на труднощі, що пов’язані з неправильним 
застосуванням слів (''ідоли площі'' у Ф. Бекона), на характеристику слова як знака (Т. Гоббс), на 
утворення понять (Д. Локк), на роль слова в теорії абстракцій (Д. Юм). Та справжній ''лінгвістичний 
поворот'' відбувся у філософії в XX ст. Оцінюючи його значення, американський філософ Річард Рорті 
вказує: ''Картина античної й середньовічної філософії, що займалась речами, картина філософії з XVII по 
XIX ст., що займалась ідеями, і картина сучасної філософії, що займається словами, цілком 
правдоподібні'' [1: 26]. 
Актуальність поставленої проблеми. Для сучасного моменту розвитку вітчизняної філософії 

інтеграція у контекст проблематики аналітичної філософської думки, пов’язаної з аналізом відношень: 
мова-свідомість-світ є однією із важливих проблем. Одним із найвизначніших, оригінальних та глибоких 
мислителів, який вплинув на розвиток мовної тематики у філософії другої половини XX століття вважають 
австрійського філософа Людвіга Вітгенштейна (''Логіко-філософський трактат'', ''Філософські 
дослідження''). 

Логіко-філософський аспект мови безпосередньо пов’язаний із концепцією ''мовних ігор'' 
Л. Вітгенштейна і її відбиттям у контексті філософських і логічних досліджень інших авторів та 
наступників. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усі сучасні семантики (С. Кріпке, Р. Карнап, Я. Хінтікка, 

Р. Монтегю) так чи інакше торкаються концепції ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна, насамперед, за рахунок 
використання категорії ''семантичної відносності'' [2: 80]. 

У розвиток методологічних питань теорії аналізу знакових систем певний вклад зробили російські 
учені: О. Грязнов, А. Блінов, М. Козлова, З. Сокулер. В Україні проблематикою аналітичної філософії 
займалися Г. Заіченко, А. Ішмуратов, К. Жоль, В. Омельянчик, Т. Кочеткова, М. Попович, І. Хоменко [3: 3]. 
Отже, мета дослідження − проаналізувати концепцію ''мовних ігор'' Л. Вітгенштейна у зв’язку зі 

становленням загально-прагматичних і логіко-прагматичних принципів аналізу дедуктивно-мовних 
явищ, обґрунтувати безпосередній зв’язок цієї концепції з онтологічною концепцією ''Логіко-
філософського трактату''. 
Основні результати дослідження. Якщо Ф. де Соссюр, попередник Л. Вітгенштейна, вживання слів 

порівнював із грою в шахи, то сам Л. Вітгенштейн уже всю мову загалом вважав сукупністю мовних ігор. 
До мовних проблем Л. Вітгенштейн ішов не від лінгвістики, як Ф. де Соссюр, а філософським шляхом, 
вважаючи, що всі наші знання про світ і своє відношення до світу ми виражаємо мовою. Можна 
припустити, що є однозначна відповідність між станом дійсності і якоюсь формою його вираження в мові. 
Тоді варто з’ясувати правила, за якими будуються осмислені речення, тобто такі, що відповідають дійсному 
стану речей. Філософ може логічними засобами немов просвітити мову і виділити в ній те, що несе в собі 
відповідність висловлювання й дійсності, і те, в чому такої прозорої відповідності нема. Вже в передмові до 
своєї першої книги ''Логіко-філософський трактат'' Л. Вітгенштейн зазначає: ''Те, що взагалі може бути 
сказано, може бути сказано ясно, про те ж, про що сказати неможливо, про те варто мовчати'' [4: 3]. 

Спочатку Л. Вітгенштейн більше зосередився на першій частині цього висновку й досліджував умови 
логічного прояснення думки, вважаючи, що якраз у цьому полягає завдання філософії, і речення, як 
результат такої роботи, ''показує логічну форму дійсності''. У наступному своєму творі ''Філософські 
дослідження'' Л. Вітгенштейн звертає увагу на те, що уявлення про відповідність правильного речення й 
дійсності надто ідеалізовані. Насправді має місце обмеженість нашої здатності здобути ясність виразу і 
тим самим перенести його на дійсність. Ця обмеженість випливає з набагато складнішої природи мови і 
різноманітних практик її використання. В той же час автор не відмовляється від дослідження мови, бо 
межа можливості вираження думки може бути проведена тільки у мові. На цьому етапі він вбачав 
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завдання філософії у визначенні кордонів мови, у межах яких взагалі можуть складатись осмислені 
висловлювання. Розуміти висловлювання – значить розуміти мову, а розуміти її – означає володіння 
деякою ''технікою'', правилами гри. Користування мовою Л. Вітгенштейн відносить до різновиду гри. 

Мовні ігри – це не те, що роблять люди, коли хочуть розважитися. Під мовними іграми 
Л. Вітгенштейн розумів моделі (зразки, типи) використання мови, її різноманітних функцій. 

Подібно до будь-яких моделей, призначених для прояснення складного і незрозумілого, мовні ігри є, 
насамперед, найпростішими чи спрощеними способами вживання мовних знаків, що дають ключ до 
розуміння більш зрілих і нерідко невпізнанно видозмінених випадків складної повсякденної мови. 
Розуміння мовних ігор як ''найпростіших форм мови'' збережене в ''Філософських дослідженнях'' і 
наступних роботах філософа. 

Причому постійно підкреслюється, що кореневим формам мови властивий нерозривний зв’язок із 
життєдіяльністю: ''Мовною грою я називатиму також ціле, що складається з мови і дій, у які він 
вплетений''. ''Ігри є взірцями мовної практики, єдності ''думки-слова-справи'', а також обставин, за яких 
усе це разом узяте здійснюється, ''працює'' [5: 90]. 

Для пояснення ідеї мовної гри Л. Вітгенштейн іноді порівнював її з театральним спектаклем, де в одне 
ціле об’єднані сцена, акти, дії, ролі, конкретні сцени, слова, жести, хода у грі. Згодом філософ усе частіше 
став характеризувати мовні ігри як форми життя. Він пише з цього приводу у ''Філософських 
дослідженнях'': ''Скільки ж існує типів речення? Скажімо, ствердження, питання... – Існує численна 
множина таких типів – нескінченно різноманітні види застосування усього того, що ми називаємо 
''знаками'', ''словами'', ''реченнями''. І ця множина не є чимось усталеним, навпаки, виникають нові типи мов, 
або, можна сказати, нові мовні ігри, а старі застарівають і забуваються… Термін ''мовна гра'' повинен 
підкреслити, що розмовляти мовою – це компонент діяльності, або форма життя. Наказувати, запитувати, 
розповідати, тою ж мірою частина нашої натуральної історії, як хода, їжа, пиття, гра'' [5: 142]. 

Ідеєю мовної гри передбачається, що мова – явище в принципі нестатичне, що вона – подібно до 
виконання музичного твору, сценічної дії, спортивної та інших ігор – динамічна за самою своєю природою, 
живе лише в дії, діянні, у практиці комунікації. Вітгенштейн підкреслював: знаки як щось матеріальне – у 
звуковому, письмовому, друкованому вигляді – мертві, але це не означає, що до них, щоб вдихнути в них 
життя, потрібно додати щось принципово інше порівняно з матеріальним – щось суто духовне. Життя знаку 
дає його застосування, а таке, зрозуміло, припускає реальне життя мови чи мовну гру. Тлумачення 
значення знаку як способу його вживання і принцип мовних ігор – аспекти єдиної позиції. 

В основу поняття мовної гри покладена аналогія між поводженням людей в іграх як таких і в різних 
системах реальної дії, у які вплетена мова. Їхня схожість вбачається, зокрема, у тому, що і там і там 
передбачається заздалегідь вироблений комплекс правил, які становлять статут гри. Цими правилами 
задаються можливі для тієї чи іншої гри комбінації ходів чи дій. Адже гра без правил – не гра: різка зміна 
правил здатна паралізувати гру. Водночас логіка гри визначається правилами не однозначно: 
передбачаються варіації, творчість. Система дій, що підлягають суворим правилам, – це вже не гра. 

Поняття мовної гри в концепції пізнього Л. Вітгенштейна не належить до числа чітко окреслених, 
теоретично визначених. Його межі розмиті, однак в його завдання і не входило (це не раз 
підкреслювалося ним) створення якоїсь теорії – чи то теорії мови, значень, знаків, чи чогось іще. 

Теорії (чи концепції) взагалі не уявлялися Л. Вітгенштейну скільки-небудь ефективними для 
прояснення механізмів мови й оволодіння ними. 

На відміну від раннього періоду творчості, він не керувався ідеалом точності, тому що зрозумів, що в 
практиці мовлення альтернатива ''точне-неточне'' стає дуже рухливою й відносною. Інакше кажучи, у різних 
видах практики, у різних ситуаціях (контекстах) ці поняття набувають різного змісту, і при цьому виявляється 
безліч випадків, для яких особлива точність (математична, логічна, технічна, лінгвістична тощо) не потрібна 
зовсім, і тому її пошук стає невиправданим. До понять, що не припускають точного визначення, філософ 
відносить і поняття гри. Справа в тому, що ігри взагалі, подібно до безлічі інших реалій, не мають набору 
стійких типових ознак, властивих кожній з них окремо, а отже, і всім іграм, разом узятим. 
Висновки. Л. Вітгенштейн у концепції ''мовних ігор'' підкреслив, що мова – це єдність думки, слова, 

справи і обставин, поза якими три перші компоненти не спрацьовують і мова є ''мертвою''. 
Вводячи термін ''мовні ігри'', він робив акцент на динамічності мови, на необхідності її вивчення у 

житті, у комунікації, а не в ''мертвих'' знаках. 
Слова і речення є складовими наших щоденних практик, і найпростіші моделі використання мови 

дають змогу зрозуміти невпізнанно видозмінені випадки складної повсякденної мови. Порівняння 
Л. Вітгенштейном мовлення і гри виключило потребу в суворих правилах і точності пояснення 
механізмів мови й оволодіння ними.  

Філософський інтерес до мови зумовлений не тільки усвідомленням того, що мова є вирішальним 
знаряддям осягнення дійсності і головним засобом людського спілкування, а й рухом від упевненості в 
прихованості за структурами мови структури дійсності до дещо скептичного ставлення до традиції пошуку 
через мову фундаментальної онтології і піднесення вагомості повсякденної мови як самоцінності. 
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Перспективи подальших розвідок. Дослідження в межах філософії мови потрібні для ''допомоги'' не 
лише представникам владних структур, а й усім експертам-носіям "духовного" і ''душевного'' знання у 
справах: окреслення кола філософських причин і наслідків використання конкретної мови, включення в 
розробку нових моделей комунікативної діяльності, що завжди спираються на мовні засоби створення 
повідомлень; створення моделей функціонування мови в культурі, що можна буде використовувати для 
наступного прогнозування процесів мовної самоідентифікації, самовідтворення і використання інших 
мов; нейтралізації мовних конфліктів; встановлення факторів вдосконалення мовної політики тощо. 
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Сардак О. В. Людвиг Витгенштейн и его ''языковые игры''. 

Статья посвящена исследованию концепции ''языковых игр'' Л. Витгенштейна, что является 
основополагающей для становления принципов прагматики языка и принципов логической прагматики. 
На основании проведенного анализа концепции ''языковых игр'' обоснована непосредственная связь этой 
концепции с онтологической концепцией ''Логико-философского трактата''. Установлено, что в основу 
понятия языковой игры положена аналогия между поведением людей в играх как таковых и в различных 

системах реального действия, в которые вплетена речь. 

Sardak O .V. Ludwig Wittgenstein and his ''Language Games''. 

The article is devoted to the study of the concept of ''language games'' by L. Wittgenstein − is one of the most 
popular, genuine and deep thinkers, who had influence on the development of language issues in the philosophy 

of the second half of the XX century – that is fundamental for the formation of the principles of pragmatics of 
language and principles of the logical pragmatists. On the basis of the carried analysis of the concept of 

''language games'', the direct relationship of this concept with the ontological concept of the ''Tractatus Logico-
philosophical treatise'' is justified. It is established, that in the basis of the concept of a linguistic game the 

analogy between the people's behaviour in the games as such and in the various systems of real actions, in which 
the speech is woven, is laid. 
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ГІПОТЕКСТОВИЙ РІВЕНЬ ТЕКСТІВ СПЕ (ГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ) 

У статті розглянуто графічний контекст гіпотекстового рівня текстів СПЕ американської 
лінгвокультурної традиції початку ХХІ ст. Проаналізовано інваріантні та варіативні текст-
типологічні ознаки текстів СПЕ в графічному контексті. До інваріантних ознак ми відносимо 

використання знаків пунктуації (квадратні / круглі дужки, знак оклику і питання, лапки) та шрифтові 
виділення (курсив), до варіативних – великі літери, напівжирний та підкреслений шрифти. 

Сучасний стан науки позначений пильною увагою до питань, пов’язаних із типологією текстів. Попри 
зростаючу кількість праць із цієї проблематики у лінгвістиці тексту (М. О. Діденко, Л. Я. Жук, О. В. Ткаченко, 
В. Є. Чернявська, Г. М. Яворська) і досі відсутній консенсус стосовно визначення типу текстових утворень та 
їхніх диференційних ознак. У контексті названої проблеми має сенс висвітлити текст-типологічні ознаки 
графічного контексту гіпотекстового рівня текстів соціально-політичного есе (далі СПЕ) американської 
лінгвокультурної традиції початку ХХІ ст. Отже, метою даного дослідження є виявлення інваріантних та 
варіативних ознак графічного контексту текстів СПЕ американської лінгвокультурної традиції початку XXI 
століття, які слугують додатковими критеріями виділення текстотипів. 

У багатьох формах свого існування текст постає як єдність мовної компоненти та картинки, яка її 
супроводжує, адже вербальне та візуальне в межах тексту поєднуються в когерентне ціле. Форма тексту 
набуває роль додаткового засобу його виділення в спільному інформаційному просторі. Таким чином, 
форма стає тим маркером, який забезпечує максимальну концентрацію уваги на своєму об’єкті [1: 91]. 
Завдяки використанню графічних стилістичних засобів автор отримує додаткові можливості 
виокремлення найважливіших у комунікативному плані елементів, що сприяє посиленню впливу на 
адресата, і залежить не тільки від змісту, але й форми та організації тексту [2]. 

У межах графічного контексту основним об’єктом дослідження виступають різноманітні графічні засоби 
(параграфеми). Параграфеміка являє собою систему графічних елементів, які існують поряд із графемною 
системою, але не входять у набір власне диференційно-графічних протиставлень (букв алфавіту). Вважають, 
що будь-які засоби параграфеміки несуть в собі додаткове навантаження, але, як правило, метою їх вживання 
є не поінформувати, а вплинути на адресата (Т. О. Анохіна, Н. В. Лазовська, А. В. Щербаков, Н. Л. Шубіна). 
Усі засоби параграфеміки розраховані на зовнішнє, зорове сприйняття тексту, тобто вони вживаються з 
певними стилістичними цілями в якості своєрідних графічних або графіко-стилістичних прийомів [3]. Такі 
засоби не лише підкреслюють значущі сегменти тексту, а й полегшують читачеві сприйняття великого обсягу 
інформації, допомагають зорієнтуватися у змісті. З їх допомогою виділяють важливу думку, висновки, 
вводять нові поняття, терміни, акцентують увагу на фактах.  

Інваріантним для текстів СПЕ є виділення фрагментів тексту курсивом, що вказує на важливість 
інформації, виділеної цим графічним засобом з погляду автора. Напр.: By way of acknowledging, however 
obliquely, that innocent civilians are dying in Iraq in spite of all our sophisticated technology… [4]. Автор 
зазначає, що мирні жителі Іраку також помирають, і американські війська винні в цьому. Виділяючи 
курсивом допоміжне дієслово to be, подане в множині (are), автор наголошує на кількості втрачених 
життів, адже помирають не десятки, а тисячі людей; підкреслити жахливість цього явища допомагає 
вживання часової форми Present Continuous, яка вказує на тривалість дії. 

Варто зазначити, що виділятися курсивом можуть не лише слова та словосполучення, а й цілі 
речення. Напр.: And so the Democratic Party is cheerfully carrying on as if nothing has changed since Bill 
Clinton was re-elected in 1996. They are looking hopefully to taking back the Congress in 2006 and the White 
House in 2008, as they fire up "the base," and solicit still more contributions. They uncritically assume that all 
they need to do is get more voters to the polls than the GOP, and that the voting machines and compilers will do 
the rest – reliably and automatically. 

Those poor, naive, fools! [5] 
У цьому реченні засуджується очікувальна тактика Демократів, які не вважають за потрібне боротися 

і виявляти фальсіфікації на виборчих дільницях. Автор підсумовує свої міркування, виділяючи їх 
курсивом, вдається до особливої сегментації тексту через абзацне виділення відповідного фрагменту не 
лише у текстовий, але й у смисловий блок. Окрім цього, він застосовує знак оклику, за допомогою якого 
підсилюється враження внутрішнього мовлення. У цьому випадку речення – це не просто підсумок 
авторських рефлексій, а й експлікатор високого емоційного напруження, який носить скептичний 
характер. Таким чином, названі графічні засоби сприяють передачі певного емоційного забарвлення, 
почуттів, які автор прагне передати. 

Курсивом в межах тестів СПЕ можуть виділятися і слова іншомовного походження: And they fund 
political candidates before elections and, quid-pro-quo, dictate policy after elections. To be sure, the super-rich 
(and getting richer) include a few progressive individuals such as Warren Buffet and George Soros, but they are 
the "mavericks [6]." So much for my bonafides as a prophet [7]. Force the question of election fraud and 
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demand an answer, and the most likely response will be a string of ad hominem insults – "sore losers," 
"paranoid," "conspiracy theorists" – attacks on the messenger and a dismissal of the message. We’ve heard 
them, many times over [8], назви публікацій: Astonishingly, progressive publications (yes, there are still a few), 
such as The Nation, Mother Jones, and the liberal websites…[9], періодичних видань: On March 8, 1994, 
scarcely year into Bill Clinton’s first term, The New York Times reporter, Jeff Gerth, "broke" the infamous 
"Whitewater" story, claiming that the Clintons were involved in some sort of cryptic land investment scandal 
[10], які являються чужорідним елементом в тексті і потребують окремого виділення. 

Використання квадратних / круглих дужок, вважається інваріантним в межах СПЕ американської 
лінгвокультурної традиції, оскільки вони експлікують авторський коментар, додаткову інформацію: Aside 
from the considerable risks of one more stolen election, why would the GOP "allow" the Democrats to take the 
House (assuming that the Senate victory was a "fluke")? [7]. Подаючи висловлювання в круглих дужках, автор 
коментує, уточнює головне речення, подає додаткову інформацію, яка допомагає краще зрозуміти сенс 
повідомлення. Is the CIA going to sit still for this? After all, that’s in their charter – stay out of US politics. But of 
this much we can be confident; the rank and file of the CIA is super-pissed-off. One of their own has been trashed, 
her operation demolished, and dozens (?) of agents and operatives put in grave danger supplanted with "The Truth 
Shall Get You Canned [5]." I would be happy to be proven wrong in all my speculations and to learn that what's 
happening in the Persian Gulf area is merely (!) a dangerous game of "chicken [11]."У цьому фрагменті графічні 
засоби виконують функцію компресії інформації, є одним із прикладів реалізації принципу мовної 
економії. У деяких випадках інформація, що передається графічно, в усному мовленні може бути 
експлікована лише описово за допомогою вербальних засобів. Деякі засоби пунктуації мають настільки 
очевидне значення, що можуть бути використані у тексті як самостійні сигнали оцінного змісту [2]. Таким 
чином, круглі дужки виступають рамковим елементом, який вводить додаткову потенційно важливу 
інформацію, виражену іншими пунктуаційними знаками – знаком питання and dozens (?), який вказує на 
сумнів, та ілюструє економію автором лексичних засобів, оскільки відбувається заміна вставного речення 
and dozens (or maybe much more?), виразнішим з точки зору візуального сприйняття (?); та знаком оклику 
merely (!) a dangerous game of "chicken", який емфатично виділяє прислівник merely, і надає реченню іншого 
значення вказуючи, що війна в Перській затоці – зовсім не гра. 

Оскільки СПЕ суб’єктивно маркований і спрямований на адресата з метою переконати його в 
правильності авторської позиції, знак оклику та питання виявляються інваріантними засобами активізації 
уваги реципієнта. Якщо текст містить знак питання, то створюється ілюзія невимушеної бесіди. Така 
форма розрахована на те, щоб зацікавити читача, вступити з ним у діалог. Напр.: This will by necessity be 
an experiment. We will need to do in-depth research on what makes the best systems successful – the peer-
review committees? Recruiting more primary-care doctors and nurses? putting doctors on salary? – and 
disseminate what we learn. Congress has provided vital funding for research that compares the effectiveness of 
different treatments, and this should help reduce uncertainty about which treatments are best [12]. 

Акумуляція пунктуаційних знаків (знаку оклику та знаку питання) виступає експлікатором обурення, 
гніву, великого емоційного збудження. Напр.: And if they are not plausibly answered, then decisive action by 
the American citizens is very much in order. These questions have not been answered, and there is little evidence 
so far that they ever will be. 

"Shut Up!" "Get over it!" "Let’s move on!" Are not answers. 
Now to the questions:  
Can the GOP provide proof that the paperless voting machines and the compiling computers (manufactured 

and coded by Republicans) provided accurate tallies of the voting? Could they do so if they wanted to? If not, 
why not [13]? У наведених прикладах знак запитання та знак оклику відтворюють емоційний стан 
адресанта, несуть певне комунікативно-прагматичне навантаження. Вживання таких засобів графічного 
контексту дають підстави припустити, що під час створення есе автор перебував у стані сильного 
емоційного збудження, адже "в афективному стані людині складно підібрати слова, коректно висловити 
свої думки. У стані афекту комунікант зосереджується на пошуку слів, невербальні знаки при цьому 
оживають, заповнюють нішу у писемному тексті" [14]. 

Особливим графічним засобом є лапки. На письмі лапки виражають відношення мовця до змісту 
висловлення або особистісні відносини між учасниками комунікації [15]. Напр.: To be sure, the 
conventional view that George Bush and the Republicans won the election "fair and square," is not without a 
few defenses. But, as I attempted to demonstrate in my previous essay ("Has the Case for Election Fraud been 
Refuted"), these arguments do not stand up to close inspection. And what, for the most part, is the response when 
the skeptics confront the media and the "winners" with their questions and their evidence, and demand an 
explanation [13]? У даному випадку лапки ("fair and square","winners") маркують повідомлення як таке, 
що має особливу вагу, воно містить не властиві йому значення сумніву і навіть іронії. Наразі цей прийом 
набув поширення. Лапки виступають тут в якості своєрідного маркера, що дозволяє відрізнити одне 
ідеологічно пов'язане значення слова від іншого. Часто в аналогічних випадках використовують інший 
прийом: вживання словосполучення типу ''так званий'' й т. і. Варто мати на увазі, що лапки можуть 
виступати маркером інтертекстуальності, який експліцитно виражає безпосереднє співіснування двох 
текстів в одному текстовому фрагменті. Напр.: As reported by Ross Gelbspan in his article Realty Check 
from E Magazine, when asked about the media's failure to respond with alarm to the global warming crisis, a 
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ranking editor at one network replied, "...we were inundated with calls from the oil lobby...Basically, our editors 
were intimidated by the fossil fuel lobby [16]". 

Великі літери є варіативною ознакою текстів СПЕ; вони підкреслюють важливість виділеної 
інформації, надають елементу нового значення та емфатичного змісту. У письмовому мовленні 
капіталізовані літери можуть виступати субститутами відповідних просодичних засобів, посилюючи 
особливе смислове навантаження слів, наприклад зростання сили голосу, зміну його тембру, інтонації. 
Напр.: Neither one 'gets it,' these militant muslims and al Qaeda members want us out of there because IT IS 
THEIR COUNTRY AND THEIR LAND, and it is our continued presence there with our western ideas of how 
they should run their country that somewhat created this enemy to begin with. And both wish to further such an 
agenda, by hook or by crook, either by force or by academia [17]. У наведеному фрагменті капіталізація 
передає підвищену силу голосу, гучність виділеного висловлення. У межах регулярного шрифтового 
оточення дане повідомлення розглядається як крик. 

Підкреслення та напівжирний шрифт вважаємо варіативними ознаками текстів СПЕ так само, як і 
інші графічні засоби покликані привернути увагу реципієнта. Підкреслення та напівжирний шрифт 
слугують для виділення якоїсь думки. Напр.: So, assuming the above, it comes to this: if the election returns 
next Tuesday are fair and accurate, it will be because those anonymous programmers have chosen, for whatever 
reason, not to finagle the election, and not because they face exposure and prosecution – not, that is, because 
there is any compelling reason for them not to steal the election. Accordingly, the stark fact remains: the 
Republicans might "win" this election, regardless of the preference of the voters [18]. Варто зазначити, що 
підкресленням в межах СПЕ виділяються різного виду посилання. Напр.: Besides, as Matt Taibbi has 
argued this week, the corporatocracy pretty much owns Barack Obama anyway, and as the aftermath of the 
2006 Congressional elections has proven, even when in control the Democratic party can be tamed and 
contained without much strain [6].  

Графічні засоби слугують меті приверення уваги читача до важливої інформації; вони виступають 
засобоми візуального виділення повідомлюваного, тим самим виконуючи ту саму функцію, що й 
інтонація в усному мовленні. Графічний контекст текстів СПЕ як один із контекстів гіпотекстового рівня 
характеризується наявністю певних інваріантних ознак, до яких належать знаки пунктуації (квадратні / 
круглі дужки, знаки оклику і питання, лапки) та шрифтові виділення (курсив). До варіативних ознак 
відносимо різноманітний кегль великих літер, напівжирний та підкреслений шрифти. 
Перспективи дослідження ми вбачаємо в дослідженні лексико-семантичного контексту 

гіпотекстового рівня текстів СПЕ американської лінвокультурної традиції початку ХХІ ст. 
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Торговец Ю. И. Гипотекстовый урoвень текстов СПЭ (Графический контекст). 

В статье исследуется графический контекст гипотекстового уровня текстов СПЭ американской 
лингвокультурной традиции. Проанализированы инвариантные и вариативные текст-типологические 
признаки текстов СПЭ в графическом контексте. К инвариантным признакам относим использование 
пунктуационных знаков (квадратные / круглые скобки, восклицательный знак и знак вопроса, кавычки) и 

шрифтовых выделений (курсив), к вариативным – использование заглавных букв, полужирного и 
подчеркнутого шрифтов. 

Torgovets' Yu. I. The Hypotextual Level of Texts of SPE (Graphic Context). 

The article examines the graphic context of the hypotextual level of texts of the socio-political essay of the 
American lingua-cultural tradition. Invariable and variable text-typological features of SPE in graphical 

contexts are analyzed in this research. Punctuation marks (brackets, parentheses, exclamation and question 
marks, inverted commas) and italics are considered as invariable features of SPE, whereas capitalization, bold 

and underlined fonts are regarded as variable. 
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ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ПРОЗИ ТОНІ МОРРІСОН 

У статті здійснено аналіз прози Тоні Моррісон i проекцією на її поліфонічність. При цьому увиразнена 
роль елементів музичного фольклору у художньому тексті. Встановлено, що музика як засіб 

експресивності посідає особливе місце у творчості афро-американської письменниці. Для мисткині 
мотиви афро-американського фольклору – самобутнє джерело нарації. Музика та пісенність в її 
прозових полотнах виступають засобами духовного зцілення та передачі історичного досвіду. 

Роль фольклору у художній літературі набула широкого вивчення у сучасному літературознавстві. 
Художня творчість афро-американських письменників, зокрема Тоні Моррісон, містить фольклорний та 
етнографічний аспекти, що несуть у собі загальногуманітарний зміст. У літературних творах фольклорні 
елементи вдало компонуються з іншими художніми засобами, утворюючи нерозривну єдність, а відтак і 
поліфонію художнього світу. Елементи фольклору у творі набувають функцій експресивності і, таким 
чином, призводять до змін в образно-емоційному сприйманні текстових полотен, що і обумовлює 
актуальність дослідження. 

Органічний зв’язок між музикою та літературою у творчості афро-американських авторів став 
поштовхом для появи низки ґрунтовних досліджень. Так, Кімберлі Бенстон в есе "Пізній Колтрейн: 
перезапам’ятовування Орфея" ("Late Coltrane: A Re-Membering of Orpheus", 1977) аргументовано 
підкреслив: витоки мови чорношкірих – у музиці; вона наповнена нею [1: 416]. Йдеться про те, що до 
набуття дієвості якісно інших суспільно-історичних умов у другій половині ХХ ст. афро-американці 
виражали свій травматичний життєвий досвід, передусім, засобами мистецтва, музики. Прозові полотна 
Тоні Моррісон – не виняток, адже вони пронизані елементами музичного фольклору на структурному та 
емоційному рівнях [2: 59]. Це надає її творчості особливого змістового колориту [3: 71]. Тому її проза 
постає одним із вагомих чинників, що сприяли збереженню і примноженню виявів історичної пам’яті [3: 
67]. Примітно, що у своєму програмному есе "Пам’ять, творчість та письмо" ("Memory, Creation, and 
Writing", 1984) авторка вбачає у музиці чорношкірих дзеркало їхніх естетичних устремлінь загалом і 
основу власних творчих пошуків – зокрема: "If my work is to faithfully reflect the aesthetic tradition of Afro-
American culture, it must make conscious use of the characteristics of its art forms and translate them into print" 
[4: 389] / "Якщо мета моєї праці полягає у відвертому віддзеркаленні естетичних традицій афро-
американської культури, то це повинно спричинити свідоме використання ознак форм такого мистецтва, 
а відтак – переносити їх на письмо". 

Ці слова відображають специфіку літературного підходу Тоні Моррісон до втілення афро-
американського досвіду з усіма його культурними особливостями. У цьому плані мисткиня використовує 
елементи джазу як наративну та експресивну стратегію. Це натуралістично відображає становище 
чорношкірих за часів рабовласництва. Як показав аналіз, джазове мистецтво – явище історичне, естетичне, 
соціальне [5: 1]. Характерними складовими джазу є поліритмія, взаємодія, "перегукування" виконавців та 
інструментів ("питання-відповідь"). Першорядна роль відводиться тут ритму та імпровізації [5: 12; 6: 24–
25]. Джаз як невербальний художній метод став засобом вираження історичного досвіду та особистої 
ідентичності чорношкірих американців. Звуковий світ тексту збудований за принципом еволюції від 
зовнішньо стихійної форми буття до пісенної, від несловесної до словесної [7: 167]. 

Тоні Моррісон, будучи чорношкірою американською письменницею, використовувала музичність та 
пісенність як засоби експресивного вираження психічних станів афро-американців. Завдяки джазу 
реалізувалася експресія "невимовного" ("unspeakable") [8: 199], тобто тих відчуттів, які неможливо 
передати словами. З іншого боку, вони повинні бути матеріалізовані задля переємності традицій. Таким 
чином, джаз постає засобом відображення колективної пам’яті афро-американського народу [9: 57]. А 
слова – привілегія світу білих імперіалістів, зокрема шкільного вчителя (рабовласника) з роману 
"Улюблена" ("Beloved", 1987). Примітний факт: за цей твір мисткиня була удостоєна Нобелівської премії 
(1993) у галузі літератури за відродження афро-американського фольклору й міфології та записів усної 
народної творчості з метою їхнього збереження [2: 59]. Він використовував їх для псевдологічного 
аналізу людських та тваринних характеристик рабів. Тоні Моррісон привертає увагу читача до дискурсу 
білих імперіалістів, що визначав англійську мову, власне, як расистську. Так, один з протагоністів 
роману "Улюблена" Пол Ді разом з іншими рабами на залізниці у Джорджії виспівували музичні біти, 
щоб поділитися болем один з одним. Працівники змушені перекручувати слова, щоб вони були 
незрозумілі наглядачам. Адже відкритий протест означав швидку і гарантовану смерть. 
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Текст мовою оригіналу: 
"They sang it out and beat it up, garbling the words so they could not be understood; tricking the words so 

their syllables yielded up other meaning. They sang the women they knew; the children they had been; the 
animals they had tamed themselves or seen others tame. They sang of bosses and masters and misses; of mules 
and dogs and the shamelessness of life. They sang lovingly of graveyards and sisters long gone" [8: 108]. 

Текст мовою мети: 
"Вони виспівували і вибивали ритм, змінюючи слова так, щоб вони були незрозумілими; перекручуючи 

слова так, щоб їхні склади утворювали інші значення. Вони співали про жінок, яких знали; про дітей, 
якими були; про тварин, яких вони самі приручали, або бачили, як їх приручають інші. Вони співали про 
начальників і господарів, і господинь; про волів і псів, і безсоромність життя. Вони з любов’ю співали 
про кладовища і давно померлих сестер" (переклад – Л. У.). 

У такий спосіб невільники могли спілкуватися і висловлювати почуття. Перебуваючи у відчаї, вони 
однаково тепло оспівують кладовища і своїх померлих сестер. Мисткиня ставить в один синонімічний 
ряд такі цінності, що дозволяє читачеві усвідомити і відчути той стан чорношкірої людини, який 
визначає межу їхніх мрій – кладовище. Таким чином, пісенність стає єдиною формою протесту та 
вільного спілкування. 

На противагу Полу Ді, який є користувачем співу як засобу пасивного протесту, Бебі Саґз зневажає 
будь-які форми насилля і пропонує застосовувати музику для душевного зцілення суспільства. Вона 
закликає співгромадян відшукати в собі любов і випромінювати її іншим. 

Текст мовою оригіналу: 
"Saying no more, she stood up then and danced with her twisted hip the rest of what her heart had to say 

while the others opened their mouths and gave her the music. Long notes held until the four-part harmony was 
perfect enough for their deeply loved flesh" [8: 89]. 

Текст мовою мети: 
"Не кажучи більше нічого, вона встала і почала витанцьовувати стегнами твіст – решту того, що 

повинно було сказати її серце, поки інші, відкривши роти, створювали для неї музику. Довгі ноти 
тривали, поки гармонія з чотирьох партій не стала достатньо вдалою для їхньої глибоко люблячої 
плоті" (переклад – Л. У.). 

Таке позитивне світобачення після важких років у рабстві, коли Бебі Саґз втрачала дітей і зазнавала 
жорстоких знущань від рабовласників, та глибокі релігійні вірування допомогли жінці відновити свій 
душевний стан. 

У романі "Улюблена" музика здатна об’єднати суспільство. Героями цього прозового твору 
виконується велика кількість пісень. Музика допомагає Полу Ді пережити травму вимушеного мовчання. 
Сіксо, чоловік Сети, використовує музику як метод активного протесту проти тих, хто знущався над ним 
і його сім’єю (це стало причиною його загибелі від рук невдоволених рабовласників). Для Бебі Саґз вона 
є засобом зцілення суспільства. Тоні Моррісон представляє у музиці історичний контекст. Це нагадує 
читачеві, що її проза – не просто змістовна розповідь, але й адаптація справжніх життєвий реалій. 

Промовистим втіленням літературного джазу у творчості Тоні Моррісон є текстова структура роману 
"Джаз" ("Jazz", 1992). Твір подає читачеві оригінальний образ Нью-Йорка початку ХХ ст. Місто над 
Гудзоном пов’язало покривджені долі своїх героїв. Кожний з них представляє на сторінках роману свою 
сольну оповідь. Тільки поєднавши ці окремішні історії, реципієнт отримує загальну картину розвитку 
подій. Наратив кількох оповідачів створює при цьому певну джазову поліфонію. Авторка наголошує на 
дії межових ситуацій, коли "Я-особа", потрапивши в тенета міського життя, не в змозі вирватись із нього 
безслідно для внутрішнього стану героя. Процес особистісної руйнації постає символічним виразом 
втрати автентичності афро-американським населенням [3: 74]. 

Текст мовою оригіналу: 
"Take my word for it, he is bound to the track. It pulls him like a needle through the groove of a Bluebird 

record. Round and round about the town. That’s the way the City spins you. Makes you do what it wants, go 
where the laid-out roads say to. … You can’t get off the track a City lays for you" [10: 120]. 

Текст мовою мети: 
"Кажу ж вам, він прив’язаний до доріжки. Це штовхає його, як голку, вздовж жолобка платівки 

Блубьорд. Околяса навколо Міста. Ось так Місто втягує вас у свій вир. Примушує вас робити те, що 
воно хоче, йти туди, куди ведуть протоптані доріжки. … Ви не можете зійти з доріжки, що проклало 
для вас Місто" (переклад – Л. У.). 

Джазова платівка постає метафорою для зображення певного способу міського життя та його 
диктатури, кругових обертів по обмеженій траєкторії. Ставши на певну "доріжку" ("track"), людині 
складно зійти з неї; вона продовжує кружляти у колі своїх переживань. Такі тенета виявляються 
сильнішими за волю людини. Єдине, що залишається, – це обрати правильну "доріжку". 

Особливий ритм життя міста перегукується з джазовими ритмами. Джаз стає символом міста, нового 
життя. Таким він є і для Джо та Вайолет – головних героїв роману. Вони – молоде подружжя, яке 
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переїхало з Вірджинії до Нью-Йорка зі сподіваннями віднайти кращу долю. Але мегаполіс, сповнений 
спокус, безповоротно спотворюються. Джо зраджує дружині з молодою дівчиною Доркас, яку сам і 
вбиває з ревнощів. Вайолет, прийшовши на похорон коханки Джо, вчиняє спробу понівечити її обличчя. 
Отже, духовність, властива афро-американцям, нівелюється обома героями під впливом жаги до 
матеріальних благ і насолоди. За слушним спостереженням Івана Зимомрі, "контраст між жаданим 
гармонійним існуванням і наявним дисгармонійним світом породжує у процесі самопізнання реальні 
емоційні злами у свідомості "Я-особи" [3: 80]. 

Варто підкреслити: Тоні Моррісон не пропонує реципієнтові кінцівку роману з логічним 
завершенням. Письменниця залишає простір читачеві для того, щоб він мав змогу самостійно домислити 
ймовірну розв’язку. Цим самим реципієнт приєднується до поліфонічності оповідачів. 

Національне мистецтво, за аргументованим твердженням Я. Поліщука, здатне загоювати 
травматичний досвід народу [11: 5]. У цьому сенсі художньо відтворені життєві перипетії Тоні Моррісон 
відіграють роль певної терапії. Вона створює своєрідний культурний міф, який можна трактувати на 
рівні складової національної сутності та особистої самосвідомості. Література та музика постають 
взаємовпливаючими чинниками [12: 173]. Таким чином, знелюднення чорношкірих у свідомості білих 
людей, пригнічення мовою білих імперіалістів стали результатом відповідної реакції тих, кому невільно 
було висловлюватись за часів рабства. Це урізноманітнює мовлення теперішнього та попереднього 
контингенту чорношкірих американців. Для письменниці мова, що лібералізує, є протилежною дискурсу 
приниження та примушення [13: 5]. Будучи символічним втіленням паралелей між життєвими 
ситуаціями чорношкірих американців та структурою їхніх музичних творів, джазове мистецтво є засобом 
передачі суспільного досвіду для наступних поколінь та сприяє загоєнню душевних ран [14: 168]. 
Тоні Моррісон оповідає про життєві перипетії афро-американців, використовуючи елементи усної 
народної творчості, що розкривають поліфонічність її творів. 
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Матеріал надійшов до редакції 16.05. 2013 р. 

Угляй Л. В. Полифоничность прозы Тони Моррисон. 

В статье сделан анализ прозы Тони Моррисон с проекцией на ее полифоничность. При этом 
подчеркнута роль элементов музыкального фольклора в художественном тексте. Установлено, что 
музыка как средство экспрессивности занимает особое место в творчестве афро-американской 
писательницы. Для нее мотивы афро-американского фольклора – самобытный источник нарации. 
Музыка и песни в ее прозаических полотнах выступают средствами духовного исцеления и передачи 

исторического опыта. 

Uhlyay L. V. Polyphony of Toni Morrison’s Prose. 

The article deals with the analysis on Toni Morrison’s fiction with the projection on its polyphony. At the same 
time the role of folk music elements in her fiction was intensified. It was defined that music as a means of 

expressiveness plays an important role in writing of the Afro-American novelist. For the authoress the motives of 
the African-American folklore are the original source of the narration. Music and songs in her prose samples 

serve for the spiritual healing and transferring the historical experience. 
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ДИСКУРС ЯК СИНТЕЗ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ АСПЕКТІВ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Статтю присвячено розгляду дискурсу як комунікативно-прагматичного зразка мовленнєвої поведінки, 
що протікає у певній соціальній сфері; як форми соціальної взаємодії. Проаналізовано взаємовідношення 

соціальних та індивідуальних чинників дискурсу в аспекті мовної діяльності людини, а також 
розглянуто  особливість взаємодії загального соціокультурного та індивідуально-особистісного 
світогляду в контексті соціальної інтеракції, яка регулює міжособистісні стосунки комунікантів. 

Дослідження особливостей дискурсу належить до центральних проблем сучасної вітчизняної та 
зарубіжної лінгвістичної думки, свідченням чого є широке висвітлення даного питання у працях багатьох 
мовознавців, а саме Т. ван Дейка [Дейк, 1989], Н. Д. Арутюнової [Арутюнова, 1990], А. Н. Баранової, 
Ю. Н. Караулової [Баранов, Караулов, 1991], Г. Почепцова [Почепцов, 2001], Ф. С. Бацевича [Бацевич, 
2004], А. П. Загнітко [Загнітко, 2007] та інших. Попри величезну кількість лінгвістичних розвідок 
питання сутності дискурсу та евристика його аналізу знаходяться у стані розробки та уточнення. Одним 
з актуальних питань є дослідження дискурсу з огляду на мовленнєву поведінку людини у зв’язку з 
широким контекстом її соціального буття. 
Метою даної статті є аналіз та встановлення взаємовідношення соціальних та індивідуальних 

чинників в аспекті мовної діяльності. 
Наприкінці ХХ століття термін дискурс стає багатозначним, а його значення набуває залежності від 

галузі науки, у якій він вживається. У сучасній лінгвістиці все більше уваги звертається на соціумну 
приналежність дискурсу. Дискурс постає комплексною комунікативною подією, яка протікає між 
адресантом та адресатом у певному соціальному контексті (часовому, просторовому тощо) та відображає 
вербальні і невербальні складові письмової і усної комунікації, а також все розмаїття історичної епохи, 
багатство індивідуальних характеристик учасників акту [1: 128]. Дискурс є текстом, заглибленим у певну 
соціокультурну ситуацію [2], а кожний текст як частина відповідної формації розглядається як соціальне 
висловлення, як відбиття надіндивідуальної, колективної мовленнєвої практики [3: 60]. У соціальному 
конструктивізмі, який визначає комунікацію як соціальний процес побудови світу, дискурс пов'язаний з 
інтересом до проблеми мовної особистості [4]. Тобто, дискурс виконує роль важливого і невід’ємного 
агента комунікації, який виступає носієм і ретранслятором смислів, цінностей, ідей, образів, думок, 
інтерпретацій та інших ментальних і віртуальних утворень.  

У широкому розумінні дискурс становить складну єдність мовної форми, значення і дії, яка може 
бути найкраще охарактеризована, на думку Т. ван Дейка, за допомогою поняття  "комунікативна подія" 
або "комунікативний акт" [1]. До даної події безперечно відносять адресанта та адресата, їх особистісні 
та  соціальні характеристики, а також інші аспекти соціальної ситуації. Дискурс виступає владним 
ресурсом, за допомогою якого соціальні інститути та індивіди здійснюють свою самопрезентацію, 
легітимізацію, конструювання і просування певних образів реальної дійсності, здійснюють позиціювання 
в соціокультурному і політичному просторі. Владна сила дискурсу як раз і полягає в його здатності 
відтворювати соціальну, культурну, політичну та інші ідентичності. Соціолінгвістичну структуру 
дискурсу відмічає Г. Почепцов, стверджуючи, що дискурс – це мовна дійсність, яку покладено на 
соціальні координати і яка має відповідати нормам комунікативної  та соціальної ситуації [5]. Дискурс – 
це мовлення, що трактується як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємодії 
людей і механізмах їхньої свідомості [6: 137].  

З позиції соціального конструктивізму Л. Дж. Філліпс та М. В. Йоргенсен визначають базові поняття 
теорії дискурсу [7], до яких включаються: 

• наші знання та уявлення про світ, що виступають не як непряме відображення зовнішнього світу, 
а як результат класифікації реальності через категорії, тобто наші знання – продукт дискурсу;  

• способи розуміння і відображення світу, обумовлені історичним і культурним контекстом; 
дискурс – це форма соціальної поведінки, яка слугує для репрезентації соціального світу, 
включаючи знання людей і соціальні відношення; 

• знання, які виникають у процесі соціальної взаємодії, де мовці конструюють істини і доводять 
одне одному, що є істинним, а що хибним;  

• деякі різновиди поведінки, які у відповідності з певним світоглядом фіксуються як природні, 
інші – як неприйнятні; тобто, різне соціальне розуміння світу призводить до різної соціальної 
поведінки, саме тому соціальна структура знання та істини має соціальні наслідки.  

Дискурс як суттєва складова соціокультурної взаємодії [1] є певною підмовою у мові, можливим 
альтернативним світом мови, за яким стоїть особлива граматика, особливий лексикон, особливі правила 
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слововживання, особлива семантика та власний ідеальний адресат [8]; характерними рисами якої є 
інтерес, ціль і стиль [1: 53]. Дискурс постає первинним особливим використанням мови для вираження 
особливої ментальності та ідеології, а особливе використання спричиняє активізацію певних 
особливостей мови, відповідної граматики і лексики. 

Дискурс становить комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої поведінки, що протікає у певній 
соціальній сфері, характеризується набором відповідних змінних (соціальні норми, соціальні 
відношення, ролі, конвенції, показники інтерактивності тощо) [9: 8–11] та  регулярністю співприсутності 
адресанта та адресата, що розглядається у сукупності як взаємодія представників певних соціальних груп 
(лікар – пацієнт, журналіст – читач) [10: 144]. Таким чином, предметом аналізу дискурсу є тексти, 
створені в інституційних рамках, які накладають певні обмеження на акти висловлення, наділені 
історичною, соціальною та інтелектуальною спрямованістю [11: 27]. 

Ціль дискурс-аналізу полягає в тому, щоб визначити та окреслити процеси структурування соціальної 
реальності, під час яких відбувається закріплення за тими чи іншими знаками певних значень, 
встановлюються, відтворюються та зазнають змін відношення ідентичності. Дані процеси позначають 
терміном "артикуляція"  – будь-яка дія, що встановлює відношення серед елементів так, що ідентичність 
знаків змінюється в результаті артикуляційної практики [12]. Структурна єдність, що утворилася в 
результаті артикуляційної практики становить дискурс [13: 49]. Таким чином, дискурс трактують як  
незавершену, відкриту для змін структуру, багатоваріантний спектр артикуляцій, конгломерат, в якому, 
окрім фіксованого значення, завжди містяться і інші потенційні варіанти значень, які можуть 
перетворити структуру дискурсу [12]. Мовна особистість, поміщена всередину структури, набуває своєї 
ідентичності в дискурсивних практиках. За Е. Лакло і Ш. Муфф, суб'єкт завжди розщеплений, він має 
різні ідентичності і завжди має можливості іншої ідентифікації. Люди об’єднуються у групи, оскільки 
деякі можливості ідентифікації починають виступати найбільш прийнятними, а отже пріоритетними. 
При цьому інші варіанти ідентифікації ігноруються або виключаються. Тобто, певною мірою мовна 
особистість – результат дискурсивної синергії. 

Дж. Поттер та М. Уетерел як представники синтетичного підходу в області дискурсивної психології 
замість поняття "дискурс" часто використовують поняття "репертуар інтерпретацій" з метою підкреслити 
той факт, що дискурс є гнучким ресурсом соціальної взаємодії [14]. Кожний репертуар надає ресурси, які 
мовці можуть використовувати для побудови версій реальної дійсності. Під репертуаром мовознавці 
розуміють добре розпізнавані групи термінів, описів та відображення мови, які часто сконцентровані в 
метафорах та влучних яскравих образах тощо [14: 169]. При цьому ідентичність розглядається як 
продукт певних дискурсів і як ресурс соціальних дій при взаємодії. Процес виникнення ідентичності 
розкривається через категорію "позиціювання" – процес, на основі якого мовці складають враження про 
себе під час взаємодії з іншими людьми. Даних суб’єктів мовлення розглядають як:  

• продукт певних дискурсів;  
• творців дискурсу;  
• агентів соціокультурного відтворення та зміни.  

На додаток ідентичність має нестабільний взаємовиключний характер та може бути вбудована в 
антагоністичні дискурси. Створення ідентичності обмежено діапазоном дискурсивних ресурсів, 
доступних індивідуумам, та пов’язане з їх соціальним положенням, статусом і культурою. Саме тому 
трапляються випадки, коли мовцю простіше прийняти вже сформовані кимось ідентичності.  

На думку французького лінгвіста М. Пешо, дискурс – це точка, де зустрічаються мова та ідеологія, а 
дискурсивний аналіз – це аналіз ідеологічних аспектів використання мови і реалізації в мові ідеології [15: 
82]. Дискурсивний процес – це частина ідеологічних класових відношень. При цьому ідеологічні 
структури розглядаються як зв’язка між індивідуальним та універсальним (соціальним) 
моментом / аспектом у дискурсі. Модель автоматичного аналізу дискурсу, запропонована мовознавцем, 
базується на ідеї про непереборний вплив місця, часу і соціокультурного контексту на умови формування 
дискурсу. Іншими словами, мова йде про соціокультурну заданість / спрямованість дискурсу: не суб’єкт 
є автором створеного ним дискурсу, а так звана несуб’єктна "матриця смислів" (" ідеологічна формація" 
за М. Пешо [15]), яка автоматично управляє дискурсом суб’єкта, визначає способи творення дискурсу. 
Ідеологічна формація визначає те, що може і повинно бути сказано (у формі настанови, памфлету, 
доповіді тощо) у співвідношенні з певною позицією і за визначених обставин. Вважаючи себе творцями 
дискурсу, мовці займають ілюзорну позицію, оскільки насправді дискурс і самі люди як суб’єкти 
дискурсу є лише наслідком ідеологічного позиціювання. Суб’єкт дискурсу є ефектом суб’єктивності під 
час дискурсивної практики, а джерело дискурсу та процес ідеологічного позиціювання скриті від мовців. 

Постулат, що свідчить про те, що дискурс та соціокультурна реальність обумовлюють одне одного ліг 
в основу соціокультурного дискурс-аналізу. Дискурс формує суспільство і культуру та формується ними. 
Цей взаємозв’язок має діалектичний характер. Тобто,  кожен факт застосування мови робить свій внесок 
у процес відтворення або трансформації суспільства і культури. Це ще один прояв сили дискурсу. 
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Американські дослідники Н. Феркло та Р. Водак виділяють три основні сфери соціального життя, які 
визначаються дискурсом [16: 273]: 

• уявлення про світ (дискурс формує ментальність);  
• соціальні відношення між людьми (дискурс виконує соціальну ідентифікацію і соціальне 

позиціювання);  
• особиста індивідуальність людини (дискурс наділяє людину відмінними рисами). 

Для визначення взаємозв’язку соціокультурних процесів і властивостей тексту лінгвісти вводять 
поняття "порядок дискурсу", яке фіксує конкретний історичний стан дискурсивного середовища та 
конституює  в якості результату соціокультурну детермінацію (тобто, регуляцію, контроль та 
обмеження) дискурсивних практик [17].   

Одним і перших, хто звернув увагу на важливу роль колективних уявлень у структурі мови, інститутів, 
звичаїв та довів наскільки вибір даних уявлень складає соціальну думку на додаток до думки 
індивідуальної був Еміль Дюркгейм [18: 942]. Учений відзначав соціальну обумовленість індивідуального 
мислення. Проте підвищуючи роль соціуму в організації мислення, Е. Дюркгейм зменшив роль індивіда, 
ввівши певну сутність – соціальну групу і наділивши її надприродною силою самобутності.  

Про відмежування індивіда від соціального порядку пише Ч. Кулі, запроваджуючи систему поглядів, 
що інтегрують особистість, "Я", що визначається роллю індивіда у певній соціальній групі та певній 
соціальній ситуації, та суспільство. Вчений стверджує, що окремо взятий індивід є невідомою природі 
абстракцією, а суспільство немислимо у відриві від індивідів [19]. Таким чином, суспільство та індивід – 
це не окремі поняття, а співвідносяться як загальний та частковий аспект одного й того ж поняття  [19: 
34]. Суспільство та "Я" вбудовані в соціальне життя; суспільство постає відношенням, яке об’єднує 
індивідуальні ідеї. 

Дж. Тернер говорить про інтегруюче "Я", соціальну дію та інтеракцію, хід якої складається під 
впливом багатьох природніх, динамічних, ситуативних процесів [20]. З позиції соціальної структури і 
соціальних відносин інтеракція демонструє ситуативно обумовлену структурованість, що накладає ряд 
певних обмежень, засновану на символах, звичаях, ритуалах, стереотипах і загальноприйнятих смислах 
[21: 56]. Ці регулятиви вплетені в тканину соціальних взаємин та більш складних комплексів дій, що 
об’єднують індивідів. Дані комплекси індивідуальних та колективних дій упредметнюються як 
інтерактивні структури, впорядковані рекурентні схеми мислення, діяльності та інтерпретації та 
кодифікуються в нормативних актах і правилах. Вони надають лише контур взаємодій і пов’язаного з 
ними переживання, форму, яку учасники комунікації повинні наповнити змістом – інтенціями, досвідом 
та конкретними діями. Так, розрізняються комплекси індивідуальних та колективних дій, при цьому 
завжди варто враховувати форми об’єднання людей: від випадкових асоціацій та малих груп до 
організованих інституціональних структур і великих соціальних класів. 

З точки зору аналізу мовної комунікації Дж. Мід стверджує, що різні аспекти індивідуального досвіду 
і поведінки обумовлені приналежністю людини до певної соціальної групи, яка є осереддям 
комунікативних відношень [22]. А мова та вербальні повідомлення розглядаються не як вікно у 
внутрішній світ людини, а світ її соціальності.  

Отже, дискурс є феноменом суспільного життя та формою соціальної взаємодії. Соціальна інтеракція 
регулює міжособистісні стосунки комунікантів. Оскільки мова є конвенціональним інститутом, її 
функція полягає у вирішенні певного соціально значимого завдання з точки зору групових інтересів, що 
складають соціокультурне життя. Мова як інститут має статус законності, що набувається шляхом 
утвердження у світі речей та у світі ідей та характеризується впорядкованістю, стійкістю, специфічністю, 
що дозволяє розпізнати її членам групи. За допомогою мови здійснюється трансляція знання і 
традиційних елементів культури, регулюється та координується співвідношення індивідуального та 
загального (соціального / колективного) у культурному житті соціуму. В той же час мова є проявом 
сутності людини та забезпечує доступ до вивчення багатоманітних проявів природи людини, надає 
можливість проникнення у світ мовної особистості в усьому його розмаїтті. Саме дискурсивний аналіз 
уможливлює вивчення взаємодії спільного соціокультурного та індивідуально-особистісного знання в 
процесі вербальної репрезентації. 

Спільні соціокультурні та індивідуально-особистісні знання співвідносяться як загальне та часткове у 
мовній дійсності. Індивідуально-особистісний досвід вбудований у соціальне життя в той час, як 
соціокультурні знання об’єднують та спрямовують індивідуально-особистісні. Соціальне становить 
ситуативно обумовлену структурованість з рядом загальноприйнятих смислів та певних обмежень, що 
кодифікуються в нормативних правилах. На тлі соціального учасники комунікації втілюють свої 
індивідуально-особистісні знання, тим самим збагачуючи та увиразнюючи зміст за допомогою інтенцій, 
власного світосприйняття, досвіду та конкретних дій. 
Перспективу подальших досліджень становить вивчення вербальної репрезентації взаємовідношень 

спільного соціокультурного та індивідуально-особистісного знання, потенційних можливостей 
вербальних одиниць і властивостей, яких вони набувають у комунікації. 
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Матеріал надійшов до редакції 26.06. 2013 р. 

Черныш О. А. Дискурс как синтез социальных и индивидуальных аспектов речевой деятельности. 

Статья посвящена изучению дискурса как коммуникативно-прагматического образца речевого 
поведения, протекающего в определенной социальной сфере; как формы социального взаимодействия. 
Проанализированы взаимоотношения социальных и индивидуальных факторов дискурса в аспекте 

языковой деятельности человека, рассмотрены особенности взаимодействия общего социокультурного 
и индивидуально-личностного мировоззрения в контексте социальной интеракции, регулирующей 

межличностные отношения коммуникантов. 

Chernysh O. A. The Discourse as a Synthesis of Social and Individual Aspects of Speech. 

The article deals with the discourse as a pragmatic communication language behavior model of the certain 
social sphere and as a form of the social interaction. Discourse is viewed as a linguistic reality based on the 

social values and norms. It conveys values, ideas, images, thoughts and other mental and virtual entities. On the 
basis of the social pattern speakers imply individual personal knowledge, emphasizing the content by intentions, 
individual worldview and experience. The relationship between discourse social and individual factors in terms 
of the language behaviour have been analyzed, general features of the socio-cultural and individual personal 

outlook interrelation in terms of the social interaction that regulates interpersonal relations have been 
considered. The influence of the discourse social factors on the individual perception and the speaker’s opinion 

formation has been regarded. 
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СИНОНІМІЯ ТА ВАРІАНТНІСТЬ В АВІАЦІЙНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Статтю присвячено дослідженню явища синонімії в англійській авіаційній термінології. Здійснено 
цілісний аналіз синонімів різних мовних рівнів (лексичного, словотвірного, морфологічного, 

синтаксичного). У дослідженні проаналізовано причини появи синонімічних термінів, прослідковано 
динаміку цих явищ та запропоновано шляхи уникнення невиправданих синонімічних та варіантних назв 
наукових понять. Проведене дослідження дало змогу з’ясувати особливості синонімії та варіантності в 

термінологічній лексиці та довело, що ці явища є невід’ємними ознаками розвитку будь-якої 
терміносистеми як підсистеми літературної мови. 

Розширення міжнародних контактів, інформатизація суспільства, безкінечність процесу пізнання 
спонукають до глибокого і різностороннього дослідження мови, зокрема англійської, що набула статусу 
мови міжнародних наукових зв'язків. Необхідність удосконалення та оптимізації науково-технічної 
комунікації висунула низку проблем, пов'язаних з обґрунтуванням основ упорядкування та уніфікації 
термінологій, створенням термінологічних баз, банків даних, пошуком шляхів та ресурсів поповнення 
сучасних терміносистем та інш. Цілеспрямований характер термінологічної номінації потребує визначення 
оптимальних мовних засобів для вираження спеціального поняття та такої структурно-семантичної 
організації термінів, яка б орієнтувала на адекватне сприйняття об'єкта чи явища, та з якої б випливала 
установка на конкретну дію. Одним із показників, що свідчить про значні надбання певної галузі знань, є 
розвинена та упорядкована система термінів. Саме до таких належить англійська терміносистема, що 
обслуговує авіаційну галузь. Авіаційна терміносистема є сукупністю термінів, які співвідносяться 
понятійною системою авіаційної галузі, знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії, піддаються свідомому 
регулюванню та упорядкуванню. Спеціальна термінологія авіації розглядається нами як множина, всі 
елементи якої організовані в систему, і саме ці відношення зумовлюють місце кожного елемента в системі 
англійської авіаційної термінології. Активний розвиток науки і техніки зумовлює постійний пошук назв 
для нових понять. Зважаючи на це, проблема синонімії та варіантності й надалі залишається актуальною. 
Активні процеси термінотворення, що відбуваються в авіаційній терміносфері, супроводжуються значною 
варіативністю найменувань і зумовлюють необхідність упорядкування та уніфікації даної терміносистеми, 
не кажучи вже про специфіку ґенези авіаційних термінів, оскільки йдеться про англійську мову як мову-
продуцент термінологічних одиниць авіаційної сфери. 
Актуальність дослідження синонімічних відношень в авіаційній терміносфері зумовлена потребою 

осягнути термінологію як цілість та дослідити особливості термінологічної синонімії та варіантності. 
Такий аналіз поглибить розуміння причин появи та особливостей функціонування різних засобів 
вираження тотожного чи близького значення в науковій мові та сприятиме розв’язанню нагальних 
потреб сьогоденної лексикографічної практики, насамперед, у галузі термінологічної лексикографії та 
стандартизації науково-технічної термінології. 
Об’єкт дослідження: англійська авіаційна термінологія. 
Предмет дослідження: синонімічні та варіантні англійські авіаційні терміни. 
Мета: дослідити особливості синонімії та варіантності в англійській авіаційній термінології, виявити 

основні причини появи та тенденції розвитку синонімічних та варіантних термінів.  
За останні десятиліття проблему синонімії в термінології досліджувало багато лінгвістів [1-9], які у 

своїх працях з’ясовували причини виникнення термінологічної синонімії, розглядали поняття "синонімія", 
"дублетність", "варіантність" та ін. Найбільше дискусій виникає стосовно питання існування синонімії в 
терміносистемах. Синонімію в термінології традиційно вважають негативним явищем, що пов’язано з 
однією із найважливіших ознак терміна, яка передбачає відсутність у нього синонімічних відповідників 
[10]. Деякі вчені підтримують думки щодо наявності термінів-синонімів [1; 3], інші вважають, що для 
термінології характерна лише абсолютна (дублетна) синонімія [4]. Синонімія в термінології – хоч і 
небажане, проте неминуче явище. Це пояснюється тим, що термінологія є складником лексики, її 
підсистемою й розвивається за тими ж законами, що й словниковий склад мови. В. М. Лейчик уважає, що, 
по-перше, "синоніми можуть позначати як те саме поняття, так і декілька близьких понять, які частково 
перетинаються чи накладаються, по-друге, навіть якщо синоніми позначають те саме поняття, їхня 
семантична структура може бути цілком відмінною. Ми маємо справу з дублетами лише в тому випадку, 
коли збігаються всі без винятку компоненти значень синонімів" [7: 105]. 

Майже всі вітчизняні та зарубіжні мовознавці визнають природність і неминучість синонімічних 
відношень між термінами як вияв загальномовних процесів, проте залишаються дискусійними деякі 
проблеми: з’ясування меж термінологічної синонімії, визначення критеріїв синонімічності в 
термінології, роль термінів-синонімів, особливості фіксації синонімічних термінів у словниках. 
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У термінології прояв явища синонімії пояснюється специфікою терміна як мовного знака, в 
загальнолітературній мові кожне слово синонімічного ряду у певному контексті матиме лише одне 
значення, де вживання синоніма може бути цілком виправдане, термін, в свою чергу, має лише одне 
значення, незалежно від контексту, ось чому терміни-синоніми на позначення одного поняття вважаються 
небажаним явищем: "У загальнолітературній мові синоніми вважаються однією із найважливіших 
системоформуючих категорій. У термінологічних системах їх роль значно менша, тому що в них 
реалізується переважно тільки різновид синонімії повного і часткового характеру" [4]. Отже, основними 
рисами, що відрізняють явище синонімії загальнолітературної мови та термінології є відсутність емоційно-
експресивного забарвлення термінів, стилістичний поділ у межах наукового стилю (науково-популярний та 
академічний), диференціація за сферами використання залежно від ступеня освіти. 

У галузевих термінологіях постійно відбувається протидія двох закономірностей. По-перше, 
науковий стиль вимагає максимальної точності визначень та формулювань, прагне позбавитися 
синонімії, яка ускладнює сприймання наукової інформації, і може бути причиною неправильного 
сприймання наукового тексту. По-друге, синонімія є природним виявом розвитку мови, коли в процесі 
безперервного розвитку науки і техніки постійно збільшується кількість термінотворень на позначення 
вже відомих предметів та явищ, що впливає на розвиток синонімічних рядів. Великою кількістю 
синонімів відзначаються ті галузі термінологічної лексики, які сформувалися протягом довгого 
історичного періоду та мали тісний зв'язок із виробництвом. Для багатьох терміносистем причини 
виникнення синонімії є спільними, які зумовлені як мовними, так і позамовними чинниками: постійним 
розвитком науки, що супроводжується появою нових понять та бажанням дати кожному поняттю 
найточнішу назву; неуніфікованістю термінології; наявністю застарілих назв, які функціонують 
паралельно з новими; відродженням вдалих термінів, які з певних причин не використовувались в 
певний період; номінацією того самого поняття різними науковими школами чи вченнями; одночасним 
вживанням питомого та запозиченого термінів; паралельним використанням термінів та 
професіоналізмів; існуванням повного і короткого варіанта терміна. 

А. П. Коваль переконана, що "у науковій мові насиченість синонімами пояснюється тим, що 
переважна більшість термінів є порівняно недавніми утвореннями. Поява нового поняття викликає 
звичайно появу відразу кількох термінів, створених у різних місцях різними людьми... З часом зміст і 
обсяг нового поняття уточнюється, з’являється можливість відділити найхарактерніші ознаки поняття і 
створити або вибрати з наявних термін, який відповідає поставленим вимогам. Решта синонімів до цього 
поняття поступово виходить з ужитку. Таким чином, наявність синонімічних термінів у науковому стилі 
мови є хоч і небажаним, але неминучим наслідком бурхливого розвитку науки і техніки" [4]. 

На ступінь довершеності певної терміносистеми впливає чимало факторів, серед яких стан певної 
галузі науки, яку репрезентує та чи інша термінологія, ступінь сформованості семантичного ядра фахової 
мови, а також наявність чіткої його структури та вияв системності в його межах. Варіантність термінів 
демонструє неповноту становлення певної термінології, створює перешкоди для розуміння наукових 
текстів, у перекладацькій майстерності, й у лінгвістичній інтерпретації терміна як репрезентатора 
наукової точності.  

Дослідження, яке проводилось на основі матеріалу вибірки термінів авіаційної сфери, складеної 
шляхом суцільного перегляду спеціальної літератури та словників, показує, що синонімічні та варіантні 
авіаційні терміни активно функціонують на різних етапах розвитку досліджуваної термінології. 
Синонімія термінної лексики загалом відтворює тенденції цього ж явища в загальновживаній лексиці, 
проте має і свої особливості. Синонімічні відношення як у науково-технічній термінології загалом, так і в 
авіаційній, – це відношення значень, що виражені різними термінами, які передають істотні ознаки 
одного поняття і мають семантичний інваріант. Семантична спільність (тотожність або близькість 
значень) синонімічних термінів виявляється шляхом компонентного аналізу їхніх структур, які 
закріплені в дефініцію [8]. 

Варіантність досліджуваної нами термінології в спеціальних текстах представлена морфологічним 
(словотворчим), лексико-семантичним і синтаксичним типом варіантності. Наявність синонімічних зв'язків 
в авіаційній термінології англійської мови виявляє синоніми, дублети і різні типи варіантних термінів.  

1) Морфологічний (словотвірний) тип: 
to do flight / to do flying – здійснювати політ (виліт); to conduct test / to conduct testing – проводити 

випробування; to load / to onload (fuel) – завантажувати (паливо); to fit / to outfit – оснащувати (обладнувати); 
to unload / to off load – розвантажувати; to counter / to counteract (enemy attacks) – протидіяти; to set a life 
limitation for aircraft / to set a life limitings on aircraft – встановлювати обмеження ресурсу (терміну служби); 
to level / to level off – вирівнювати літак; to conduct preflight checks / to conduct preflight checkout – виконувати 
передполітну перевірку; to breathe air / to airbreathe – споживати повітря (двигуном) [11]. 

Морфологічні варіанти визначаються наявністю або відсутністю суфіксально-префіксальних 
елементів, закінчень, елементів складних слів. 

2) Лексико-семантичні варіанти представляють синоніми і дублети: 
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to postpone launch / to slip launch / to suspend launch / to scrub launch / to delay launch – відкладати / 
переносити / скасовувати запуск; to put into orbit / to fire into orbit / to propel into orbit / to boost into orbit – 
запускати на орбіту; to airlift / to flight-ferry / to fly in – перевозити по повітрю; to accumulate ... hours, to fly 
... hours, to clock up flying hours, to generate ... hours – налітати години [5]. 

3) Синтаксичні варіанти припускають заміну простого терміна термінологічним словосполученням, заміну 
одного або двох компонентів словосполучення, використання словосполучення різної структурної організації: 

випробовувати – to test – to go through testing; to be in testing; прибирати газ – to throttle – to close 
throttles; to pull the throttles to idle; to bring the throttles to idle; розгортатися – to turn; to make a turn; to 
roll into ... turn; to pull aircraft position into turn [11]. 

В англійській авіаційній термінології терміни-синоніми можна представити у відповідності зі 
структурною організацією термінологічних одиниць. Так, можна виділити наступні групи синонімічних 
відношень в досліджуваній терміносистемі: 

1) Терміни-синтаксичні синоніми. До цієї групи відносяться синтаксичні конструкції, що співвідносні 
за будовою та збігаються за значенням: 

а. слово – словосполучення: pushover – climbing level overlap [12]; 
б. словосполучення – словосполучення: cruise climb – climb to cruise [12]; 
в. повна форма терміна – скорочена форма терміна: engine starting – starting; engine hot starting – hot 

start; automatic approach – autoapproach; aerodrome approach – approach; taxiing operation – taxiing; 
taxiing to take off position – takeoff taxiing [12]. 

2) Терміни-різнокореневі синоніми: sending – relay; to jam – to blanket; to restart – to reignite; engine 
wet starting – engine false starting; take off – lift off [12]. 

3) Терміни-однокореневі синоніми, але з різною морфемною структурою: climbaway – outclimb; ascent – 
ascending [12]. 

Загальновідомим є висловлювання Г. О. Винокура, згідно з яким "правильна назва стає умовою 
правильного мислення". Тому необхідна селекція терміна, що відображає найбільш суттєву ознаку 
іменованого поняття [2: 130]. У період становлення термінологічної системи багато явищ номінуються за 
випадковою ознакою. У процесі наукового осмислення явища, шляхом виявлення найбільш істотних 
його ознак буде створений термін, який найбільш адекватно відображає явище і його місце в системі 
наукових понять. Слідом за О. В. Суперанською, ми вважаємо, що "синонімія широко розвинена тому, 
що важко відразу дати відповідну назву. Кожен дослідник дивиться на речі "своїми очима" і спостерігає 
часом тільки йому очевидне" [13: 90]. Так, поняттю "злітати" в досліджуваному матеріалі відповідає 18 
англійських дієслівних термінів (без урахування їх лексичних варіантів, дублетів і замін) – to take off, to 
lift off, to fly off, to ease off, to start off, to water off, to go off autopilot, to break ground, to be airborne, to go 
aloft, to leave the runway, to vault, to take the air, to operate off the base, to depart the runway, to blast over, to 
spring into the air, to reach take off position [10]. Різні асоціативні шляхи, що зв'язують мовну словоформу 
з обраним науковим поняттям, в процесі термінологічної номінації сприяють обмеженню значення (to 
water off – злітати з водної поверхні; to go off autopilot – злітати в режимі автопілота) і його розширенню 
(to be airborne – відриватися від землі (від airborne – повітряний, що знаходиться в повітрі). 

Вибір відповідної одиниці для номінації терміна-поняття диктується специфікою теми фахових 
текстів, в яких вони функціонують, їх чіткою мотивацією й асоціативністю, яка полегшує сприйняття, 
особливостями об'єкта або процесу і необхідністю найбільш адекватно відобразити його різні ознаки в 
конкретній ситуації.  

Заходи, які вживаються для впорядкування окремих наук і галузей передбачають усунення синонімії. 
Синонімія давно і дуже добре вкоренилася в галузевих терміносистемах, боротися з нею складно, що 
доводить факт існування синонімів навіть в стандартизованих терміносистемах, проте не всі дослідники 
розглядають це явище категорично негативно. Так, З. І. Комарова у своїх працях зазначає: "… в наш час, 
коли подолане розуміння надспецифічності термінів і терміносистем, виявлені численні і різноманітні 
засоби мовної системності термінів, які обумовлені семантичними, словотвірними, морфологічними, 
морфологічно-синтаксичними зв'язками термінів. Отже, основні семасіологічні характеристики терміна 
(моносемія, відсутність синонімії, дублетності, омонімії тощо) існують лише як провідна тенденція і 
ніколи не реалізується повністю" [6: 25]. Т. І. Панько, І. М Кочан, Г. П. Мацюк вважають, що деякі 
синонімічні терміни (передусім, дублетні пари) настільки ввійшли в конкретні термінологічні системи, 
що говорити про впорядкованість останніх шляхом усунення одного з синонімічних термінів – означає 
ігнорувати закономірності розвитку мови [9: 181]. Через неминучість виникнення синонімів у науковій 
мові, існує думка про те, що не варто проводити жорстку стандартизацію термінології, яка формалізує 
наукове мислення мовця. Вважається, що уникнути синонімів здатна лише та галузь науки, яка є 
застарілою, яка не розвивається і не поповнюється. 
Висновки. Отже, проведене дослідження доводить, що явища синонімії та варіантності є 

характерними ознаками авіаційної термінології і свідчать про безперервний розвиток та постійну 
неологізацію останньої, що зумовлене науково-технічним прогресом та особливостями розвитку будь-
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якої мови. Постійна робота в галузі стандартизації та уніфікації сприятиме уникненню небажаних та 
невиправданих назв на певному етапі розвитку термінології. Проте зовсім уникнути синонімів та 
варіантів неможливо, адже постійний розвиток науки й техніки зумовлює появу нових понять та сприяє 
добору найбільш вдалих і точних назв, що неодмінно супроводжується виникненням синонімічних та 
варіантних пар або рядів. 
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Асмукович И. В. Синонимия и вариантность в авиационной терминосистеме английского языка. 

Статья посвящена исследованию синонимии в английской авиационной терминологии. Комплексно 
проанализированы синонимы, проявляющиеся на разных языковых уровнях (лексическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом). В исследовании определены причины 
появления синонимов; прослеживается динамика этих явлений, а также предлагаются пути, 

позволяющие избежать неоправданных синонимических и вариантных наименований научных понятий. 
Проведенное исследование дало возможность определить особенности синонимии и вариантности в 
терминологической лексике. Доказано, что синонимы и варианты терминов являются неотъемлемой 

чертой развития любой терминосистемы как подсистемы литературного языка. 

Asmukovych I. V. Synonymy and Variation in the English Aviation Terminological System. 

The article highlights phenomena of synonymy in the English aviation terminology. It presents the 
comprehensive analysis of synonymy at different levels (lexical, word-building, morphological, syntactic). 

The research analyzes reasons for appearance of synonymic terms, traces the development of these 
phenomena and suggests the ways of avoiding unjustified synonymic and variant names of scientific 

phenomena. The research made it possible to determine peculiarities of synonymy and variance in the term 
lexis and has shown that these phenomena are inseparable features of the development of any 

terminological system as a subsystem of the literary language. 
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КАУЗАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

У статті проаналізовано поняття і природу каузативності, а також розглянуто важливе у 
комунікативному плані питання мовної реалізації причинно-наслідкових відношень. Категорія 

каузативності представлена на різних рівнях мови. Статтю присвячено аналізу способів вираження 
каузативності у сучасній німецькій мові через засоби її реалізації у каузативних конструкціях, тобто 
лексико-синтаксичних одиницях із семантичною складовою причинності, які виступають у вигляді 

цілісних речень або певного поєднання граматичних форм.  

Постановка проблеми. Поняття "каузація", "каузальність", "каузативність", "причинність" 
багатоаспектні та інколи виникають труднощі при визначенні суті даних термінів. Каузативність та 
каузальність сприймають інколи як поняття тотожні, інколи – як компоненти мегакатегорії каузації 
(В. Ф. Велівченко, І. В. Ступак, Ю. В. Терьошина, Г. І. Глущук-Олея). 
Аналіз досліджень і публікацій. Д. В. Кононова вважає каузацію різновидом мисленнєво-мовленєвої дії, 

здатної виявляти соціо- та психолінгвістичні особливості та змінювати картину світу комунікантів [1: 15]. 
Т. А. Ященко розглядає її як релятивну мегакатегорію, котра відображає генетичні зв’язки у світі та 

мові, включаючи категорії умови, причини, наслідку, допусту і мети [2: 3]. 
Каузальність та каузативність – поняття не тотожні, хоча у них проявляється багато спільних ознак. 

Каузальність трактують як спричинення через зумовленість [3: 18] або саме як зумовленість, тобто 
складний комплекс відношень причини, мети, умови, поступки та наслідку чи, у вузькому значенні як 
вираження причинної залежності [4: 9]. 
Актуальність дослідження зумовлено загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних праць на 

вивчення природи ментальних процесів та їхнього відображення у мові. Оскільки будь-який компонент 
мегакатегорії каузації може бути реалізованим різними рівнями мовної системи, необхідним стає аналіз 
способів реалізації каузативності у німецькій мові.  

У статті поставлено мету проаналізувати природу каузативності та каузативних конструкцій, а також 
визначити різноструктурні способи реалізації каузативних відношень на різних рівнях мови. 
Викладення основного матеріалу. Категорія каузативності, поєднуючи досить спірну семантику, 

розглядається у двох аспектах: прагматичному – "як спонукання до дії" (В. Ф. Велівченко, І. А. Наумова, 
С. Д. Кацнельсон), а також онтологічному – як поняття, співвідносне з "причинністю" (І. В. Ступак, В. П. 
Недялков, Ю. В. Терьошина). 

Оскільки у першому аспекті каузативність зводиться до впливу суб’єкта каузації на адресат, чим звужує 
межі каузативності, то доцільніше було б розглядати дану категорію в онтологічному аспекті, відповідно до 
якого поняття каузативності охоплює різні засоби мовної реалізації: морфологічні, лексичні, синтаксичні та 
виражається у каузативній ситуації, яка охоплює мінімум дві мікроситуації (причина та наслідок), котрі 
поєднані відношенням каузації, тобто відображають причинно-наслідкові зв’язки [5: 6]. 

Каузативність як категорія лінгвістики відповідає поняттю причинності у філософії та логіці. 
Відповідно вона володіє тими ж головними ознаками, що й причинність. До них відносять, передусім, 
генетичність, послідовність та незворотність [6: 13-14]. 

Генетичність, або породжуваність, пов’язана з нерозривним зв’язком причини та наслідку, так як 
останній завжди викликаний однією або сукупністю певних причин [7: 136]. 

Породження дії можливе тільки за певних обставин, які для отримання конкретного результату 
повинні бути константними, тому що зміна будь-яких обставин може привести до іншого наслідку. Лише 
за умови синергії причини та обставин виникають умови для породження з конкретної причини певного 
наслідку [6: 15]. 

Послідовність, або часова асиметрія, пов’язана з певним інтервалом між причиною та наслідком, який 
може мати різну тривалість, але завжди присутній. Однак варто звернути увагу на те, що часовий 
інтервал між двома діями не означає , що між ними виникає причинно-наслідковий зв'язок. Тобто не усі 
асиметричні у часі дії, які йдуть одна за одною, наділені ознакою причинності, але усім діям з причинно-
наслідковою ознакою властива послідовність, вони відбуваються за схемою ПРИЧИНА 
→(ОБСТАВИНИ)→НАСЛІДОК. 

З ознакою часової послідовності перегукується ще одна характерна риса причинно-наслідкового 
зв’язку, а саме незворотність дії. Наслідок причини ніколи не може стати її ж причиною. Об’єднання 
двох чи більше дій, враховуючи обставини їх виконання, відбувається у свідомості мовця та пов’язане з 
мегакатегорією каузації, котра, за Т. А. Ященко, включає категорії умови, причини, наслідку, допусту і 
мети та переважно реалізується у мові у вигляді каузативних конструкцій [2: 3]. Під ними розуміють 
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лексико-синтаксичні одиниці із семантичною складовою причинності та не обов’язково виступають у 
вигляді цілісних речень, але й можуть мати форму певного поєднання граматичних форм, безпосередньо 
пов’язаних між собою [8: 5]. Структурі таких конструкцій властива наявність двох сегментів: 
породжувальної (каузувальної) ситуації, або антецедента, а також породженої (каузованої) ситуації, або 
консеквентна [2: 8; 6: 15]. 

За визначенням В. П. Недялкова та Г. Г. Сильницького, до антецедента входять предмет антецедена 
(також: каузатор або агенс) – ri , а також каузуючий стан (засіб каузації) – si. Консеквент містить предмет 
консеквента (також: об’єкт каузації або пацієнс) – rj  та каузований стан – sj. Визначальна у даній 
конструкції – константа k (відношення каузації), яка і об’єднує дві мікроситуації, виступаючи 
каузативною зв’язкою [8: 6]: 

Напр.: Sein (ri) Benehmen (si) zwang (k) mich (rj) zu schweigen (sj). 
У даному прикладі агенс антецедента виражено присвійним займенником sein, каузуючий стан – 

віддієслівним іменником Benehmen, пацієнс – особовим займенник mich, каузований стан – schweigen, 
відношення каузації – каузативною зв’язкою zwang. Отже, у даному випадку sein Benehmen – ситуація 
антецедента, zwang – каузативна зв’язка, mich zu schweigen – ситуація консеквента.  

Таким чином, компоненти каузативної ситуації утворюють каузативний ланцюг. Однак він не завжди 
містить усі компоненти каузативної ситуації та утворює у такому випадку семантично еліптичний 
ланцюг. Останній не обов’язково буде еліптичним граматично, оскільки йдеться про еліпсис лише на 
рівні семантичному [3: 32]. 

Вербальне вираження каузативних відношень можливе на різних рівнях мови. Ю. В. Терьошина, на 
класифікацію якої також спираються А. Ю. Бессалов та Г. І. Глущук-Олея, визначає такі способи 
вираження каузативного значення [4: 10]: 
Лексичний: опозиція "каузатив / некаузатив" відображається протиставленням різнокореневих 

лексем, тобто дієслів із семантичним компонентом каузативності по відношенню до дієслів, у яких цей 
компонент відсутній (glauben – überzeugen, sterben – töten). 
Словотвірний: на основі однієї лексеми, яка називає ситуацію, за допомогою певного способу деривації 

утворюється спільнокоренева лексема, але уже зі значенням каузативності: (besser – verbessern). 
Що стосується дієслів у системі німецької мови, то І. В. Ступак уже здійснила спробу дослідити 

структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів, серед яких 
виділяють так, котрі утворені від основи дієслів, іменників, прикметників, числівників та прислівників за 
допомогою безафіксального, афіксального способу словотвору, а також інших видів деривації [9: 24-35, 
40-42, 72]: fahren – führen, liegen – legen, sitzen – setzen, stehen – stellen, wachen – wecken, führen – 
verführen, kochen – aufkochen, quälen – totquälen, teilen – vierteilen, der Schmerz – schmerzen, das Wunder – 
wundern, die Waffe – bewaffnen, weich – erweichen, warm – wärmen, frei – befreien, kurz – abkürzen, eins – 
einen / vereinen, mehr – vermehren. 
Синтагматичний / контекстуально-синтаксичний: опозиція у значенні "каузатив / некаузатив" 

виражається протиставленням вживання одного й того ж дієслова у значенні перехідного та 
неперехідного: fahren (vt везти) – fahren (vi їхати). 
Лексико-синтаксичний: конструкції з фактитивними (zwingen, befehlen) та пермісивними (erlauben, 

(zu)lassen) каузативними дієсловами, які відповідно інтерпретуються через семи "змусити" та "дозволити". 
Синтаксичний / аналітичний: граматикалізовані конструкції із формальними операторами 

каузативності, які мають статус самостійних слів та організовані за моделлю X – Vcaus – Y – Z, де X – 
каузатор, Vcaus – оператор каузації, який представлений службовим каузативним дієсловом, Y – об’єкт 
каузації, Z – структурно-варіативний компонент конструкції, який виражає наслідок, або консеквент [4: 10]. 
Контекстуальний: Er sagt, dass ich schon gehen darf (Er lässt mich gehen).  
На лексичному рівні категорія каузативності може бути представлена не тільки за допомогою дієслів. 

До складу каузативної конструкції можуть входити такі лексеми [6: 15]: 
1) каузативні дієслова (verursachen, machen, schaffen, wecken, schöpfen, erregen, vollführen, bringen, 

leisten, feststellen, determinieren, beeinflussen, provozieren, reizen, setzen, motivieren, zwingen, forcieren, 
beginnen, werden, lassen, verhindern usw.); 

2) причинні іменники (Agent, Autor, Erschaffer, Schöpfer Gestalter, Urheber, Erfinder, Kausalität, 
Ursächlichkeit, Bedingung, Anlass, Grund, Veranlassung, Motiv, Beweggrund, Impuls, Drang, Notwendigkeit, 
Bedarf, Bedürfnis, Not, Quelle, Ursprung usw.);  

3) ефективні (наслідкові) назви (Folge, Konsequenz, Ergebnis, Auswirkung, Nachwirkung, Kreation, 
Schaffung, Entwicklung, Resultat, Zweck, Schluss, Ziel, Ereignis, Ergebnis, Schöpfung, Einfluss, Einwirkung usw.).  

Найчастіше в комунікативній ситуації вживаються каузативні дієслова, які спонукають або 
спричинюють дію. Так, наприклад, дієслова sein, lassen, які вживаються у модальному значенні, тобто 
змушують когось зробити щось, часто спостерігаються в німецькомовному дискурсі. Також сюди можна 
віднести дієслова beginnen, anfangen, які спонукають до певних дій: Er sagt, das ist noch heute zu machen. 
:: Wahrscheinlich lasse ich mir meine Haare noch heute schneiden.  
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На синтаксичному рівні каузативні відношення переважно реалізуються у складносурядних або 
складнопідрядних реченнях, а головне місце для позначення причинності посідають сполучники та 
сполучні слова. До класу сполучників належать службові слова, які характеризуються морфологічною 
незмінністю та поширеною сполучуваністю. Сполучники причини становлять єдність лексичного та 
граматичного значень, причому їхнє лексичне значення є релятивним та вказує на характер змістових 
відношень між мовними одиницями [10: 9].  

Кількість таких сполучників у різних мовах не є однаковою, але відношення, що ними передаються, 
аналогічні. Зіставний аналіз сполучників у різносистемних мовах, проведений Н. Є. Леміш, засвідчив, що 
в кожній мові наявні сполучники, які завжди передають відношення причинності, а також такі 
сполучники, які спроможні виражати каузальність тільки у певному контексті [10: 16].  

Лише сполучник сурядності – denn у німецькій мові репрезентує логічні каузативні відношення, 
пояснюючи попередню дію чи умову. Усі інші логічні зв’язки, а також темпоральні чи локальні, 
представлені у сурядних реченнях прислівниками [11: 382]: саме каузативні: nämlich; консекутивні 
(прислівник наслідку): also, daher, darum, demnach, deshalb, deswegen, folglich, mithin, sonach; умовні: 
andernfalls, sonst; прислівники мети: darum, dazu; допустові: zwar – aber, trotzdem. 

Сполучні слова, представлені переважно прислівниками, які виражають логічні каузальні зв’язки у 
складнопідрядних реченнях можна поділити так: саме каузативні: da, weil, zumal; консекутивні 
(прислівник наслідку): dass, so dass, zu – als dass; умовні: falls, im Falle [dass], sofern, wenn, wofern, wo 
nicht; прислівники мети: damit, dass, um zu, auf dass (veraltet); допустові: obgleich, obschon, obwohl, 
trotzdem, ungeachtet [dessen] dass, wenn auch, wenn schon, wiewohl. 

Складні речення, які містять каузативні структури поділяють ще на кілька типів [12; 13]: 
Каузативні, в яких вказується, чому відбувається дія у головному реченні. Переважно вони вводяться 

за допомогою сполучників weil, da, а їхніми корелятами у головному реченні виступають darum, 
deswegen, deshalb: Sie wagen sich nicht herein, weil sie sich fürchten. Da alle Zeugen einer Meinung sind, wird 
das Urteil bald zu erwarten sein [12: 519]. Ще одним сполучником, який зустрічається у цьому виді 
складного речення, є dass з корелятами daher, daran, darin, darum, davon, daraus, dafür: Es ist darum 
passiert, weil du mich nicht gehört hast. 

Підрядні речення умови вводяться за допомогою сполучників та сполучних слів wenn, falls, а 
корелятами можуть виступати прислівники dann, alsdann: Wenn das wahr ist, dann ist Schlimmes zu 
befürchten. Falls die Haustür geschlossen ist, gehe über den Hof [12: 520]. 

Консекутивні речення вказують на те, що відбувається внаслідок дії у головному, та вводиться 
сполучниками dass, so dass, als dass і корелятом so: Die Jungen brachen in solch ein Gelächter aus, dass sich 
die anderen Passagiere umdrehten [13: 803]. 

Підрядні речення мети обгрунтовують причину виконання дії у головному реченні та містять 
сполучниками damit, dass: Pass auf, damit du ihn nicht verletzt! 

Найчастіше однак думка, котра містить певну мету, реалізовується у мовленні інфінітивною 
конструкцією um …zu … Infinitiv: Sie kam zu uns, um hier zu übernachten. 

Допустові речення вказують на зустрічні докази дії в головному реченні, однак вони завжди 
недостатні, щоб запобігти цій дії. Підрядне речення вводиться сполучними словами obgleich, obschon, 
obwohl, trotzdem, ungeachtet [dessen] dass, wenn auch, wenn schon, wiewohl: Sie vertraut ihm, obwohl er sie 
hintergegangen hat. 

Інструментальні речення називають засіб, завдяки якому суб’єкт у головному реченні виконує певну 
дію та містять сполучні слова indem корелюючи з dadurch, damit: Er vernichtete die unbrauchbar 
gewordenen Lebensmittel, indem [dadurch, dass]er Benzin darüber goss und sie anzündete [12: 521].  
Висновки та перспективи. Таким чином, категорія каузативності, реалізуючись вербально у 

каузативних конструкціях, представлена на різних рівнях мови. Однак недостатньо вивчати 
каузативність лише в межах синтаксичних відношень. Доцільніше було б використовувати дискурсивний 
аналіз при вивченні мовної реалізації даної категорії, на що і буде спрямовано подальші дослідження.  
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Бараняк М. М. Каузативность как фактор немецкого языка. 

В статье проанализированы понятие и природа каузативности, а также рассматривается важный в 
коммуникативном плане вопрос реализации причинно-следственных связей в речи. Статья посвящена 
анализу выражения каузативности в современном немецком языке с помощью ряда средств реализации 
данной категории в каузативных конструкциях – лексико-синтаксических единиц с семантической 
составляющей причинности, которые выступают в виде целостных предложений или определенного 

сочетания грамматических форм. 

Baranyak M. M. Causation as a Factor of German. 

The category of causation is one of the actual problems in the modern linguistics. Though there remain many 
unsolved questions in spite of a large amount of scientific researches devoted to the given theme. The article 

deals with the concept of causation and its special features; it focuses on revealing the communicative aspect of 
the linguistic expression of causative-consequential relations. The category of causation is represented on the 

different language levels. This article dwells upon the analysis of different means of expressing the causation in 
the modern German language in the causative constructions of different kind as well as in the lexemes with the 

causative semantics. 
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СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ 
(ОБ’ЄМНО-ПРАГМАТИЧНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ТЕКСТУ) 

У статті охарактеризовано об’ємно-прагматичне членування та відмічено індивідуальні авторські 
особливості, які притаманні іспанській повоєнній прозі. Як засвідчили результати нашого дослідження в 
романах другої половини ХХ століття використовуються такі стилістичні особливості об’ємно-

прагматичного членування, як абзацний відступ в авторському мовленні, що дало змогу створити ефект 
уповільненого кадру, збільшуючи зображення, тим самим автор навмисно прагне сконцентрувати увагу 

читача саме на цьому відрізку роману, підкреслити важливий момент у житті головних героїв. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Актуальність вивчення лінгвостилістичних засобів зображення 
депресивного стану персонажів в іспанській повоєнній прозі (на матеріалі романів другої половини ХХ 
століття) визначається багатоплановістю вивчення художнього тексту сучасною лінгвостилістикою. У 
зв’язку з названою проблематикою депресивні тексти становлять значний інтерес для лінгвостилістичних 
досліджень на всіх рівнях мови (фонема, морфема, лексема, речення), що, в свою чергу, зумовило 
структурну організацію даного типу тексту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Сучасні дослідження тексту, художнього тексту розглядалися такими 
вченими, як І. Р. Гальперін, Л. В. Щерба, В. А. Кухаренко та ін. 

Проте в їх працях недостатню увагу приділено загальному аналізу художньої прози (роману). 
Членування як властивість прози отримало статус текстової категорії (І. Р. Гальперін), хоча саме це 
текстове явище традиційно вивчалося під різними кутами зору лінгвістами та літературознавцями. Саме 
тому нами було використаний комплексний структурний підхід у вивченні та аналізі депресивного 
тексту іспанської повоєнної прози. 

Отже, нами було систематизовано й проаналізовано текст із точки зору структурної організації романів 
другої половини ХХ століття, розрізнено види членування за формальними ознаками виявлення в тексті та 
за різними ступенями їх участі в семантичному розгортанні змісту та за текстовими функціями. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). До аналізу художньої прози залучено об’ємно-

прагматичне членування, що ґрунтується на таких параметрах, котрі відображають формальні 
корелятори категорії членування:  

– кількість сторінок; 
– кількість частин тексту, відокремлених пробілами; 
– кількість абзаців (всього в тексті на одну сторінку); 
– середній об’єм абзаців (кількість рядків); 
– кількість одиниць (всього в тексті на один абзац). 
Метою статті є визначення лінгвостилістичних засобів структурної організації депресивного тексту 

шляхом встановлення його об’ємно-прагматичного членування і виявлення особливостей функціонування 
лінгвостилістичних засобів у створенні образів головних героїв іспанського повоєнного роману. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. 
Своєрідність лінгвістичного підходу до дослідження структурної організації художньої прози 

виявляється на понятійно-категоріальному рівні: предметом розгляду являються категорії членування та 
зв’язність, максимально сполучені із зовнішньою стороною художньої прози, її лінійної організації. 

Членування як властивість прози отримало статус текстової категорії у працях І. Р. Гальперіна, хоча 
саме це текстове явище традиційно вивчалося під різними кутами зору лінгвістами та 
літературознавцями. Визнаючи цілісність універсалів тексту, філологи, досліджуючи тексти, завжди 
виявляли цілісності різного роду компонентів, частин, елементів залежно від параметрів розглядання 
(структури сюжету, композиційного влаштування, типів розповідей, систем образів) [1: 57]. 

Подібне вивчення художньої прози (загалом, передбачає членування) відповідає як стратегії утворення 
тексту, так і стратегії розуміння. Автор тексту сприймає світ дійсності одночасно в його континуальності та 
структурності та прагне свої уявлення про влаштованість і організованість світу виразити в характері 
втілених в тексті епізодів, подій, фрагментів дійсності, тим самим усвідомлено (і в той же час несвідомо) 
відбираючи, вичленовуючи дещо суттєве, з його точки зору, для зображення. Психологія сприйняття 
художньої прози характеризується прагненням читача подолати лінійність тексту, виявити в його 
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організації важливі компоненти, частини, епізоди. Таким чином, категорія членування, з одного боку, має 
суб’єктивну природу, так як вона завжди інтенціональна (запрограмована автором) і екстенціональна 
(осягнута читачем). З іншого боку, вона об’єктивно обумовлена необхідністю відображення світу в його 
організованості та облаштованості. Членування тексту також напряму пов’язане з характером людського 
мислення, котре включає одночасно операції аналізу та синтезу отриманої інформації, взаємодоповнюючої 
одна одну, що також пояснює об’єктивну обумовленість цієї категорії. 

На думку І. Р. Гальперіна можна виділити прагматичну та структурно-пізнавальну основи 
членування. Він підкреслював, що ''членування тексту має двояку основу: окремо уявити читачу відрізки 
для того, щоб полегшити сприйняття повідомлення, і для того, щоб автор для себе уяснив характер 
часового, просторового, образного, логічного та іншого зв’язку відрізків повідомлення. В першому 
випадку явно відчутна прагматична основа членування, в іншому – суб’єктивно-пізнавальна'' [1: 57]. 

Наукове осмислення категорії членування пов’язане з виділенням в тексті на одній підставі 
структурних, формально виражених однотипних частин, компонентів. У своїх працях І. Р. Гальперін 
актуалізував думку про те, що: ''Видається незаперечним той факт, що членування тексту – функція 
загального композиційного плану художньої прози, характер цього членування залежить від багатьох 
причин, серед яких не останню роль грає розмір частин і змістовно-факультативна інформація, а також 
прагматична установка творця тексту'' [2: 51]. 

Засвідчуючи результати нашого дослідження найбільш важливим та важким під час виявлення частин 
тексту – дотриматися послідовності у класифікації основи, так як до зазначених нами раніше факторів 
членування додаються й графічне виділення частин, і композиційно-мовленнєва форма викладення, і вид 
змісту переданої інформації, і роль в семантичному розгортанні художньої прози. 

Отже, розглядаючи художню прозу нами виділено два види членування тексту: об’ємно-прагматичне 
і контекстно-варіативне. Виходячи з цього ми можемо віднести до першого виду членування тексту 
томи, книги, частини, розділи, невеликі розділи, відбиття, абзаци та надфразові єдності. До другого виду 
можна віднести наступні форми мовотворчих актів: 

1) мову автора: а) розповідь; б) опис; в) роздуми автора; 
2) чужу мову: а) діалог (із вкрапленням авторських ремарок); б) цитація; 
3) непряму мову [2: 52]. 
Аналізуючи таку класифікацію можна зробити висновки, що, по-перше, необхідно членувати текст на 

складні синтаксичні цілі (або надфразові єдності), виділити в особливу різновидність членування, так як при 
цьому враховується не тільки об’єм (розмір) частин та установка на увагу читача, але, передусім, внутрішній 
зміст та структурно-композиційний устрій. Таке членування можна визначити як структурно-смислове. По-
друге, варто розширити контекстно-варіативне членування, включивши в нього інші форми чужого мовлення: 
полілог, монолог, внутрішній монолог, внутрішній діалог. Спираючись на вищесказане ми можемо сказати, 
що схожість всіх трьох видів членування тексту – в їх суб’єктивно-об’єктивній природі, в обумовленості 
творчих задумів автора, а також в їх функціональному призначенні. Роздумуючи про два види членування 
тексту (об’ємно-прагматичний та контекстно-варіативний), І. Р. Гальперін виділив, що ''вони переслідують 
одну й ту ж мету, але різними способами. В їх основі лежить членування об’єктивної дійсності на сприйняття 
нашою свідомістю, впорядковані та організовані відрізки. Безперервний континуум не дає можливості 
зупинитися на окремому, частковому та перешкоджає адекватному усвідомленню того, що відбувається. 
Необхідно ''перевести дух''. Тяжко собі уявити великий текст, який не був би розбитий на розділи, частини, та 
в якому не було б переключення форм викладення'' [2: 61]. 

Отже, з аналізу зазначеного вище, онтологічна схожість видів членування тексту принципово 
розрізняється за формальними, ознаками свого виявлення в тексті, за різним ступенем їх участі в 
семантичному розгортанні змісту та за текстовими функціями. 

На перший погляд об’ємно-прагматичне членування художньої прози максимально обумовлене 
механізмом сприйняття тексту читачем та прагненням автора спростити її: зовнішньо, графічно відділити 
частини одну від одної, позначити їх (том, розділ) виділити текстовий фрагмент, використовуючи 
абзацний відступ. Як зазначив І. Р. Гальперін, ''розмір частини за звичай розраховується на здатність 
читача сприймати об’єм інформації ''без втрат'' [2: 51]. Але як би це було б тільки таке членування, то 
художні прози мали б зазвичай подібне об’ємно-прагматичне членування. 

У той же час аналізуючи художні прози різних авторів нами охарактеризоване інше явище – 
унікальність об’ємно-прагматичного членування в ідіостилі різних авторів. Проаналізувавши декілька 
іспанських романів другої половини ХХ ст., ми дійшли висновку, що в тих романах, де цей вид 
членування використовувався максимально, і як результат текстова значимість кожної окремої фрази (чи 
двох-трьох фраз) підвищується за рахунок їх графічного виділення, висунення в якості самостійного 
абзацу. Подібна максимальна редукція абзацу до об’єму однієї фрази – явище достатньо характерне для 
художньої прози ХХ століття. 

Так, у ряді текстових фрагментів Хуана Гойтісоло ''Помста графа дона Хуліана'' простежується 
графічна інтерпретація окремих фраз в якості самостійних абзаців, виділення їх крупним планом, що 
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уповільнює читання тексту та ускладнює його сприйняття, ніж полегшує, так як заставляє читача, щоб 
усвідомити текстову значущість, задуматися над значенням подібного виділення: 

...: y que tú te aproximas a ellos con simultánea (y opuesta) voluntad de exotismo y de ofreces(gratis) el 
distraído juego de colgarles una etiqueta 

Seis notables del Bronx 
Diez peleteros de Chicago 
un gentleman-farmer deTexas 
una delegación de espeleólogos 
dos críticos musicales de vanguardia 
una pareja de recién divorciados 
cinco viudas de guerra [3: 121] 
….una mujer morena en el barrio latino o en Sain-Germain se confunde usted 
buceando en su memoria, cersca, muy cerca de la diana:  
con sonrisa de galán de cine español de los años cuarenta: estólido y tenaz 
preparaba usted un documental 
le repito que se confunde 
no es usted reportelo? 
Perdóneme [3: 143]. 
Уважне читання текстів із подібним об’ємно-прагматичним членуванням дозволяє говорити про їх 

особливу інтонацію, мелодику, ритмічну організацію. 
Розглянемо протилежний фрагмент тексту за своєю графічною інтерпретацією, для якого об’ємно-

прагматичне членування не є актуальним, в якому немає зорового графічного виділення окремих 
текстових фрагментів. В ньому немає не тільки абзаців, відступів, але й зовсім не використовуються 
орфографічні знаки – показники внутрішньо фразового членування. 

....vengativo Julián con las artes invulnerables de Bond fijarás la ofrenda en el unbral del sagrario en el 
instante precioso en que el grupo de turistas y el guía irrumpen detrás de ti y la laguna Estigia deviane un 
romántico lago subterráneo en donde una docena de uniformados Carontes interpretan... [4: 155]. 

Цей текст ще більш складніший для сприйняття, так що в даному випадку об’ємно-прагматичне 
членування в більшій ступені все ж таки обумовлено загальним творчим задумом художньої прози, її 
концептуальної основи, ніж наміром полегшити сприйняття тексту читачем. Саме таке членування не 
бере участі в семантичному розгортанні змісту, цю функцію виконує складне синтаксичне ціле. Саме 
тому в схожих випадках абзаци та складне синтаксичне ціле (ССЦ) зазвичай не співпадають за об’ємом: 
абзац може включати кілька ССЦ, і навпаки. 

Також можемо актуалізувати увагу на тому, що при об’ємно-прагматичному членуванні 
використовують наступні параметри, котрі відображають формальні корелятори категорії членування: 
кількість сторінок; кількість частин тексту, відокремлених пробілами; кількість абзаців (всього в тексті на 
одні сторінку); середній об’єм абзаців (кількість рядків); кількість одиниць (всього в тексті на один абзац). 

Пояснимо наше трактування понять ''абзац'' і ''одиниця тексту''. Абзац розуміється як явище 
композиційне, що позначає відрізок писемного мовлення від одного рядка до іншого [5: 63-64]. Під 
одиницею рівня об’ємно-прагматичного членування тексту розуміється друкований знак (головне слово, 
службове слово, вигук, знак пунктуації) від пробілу до пробілу. Включення в число одиниць тексту знаків 
пунктуації обумовлено тим, що будь-які формальні елементи мови в художньому тексті можуть володіти 
силою емоційного впливу на читача [6: 23], тобто грати свою роль у реалізації авторського задуму. 

Дані, отримані у процесі дослідження об’ємно-прагматичного членування текстів, підсумовані нижче. 
Аналіз даних дає змогу охарактеризувати, що об’ємно-прагматичний тип членування тексту 
індивідуальний, він відображає ідіостиль й інтенцію автора в розгортанні семантичного простору тексту. 
Однак поряд з індивідуальними особливостями виявилося можливим виділити деякі загальні, типові для 
всіх художніх проз риси, співвідносні з основними параметрами роману. Як основний висновок, що 
відображає особливості об’ємно-прагматичного членування, можлива побудова моделі поверхневої 
структури середньостатистичного роману як матриці його формальних корелятів: 

• кількість сторінок у тексті = 272 (найбільший обсяг = 300, найменший = 227);  
• кількість абзаців у тексті = 2882 (найбільша кількість = 1427, найменша = 37); 
• кількість абзаців на одну сторінку у тексті = 10 (найбільша кількість = 5, найменша = 1); 
• кількість одиниць у тексті на один розділ = 1089 (найбільша кількість = 700, найменша = 188); 
• кількість одиниць в абзаці = 133 (найбільша кількість = 120, найменша = 5); 
• кількість рядків на 1 сторінку = 44 (найбільша кількість = 25, найменша = 5) [3; 4; 7]. 

Таким чином, об’ємно-прагматичне членування тексту не є довільним. З одного боку, воно 
підпорядковане основним параметрам художньої прози, з іншого боку, воно обумовлене задумом автора. 
Якщо перенести цей висновок у площину розуміння тексту як його індивідуального пізнання читачем, стає 
очевидним, що формальні кореляти об'ємно-прагматичного членування тексту, передусім, такий 
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універсальний корелят, як абзац – співвідносяться з першим, поверхневим рівнем пізнання – рівнем 
сприйняття тексту. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 

об’ємно-прагматичне членування, сприйняте первинно як чисто формальне та зовнішнє виділення 
текстових фрагментів графічними засобами, змістовно, концептуально та стилістично обумовлено. 
Перспективи подальших досліджень убачаємо в застосуванні запропонованого аналізу художньої 

прози (роману). Дотепер аналізували драматургічні, комічні твори, п’єси, короткі оповіді, статті. 
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Боса В. П. Структурная организация художественной прозы второй половины ХХ века  
(объемно-прагматическое членение текста). 

В статье охарактеризовано объемно-прагматическое членение и отмечены индивидуальные авторские 
особенности, присущие испанской послевоенной прозе. Как показали результаты исследования, в 
романах второй половины ХХ века используются такие стилистические особенности объемно-

прагматического членения, как абзацный отступ в авторской речи, что позволило создать эффект 
замедленного кадра, тем самым автор намеренно стремится сконцентрировать внимание читателя 

именно на этом отрезке романа, подчеркнуть важный момент в жизни главных героев. 

Bosa V. P. The Structural Organization of the Artistic Prose of the Second Half of the XX Century 
(the Volume-Pragmatic Division of the Text). 

The article characterizes the pragmatic space-division and marks individual characteristics that are inherent to 
the Spanish post-war prose. The results of our study in the novels of the second half of the XX century justify the 
following stylistic features of the pragmatic space-division as the indentation in the author's speech, which has 
helped to create the effect of delayed frames, increasing the image, thus the author deliberately seeks to focus 

the reader on this segment of the novel, emphasize an important point in the protagonists' lives. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА 

У статті вперше зроблено спробу комплексного осмислення основних жанрово-стильових категорій 
художньої прози В. Захарченка від 60-х років ХХ століття до сьогодні. Зокрема, автор пропонує 
розмежувати такі жанри малої прози письменника як новела, етюд, образок, реквієм, мікроновела, 

новела-діалог. Окрему увагу приділено аналізу взаємодії слова та живопису – синтезу мистецтв – у прозі 
В. Захарченка. Основні стильові прийоми проілюстровано на прикладі першої збірки прозаїка "Співучий 

корінь". Запропоновано також огляд жанрової специфіки романів та повістей В. Захарченка. 

Постановка проблеми. Проза Василя Захарченка налічує нині 10 романів, 9 повістей, понад 100 
оповідань і новел, книгу публіцистики "На камені рідного слова" та щоденник "У магнієвому спаласі". 
Незважаючи на жанрове і стильове розмаїття, а також на вагомість художнього внеску митця в 
українське письменство ХХ століття, вона досі не ставала об’єктом комплексного дослідження, а тому 
потребує цілісного й об’єктивного літературознавчого осмислення. 

Тематично розмаїті твори письменника об’єднує україноцентричність, національний колорит, увага 
до історичних реалій. Як слушно твердить М. Слабошпицький, "у кожному романі В. Захарченка триває 
діалог про українську долю й недолю, про нашу пам’ять і безпам’ятство" [1: 142]. Навряд чи варто 
говорити про циклізацію творів В. Захарченка, але спільність їх тематики очевидна – найчастіше прозаїк 
художньо осмислює трагічні події Великої Вітчизняної війни, голоду 1947 року, репресій проти 
українського народу. Кожен твір В. Захарченка – це, по суті, художнє ''дослідження'', своєрідний зріз 
певної української проблеми чи трагедії, а цілісно ці тексти презентують широку картину української 
дійсності ХХ століття. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на низку об’єктивних і суб’єктивних причин, 

творчість В. Захарченка перебуває на маргінесі українського літературознавства. Об’єктивні причини 
пов’язані з суспільними реаліями ХХ століття: 1973 року письменник був заарештований і засуджений за 
"буржуазний націоналізм" на п’ять років таборів, а його твори були вилучені з бібліотек. Навіть сьогодні 
з першими збірками письменника можна ознайомитися лише в приватних колекціях. Незважаючи на 
гостроту порушених проблем, актуальність і високий художній рівень, твори В. Захарченка виходили 
невеликими накладами. Виняток становить лише роман "Прибутні люди", відзначений 1995 року 
Державною премією ім. Т. Шевченка. Навіть найновіші збірки "На відстані зойку" (2007), "Крізь срібний 
іній" (2005) виходили тиражем близько 1000 примірників. "У нас письменник не заробить, – зізнається 
В. Захарченко в одному з інтерв’ю, – а ще й сам має вкладати, щоб його книга побачила світ" [2: 5]. 

До суб’єктивних причин належить небажання автора ''пробивати дорогу'' своїм творам. В. Захарченко 
переконаний, що доля написаного не повинна обходити автора: "Я ніколи ні перед ким з критиків чи біля 
критиків не напрошувався на рецензію, бо вважаю це протиприродним. Наївно вірю, що рецензії 
виникають не з принуки й не з напрохування, а якось полюбовно, спонтанно" [3: 7]. При тому в 
щоденнику письменник зізнається, наскільки важлива для нього критична рецепція: "Росту я від книжки 
до книжки чи тримаюсь на одному рівні?.. Немає ж відгуку у критиці. Мушу самотужки тягти себе за 
волосся, витягувати з болота небуття" [4: 206]. 

Навіть побіжний аналіз засвідчує незначну кількість публікацій, присвячених дослідженню творчості 
В. Захарченка. Окремі проблемно-тематичні особливості його прози висвітлювали І. Дзюба, 
М. Слабошпицький, В. П’янов. Публікації А. Багнюка, Л. Кавун, В. Коваленко, Т. Конончук, 
О. Логвиненко присвячені інтерпретації окремих творів письменника. Монографія В. Поліщука 
"Василь Захарченко. Штрихи до творчого портрета" (1997) – єдина нині спроба цілісного аналізу 
творчості відомого прозаїка [5]. 

Отже, проза В. Захарченка досі належним чином не вивчена, відсутні ґрунтовні дослідження, в яких 
би порушувалися питання творчої ґенези митця, жанрово-стильової своєрідності його творів. Це, а також 
потреба включення доробку В. Захарченка в контекст історії літератури ХХ століття, зумовлюють 
актуальність нашої статті. 
Метою розвідки є висвітлення жанрово-стильових особливостей художньої прози 

Василя Захарченка. З огляду на обмежений обсяг статті, раціональним видається окреслити 
різножанровість творчого доробку письменника й докладніше зупинитися на жанрово-стильових 
особливостях його першої збірки, яка засвідчила становлення своєрідного авторського стилю. 
Виклад основного матеріалу. Прийшовши в літературу з журналістики, В. Захарченко поступово 

еволюціонував від невеликих етюдів та оповідань, що входили до збірок "Співучий корінь" (1964), 
"Трамвай о шостій вечора" (1966), "Стежка" (1968), до великих епічних полотен, як-от: "Прибутні 
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люди" (1994), "Великі лови" (2002), "Довгі присмерки" (2004). У творчому доробку прозаїка співіснують 
традиційні епічні жанри (новели, оповідання) і специфічні жанрові утворення (етюд, образок, реквієм 
тощо). "Великоформатна" проза письменника (повісті й романи) також позначена творчими шуканнями, 
цікавим видається дослідження жанрової природи творів з яскраво виявленими прикметами 
автобіографічності й пригодництва. 

Василь Захарченко – представник покоління шістдесятників. У літературі він дебютував у 1964 році 
збіркою оповідань "Співучий корінь", яка вийшла у видавництві "Донбас". У той час були дуже 
популярними такі жанрові новотвори, як "новелети", "пастелі", "рондо", культивувалися "потік 
свідомості", ліризація прози, послаблення сюжетності. Але перші "проби пера" В. Захарченка були 
зорієнтовані на подачу матеріалу в межах неореалістичного канону з ледь відчутними 
імпресіоністичними ознаками. Перша збірка не отримала широкого розголосу серед читачів, небагато 
було і критичних відгуків. Як відзначає М. Слабошпицький, "дебют нагадував самого автора – винятково 
скромну, інтелігентну людину" [1: 140]. 

Збірка "Співучий корінь" мала підзаголовок "Новели", хоча твори, що до неї ввійшли, за жанровими 
показниками ближчі до оповідань, а деякі – до етюдів. З одинадцяти творів, вміщених у збірці, лише 
"Червоні волошки" і "Співучий корінь" є зразками новелістичного жанру. Визначальними його рисами 
прийнято вважати незвичайну подію, напружений драматизм, психологізм як "епіцентр настрою і думки" 
(В. Фащенко), несподіваний фінал. Обидва твори відображають реалії Великої Вітчизняної війни, 
позначені драматизмом оповіді, змалюванням незвичайних подій, емоційністю викладу. Крім того в цих 
творах маємо несподіване закінчення – смерть героїв.  

Загибель червоноармійця Красноталя ("Червоні волошки") презентована крізь призму дитячого бачення, 
завдяки цьому посилюється емоційний вплив на читача. Діти стають свідками розправи німців над 
червоноармійцями в Чернечому Яру. Автор використовує художню деталь – букет волошок. Подаровані 
дитиною квіти від свіжої крові бійця стають червоними. Традиційно волошки вважаються символом ніжної 
і тонкої душевної краси, праведності і навіть святості. Застосований автором образ "червоних волошок" 
вияскравлює неприродність, антигуманність війни, в якій безвинно гинуть молоді люди.  

"Співучий корінь" – теж майстерно закроєна новела, що засвідчила талант автора в характеристиці 
внутрішнього стану матері, на руках якої помирає син. З розпачу вона втрачає розум, сприймає смерть 
дитини як сон, весело співає колискову. Оповідь ведеться від першої особи, головний герой – Юрко – 
стає свідком розправи над своїм товаришем Петром Чухлібом. Хлопці не встигли навіть скуштувати 
печеної картоплі, як їх зненацька застали німці. Розлючений байдикуванням робітників, поліцай Задоя на 
очах у дорослих і дітей забив хлопця до смерті. Автор не описує страждань Петра, не вдається до 
філософствування, лише із сухістю неореаліста обмежується короткими промовистими реченнями: 
"Кигикнув чаєням Петро, випустив відро і впав на картоплиння. З рота потекла йому кров. З пазухи 
викотився дерев’яний скрипаль" [6: 21]. Майстерно зроблений Петром скрипаль (співучий корінь) став 
для автора художнім втіленням сотень розтоптаних окупантами дитячих життів. Незважаючи на певний 
схематизм у розробці образів, недостатню психологічну вмотивованість їх вчинків (зокрема поліцая), 
гіперболізацію (Петро помирає від одного удару прикладом), цей твір можна вважати знаковим, адже він 
дав назву дебютній збірці В. Захарченка. 

З-поміж стильових особливостей першої збірки варто зазначити вагому роль заголовків-метафор 
("Червоні волошки", "Співучий корінь", "Наяда"). Згодом це стане візитною карткою письменника 
(романи "Ярмарок", "Клекіт старого лелеки", "Прибутні люди"). Крім того заслуговує на увагу 
застосування у мовленні персонажів живої народної мови, фразеологізмів, наприклад: "тут їй жаба й 
цицьки дасть" [6: 21], "весь, як копієчка, на долоні" [6: 34], "що ти хочеш з чорта молока, як він не 
пасеться" [6: 36], "скільки не годуй вовка, а він аж реве за лісом" [6: 51], "іч як із своїм окіпцем до чужого 
пшінця підсідає" [6: 57] тощо. 

Мові художнього твору В. Захарченко приділяє особливу увагу. На думку письменника, "мова – це та ж 
мелодія і ритм у музиці" [3: 7]. Більшість поціновувачів творчості В. Захарченка відзначають мовну 
оригінальність як одну з найсильніших сторін таланту письменника (відзначаючи водночас такі хиби, як 
публіцистичність, недостатню психологічну розробку персонажів). І. Дзюба констатує, що мова персонажів 
"стихійно-натхненна", "натуральна, та, що на очах твориться" [7: 124]. М. Дашківський пише про 
В. Захарченка як про художника слова, який соковитою мовою, "мов різнокольоровими барвами мережить 
тканину своєї оповіді" [8: 3]. Справді, з огляду на широке залучення у мовну тканину творів прислів’ їв, 
приказок та крилатих висловів, а також на майстерність передачі народного мовлення, прозу 
Василя Захарченка можна порівняти з творами Бориса Харчука, Анатолія Дімарова, Григорія Тютюнника.  

Ще однією важливою ознакою стилю В. Захарченка є ліризм, " згармонізований з уважним 
побутописанням" [7: 124]. Найбільше ліризує оповідь уведення пейзажів, які у творах В. Захарченка 
виконують не лише естетичну функцію, а й увиразнюють головну ідею, викристалізовують її. Людина 
постає в гармонійному єднанні з природою, разом вони творять симфонію ідеального буття. Цікаво, що 
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рослинну символіку автор часто вводить навіть у портрети персонажів: ''І очі, виявляється, вона [Оксана] 
мала карі, великі, наче каштани, з яких щойно спала зелена кожура" [6: 54]. 

Майстерні описи природи в малих прозових формах дають змогу називати їх етюдами. Етюд – це 
"невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру" [9: 252]. Заголовки творів 
В. Захарченка часто містять рослинну чи тваринну символіку ("Червоні волошки", "Бузковий пил", 
"Повітря пахло березою", "Час рожевих бутонів", "Коли спала іволга", "Перепелята"). Це дає підстави 
кваліфікувати їх як пейзажні замальовки. У цих творах сюжет окреслений "пунктирно", характери 
схематичні, позначені певною романтичною ідеалізацією, адже головна мета письменника – передати 
порухи юної душі, яка пізнає перше кохання. Пейзажі у творах лаконічні, але надзвичайно промовисті. 
Кількома влучними штрихами прозаїк, мов художник пензлем, творить об’ємне тло, на якому 
народжуються почуття. Наприклад: "Швидко намеркало. Високо в небі звисали темно-лілові хмари, 
вкладаючись над лісом на нічліг. У лісі стояв терпкий трунок, наче хто невидимий ходив хащами і 
виливав із срібних келихів прямо в траву густий мед. Липи доцвітали. Стало зовсім темно. Максим біг, 
відшукуючи стежку по пам’яті. А десь на тому кінці стежки вже причаїлась Оксана, стоїть чекає його, 
поки він примчить згори і зосліпу попаде прямо в її гарячі обійми" ("Коли спала іволга") [6: 59-60]. 

Синестезія звуків, кольорів, тактильних відчуттів, переживань у пейзажах дає змогу говорити про 
письменника як про справжнього художника слова. Наведений уривок яскраво ілюструє, як 
В. Захарченко словесними засобами примушує читача бачити кольори неба, "смакувати" запахом 
повітря, відчувати дотик гарячих тіл. Застосовуючи термінологію рецептивної естетики, звернення 
письменника до засобів образотворчого мистецтва запускають механізми "актуалізації" та "візуалізації" – 
формування в уяві реципієнта яскравої образної картини (візії). 

Найяскравіше синтез мистецтв (слова й живопису) помітний у романі "Холодний профіль камеї" 
(2001) та новелі "Лад" (1995). Відчутною в цих творах стає малярська складова художнього тексту. 
Звернення письменника до засобів образотворчого мистецтва, застосування відповідної термінології 
творить синестезію – "одночасне виникнення двох відчуттів різної модальності при подразненні одного 
органа чуття" [10: 321]. 

Головний герой роману "Холодний профіль камеї" – художник Андрій Бекетний – упродовж усього 
твору "з акварельною обачністю" "доростає" до теми майбутньої картини. В. Захарченко пробує подати 
"розтин" внутрішнього буття творчої людини, дає можливість читачу простежити шлях од задуму 
мистецького твору до його завершення.  

Не маючи хисту до малювання, автор завжди тонко відчуває природу, вміє відтворити словесними 
засобами гру кольорів та мінливість пейзажів. У найменшій дрібниці він бачить красу: "Імпресіоніст вже 
давно зняв нічну завісу з дерев, з будівель аж до самого обрію і вже трудиться, граючись численними 
райдугами барв ‹…› Мінливість кольорів, як і все в руці Божій, така швидка, що страшно навіть зайвий 
раз блимнути оком ‹…› Дивись і дивись, удивляйся в цю літургію живопису" [4: 285]. 

Як знайти потрібні кольори, передати задумане на папері? Пошуки Артема Бекетного 
віддзеркалюють шлях, який проходить кожен митець. В. Захарченко майстерно оперує термінологією 
художників, тіні, напівтони, відтінки кольорів вражають точністю. Як зазначає В. Коваленко, знахідкою 
письменника у творенні картини дійсності є сфумато (в образотворчому мистецтві – засіб, завдяки якому 
пом’якшуються постаті й предмети, що дає можливість передати оточуюче їх повітря) [11]. Сфумато 
бузкового кольору в завершеній Бекетним картині проектується на "сфуматне" майбутнє України, 
підкреслює відчуття тривоги, відповідальності за здобуту незалежність.  

У новелі "Лад" теж наявні елементи синестезії. У творі є кілька часово-просторових зрізів, які 
об’єднує центр – зимовий вечір в оселі Величая. Лад і гармонія, що панують у сім’ ї Величаїв, 
контрастують із долею їхнього гостя Сергія Петровича, інженера колгоспу. Його сімейне життя – це 
пустка, самотність і безнадія. Увиразнює такий контраст "шматочок літа", змальований на етюді: "Билась 
у шиби зима замерзлим дощем. Сяяв із шафи подарований етюд. Там було таке літо…" [12: 16]. 
"Світлотіньові ефекти" картини, передані у дусі імпресіонізму, включають механізми "візуалізації". Крім 
того, невипадковою є колористика твору – перевага синього кольору (очі Сергія, небо, тіні на етюді, 
волошки, сльоза), що символізує вірність, чистоту душі. 

Оригінальним є підзаголовок новели "Місяць уповні" – образок. Цей твір, пізніше перейменований на 
"Магнієвий спалах", виписаний із довершеною імпресіоністичною виразністю. Оповідь ведеться від 3-ої 
особи. Письменнику вдалося "схопити" й відтворити миттєві враження головного героя (alter ego автора 
Павла Величая). Натхненний нічним пейзажем Величай не усвідомлює, а скоріше відчуває "до останнього 
словечка ще ненаписані свої оповідання, повісті, романи, сповіді, які обов’язково напише" [12: 46]. 

Заслуговують на увагу й інші авторські жанрові дефініції. Так, до характеристики генологічної 
своєрідності творів "Шістнадцять георгіївських кавалерів", "Очима до голубих віконниць" прозаїк 
застосовує підзаголовок "український реквієм". На думку М. Фоки, яка досліджувала специфіку 
художнього світу П. Тичини, "особливої уваги потребують твори, жанрові підзаголовки яких апелюють 
до інших видів мистецтв" [13: 40]. За словником, реквієм – це "багатоголосий циклічний вокальний чи 
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вокально-інструментальний твір скорботно-патетичного характеру" [9: 575]. Такий підзаголовок формує 
драматичний пафос ще до прочитання твору, підносить долю однієї родини до рівня трагедії 
українського народу. 

Лише два твори в доробку В. Захарченка мають підзаголовок "український реквієм", але чимало 
інших теж претендують на таке жанрове визначення. "Часто чуєш такі моторошні історії, – зізнається 
письменник, – вихоплені з "чорних дірок" сталінщини, що рука не здіймається означити їх традиційно 
оповіданнями. Думаю, таке означення варто було б поставити й під оповіданнями "Танці після розстрілу" 
і "Чорна піхота" [3: 7]. 

В оповіданні "Очима до голубих віконниць" автор звертається до теми колективізації й Голодомору 
1932 –1933 рр., оповідає про життя родини Ковнірів. Маючи непогане господарство, Семен Ковнір 
змушений віддати свого коня до колгоспу. Син господаря Василько дуже важко переживає розлуку зі 
своїм улюбленцем, а Морозко, ніби відчуваючи свою близьку смерть (через недбальство коні в колгоспі 
вимерли від сапу), у пошуках порятунку двічі втікає до господарів. Хворий кінь до останнього виконує 
непосильну роботу, навіть помираючи, він витягає голову в бік сяючої, білої оселі. Після того "очі 
Морозкові не зникали з вікна, бачив їх Василько і вдень, і вночі, коли б не глянув на нього" [14: 108]. 
Кінь наче хотів щось попередити про страшну трагедію, яка на них чекає. Через два роки всі вимруть у 
голодовку. І тоді вже образ кучерявого блакитноокого Василька бачитимуть селяни у вікні, а з голубих 
віконниць точитиметься свіжа кров невинно убієнних. Кровоточили навіть руїни хати, аж поки на 
дворищі не відслужили молебень й "усі згадали Бога, омочивши свої змучені душі щирими 
сльозами" [14: 111]. 

Прикметним у творі є образ зруйнованої хати. У широкому сенсі концепт "дім" позначає святе 
довкілля буття людини. За С. Кримським, тут позначається сімейна цінність, сердечне єднання, родинна 
захищеність, "дім" характеризує антропоцентричне буття від сім’ ї до національної свідомості [15]. 
Зруйнована "одмирська" хата символізує перерваність віковічних традицій, нівелювання сімейних 
цінностей, нищення українського народу. Тому оповідання звучить як справжній реквієм по сотням 
тисяч померлих. 

Цікавою знахідкою можна вважати прийом одивнення – спробу письменника презентувати події 
"очима" коня. Такий же принцип В. Захарченко застосовує і в найновішому оповіданні "Забери мене 
додому" (2011), показуючи історію покинутого собаки. До речі, незважаючи на відсутність відповідного 
жанрового маркера, цей твір можна зарахувати до дитячої літератури. В. Захарченко ніколи не 
позиціонував себе як дитячий письменник, але збірки "Стежка" (1968), "Лозові кошики" (1986), "Нічні 
поїзди" (2003), "Крізь срібний іній" (2005) адресовані найперше до дітей та юнацтва.  

Оповідання – одна з улюблених жанрових форм В. Захарченка, до якої він звертається протягом 
усього літературного шляху. Незважаючи на те, що кількісно більше оповідань написані в 60-80-ті роки, 
нова збірка письменника, яка от-от має вийти, знову засвідчує його увагу до малої прози. 

Знайомство з рукописом дає підстави говорити про творчі експерименти – звернення до такої 
жанрової форми як мікроновела, новела-діалог. Скажімо, новела "Мати" складається лише з двох речень: 
" – Летю з роботи без пам’яті, а мої дрібненькі, мов курчата, на призьбі збились, куняють поночі. Та 
крихітки в рот не кину – все їм, усе для них… ". Такі новели – як іскри, спалахи думки, вони залучають 
читача до активної творчої роботи, адже позбавлені описовості, розробки характерів, мають невиразний 
сюжет. Твори сприймаються як яскраві імпресіоністичні мазки пензлем на полотні сірої буденності. 

Цікавим, на наш погляд, є розуміння самим письменником жанрових дефініцій. Так, в особистій 
розмові В. Захарченко відзначив свою вірність фактажу, описовості й деталізації: "Твір на реальних 
подіях у мене завжди краще виходив, ніж на вигаданих. Тож усе починається з реального факту" [2: 5]. 
Більшість своїх творів письменник кваліфікує як оповідання. Тоді як новела, відповідно до його бачення, 
– це структура вибуховіша, стрункіша, оригінальніша. На думку В. Захарченка, замальовки й етюди – це 
радше творчі експерименти, аніж продуктивна для нього жанрова форма.  

Найбільшого розквіту талант письменника сягнув у романах. Уперше до великих жанрових форм прозаїк 
звертається в 1982 році. Тоді тривала робота над повістю "Постріл", романом "Ярмарок". Еволюціонуючи від 
малої епічної форми до великої, виростаючи з новели-факту, новели-замальовки, письменник все ж 
застосовує схожий принцип: рух від конкретного до загального, від реального факту до типізації. 

Жанрова природа "великої прози" письменника не надає можливостей для такої широкої 
інтерпретації, як "малі" форми. Та все ж повісті й романи В. Захарченка, майстерно закроєні в 
традиційному неореалістичному струмені, є різнотипними. Так, у повістях "Брат милосердний", 
"Ярмарок" порушені екзистенційні проблеми (народ у війні), "Клекіт старого лелеки" вирізняє морально-
психологічна інтенціональність, "Великі лови" – роман з яскравими ознаками пригодницького жанру, 
"Пий воду з криниці твоєї" можна визначити як роман-диспут, "Прибутні люди" характеризуються 
філософічною вдумливістю у поєднанні з психологізмом та епічним розмахом у зображенні подій. Щодо 
структурно-композиційних особливостей цікавим є роман "Довгі присмерки" – його розділи 
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відзначаються певною самостійністю, застосований принцип мозаїчності дає змалювати найширшу 
епічну картину буття українського народу під час війни й після неї.  

Більшість романів В. Захарченка відзначаються лінійністю часу, часо-просторові зміщення та 
ретроспекції відіграють важливу роль у побудові роману-сповіді "Талан", повісті "Брат милосердний", 
деяких оповідань ("Десь там, куди він не знає дороги", "Tenente!… О, мій tenente"). 

Перспективним для подальший студій вважаємо більш детальний аналіз жарової специфіки великої прози 
В. Захарченка, зокрема автобіографічних романів "У морі немає броду", "Білі вечори", "І настали жнива…". 
Детальнішого висвітлення потребує також проблематика творів, аналіз провідних тем – осмислення трагедій 
Великої Вітчизняної війни, Голоду 1933, 1947 років, репресій проти українського народу. 
Висновки. Аналіз жанрово-стильової специфіки творів В. Захарченка засвідчує неабиякий талант 

письменника у відображенні життя, майстерність творення малих жанрів (новели, оповідання, етюди, 
образки), вдалі експерименти в царині "великоформатних" епічних жанрів (роман-диспут, 
пригодницький роман тощо).  

Визначальні риси індивідуального стилю В. Захарченка (зокрема, глибокий ліризм, тонкий 
психологізм, висока емоційна наснага, гуманістичний пафос) виявилися вже в першій збірці. Надалі 
письменник посилює емоційний спектр вислову, увиразнює психологізм прози, сягає глибинного 
розкриття екзистенційних проблем людського буття. Жанр роману з високою сконденсованістю думки, 
глибиною психологічної розробки характерів, масштабністю змальованих картин надає йому можливість 
більш повно, детально розкрити тему. 
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Кривопишина К. С. Жанрово-стилевые особенности художественной прозы Василия Захарченко. 

В статье впервые сделана попытка комплексного осмысления основных жанрово-стилевых категорий 
художественной прозы В. Захарченко от 60-х годов ХХ века до сегодня. В частности, автор предлагает 
различать такие жанры малой прозы писателя как новелла, этюд, образок, реквием, микроновелла, 
новелла-диалог. Отдельное внимание уделено анализу взаимодействия слова и живописи – синтеза 

искусств – в прозе В. Захарченко. Основные стилевые приемы проиллюстрированы на примере первого 
сборника прозаика "Поющий корень". Предлагается также обзор жанровой специфики романов и 

повестей В. Захарченко. 

Kryvopyshyna K. S. Genre and Style Peculiarities of the Prose by Vasyl’ Zakharchenko. 

The attempt to make the complex interpretation of the major categories of genre and style of prose by 
V. Zakharchenko from the 60ties (the XX century) up to nowadays is presented in the article. In particular, the 

author offers to separate such genres of the writer’s short prose as a short story, a sketch, ''obrazok'', a requiem, 
a little short story, a story-dialogue. The special attention is paid to the analysis of the word and art interaction 
– art synthesis – in the prose by V. Zakharchenko. The main stylistic techniques are illustrated on the example of 
the first collection of prose "A Melodious Root". The survey of the genre specification of novels and stories by 

Zakharchenko is also offered. 
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РОЛЬ ТРОПІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОЧУДНЕННЯ 

У статті розглянуто очуднене бачення об’єктів як елемент семантики художнього тексту. Аналіз 
семантико-тропеїчних проявів реалізації очуднення дозволив зобразити індивідуальне бачення картини 
світу автора у фрагментах прозових творів. Доведено, що основними засобами реалізації прийому 
очуднення є оригінальні антропоморфні, концептуальні метафори, порівняння, гіпербола, антитеза. 
Визначено основні семантичні поля об’єктів очудненого зображення предметів. Виділено основні 

функції очуднення, а також прагматичний ефект їх використання. 

Універсальним прийомом конструювання художнього тексту стало очуднення, яке тлумачиться як 
відхилення від загальноприйнятих форм зображення. Таке ускладнення образу, або його семантична 
зміна, дозволяють незвично сприймати предмети або явища [1]. Термін "очуднення", який був 
запропонований В. Б. Шкловським у 20-х роках ХХ століття, характеризує ефект порушення 
автоматизму сприйняття за допомогою "дивного", "чудного" погляду на знайомі речі [2: 15]. Прийом 
очуднення полягає в тому, що автор не називає річ її ім’ям, а описує її як таку, що вперше побачена. За 
допомогою очуднення реалізується індивідуальне бачення об’єкта, створюється особливе сприйняття 
оточуючого світу, чому сприяє використання оригінальних образів, тропів. Очуднення, що веде до 
деавтоматизації мовленнєвого акту, є ознакою поетичної мови [3: 14]. Прийом висування (foregrounding) 
створює ефект очуднення й сприяє активізації поняттєвої діяльності читача [4: 112]. 

Аналіз у дослідженні засобів реалізації очуднення визначає необхідність поєднання методів 
контекстуально-інтерпретаційного, лінгвостилістичного, лінгвопоетичного та когнітивного видів аналізу. У 
межах кожного з методів застосовувались різні методики, підпорядковані розв'язанню конкретного 
дослідницького завдання. Як стверджує Р. Гібс, суть образності полягає не у створенні нових засобів 
концептуалізації дійсності, а в нових метафоричних розширеннях звичайних способів концептуального 
картування [5: 7]. У цьому аспекті значущість методів і методик когнітивного аналізу базується на тому, що 
метафора, метонімія та символізація залишаються основними механізмами вербалізації авторського задуму. 
Метою статті є визначення ролі тропів у реалізації очуднення та його функціонування в побудові 

образного простору художніх творів. 
Матеріалом дослідження слугували оповідання американських та британських авторів, у яких 

простежуються очуднене бачення неживих предметів, явищ природи, абстрактних понять та опису 
зовнішності людей. Використання оригінальних авторських метафор у прозовому тексті є основним 
прийомом реалізації очуднення. Як зазначає Н. Д. Арутюнова, в метафорі "міститься імпліцитне 
протиставлення бачення світу, що розкриває сутність предмета [6: 14]. Вводячи метафору в оповідь, 
автори прозових авторів свідомо руйнують єдність зображуваного і тим самим надають тексту 
багатоплановості. Сюжет такого прозового тексту має метафоричний або символічний смисл [3: 23]. 
Очуднення крізь призму семантичності художнього тексту впливає на розвиток образної думки, 
художньої фантазії автора, що відображає індивідуальне бачення картини світу. 

За основу нашого підходу до дослідження семантичних типів тропів як засобу реалізації прийому 
очуднення взято відому класифікацію метафор С. Ульмана. Перевага цієї класифікації полягає, на наш 
погляд, в тому, що вона охоплює переважну більшість семантичних типів метафор і спрямована на 
виділення образу тропа, що свідчить про творчий задум автора. С. Ульман виділяє чотири основні 
семантичні типи метафор: 1) метафори антропоморфного типу, які "базуються на переносі назв 
людського тіла та його частин, а також назв людських почуттів та пристрастей на неживі істоти"; 2) 
метафори зворотного напрямку, коли "назви неживих предметів або тварин переносяться на частини 
людського тіла" (або зооморфні); 3) метафори, що базуються на переносі від конкретного до 
абстрактного; 4) синестетичні метафори, тобто такі слова, "значення яких, пов’язані з одним органом 
почуттів, вживаються у значеннях, що відносяться до іншого органу почуттів" [7: 277]. Ми вважаємо, що 
антропоморфність та перехід від конкретного до абстрактного як типи метафоричного переносу можуть 
частково співпадати. О. В. Ємець також стверджує, що основні семантичні типи тропів розглядаються на 
основі як метафори, так і образного порівняння, оскільки між метафорою та образним порівнянням 
більше спільних рис, ніж відмінностей [3: 44]. Ці виразові засоби об’єднано в одну групу – метафорично-
компаративних тропів. Таким чином, об’єктом дослідження є семантичні типи тропів, які реалізують 
антропоцентричний аспект прийому очуднення, тобто незвичний погляд дитини чи портретні 
характеристики дорослого. Варто зазначити, що в лінгвістиці не існує стійкого визначення поняття 
дитяча "портретна характеристика". Використовуючи дефініцію Л. Дмитрієвської, портрет – це особлива 
форма зображення автором дійсності [8]. Таким формулюванням ми підкреслюємо широке значення 
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портрету, яке включає в себе зображення видимих властивостей поведінки героя, його думки, елементів 
одягу, почуття та мовні характеристики.  

Однією із головних рис у творчості Р. Бредбері є опозиція понять життя і смерті, живого і неживого. 
Варто зазначити, що характерною особливістю ідіостилю письменника є представлення очудненого 
бачення абстрактних явищ дітьми та дорослими (антропоцентричний аспект). В оповіданнях Р. Бредбері 
"The Emissary" та "The Dog in The Red Bandana" собака – символічний образ, оскільки вона зображується як 
провісник СМЕРТІ: "Dogs not only know what life is, but sense and consider death". Такий метафоричний опис 
підкреслює, що ці тварини – безгрішні. В обох оповіданнях собака представлена в якості друга, який 
безболісно супроводжує головних героїв до самої смерті. Оповідання "The Emissary" розповідає про 
трагічну історію 10-річного хлопчика на ім'я Мартін, який не може ходити. Собака – це "очі і ноги" 
Мартіна, його вірний друг: "Dog told as he always told. Lying there, Martin found autumn as in the old days 
before sickness bleached him white on his bed. Here was his contact, his carry-all, the quick-moving part of himself 
he sent with a yell to run and return, circle and scent, collect and deliver the time and texture of worlds in town, 
country, by creek, river, lake, down-cellar, up attic, in closet or coal-bin". Зооморфна метафора dog told as he 
always told, метафора Martin found autumn; before sickness bleached him white; інверсія here was his contact 
додають висловлюванню підвищеної емотивності та підкреслюють такі атрибутивні компоненти концепту 
СМЕРТЬ, як неминучість, невідомість, вічний спокій; образне порівняння autumn as in the old days before 
sickness виражає спогади хлопчика про безтурботні часи з дитинства, коли він не хворів.  

Варто зазначити, що ті виразові засоби, які базуються на семантичному переносі від конкретного до 
абстрактного, є основою концептуальних метафор. Так, концептуальні метафори СМЕРТЬ Є ТИША, 
СМЕРТЬ Є ЗИМА реалізуються у наступному фрагменті тексту: "Dead, which meant cold to Martin, which 
meant silence and whiteness and winter come long before its time. Dead, silent, cold, white. The thoughts circled 
round, blew down, and settled in whispers". Цей приклад ілюструє відсутність у хлопчика страху перед 
смертю. Білий колір виступає як символ чистоти дитячого сприйняття (смерть як холодна пора року), 
безтурботності та спокою. Завершення оповідання Р. Бредбері "The Dog in The Red Bandana" є 
парадоксальним, оскільки собака, яка приводить хворого пацієнта до смерті, символізує релігію. Як 
бачимо, письменник використовує алюзії: "For they are without sin. Mankind would line up behind them to beg 
for entrance. The dogs would instantly run to stand by Saint Peter and help admit the sinful beast called man".  

Головний герой роману Дж. Бойна "The Boy in the Striped Pyjamas" – Бруно, восьмирічний хлопчик із 
Німеччини, який під час Другої світової війни живе в Берліні. Його батько – комендант концентраційного 
табору. Бруно та його сім`я переїжджають в новий будинок на території Польщі. В його околицях хлопчик 
виявляє ферму, в якій відбуваються дивні речі: люди там грають в пришиті до піжами номери, спалюють 
одяг у великих печах. Він випадково знайомиться з єврейським хлопчиком на ім’я Шмуль і думає, що той 
добре влаштувався на фермі, коли, випадково, переглянув фільм про життя в таборах. Історія, що 
відбувається під час Другої світової війни, показана крізь очі безневинного хлопчика: " And were they really 
so different? All the people in the camp wore the same clothes, those pyjamas and their striped cloth caps too; 
and all the people who wandered through his house (with the exception of Mother, Gretel and him) wore uniforms 
of varying quality and decoration and caps and helmets with bright red-and-black armbands and carried guns and 
always looked terribly stern, as if it was all very important really and no one should think otherwise". У 
наведеному прикладі незвичне дитяче сприйняття табору в якості ферми реалізується за допомогою 
антитези: військові – в’язні, що підкреслює почуття страху мешканців табору та увиразнює силу та вплив 
військових. Наприклад, "As they left they stood in a row together like toy soldiers and their arms shot out in the 
same way that Father had taught Bruno to salute, the palm stretched flat, moving from their chests up into the air 
in front of them in a sharp motion as they cried out the two words that Bruno had been taught to say whenever 
anyone said it to him". Образне порівняння they stood in a row together like toy soldiers підкреслює точність, 
стриманість та дисципліну військових. Критична, або оцінна функція очудненого бачення військових у 
якості іграшкових солдатів полягає в іронічному зображенні їхньої сили, командного духу та нації загалом. 
Саме дитяче сприйняття понять "табір", "в’язень", "одяг в’язнів" (pyjamas), "смерть", "голод", "солдат" 
дозволяє незвично поглянути на знайомі читачеві явища, підкреслює драматизм подій у свідомості 
хлопчика. Таке наївне дитяче бачення і нерозуміння того, що відбувається насправді призводить до 
трагічного завершення роману – загибелі хлопчика. 

Проведене дослідження художньої прози показало, що концептуальний характер можуть мати не 
лише метафори, але й інші тропи – образне порівняння, метонімія. В оповіданні Дж. Апдайка "Pigeon 
Feathers" об’єктом очуднення є бачення 14-ти річного підлітка Девіда, який незвично сприймає вічні 
людські постулати: смерть, душу, Бога, віру. Оповідання є символом самовизначення людини, 
пов’язаним із релігійним пошуком себе і віри в Бога. Наводячи лад з книгами після чергового переїзду до 
іншого міста, маленький Девід натрапляє на книгу ''Нарис з Історії'', яка змушує головного героя 
переосмислити власні переконання щодо смерті і правдивості слів Ісуса. Іронічною є фінальна сцена 
вбивства голубів, що символізує звільнення Девіда від страху перед смертю. Вбиваючи птахів з рушниці, 
він розуміє, якими гарними їх створив Господь: ''The feathers were more wonderful than dog’s hair, for each 
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filament was shaped within the shape of the feather <…>. Slipping sensation along his nerves that seemed to 
give the air hands, he was robed in this certainty: that the God who had lavished such craft upon these worthless 
birds would not destroy His whole Creation by refusing to let David live forever". Отже, назва оповідання 
вказує на значення фінальної сцени, оскільки страх смерті є не лише основою людського насильства 
(вбивство), але й джерелом спостереження краси (пір’я голубів). Девід знаходить втрачений спокій, і 
розуміє, що Бог подарує йому вічне життя. Метонімічна концептуальна схема є символічною, адже 
голубине пір’я є символом відновлення віри хлопчика.  

У романі Д. Адамса "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" звичні поняття та явища описано автором з 
незвичного ракурсу – космічного: "It is also the story of a book, a book called The Hitch Hiker’s Guide to the 
Galaxy – not an Earth book, never published on Earth, and until the terrible catastrophe occurred, never seen or 
heard of by any Earthman". Таке оригінально-авторське бачення предметів реалізується різними типами 
семантичних переносів: планета Земля (orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an 
utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they 
still think digital watches are a pretty neat idea); гроші: "This planet has – or rather had – a problem, which 
was this: most of the people on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for 
this problem, but most of these were largely concerned with the movements of small green pieces of paper, 
which is odd because on the whole it wasn’t the small green pieces of paper that were unhappy". Очуднене 
бачення грошей реалізується за допомогою артефактних тропів – виразових засобів, в основі яких лежить 
перенесення назв матеріальних об’єктів-артефактів на людей, тварин, птахів [3: 44]. У наведеному вище 
прикладі поняття "гроші" реалізується за допомогою метафори the movements of small green pieces of 
paper, which is odd because on the whole it wasn’t the small green pieces of paper that were unhappy. 
Використання словосполучення small green pieces of paper підкреслює незначущість матеріальних благ, 
якими захоплюються люди на планеті Земля. Автор роздумує над тим, чому вони не можуть дійти згоди 
в пошуках справжнього щастя. Очуднення, також, реалізується через концептуальну метафору ГРОШІ 
ЯК ЖИВИЙ ОБ’ЄКТ. При позначенні непредметних сутностей, абстрактних понять перенесення імені 
має на меті вербалізацію поняття, матеріалізацію в мовному значенні властивостей об’єктів. У 
наведеному фрагменті реалізується критична, образна та концептуальна функції очуднення.  

У наступному прикладі очуднюється поняття "вживання спиртних напоїв": "The game was not unlike 
the Earth game called Indian Wrestling, and was played like this: two contestants would sit either side of a 
table, with a glass in front of each of them <…>. As soon as a predetermined quantity had been consumed, the 
final loser would have to perform a forfeit, which was usually obscenely biological". Розгорнута метафора 
"алкоголь як гра" вказує на гумористичну функцію очуднення, за допомогою якого автор насміхається з 
дивного захоплення жителів планети Земля.  

У результаті аналізу тропів як засобу реалізації прийому очуднення було виявлено декілька 
семантичних полів. Результати дослідження наведено в таблиці:  

 
абстрактні поняття: 
почуття 
релігія 

Dead, which meant cold to Martin, which 
meant silence and whiteness and winter; Death 
was the waxen effigy in the coffin, death was his 
little sister; nearly two thousand years after one 
man had been nailed to a tree for saying how great 
it would be to be nice to people for a change. 

артефакти The movements of small green pieces of paper, 
which is odd because on the whole it wasn’t the 
small green pieces of paper that were unhappy; 
The game was not unlike the Earth game called 
Indian Wrestling; All the people in the camp wore 
the same clothes, those pyjamas and their striped 
cloth caps too. 

 
Висновки. Таким чином, реалізація очудненого зображення предметів відбувається, насамперед, за 

допомогою тропеїчних засобів – оригінальні антропоморфні, концептуальні метафори, образне 
порівняння, антитеза, а також стилістичний засіб – алюзія. Основними схемами моделювання 
концептуальних метафор є такі: СМЕРТЬ Є ТИША, СМЕРТЬ Є СПОКІЙ, СМЕРТЬ Є ЗИМА, ГРОШІ Є 
ЖИВИЙ ОБ’ЄКТ та концептуальних метонімій: ПІР’Я замість ГОЛУБА, ДИМ замість ПОЇЗДА. 
Перспективою для подальшого дослідження є застосування когнітивного аналізу як механізму 

реалізації очуднення на матеріалі англомовної прози.  
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Купчишина Ю. А. Роль тропов в реализации остранения. 

В статье рассматривается остраненное видение объектов как элемента семантики художественного 
текста. Анализ семантико-тропеических проявлений реализации остранения позволил изобразить 

индивидуальное видение картины мира автора в предложенных фрагментах прозаических произведений. 
Доказано, что основными средствами реализации приема остранения являются оригинальные 

антропоморфные, концептуальные метафоры, сравнения, гипербола, антитеза. Определены основные 
семантические поля объектов остраненного изображения предметов. Выделены основные функции 

остранения, а также прагматический эффект их использования. 

Kupchyshyna Yu. A. The Role of Tropes in the Realization of Defamiliarization. 

The article deals with defamiliarized objects as the key element of the semantics of a literary text. The technique 
of defamiliarization is used with the aim to capture the attention, maintain the interest and add the aesthetic 
appeal. The analysis of semantic-tropeic means of expression of defamiliarization gives the opportunity to 

portray an individual vision of the world picture by fragments of prose. Original anthropomorphic, zoomorphic, 
biomorphic, conceptual metaphors, simile, hyperbole, antithesis are the main tropes in the realization of 

defamiliarization. The basic semantic fields of defamiliarized objects are given in the paper. The thorough 
attention is paid to the basic functions of defamiliarization and its pragmatic effect. 
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ТВАРИН, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЯХ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ 

РАДІОЗАБРУДНЕННЯ 

Під впливом довготривалої дії малоінтенсивного радіаційного фактору в організмі виникають 
патологічні зміни протікання метаболічних процесів, які, передусім, негативно впливають на 

функціональну активність імунокомпетентних органів та систем. Це супроводжується не тільки 
послабленням імунологічної відповіді, але й зниженням загальної неспецифічної резистентності 

організму загалом. Вивчення цієї проблеми дає змогу спрогнозувати можливі відхилення від нормального 
фізіологічного стану тварин при різних рівнях хронічного радіоактивного опромінення. В порівняльному 
аспекті вивчено гематологічно показники крові сільськогосподарських тварин, які утримуються в 

умовах хронічної дії малих доз радіації. 

Проблема особливостей біологічної дії малих доз іонізуючого випромінювання є ключовою у 
сучасній радіобіології. 

У результаті дії зовнішнього та внутрішнього іонізуючого опромінення в організмі виникають 
патологічні зміни протікання метаболічних процесів, які, передусім, негативно впливають на 
функціональну активність імунокомпетентних органів та систем. 

Це супроводжується не тільки послабленням імунологічної відповіді, але й зниженням загальної 
неспецифічної резистентності організму загалом. 

Якщо підсумувати результати досліджень фізіологічного стану організму ряду авторів за останні 
десятиріччя, то спостерігаються наступні патології системи крові в результаті хронічної дії малих доз 
радіації: збільшення хромосомних пошкоджень в клітинах крові (лімфоцитах), підвищення автоімунних 
реакцій, підвищення вмісту вільних радикалів (продуктів недоокислення органічних молекул), якісні 
відхилення у клітинах крові, порушення ліпідно-вуглеводного обміну [1-4]. 

Рядом авторів встановлено зниження кількості еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів. У лейкоцитарній 
формулі спостерігалося вірогідне зниження нейтрофілів та підвищення лімфоцитів та моноцитів [4]. 

Якщо картина гострого та підгострого протікання променевої хвороби у людини та тварин вивчені 
досить детально, то наслідки пролонгованого внутрішнього опромінення знаходяться на стадії вивчення. 
Немає чіткого розмежування, які сумарні дози і в які інтервали часу варто вважати стимулюючими 
основні види обміну, а які носять депресивний характер. 

Вивчення у порівняльному аспекті рівня певних гематологічних показників крові тварин, які 
утримуються в умовах радіаційного забруднення різного ступеня щільності, дає змогу встановити 
наявність та глибину патологічних відхилень у фізіологічному статусі.  
Матеріал і методика. На базі тваринницьких господарств Житомирської області із різним ступенем 

радіозабрудненості території (Черняхівський район – 1-5 Кі/км. кв.; Коростенський район, господарство с. 
Каленське – 5-10 Кі/км. кв.; Овруцький район, с. Дорогінь, ТОВ "Дорогинь" – 10-15 Кі/км. кв) 
створювалися групи телят молочного періоду (по 10 голів), віком 4-6 місяців. Жива маса, в середньому від 
60 – 125 кг. Дослідження відбувалися в два етапи. Ι етап – стійловий; основний раціон: молочні продукти, 
грубі корми (сіно), соковиті (сінаж) концентровані корми. Середньодобовий приріст – 300-400 г. ІІ етап – 
пасовищний. Основний раціон: зелені корми та знежирене молоко. Середньодобовий приріст – 450-550 г. 

Гемоглобін у крові телят визначали за методом Салі, загальну кількість формених елементів крові – 
методом підрахунку в камері Горяєва, лейкоцитарну формулу крові визначали методом фіксації і 
фарбування мазків за Романовським – Гімзе з подальшим відносним підрахунком субпопуляцій 
лейкоцитів за допомогою 11-клавішного лічильника. Кольоровий показник – відносна величина, яка 
вираховується за формулою: 

Вміст гемоглобіну в зразку : Вміст еритроцитів в зразку. 
Нормальний вміст гемоглобіну. Нормальний вміст еритроцитів. 
Цифрові результати досліджень оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним. 
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Таблиця 1. 

Рівень гематологічних показників крові телят за період дослідження 

Етапи 
досліджень 

Лейкоцити, тис. / 
мкл. 

Еритроцити, 
млн. /мкл. 

Кольоровий 
показник, 
фемтомоль 

Гемоглобін, г/л 

 X±m X±m X±m X±m 
Черняхівський район 

Зимово-
стійловий 

7,09±0,52 4,25±0,32  0,90±0,13 96,67±2,4 

Літньо-
пасовищний 

9,26±0,67 5,0±0,12 0,89±0,02 112,2± 6,7 

Коростенський район 

Зимово-
стійловий 

7,52±1,65 5,2 ± 0,02  0,82±0,14 108,3± 0,9 

Літньо-
пасовищний 

7,01±0,84 5,0 ± 0,03 0,88 ±5 0,25 111,0± 0,83 

Овруцький район 
Зимово-

стійловий 
5,26±0,67 5,1 ± 0,28 0,72± 0,07 93,4± 0,95 

Літньо-
пасовищний 

6,54±1,00 4,9±0,14 0,86±0,05 107,33±6,44 

 
Як видно з табл.1, показники червоної крові всіх досліджувальних тварин знаходилися в межах 

фізіологічної норми. 
За показниками загальної кількості еритроцитів та гемоглобіну не завжди можна проаналізувати 

фізіологічний стан червоної крові. Більш об'єктивним є індекси червоної крові, зокрема, кольоровий 
показник – ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном. Він має діагностичне значення для 
диференціації різних видів анемій, характеризує стан еритропоезу. 

В крові телят, які утримувалися в районах з більшою щільністю забруднення (Коростенський та 
Овруцький), цей показник був нижче норми, що вказує на стан гіпохромної анемії. 

Проаналізувавши показники еритропоезу в різні періоди утримання тварин, можна відмітити 
тенденцію до більш вищих показників їх вмісту у літньо-пасовищний період. Це пов'язано із більш 
багатим на протеїн, вітаміни, макро- та мікроелементи раціоном (пасовищна трава). 

Рівень загальних лейкоцитів крові всіх телят як показника імунного статусу був у межах фізіологічної 
норми. Найнижчим цей показник був у тварин, які утримувалися в Овруцькому районі (у зимово-
пасовищний період відмічалася лейкопенія). 

В результаті досліджень було встановлено, що в зимово-стійловий період показники імунного статусу, 
зокрема кількість лейкоцитів та окремих субпопуляцій лейкоцитів в крові піддослідних телят, мали певні 
відмінності залежно від рівня забрудненості території, де утримувались тварини. Загальний рівень 
лейкоцитів в крові телят всіх районів знаходився в межах фізіологічної норми і вірогідно не відрізнявся. 

Таблиця 2. 
Лейкоцитарна формула крові телят за період дослідження 

Етапи дослідження 
Зимово-стійловий Літньо-пасовищний 

Черняхівський район 

Відносний рівень 
субпопуляцій 
лейкоцитів, % 

X± m X± m 
Паличкоядерні 5,94±2,15 2,54±0,95 
Сегментоядерні 48,87±3,48 27,48±5,61 

Еозинофіли 8,65±2,03 10,02±2,01 
Моноцити 4,68±0,95 8,64±0,98 
Лімфоцити 29,16±1,52 31,76±6,96 

Коростенський район 
Паличкоядерні 2,64±1,02 1,66±0,35 
Сегментоядерні 26,31±1,68 52,64±3,12 
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Еозинофіли 8,54±2,36 11,76±2,54 
Моноцити 9,15±3,01 2,56±0,92 
Лімфоцити 43,68±6,07 31,56±0,66 

Овруцький район 
Паличкоядерні 2,54±0,95 2,76±1,82 
Сегментоядерні 27,48±5,61 48,01±5,02 

Еозинофіли 10,02±2,01 8,12±4,10 
Моноцити 8,64±0,98 4,01±1,30 
Лімфоцити 41,76±6,96 36,95±73,15 

Серед поліморфноядерних лейкоцитів зростає кількість еозинофілів, що займають особливе місце в 
зв,язку із широким спектром ферментів, які в них синтезуються. Збільшення відносної кількості 
еозинофілів є реактивним станом із сторони клітинного механізму, який спрямований на формування 
захисних реакцій. Опромінення організму сублетальними дозами великих відхилень у вмісті еозинофілів 
не призводить. У хронічних випадках радіаційного впливу часто спостерігається еозинофільоз [1]. Це 
підтвердилося результатами наших досліджень, – процентний вміст еозинофілів був найвищій в крові 
телят, які знаходилися на більш забрудненій території (Овруцький район). Відносний рівень 
паличкоядерних нейтрофілів був дещо вищій у крові тварин із господарства Черняхівського району 
(відносно чиста територія ), що вказує на більш кращий стан лейкопоез у молодняка ВРХ. Найбільш 
низький цей показник у крові телят Коростенського району (забрудненість території 5-10 Кі/км. кв.) 

Дещо подібна тенденція спостерігалась відносно проценту сегментоядерних нейтрофілів. Так, у крові 
телят, які знаходилися на найменш забрудненій території (1 – 5 Кі/км. кв., Черняхівський район), їх 
рівень у крові був найвищім. Найнижчим цей показник був у крові тварин, які знаходились на найбільш 
забрудненій території (Овруцький район, 10 – 15 Кі/км. кв.), що теж вказує на стан лейкопоезу. 
Нейтрофільні лейкоцити є клітинами метаболічно активними. Вони беруть участь у білковому, 
ліпідному, вітамінних обмінах. Завдяки наявності у них певних ферментів вони здатні нейтралізувати 
токсичні речовини, отрути. Але основна їх функція – захисна (завдяки можливості фагоцитозу внаслідок 
амебоїдного руху клітин) та відновна. Кількість нейтрофілів збільшується при запаленнях, некрозах 
тканин; зменшується – при хронічних інтоксикаціях, іонізуючому випромінюванні. 

Відносно низький рівень (невірогідно) лімфоцитів теж був в крові тварин Овруцького району. У крові 
телят із Овруцького і Коростенського районів спостерігалося підвищена сегментація ядра нейтрофільних 
лейкоцитів. 

В літньо-пасовищний період рівень лейкоцитів та їх популяцій, що є показниками стану імунної 
системи організму, стосовно попереднього рівня був дещо нижчим.  

Рівень окремих субпопуляцій лейкоцитів в крові телят Черняхівського району (1–5 Кі/км. кв.) 
порівняно з показниками зимово-стійлового періоду не має значних змін. 

Спостерігається значне зниження рівня лейкоцитів у крові телят, які утримувалися на територіях із 
різним рівнем радіаційного забруднення, порівняно з показниками зимово-стійлового періоду. Найвищій 
рівень лейкоцитів був в крові телят Овруцького району (10–15 Кі/км. кв.). 

Вміст сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів в крові телят як Овруцького, так і Коростенського 
районів значно підвищився, порівняно з показниками зимово-стійлового періоду. Але найменший вміст 
сегментноядерних нейтрофілів виявився у крові телят Овруцького району (найвищій рівень забруднення 
території), тоді як процентний вміст моноцитів виявився найвищим. Найважливіша функція моноцитів – 
фагоцитарна. Відмінність між ними і нейтрофілами полягає у тому, що макрофаг протягом життя здатен 
знищувати чужорідні клітини багаторазово (нейтрофіли самі гинуть після завершення процесу). Але не 
весь фагоцитований матеріал перетравлюється. Частина недозруйнованого та найбільш імуногенного 
матеріалу є антигеном, який макрофаг передає лімфоциту для здійснення ним специфічної імунної 
відповіді. Нарешті, у макрофагів є ще одна важлива функція – синтез біологічно активних речовин 
(ферментів, медіаторів), які регулюють імунні реакції. Отже, збільшений рівень моноцитів вказує на 
стимуляцію імунних реакцій організму. 

Найбільш радіочутливою клітиною крові є лімфоцит. Вважається, що їх підвищений рівень є 
об’єктивним показником ступеня променевого ураження організму [5]. Дещо підвищена кількість 
лімфоцитів (але у межах фізіологічної норми) спостерігалася у крові тварин із господарств 
Коростенського та Овруцького районів у зимово-стійловий період. У літньо-пасовищний період, 
навпаки, у крові телят із усіх господарств рівень лімфоцитів був нижче за норму. Це вказує на певне 
зниження імунної реакції. Це можна пояснити впливом факторів годівлі, зокрема у пасовищний період 
тварини отримують відносно підвищене внутрішнє опромінення через пасовищну траву, порівняно із 
контрольованим зимовим раціоном. Можливо, пролонговані дози малоінтенсивного опромінення 
пригнічують розвиток певних субпопуляцій лейкоцитів, зокрема, лімфоцитів.  

Дещо подібна тенденція спостерігається і відносно процентного вмісту паличкоядерних нейтрофілів. 
Так, у крові телят Овруцького району, їх вміст дещо підвищився порівняно із показниками зимово-
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стійлового періоду, тоді як в крові тварин Коростенського району, він знизився. Найнижчий процентний 
вміст у крові паличкоядерних нейтрофілів спостерігався у телят із господарства Коростенського району 
(5 – 10 Кі/км. кв.). 

Таким чином, в умовах радіоактивного забруднення спостерігається пригнічення кістково мозкового 
кровотворення (еритро- і лейкопоез). 

Особливо гостро це проявляється в тварин, які знаходяться у районі підвищених доз радіації. 
Проведений аналіз таких даних свідчить про недостатню вивченість впливу малих доз радіації на 

організм тварин, що є основним аргументом висновку про необхідність додаткового експериментального 
вивчення дії хронічного іонізуючого випромінювання на організм сільськогосподарських тварин. 

Вивчення цієї проблеми дає змогу спрогнозувати можливі відхилення від нормального фізіологічного 
стану тварин при різних рівнях хронічного радіоактивного опромінення. Перспективою досліджень є і 
доцільність використання вищевказаних показників крові як прогностичних тестів для оцінки загальної 
стійкості її до негативних факторів зовнішнього середовища, одним із яких є радіаційне випромінювання. 
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Аннамухаммедова Е. А., Аннамухаммедов А. О. Изучение гематологических показателей крови 
сельськохозяйственных животных, которые содержатся на территориях с различной степенью 

радиозагрязнения. 

Под влиянием длительного действия малоинтенсивного радиационного фактора в организме возникают 
патологические изменения протекания метаболических процессов, в первую очередь, негативно 
влияющие на функциональную активность иммунокомпетентных органов и систем. Это 
сопровождается не только ослаблением иммунологического ответа, но и снижением общей 
неспецифической резистентности организма в целом. Иучение этой проблемы позволяет 

спрогнозировать возможные отклонения от нормального физиологического состояния животных при 
различных уровнях хронического радиоактивного облучения. В сравнительном аспекте изучены 

гематологические показатели крови сельскохозяйственных животных, которые содержатся в условиях 
хронического действия малых доз радиации. 

Annamuchammedova E. A., Annamuchammedov A. O. The Study of the Hematological Blood Parameters of 
Farm Animals, Kept on the Territories with the Different Level of the Radiological Contamination. 

Under the influence of the long-term action of the low-intensity radiation in the body the abnormal changes 
appear in the flow of metabolic processes, which primarily affect the functional activity of immune organs and 

systems. This is accompanied not only by the weakened immune response, but also by the decrease of the overall 
organism non-specific resistance as a whole. The study of this problem makes it possible to predict the possible 
deviation from the normal physiological state of animals at different levels of the chronic radiation exposure. In 

the comparative aspect the hematological blood parameters of farm animals, kept in the conditions of the 
chronic actions of small doses of the radiological contamination, are studied.
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