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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 111.852:159.937.7+130.2 
О. П. Поліщук, 

доктор філософських наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ЛЮДИНА У ВИМІРАХ ЕСТЕТИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МОДЕЛЮВАННЯ, 
ІНОЛОГІКА І ЦІННІСНИЙ ВЕКТОР ОБРАЗНОЇ СТРАТЕГІЇ МИСЛЕННЯ В УМОВАХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ СУЧАСНОСТІ 

Досліджено науковий статус поняття художнього мислення і концепту цього феномена як образної 
стратегії людського мислення. Проаналізовано структуру та основні його складові. Наголошено на 
необхідності виокремлення як його самостійних видів, художньо-образного, художньо-проектного та 
художньо-експресивного мислення, охарактеризовано їх природу і самобутність. Детермінанти 
існування, пізнавальні та творчі можливості його різновидів, на думку автора, мають суттєві 

відмінності. Основна ідея цієї розвідки в тому, що стверджується про інологіку цієї інформаційно-
пізнавальної стратегії людини, яка детермінована естетичними чинниками та має вагомі когнітивні, а 

також неординарні творчі можливості в своїх результатах для сучасного людства. 

Ключові слова: образне мислення, моделювання, інологіка, естетичний сенситивізм, художнє мислення, 
художньо-образне мислення, художньо-проективне мислення, художньо-експресивне мислення, 

естетична ціннісна настанова, магічне мислення. 

З точки зору сучасної антропології неоантроп як представник фауни Землі не змінюється фізично 
впродовж уже декількох десятків тисячоліть. А зміни у способі його існування в різні історичні часи 
засвідчують, насамперед, культурну еволюцію як спосіб адаптації до середовища існування не тільки 
природного, але і соціального. Однак динамічні виклики сучасного життя, безсумнівно, впливають і будуть 
все вагоміше впливати на трансформацію пріоритетів та ціннісної сфери наявної цивілізації, і зараз це набуває 
все чіткішого вияву. Варто хоча б звернути увагу на досить песимістичний прогноз щодо використання таких 
енергоносіїв, як нафта (її запасів вистачить на найближчі років 25-30) чи природний газ (запасів котрого 
вистачить років на 40). Тому й не дивно, що 12 квітня 2014 року Російська Федерація виголосила намір 
колонізації Місяця. (Адже там передбачаються поклади "чарівного еліксиру" майбутнього енергозабезпечення 
людства і цивілізації – гелію-3). Пошук нової ресурсної бази цікавить й інших "вагомих гравців" теперішньої 
доби – до Місяця звернуто, як і до Марса, інтерес й НАСА. І тому на світових ринках спостерігаємо зростання 
попиту на титан, такий необхідний для аерокосмічної галузі (до речі 20 % його світових запасів знаходиться в 
Україні, можливо події, котрі спостерігаємо нині тут – "перші ластівки" радикальних змін у цивілізаційних 
"правилах гри" за умови тотальної кризи енергоресурсів). Такі цивілізаційні виклики і зрушення у 
економічних інтересах та геополітичних прагненнях, ними зумовленими, призведуть до швидкої 
трансформації багатьох раніше звичних речей. Відбудуться, безперечно, й зміни у ціннісно-мотиваційній 
сфері як людства загалом, окремих його складових, так і на рівні життя окремої людини. Зміна способу життя 
має наслідком зміну пріоритетів та ідеалів.  

Однак результатом, чи може й досить вагомим фактором, переорієнтації сучасної цивілізованої людини на 
інші ідеали й цінності, ніж у попередні епохи, може виявитися й дещо інший культурний феномен, котрий 
нині ніби "затінений" в увазі переважної більшості сучасників. Але це теж нові реалії сьогодення. Насамперед, 
кидається у вічі, що в наявних змінах чимало сучасників все частіше прагне зрозуміти особливості і місце 
людини у світі, щоб знайти потрібні засоби адаптації до нової ситуації. Тобто, в умовах глобалізаційних 
процесів, екологічної та економічної кризи, соціальної напруженості й культурних метаморфоз все гострішого 
вияву набуває проблема чинників і шляхів самоствердження людини в світі. Як приклад подібного – поява 
антропного принципу у постнекласичній науці, що набуває все більшого схвалення у сучасних науковців 
різних галузей знання; або зростання інтересу до ірраціональних моментів у людському житті; чи ж відчутне 
набуття авторитету так званої альтернативної науки і т. п. Але хочемо звернути увагу й на деякі інші моменти 
в сучасному людському існуванні – на зміни, що відбуваються у самій людині як біосоціальній істоті. 
Педагогами і фахівцями інших галузей знання в останні десятиліття помічено зростання кількості людей, яких 
названо носіями "нової свідомості" (так звані індиго, кристали чи райдужки). Стверджується, що серед 
школярів молодших класів 60-70 % – "Нові діти", у середній школі близько 40 % школярів є "Новими дітьми", 
серед школярів старших класів їх тільки 20-25 %, юнаків і юначок таких вже – від 6 до 12 %, але серед 30 
літніх – 1 на 600 людей і ще менше серед 50 літніх людей – 1 на 1-5 тисяч. Стверджується, що такі "нові діти" 
характеризуються вразливістю і, що є показовим як видається – особливою стратегією мислення, бо 
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орієнтуються у системі "Я-Світ" ніби "серцем", дуже активні й нетерплячі, потребують посиленої уваги з боку 
дорослих, але водночас не за віком розвинуті, креативні, демонструють значний ступінь обдарованості [1: 2]. 
(Отже, такі індивіди по-іншому реагують у чуттєвому плані, на відміну від однолітків). Тому 29 січня вже 
святкується у 100 країнах світу як День "дітей нової свідомості", оскільки спостерігається стійка тенденція до 
їх зростання [2]. Якщо зважити на виявлену тенденцію, то за 10-15 років у людській популяції бути носієм 
"нової свідомості" – це норма, а не виняток. І така людина – інша у багатьох моментах свого існування, ніж за 
попередніх часів. Але не менш зацікавлює зростання чисельності шульг за останні десятиліття. Так, якщо ще 
30 років тому близько 19 % людей у популяції були шульгами, то зараз їх вже 30 % серед сучасного 
населення. Тобто, вже не кожна п’ята, а кожна третя людина стала "ліворукою". Тому з 1976 року 13 
серпня навіть святкується вже День "лівші". І причина подібного не є зрозумілою для науковців (серед тварин 
трапляються шульги – до 2 % у популяції, однак у них на сьогодні не помічено тенденції до зростання 
кількості шульг). Показово, що за 20 останніх років в Україні кількість шульг зросла у 4 рази, і серед 
теперішніх дітей вже не близько 3 %, а 12 % є "ліворукими", тобто кожна 8 дитина [3]. Проте варто пам'ятати 
й про феномен амбідекстр, який теж розширює коло представників "нетипових" сучасників чи ж "інших 
людей", особливо серед дітей та молоді. Важливим наразі є те, що всіх їх об’єднує спільна риса – важливість 
образного субстрату думки у різних видах діяльності та загалом світовідношенні. Тому звернення до аналізу 
цього аспекту життя сучасної людини видається не лише актуальним для наукового дискурсу, але й 
практично значущим. Особливо, коли звернути увагу на можливість появи за найближчі 30-40 років близько 
50 % у сучасній спільноті лише "ліворуких" людей, не враховуючи амбідекстр (якщо зважити на темпи 
видозмін співвідношення шульг і "нормальних" індивідів за останні декілька десятиліть). Тобто, кожна друга 
людина у найближчому майбутньому людства буде вже спиратися в своїй життєдіяльності на потенції 
образного мислення. Вочевидь це призведе до соціальних і культурних колізій, бо стратегії образного й 
абстрактно-понятійного мислення відмінні не тільки за витоками, а й специфікою, мотивацією й наслідками. 
Отже, "Інша Людина" може постати вже не як об’єкт візії окремого мислителя (О. Блаватська, Г. Гурджиєв, 
П. Успенський, Р. Штайнер чи Д. Андрєєв) або науково-фантастичної розвідки, а як сучасник, якого треба, 
хоча б, зрозуміти, а ще краще – навчитися з ним співіснувати. Якщо не дотримуватися, звичайно, стратегії 
некрофілії (Е. Фромм), так яскраво проявленої у культурі Давнього Риму: "Людина людині – вовк". 

Відтак прагнемо у даній розвідці, як основну мету, привернути увагу до образної стратегії мислення 
сучасної людини, припустивши цінність для неї естетичного моменту як детермінанти або важливого 
елемента. Але також варто, попри це, зауважити на досить інтолерантне ставлення до шульг з боку їх 
сучасників, бо нетиповість найчастіше викликала нерозуміння їхньої самобутності, агресію й бажання їх 
переінакшити. Саме це й обумовлює, крім того, важливість актуалізації та розлогого аналізу проблеми 
різних стратегій (чи стилів) мислення людини, враховуючи насамперед те, що у них неоднаково 
представлено опертя на образну інформацію при міркуванні та моделюванні інформаційних потоків у 
картину світу, світоглядне уявлення і т. п. Проте не менш важливо усвідомити, що наукове, техніко-
проективне, художнє, магічне, релігійне чи філософське мислення існують через опертя на різні 
практики у людському бутті. Отже, йдеться про різні моменти та грані як соціалізації чи інкультурації 
людини, так і про соціальні групи як репрезентанти кожної із вказаної стратегії. Тому можна 
стверджувати, на наш погляд, що носії певної стратегії мислення в своїй єдності – це відмінні 
соціокультурні світи в існуванні людства. Тому наголосимо, що ті із них, хто спирається переважно на 
образну стратегію мислення (наприклад, художнє чи магічне мислення), – це інший соціокультурний 
світ, аніж ті, хто виступає репрезентантами абстрактно-понятійного мислення і дискурсу (наукове, 
філософське, техніко-проективне мислення). І доцільно визнати, відтак, що людство насправді завжди 
було багатоликим, якщо йдеться про культурну еволюцію, і не тільки в способах організації побуту, 
виробництва, сімейно-шлюбних контактів, виховання й научання. 

Як відомо, сучасною наукою мислення розглядається інформаційна діяльність, що надає людині 
можливості творити уявлення про реальність, моделювання ситуацій і спрямовує її активність через 
цілепокладання й планування дій на їх практичну реалізацію. Його дослідження здійснюється фахівцями 
різних галузей науки і вивчається у різних ракурсах: психофізіологією, когнітивною психологією, 
психологією творчості, гносеологією, логікою, семіотикою, кібернетикою, лінгвістикою, 
мистецтвознавством, етнографією, етологією тощо. Однак при досить тривалому науковому інтересі 
людське мислення все ж є явищем, лише окремі грані якого більш-менш досліджені (маємо на увазі 
абстрактно-понятійне мислення). Мабуть тому вважається, що в поточному столітті саме образне 
мислення людини постане важливим об’єктом наукового опрацювання й викликатиме зростаючий 
інтерес тих галузей наукового знання, що не приділяли йому раніше поглибленої уваги (зокрема 
естетики й культурології). При цьому варто наголосити, що МОН України визнало цінність розвитку 
теорії образного мислення, враховуючи стрімке використання образних візуальних компонентів 
інформації у побуті, виробництві, рекламі, ЗМІ і т. п. Однак при цьому визнано потребу, і це видається 
достатньо показовим, лише в її розвиткові у лоні кібернетики й теорії систем. Тобто, йдеться тільки про 
подальше вивчення і використання символічно-образного субстрату при створенні різноманітних 
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кібернетичних об’єктів. Відтак прагнемо, крім того, й привернути увагу, що серед вказаних різновидів 
художнє мислення є мінімальним предметним полем наукового дискурсу: С. Овчаренко [4; 5], 
О. Поліщук [6; 7; 8], В. Розін [9] та ін. І що викликає найбільшу стурбованість: художнє мислення не 
розглядається у контексті динаміки розвитку стратегій людського мислення.  

Мабуть тому, що не розуміється його важливість для історії людства. Але ж існує знахідка 
Кристофера Хеншилвуда та його колег, що викликала здивування антропологів, істориків, культурологів, 
естетиків, мистецтвознавців. Артефакти з печери Бломбос у Південній Африці є свідченням, що вже 60 
тисяч років тому людина переймалася не тільки "хлібом насущим". Орнамент на бруску вохри може 
вважатися найдревнішим, із відомих, продуктів саме художнього мислення неоантропа в історичній 
ретроспективі його аналізу. Мова йде про те, що вже 60 тисяч років тому існувала людина сучасного 
фізичного типу, і вона створювала не тільки знаряддя праці, але і твори мистецтва. І це видається досить 
показовим, бо окремі групи неоантропів за доби палеоліту створювали артефакти, що мають художню 
виразність та естетичний сенс. І це є досить дивним фактом. Особливо, коли звернути увагу на 
результати дешифрування ДНК людини – при аналізі виявилось, що наш давній "Адам" походить, 
скоріше за все, із Африки, і з'явився там близько 60 000 років тому. Отже, вже в той час серед людей не 
спостерігалась однакова спроможність до моделювання дійсності як однієї із базових операцій 
людського мислення: в одних воно націлене було на перетворення дійсності в утилітарному, так би 
мовити, форматі – облаштування житла, створення одягу, виготовлення знарядь праці, виховання й 
научіння необхідним соціальним навичкам тощо, але в інших тогочасних неоантропів спостерігалось 
дещо інше. На наш погляд, можемо стверджувати про значний розвиток (нетипово значний, що немає 
аналогів у тваринному світі, і можна сказати, й серед багатьох інших представників неоантропа) 
спроможності до трансгресії – саме це й демонструє печера Бломбос чи Альтаміра, Ласко чи Капова 
печера, Мізин або Мальта, Чатал-Хююк чи Трипілля, а також безліч інших артефактів палеоліту, 
мезоліту, неоліту, енеоліту і т. д. Саме тому й припускаємо, що художнє мислення може виявитися такою 
ж древньою стратегією мислення людини, як і магічне. Наразі наголосимо, що ми цілком поділяємо 
думку Дж. Віко та О. Потебні про особливість мислення людини доби палеоліту – її художню 
спрямованість за специфікою репрезентації. Однак вважаємо за необхідне наголосити, що магія – це 
універсальний елемент культури неоантропа, притаманний йому як сьогодні, так і в давнину. І на думку 
про використання магічного культу неандертальцем спонукають деякі мустьєрські артефакти, зокрема 
ведмежі черепи. Тому варто звернути на це увагу й враховувати, що образні стратегії мислення можуть 
виявитися такими, що не тільки історично були затребувані людиною раніше за стратегію технічно-
проектного розмірковування, а тим більше наукового чи філософського, а й такими, що більше 
відповідали умовам життя в умовах високого ризику втрати життя, в умовах постійного зіткнення із 
великою кількістю викликів, насамперед, природного плану: постійна загроза нападу хижаків, невідомі 
властивості рослин, тварин, речовин, адаптація до "капризів природи" і т. п. Тому вони можуть 
розглядатися як своєрідна відповідь людини і людства на тогочасні виклики, як вагомий елемент їхньої 
адаптації до умов та середовища існування.  

У цьому контексті доцільним видається звернення до деяких ідей Дж. Бруно, наведених у його праці 
"Про героїчний ентузіазм". Зокрема він вказав наступне, розмірковуючи про існування серед тогочасних 
людей "нетипових" сучасників як носіїв "героїчного ентузіазму": "Інші, досвідчені і вдосконалені в 
спогляданнях і маючи природжений світлий та усвідомлюючий дух, за внутрішнім стимулом і 
природним прагненням, спричиненим любов’ю до божества, до справедливості, до істини, до слави, 
вогнем бажання і прагненням наполегливості загострюють у себе чуття, і в стражданнях своєї 
мислительної здібності запалюють світло розуму, і з ним йдуть далі звичайного" [10: 52]. (Курсив наш. – 
О. П.). Але не менш показовим видається те, що мислителем Відродження наголошено: такі ентузіасти – 
носії позитивного для інших людей ентузіазму, бо прирощують водночас істину, красу і благо у 
людському житті. І їхній ентузіазм як активне вольове і цілеспрямоване зусилля – це не "сліпий" 
ентузіазм, бо заснований на свідомих зусиллях людини. Крім того, Ноланець виголошував, що подібним 
людям властивий "розумний порив", оскільки їм притаманні "любов і мрії про прекрасне і хороше, за 
допомогою яких ми перетворюємо себе і отримуємо можливість стати досконалішими й уподобитися їм" 
[10:  53]. Отже, таким людям притаманне своєрідне мислення, як у пізнавальному, ціннісно-
мотиваційному, так і діяльнісному вияві, що виступає засобом їх вдосконалення, а не лише залучення до 
субстанції чи "вищої" істини. А також вони, за Дж. Бруно, вирізняються, що теж нас зацікавлює, значним 
естетичним і моральним розвитком, а також націлені на духовний розвиток. Або вкажемо на 
гурджиєвську ідею ролі "нестримного прагнення" в житті окультиста (тобто, носія стратегії магічного 
мислення). Зокрема Г. Гурджиєв визнав деяку свою нетиповість та стверджував, що з дитячих років він 
мав певні дані, наприклад спроможність до "невідворотного імпульсу й прагнення зрозуміти саму суть 
любого предмета…" [11: 21-22]. І не останню роль у розвитку такої здібності він надавав так званим 
рухам – особливим танцям й вправам для тіла і концентрації уваги людини на ньому. Досить показовим є 
те, що "рухи" визнавались його послідовниками важливими у даній духовній практиці 
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самовдосконалення людини. Це ж можна сказати й про евритмію, котру розробив і пропагандував ще 
один відомий носій стратегії магічного мислення – Р. Штайнер. У даному випадку варто звернути увагу, 
що на танцювальні елементи бального танцю, балетні па чи рухи народного танцю практика подібних 
"рухів" або евритмії далебі не схожа. Радше можна говорити про спробу розвитку у людини 
спроможності до синестезії як умови появи у неї в подальшому іншої здатності – нетипового 
моделювання дійсності та власної активності у зносинах з іншими людьми і загалом світом, базованому 
на естетичному сенситивізмі. Можна вказати й на практику зіку у культурній спадщині спільнот 
мусульманського кола чи танці курдських дервішів: особливий танець покликаний викликати зміни у 
напрямі думок людини і, внаслідок цього, призвести до появи у неї трансового стану. Відтак можна 
говорити про те, що залучені до такої культурної традиції люди є "нетиповими сучасниками", у них 
спостерігаємо опертя на стратегію магічного чи, можливо, художньо-магічного плану. До останнього 
схиляєшся при вивченні способу життя ще однієї рідкісної спільноти – нестенарів і нестенарок у 
болгарській культурі, котрі практикують танці на розпечених вуглинах. 

При концептуалізації проблеми цінності образних стратегій мислення в умовах атипового людського 
існування (реальні загрози життю як індивіда, так і певної спільноти; перенасичення інформаційними 
потоками чи їх крайня обмеженість тощо) наголосимо, що художнє мислення є дуже давньою і 
самостійною стратегією породження та функціонування людської думки. Його носій є естетично 
розвинутою особистістю з високим рівнем сенситивності, яка обумовлює інологіку цього мислення: його 
носій керується естетичними мотивами та естетичними ціннісними орієнтаціями не тільки у діяльності 
чи творчості, а й житті загалом. Подібна ціннісно-мотиваційна настанова виступає основою 
резистерності до стресу та інших викликів життя.  

Тобто, для цієї стратегії людського мислення не лише значущим є естетичний компонент у витоках і 
результатах; вона має продуктивні й позитивні результати для людського життя через домірність людині. 
Її інологіка принципово відмінна від дискурсу – це просто інший тип інформаційного опрацювання 
актуальної проблеми, оскільки притаманний "емоційному інтелекту" (Ж. Крайг). І наголосимо, що саме 
естетичні чинники визначають інологіку такого інтелекту, на наш погляд. (Саме на емоційний інтелект 
та його активування внаслідок естетичних чинників чи певних практик, наснажених художніми 
складовими, й спираються згадані вище нестенари, чи ж спиралися послідовники Г. Гурджиєва та ін.). 

У зв’язку з цим привертають увагу й здійснені у період постнекласичного розвитку науки дослідження 
сучасних вітчизняних естетиків, якими поставлено нові акценти в осмисленні феномена художнього 
мислення. Зокрема С. Овчаренко поглиблює уявлення про витоки художньої думки, зазначаючи новий ракурс 
цієї проблеми. Інораціональність, на її думку, забезпечує специфіку художнього мислення. Останнє необхідно 
розглядати як феномен не логіко-дискурсивного спрямування і виведення людської думки, а явище іншої 
спрямованості розгортання її механізмів. Мова йде не про ірраціональний характер художньої думки у її 
витоках, а дещо інше у фіксуванні й оперуванні інформацією: художнє мислення спирається на так назване 
інораціональне – недискурсивне, уловлювання й оперування людиною інформаційних сигналів і повідомлень 
у творчому пошуку, – переконана дослідниця [5]. 

Вкажемо, що за особистісно-мотиваційним і змістовим аспектом у ньому варто виокремити декілька 
видів: художньо-проективне, художньо-образне та художньо-комунікативне мислення. 
Як підсумок вкажемо наступне, соціальна цінність формування стратегії художнього мислення у 

широкого загалу населення (засобами ЗМІ, освітньої діяльності тощо) видається тим чинником, що 
сприяє кращій опірності негативним моментам у житті та соціальній адаптації особистості у період 
цивілізаційних викликів та кризових умов існування сучасного соціуму. І, як наслідок, може відбутися 
зростання ступеня її толерантності та креативності.  
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Полищук Е. П. Человек в контексте эстетической и культурной антропологии: моделирование, 
инологика и ценностный вектор образной стратегии мышления в условиях цивилизационных 

изменений современности. 

Проанализирован научный статус понятия художественного мышления и концепта этого феномена 
как стратегии образного мышления. Рассмотрены структура и основные компоненты данного явления. 
Привлечено внимание к вопросу о необходимости различия художественно-образного, художественно-
проектного и художественно-экспрессивного мышления, охарактеризована их природа и своеобразие. 
Детерминанты существования, познавательные и творческие возможности его видов имеют различия, 
как предполагает автор. Основная идея этого исследования в том, что утверждается о инологике 

этой информационно-познавательной стратегии человека, которая детерминируется эстетическими 
источниками и имеет важные когнитивные, а также неординарные творческие возможности в своих 

результатах для современного человечества. 

Ключевые слова: образное мышление, моделирование, инологика, эстетический сенситивизм, 
художественное мышление, художественно-образное мышление, художественно-проективное мышление, 
художественно-экспрессивное мышление, эстетическая ценностная ориентация, магическое мышление. 

Polishchuk O. P. A Person in the Context of the Aesthetic and Cultural Anthropology: Modelling, Inologics 
and Axiological Vector of Figurative Thinking Strategy in the Conditions of the Modern Civilization 

Changes. 

The scientific status of the notion ''artistic thinking'' and the concept of this phenomenon as a strategy of image 
thinking is analyzed. The structure and main components of this phenomenon are considered. The attention is drawn 
on the necessity of differentiation of artistic-figurative, artistic-projective and artistic-expressive thinking, their nature 

and originality are characterized. Determinants of existence, cognitive and creative possibilities of its types have 
differences, in the author's opinion. The main idea of this research is in the consideration of inologics of this 

informational cognitive human strategy, which is determined by aesthetic sources and has important cognitive, and 
also special creative possibilities in the results for the modern humanity. 

Key words: figurative thinking, modelling, inologics, aesthetical sensitivity, artistic thinking, artistic-figurative 
thinking, artistic-project thinking, artistic-expressive thinking, aesthetic axiological orientation, magical thinking. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Філософські науки 

© Годованець Н. І., 2014 
8 

УДК 297 
Н. І. Годованець, 

кандидат філософських наук, доцент 
(Ужгородський національний університет) 
natasha-godovanets@rambler.ru 

РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ЗМІСТУ СУР ТА АЙАТІВ КОРАНУ 

У статті розглянуто айати, пов’язані з джихадом, дано визначення джихаду та описано його 
різновиди. Визначено, що метою джихаду є утвердження істини й усунення будь-якої несправедливості. 
Причому джихад не ведеться з метою помсти, вбивства, обкрадання інших людей. Також розглянуто 
питання ставлення мусульман до прихильників інших релігій. Мова також йде і про те, що іслам 

заборонив безкарно вбивати немусульман у всіх випадках, окрім війни, на якій дозволялося вбивати тих, 
хто воював з мусульманами. 

Ключові слова: джихад, іслам, боротьба, пророк, релігія. 

Актуальність теми дослідження. Іслам – одна з найбільших світових релігій, кількість сповідуючих 
яку на сьогодні перевищує мільярд. Для України характерною є наявність великої мусульманської громади, 
що динамічно розвивається. З початку 90-х рр. ХХ ст. кількість мусульман у країні постійно зростає за 
рахунок повернення до ісламу представників народів, які його традиційно сповідували, у зв’язку з 
тенденцією навернення до ісламу нових мусульман із числа етнічних українців і росіян, а також внаслідок 
демографічних та міграційних процесів повернення на історичну батьківщину кримських татар. 
Метою даної статті є визначення релігійно-правової сутності змісту сур та аятів Корану, а завданням 

є аналіз айатів щодо джихаду і ставлення до немусульман. 
Виклад основного матеріалу. Правові приписи Корану знаходяться у певній кількості айатів, так 

звані ''правові'' айати. Так, А. В.Халаф [1] виокремлює айати, які стосуються сімейного права (7), 
цивільного права (70), кримінального права (30), судових процедур (30), економіки й фінансів (20), 
джерел закону загалом (50). І. Доі [2] поділяє юридичні приписи Корану на такі групи без зазначення їх 
кількості: сімейне право, юридичні правочини, злочини. 

Також розрізняють айати, що встановлюють особистий статус (їх 70); айати, що стосуються 
''цивільного права'' (також 70); айати кримінально-правового характеру (у кількості 30); айати, що 
регламентують судову процедуру (13); так звані ''конституційні'' айати (10); айати, щодо правових 
питань економіки та фінансів (10), а також айати, що стосуються ''міжнародного права'' (25) [3]. 

Згідно з Аль-Суйуті [4], у Корані наявні 500 айатів, що відображають правові питання, хоча інші 
вчені припускають, що їх число більше або менше цієї цифри. Ці айати мають назву аль-ахкам і 
утворюють кодекс поведінки мусульманина від народження до смерті. Як зазначає І. Доі, вони ''є 
пробним каменем, що дозволяє відрізнити у будь-якій сфері життя істинне від неістинного, добре від 
погано, халяль (дозволене) від харам (забороненого). Ось чому Священний Коран також називають аль-
фуркан (відмінності)'' [2]. 

Розглянемо коранічне розуміння джихаду й ставлення мусульман до прихильників інших релігій. 
В енциклопедичному словнику ''Іслам'' дається таке визначення джихаду – буквально означає 

''зусилля'', ''боротьбу на шляху Аллаха''. Початково під джихадом розуміли також боротьбу на захист і за 
розповсюдження ісламу [5: 66]. Щодо цієї боротьби, то у Корані містяться неоднозначні вказівки, що 
відображали конкретні умови діяльності Мухаммада у мекканський та мединський періоди його життя: 
''Вам наказано боротися з ворогами ісламу, а це вам ненависно. Але й можливо й таке, що вам ненависно 
те, що для вас благо; що вам бажано те, що для вас – зло. Аллах знає (про це), а ви не знаєте" [6: 2: 216]; 
''Боріться з ними, поки не зникне невіра і не утвердиться віра в Аллаха" [6: 2: 193]; ''… об'єднавшись, 
боріться всі з багатобожниками, подібно до того, як вони борються з вами всі (разом)" [6: 9: 36]. Звідси 
випливають такі настанови: по-перше, не входити з ''багатобожниками'' у конфронтацію і схиляти їх до 
істинної віри ''мудрістю і добрими настановами''; по-друге, вести з ворогами ісламу оборонну війну; по-
третє, нападати на невірних, але так, щоб військові дії не припадали на священні місяці; по-четверте, 
нападати на них у будь-який час і всюди. У розроблених пізніше факіхами правових концепціях 
відбувається розмежування між різними видами джихаду: ''джихадом серця'' (боротьба з власними 
вадами), ''джихад язика'' (''дотримання того, що схвалюється і заборона того, що засуджується''), ''джихад 
руки'' (''прийняття дисциплінарних мір щодо злочинців і порушників моральних норм''), ''джихад меча'' 
(''збройна боротьба з невірними, тому, хто загине у якій, буде вічне блаженство у раю''); з посиланням на 
слова, що приписуються пророку Мухаммаду: ''Ми повернулися з малого джихаду, щоб приступити до 
джихаду великого'' [5: 67]. Саме духовне удосконалення проголошується ''великим джихадом'', а війна з 
невірними – ''малим джихадом''. 
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Отже, джихадом є боротьба зі своїми духовними, чи з соціальними вадами, з власними пристрастями, 
усунення соціальної несправедливості, постійна старанність в справі поширення ісламу і, нарешті, 
ведення війни з агресорами в ім'я Аллаха.  

Обов'язок по веденню джихаду може покладатися як на певну частину мусульман (фард аль-кіфая), 
якщо вони здатні захистити честь і гідність всіх інших мусульман, так і на кожного мусульманина 
окремо (фард аль-айн), якщо в цьому є необхідність. 

Метою джихаду є утвердження істини й усунення будь-якої несправедливості. Причому джихад не 
ведеться з метою помсти, вбивства, обкрадання інших людей або захоплення й поневолення інших 
народів. Його проведення необхідне, щоб усунути в суспільстві вади й відновити справедливість. Не 
ведеться також джихад для насильницького навернення до ісламу. Під час війни, перед початком битви, 
мусульмани зобов'язані були зробити все від них залежне, щоб не допустити кровопролиття. Для цього 
було необхідно: по-перше, запропонувати противникові прийняти іслам; по-друге, якщо ця пропозиція 
нехтується, то пропонується виплата джизью (викуп за збереження життя при завоюванні). Битву 
починали в разі відмови супротивника приймати ці умови. 

Вести війну можна лише за наявності у мусульман військової і політичної організації (держави) і за 
відсутністю будь-яких домовленостей iз супротивною стороною. При веденні бойових дій забороняється 
вбивати мирне населення. Іслам закликає гуманно відноситися до військовополонених. Якщо противник 
запропонує мир, то потрібно схилятися до миру. 

Як вже зазначалось, поняття ''джихад'' стосується не лише ведення війни, але і в широкому сенсі 
означає постійну дію й старанність в ім'я торжества ідеалів ісламської релігії. Про це зокрема говориться 
в айаті Корану: ''Віруючі – це лише ті, які увірували в Аллаха і Його Посланця, а потім не відчували 
сумнівів і поклали своє майно і своє життя на дорогу Аллаха. Вони ж і є щирі (віруючі)'' [6: 49: 15]. Тому, 
згідно ісламської доктрини, крім вищезазначених, можна виокремити ще такі види джихаду, як: ''джихад 
пізнанням'', оскільки вивчення різних наук, ерудиція, ученість веде до вдосконалення людської особи і 
протиставляється неуцтву. Тому цей процес також розцінюється як джихад: ''Закликай на шлях Господа з 
мудрістю і добрим напученням і веди суперечку з ними (багатобожниками) тим, що краще!'' [6: 16: 125]; 
''джихад матеріальними засобами'', який є необхідним у зв'язку з тим, що багато проблем у земному бутті 
можна вирішити за допомогою грошей, майна, нерухомості. Справжні мусульмани не повинні жаліти 
своїх засобів, які дані їм Аллахом для розвитку мусульманського суспільства. Про цей вид джихаду 
говориться в багатьох сурах Корану, наприклад: ''Воістину, ті, які увірували, переселилися (з Мекки до 
Медини) і боролися своїм майном і душами на шляху Аллаха, а також ті, які дали (мухаджирам) 
притулок і допомогли їм, – вони і є помічники один одному'' [6: 8: 72]; ''джихад на полі бою'', або 
''джихад меча'', який передбачає ведення бойових дій для охорони життя і майна людей, захисту держави 
від агресії, є обов'язковим (фард) в ісламі, про що зазначалось вище. Мусульмани, що беруть участь у 
війнах називаються муджтахідами. Загиблі у війнах мусульмани звуться шахідами. Вони займають одне 
з найвищих місць у Аллаха і будуть введені в рай. а живі учасники воєн це – газії. 

У багатьох айатах Корану, наприклад, 5:18, 5:54 і 8:72, слово ''джихад'' і його похідні застосовуються в 
значенні напруги або зусилля як такого, незалежно від того, йдеться про війну чи мир. Навіть говорячи про 
джихад проти невірних, айат 25:52 закликає Пророка і мусульман використовувати в ньому Коран. 
Зрозуміло, що мова тут іде про використання Корану як засобу переконання, а не про застосовування сили 
зброї. Добре відомий вислів Пророка в сунні про те, що застосування сили в бою є ''малим джихадом'', а 
зусилля для мирного індивідуального виконання вимог ісламу – ''великим'' або ''вищим джихадом''. У сунні 
Пророк називав найкращою формою джихаду правдиві слова в обличчя жорстокому правителеві. 

Відповідно до авторитетних коментарів та інтепретацій Корану, першими айатами, в яких 
згадувалися джихад проти невірних, були 2:190, 2:191, 2:193 та 22:39: ''І бийтеся на шляху Аллаха з тими, 
хто б’ється з вами, але не будьте тими, хто нападає. Воістину, Аллах не любить тих, хто нападає'' [7: 8: 
190]; ''І вбивайте їх, де зустрінете, і виганяйте їх звідти, звідки вони вигнали вас: адже гоніння гірше, ніж 
убивство. І не бийтеся з ними біля Священної Мечеті, якщо вони не стануть битися там з вами; якщо ж 
вони б’ються там з вами, то вбивайте їх: така відплата невіруючим'' [7: 2: 191]; ''І бийтеся з ними, поки не 
буде більше гонінь, а релігія буде належати Аллаху. А якщо вони утримаються, тоді не повинно бути 
ворожнечі, крім як до гнобителів'' [8: 2: 193]; ''Дозвіл (битися) дається тим, на кого йдуть війною, бо вони 
скривджені. І, воїстину Аллах здатен допомогти їм'' [8: 6: 39]. 

Битва не вичерпується лише самообороною, вона поширюється і на захист пригноблюваних; ''Чому 
вам не битися на шляху Аллаха і заради слабких чоловіків, жінок і дітей, які говорять: ''Господь наш, 
візьми нас з цього міста, де люди пригнічують нас, і даруй нам від Себе друга, даруй нам від Себе 
помічника!'' [8: 4: 75]. 

Коран закликає підтримувати добросусідські відносини з усіма, хто дотримується укладених мирних 
договорів, і не йде війною на мусульман: ''…Поки вони вірні вам, будьте і ви вірні. Воістину, Аллах 
любить тих, хто виконує свій обов'язок'' [8: 9: 7]; ''Аллах не забороняє вам бути добрим і справедливим з 
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тими, які не билися з вами із-за релігії і не виганяє вас з ваших осель, щоб висловити їм доброту і чинити 
з ними по справедливості. Воістину, Аллах любить тих, то творить справедливість'' [8: 60: 8]. 

Упродовж усієї історії ісламу були випадки, коли в слово "джихад" вкладали помилкове значення, що 
призводило до неправильних дій на практиці. Це сприяло створенню спотвореного уявлення про іслам. 
Однією із головних причин помилкового розуміння джихаду є невірне тлумачення айатів Корану. 
Наочним прикладом цього є слова з айату 4 сури 47: "Коли ви зустрічаєтеся з невіруючими, то рубайте 
голови", які часто висмикуються з контексту і наводяться для виправдання агресивних дій або як доказ 
проти ісламу. Вважаємо за доцільне навести айат повністю: ''Коли ви зустрічаєтеся з невіруючими на 
полі бою, тo рубайте голови. Коли ж ви послабите їх, то одягайте пута. А потім або милуйте, чи ж беріть 
викуп доти, поки війна не складе свій тягар" [6: 47: 4]. Отже, мова йде про поле бою. Інший айат: "Коли 
ж завершаться заборонені місяці, то вбивайте многобожників, де б ви їх не виявили, беріть їх у полон, 
обкладайте їх і влаштовуйте для них будь-яку засідку. Якщо ж вони розкаються і почнуть здійснювати 
намаз і виплачувати закят, то відпустіть їх, бо Аллах – Прощаючий, Милосердний" [6: 9: 5]. 

Заборонені місяці, про які говориться в одному з айатів, є місяці, в які заборонені битви. Таким 
чином, тільки під час битви дозволено "рубати голови", а усю решту часу навіть до ворогів належит 
відноситися справедливо і милосердно і дотримуватися домовленості з ними. 

Щодо ставлення мусульман до прихильників інших релігій варто зазначити, що відповідно до 
ісламського віровчення тих, хто не сповідував іслам, було розподілено на дві категорії – язичників 
(мюшрик) і людей письма (ахль аль-кітаб) [9: 54]. До останніх належали християни та іудеї, і вони мали 
рівні з мусульманами права. Іслам заборонив безкарно вбивати кяфірів (немусульман) у всіх випадках, 
окрім війни, на якій дозволялося вбивати тих, хто воював з мусульманами, при цьому не завдаючи шкоди 
мирному населенню. 

Саме на останньому й хотілося б зосередити особливу увагу. Досить часто іслам ототожнюється з 
тероризмом. Насправді ж ця релігія вчить толерантно ставитися один до одного й визнавати, що між 
людьми існують відмінності, що вони є прихильниками різних ідей і вірувань, різних цінностей і звичаїв. 
Іслам не означає згоди з тими, чиї погляди відрізняються від мусульман, проте визнає їх права на те, щоб 
не погоджуватися з мусульманами. Толерантність може виявлятися на різних рівнях: індивідуальному, 
груповому, державному. Саме завдяки толерантності можливим стає дотримання прав людини, 
існування в суспільстві різних культур. У цьому зв’язку Коран нагадує: ''Для кожної громади Ми 
встановили обряди, які вони відправляють і хай вони не сперечаються між собою з цього приводу. 
Закликай до свого Господа. Воістину, ти на правильному шляху. А якщо вони стануть з тобою 
сперечатися, то скажи: ''Аллах краще знає все те, що ви робите! Аллах розсудить між вами у День 
воскресіння в тому, про що ви сперечалися між собою'' [6: 22: 67-69]. 

У мединський період Коран постійно наставляє мусульман підтримувати одне одного й застерігає їх 
від налагодження дружніх або союзницьких відносин з немусульманами. Так, в айатах 3:28, 4:144, 8:72-
73, 9:23 і 71, 60:1 мусульманам забороняється брати невірних у авлія (друзі, помічники, прибічники). 
Вони мусять шукати дружби й підтримки лише серед одновірців. Так, айат 5:51 подібним чином 
наставляє мусульман не брати євреїв і християн у авлія, тому, що вони є авлія по відношенню один до 
одного і кожний мусульманин, який вступить в дружні стосунки з ними, стає немов би одним iз них [10]. 
Айати 4:90, 8:39 і 61 Корану, як відомо, були відкриті Пророку в Медині. Перший наведений айат може 

розглядатися у контексті повчань мусульманам, щоб вони уникали блюзнірів, протистояли їм і вбивали їх, 
коли їх виявлять: ''А якщо вони (блюзніри) відійдуть від вас, не борючись із вами, – говорить айат 4:90, – і 
запропонують вам мир, то Аллах не дає вам ніякого шляху проти них''. Айат 8:39 говорить: ''І бийтеся з ними 
(невірними), поки не буде спокуси і віра вся буде належати Аллаху. А якщо вони утримаються... адже Аллах 
бачить те, що вони роблять!''. За айатом 8:60, в якому говориться, щоб мусульмани готувалися до війни з 
метою відбиття невірних, йде айат 8:61, що говорить: ''А якщо вони (невірні) схиляються до миру, то схилися 
й ти до нього і покладайся на Аллаха, бо Він той, хто чує і знає'' [11]. 

Як встановлено, вся сура 9 Корану ''Покаяння'' була відкрита приблизно до 631 року н. е. і вважається 
одним з останніх одкровень Корану. Айати 5, 12, 13, 29, 36, 73 і 123 цієї сури, в яких найкатегоричніше 
вимагається застосовувати силу проти немусульман, відповідно до узвичаєної точки зору, скасовують усі 
попередні за часом айати, що містять заборону або обмеження на застосування сили. Зокрема, айат 5 цієї 
сури, як вважається, скасовує в якості джерела шаріату більш ста попередніх айатів Корану, в яких давалися 
настанови використовувати мирні засоби для переконання невірних прийняти іслам. Айат з’явився в 
контексті настанов Пророкові заявити, що після закінчення чотиримісячного періоду милосердя, або 
встановленого терміну договору про мир, який не був порушений іншою стороною, він відмовляється не 
нападати на невірних. Потім йде айат 9:5: ''А коли скінчаться місяці заборонні, то бийте поганих, де їх 
знайдете, захоплюйте їх, осуджуйте, улаштовуйте засідку проти них у будь-якому таємному місці! Якщо ж 
вони навернулися, і виконували молитву, і давали очищення (закят – милостиня і релігійний податок з 
мусульман), то звільніть їм дорогу: адже Аллах є тим, хто пробачає, Милосердний!'' [11]. 
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Мусульманська класична доктрина міжнародного права розрізняє три види міжнародних договорів: 
аман (надання захисту, асилії визначеній особі чи групі або категорії осіб); хунда та мувандаах (останні 
два види – тимчасового характеру). 

Прикладом аману є таке положення Корану: ''А якщо хтось із багатобожників шукатиме сховища, то 
надай йому сховище, щоб він міг почути Слово Аллаху. Потім відправ його у безпечне місце'' [6: 9: 6]. 

Розрізняли декілька видів аману. Найширший аман міг надавати імам. Іншим видом аману є 
мустамін – надання захисту особі та майну того, хто перебуває на території мусульманської держави. Ця 
особа не вилучалась із кримінальної юрисдикції держави перебування. На відміну від більш загального 
аману мустамін – це індивідуальний правовий акт. Зазвичай договори аману укладалися строком на 
один рік. Іноземним послам аман надавався автоматично завдяки факту їхнього перебування з 
дипломатичною місією.  

В ісламському міжнародному праві не лише існував принцип дотримання міжнародних зобов'язань, а 
й були врегульовані різні аспекти його застосування: Спершу варто надіслати ворогу повідомлення про 
розірвання угоди з викладенням причини цього. Принцип rebus sіc stantibus може бути застосований; в 
іншому випадку імам повинен проголосити вірність договору з метою дотримання принципу pacta sunt 
servanda. Про існування цього принципу свідчить Коран: ''О ті, хто увірував! Будьте вірними в 
договорах'' [6: 5: 1]. Необхідність дотримання договірних зобов'язань пояснювалася вимогою самого 
Аллаха й проголошувалася одним з імперативів ісламу, за порушення якого передбачалося божественне 
(тобто найтяжче з релігійної точки зору) покарання: ''Вірно виконуйте договір з Аллахом, коли його 
уклали, і не порушуйте клятв після їх закріплення'' [6: 16: 91]. 

Більше того, під час війни мусульманам забороняється надавати допомогу навіть іншим мусульманам 
у їх боротьбі проти невірних, якщо вони пов'язані з цими невірними договором. Коран встановлює 
виняток із припису надавати військову допомогу мусульманам проти невірних: ''А якщо вони попросять 
у вас допомоги в релігії, то на вас лежить допомога, якщо тільки не проти того народу, між яким і вами є 
договір. І Аллах бачить те, що ви робите!'' [6: 8: 72]. 

Іншою основою мусульманського міжнародного права був принцип взаємності. Він у Корані 
проголошується неодноразово (частіше, аніж принцип pacta sunt servanda): ''Хто ж чинить проти вас, то і 
ви вчиняйте проти нього, подібно до того, як він вчинив проти вас'' [6: 2: 194]. Цей принцип виявляється 
й у сфері дуалізму відносин війни та миру. У мусульманській релігії цей дуалізм вирішується на основі 
припису: ''Не ображайте, і не будете ображені'' [6: 2: 279]. 

Отже, згідно з Кораном, джихад зачіпає багато аспектів життя людини на різних рівнях. Він може 
здійснюватися шляхом поширення істинних знань про іслам, або участю в справі ісламського заклику 
своїм майном. В окремих випадках мусульмани мають право вести озброєний джихад. Так, якщо 
мусульман позбавляють права сповідувати свою віру, права жити на своїй землі або піддають 
пригнобленню якимсь іншим способом, вони повинні захищати себе, свої сім'ї, свою країну. Проте і в 
цих випадках боротьба має вестися за правилами, що встановлені ісламом. 

Таким чином, виконаний науковий розгляд Корану як головного священного джерела 
мусульманського права дозволяє зробити такі висновки: 

– по-перше, у процесі становлення ісламу як релігії та усвідомлення Пророком та його послідовниками 
її самостійності з’явилися нові правила обрядовості й відправлення культу, релігійно-правові приписи, які 
визначили спосіб життя й поведінки мусульман, що також знайшло відображення у Корані; 

– по-друге, розгляд сур мекканського і мединського періодів дозволяє твердити про те, що під час 
мекканського періоду Коран містив, переважно, релігійні й моральні приписи й до початку мединського 
періоду в ньому не було політичних чи юридичних норм. У сурах мединського періоду містяться 
численні культові, юридичні та етичні приписи. Адже у цей час Мухаммад стає повновладним 
правителем мусульманської громади (умми) і релігійно-правові приписи, наприклад, такі як завадж, 
ідда, махр, зіна, талак та ін., а також деякі правила відправи релігійного культу, наприклад, салят, ас-
саум, закят, манасік та ін. стають неодмінною складовою суспільного життя громади. Це пов’язано з 
тим, що в Медині Коран вже мав відповідати конкретним соціальним чи політичним потребам 
сформованої мусульманської умми; 

– по-третє, виступаючи головним джерелом мусульманського права, Коран як священна книга 
містить багато айатів, які мають значення правових норм загального характеру, і розташовані, 
переважно у другій, четвертій і п’ятій сурах. Так, айати другої сури містять приписи щодо обов’язків 
(мукаллафа) перед Богом, про здійснення намаза, поста, паломництва, джихада, тахарата, а частина 
айатів встановлює правила укладання шлюбу та його розриву. Крім цього, ця сура (айати 176, 177, 241) 
встановлює обов’язковість складання заповіту, умови надання у борг, заборону на проценти з позики, дії, 
що пов’язані з погашенням боргу. Багато айатів четвертої сури містять приписи щодо норм подружнього 
і сімейного життя, а 33, 34, 94, 95 айати стосуються питань злочину і покарання. 
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Годованец Н. И. Религиозно-правовая сущность содержания сур и айатов Корана. 

В статье рассматриваются айаты, связанные с джихадом, дано определение джихада и описываются 
его разновидности. Определено, что целью джихада является утверждение истины и устранение 
любой несправедливости. Причем джихад не ведется с целью мести, убийства, обкрадывания других 
людей. Также рассматривается вопрос отношения мусульман к сторонникам других религий. Речь 
также идет и о том, что ислам запретил безнаказанно убивать немусульман во всех случаях, кроме 

войны, на которой разрешалось убивать тех, кто воевал с мусульманами. 

Ключевые слова: джихад, ислам, борьба, пророк, религия. 

Godovanets N. I. The Religious and Legal Essence of the Content of Sura and Ayats of Koran. 

The article considers ayats, connected with jihad, gives the definition of jihad and describes its varieties. It is defined 
that the purpose of jihad is the statement of truth and elimination of any injustice. And jihad isn't conducted for the 

purpose of revenge, murder, burglarizing of other people. Also the question of the relation of Muslims to supporters of 
other religions is considered. The matter also concerns that Islam forbids killing with impunity not Muslims in all 

cases, except the war on which it was allowed to kill those who were at war with Muslims. 

Keywords: jihad, Islam, fight, prophet, religion. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СМИРЕННОМУДРІЯ У ПРОЕКТИВНОМУ ПРОСТОРІ 
ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ТРАДИЦІЇ 

У статті досліджено морально-релігійні засади філософування давньоруських книжників-любомудрів, 
серед яких Климент Смолятич, Кирило Туровський, Данило Заточеник та ін., котрі інтенційно 

наснажені ідеєю смиренномудрія. Вони підносять смиренномудріє до ролі моральної максими. Думка про 
культуротворчий потенціал смиренномудрія є наскрізною, оскільки дозволяє адекватно сприйняти 

православну християнську традицію та виявити її духовні витоки. 

Ключові слова: духовна спадщина, християнська аскеза, смиренномудріє, патристика, православ'я, 
моральна філософія. 

Актуальність дослідження. У сучасному українському філософському дискурсі концепція 
давньоруського любомудрія займає чільне місце. Ідея особистісного начала, феномен чуда, ідеал святості у 
філософських рефлексіях мислителів Київської Русі нині концептуалізують проблемне поле сучасного 
філософського пошуку, апелюючи до світу ''горнього'', до вищих онтологічних основ людського 
самопошуку. Невипадково головними визначниками світогляду української людини стали кордоцентризм, 
гуманізм, антеїзм, теоантропоцентризм. У цей контекст органічно вписується і проблема смиренномудрія, 
дослідження якої дозволить достотніше сприйняти глибину філософських повчань давньоруських 
книжників та її невиснажуваний потенціал для сучасності. Нині безумовним є те, що духовна cпадщина 
Київської Русі є стрижнем історико-культурологічних та історико-філософських розвідок, центром яких 
стає духовний вимір вітчизняної культури, що позначений беззаперечним авторитетом книжних повчань та 
православного церковного передання та шанобливим ставленням до слова. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні дослідження, які стосуються поглиблення і 

увиразнення цієї проблематики, завершились випуском наукового збірника історико-філософських 
студій, що приурочений до ювілею В. С. Горського та об’єднує кілька поколінь дослідників 
давньоруської культури, а також низкою збірників наукових праць ''Філософські ідеї в Київській Русі'', 
що присвячуються пам’яті філософа. Відомо, що заснована на ідеалі смиренномудрія давньоруська 
філософська традиція є предметом особливого зацікавлення істориків, мистецтвознавців, філософів, 
філологів. О. Гудзенко-Александрук, І. Лисий, О. Вдовина, Ю. Завгородній, В. Любащенко, Т. Целік, 
О. Киричок, Т. Чайка, С. Бондар – це далеко не всі сучасні автори, які продовжують досліджувати 
філософську давньоруську традицію. Численні праці вітчизняних, а також російських (С. Аверинцев, 
М. Громов, В. Мількова, Г. Федотов) та білоруських (Л. Левшун) авторів інтенційно наснажені її ідеями. 

Однак, культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному полі давньоруської традиції 
залишається недостатньо висвітленим і потребує сучасних наукових розвідок.  
Метою дослідження є з'ясування етимології поняття ''смиренномудріє'', а також його культурно-

філософська експлікація.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Немає жодного сумніву у тому, що формування 

філософської культури княжої доби немислиме без достотної експлікації смиренної мудрості. Як відзначає 
В. Горський, образ святості, змальований у ''Києво-Печерському патерику'', уособлює в собі вияв любові до 
Бога та до свого ближнього, що базується на ідеалі смиренномудрості [1: 169]. Саме смиренна мудрість у 
''пантеоні'' моральних чеснот є такою, котра найбільше наближена до любові; тому у Києво-Печерському 
монастирі, – святому місці, про яке йде оповідь у Патерику, панує ''воздержанїе'', ''смирђние'', і, передусім, 
''Божественнаа любовь''. Філософ переконливо доводить, що саме культура Київської Русі була тим 
природним ґрунтом, на якому зростала українська філософська традиція [2: 68]. Відстежуючи семантику 
давньоруського сприйняття слів ''філософ'' та ''філософія'', він робить висновок про те, що ці терміни, які 
народилися в античній культурі, не обмежувались для давньоруської свідомості лише ототожненням з 
''еллінською мудрістю'', а формували ширше розуміння філософії як любомудрія. Тобто, аби удостоїтись 
від сучасників звання ''філософ'', претендент обов’язково повинен був оволодіти книжною премудрістю, 
умів передати цю премудрість іншим, був носієм істини, що вже проголошена і сформульована у Святому 
Письмі. Завдання розуму обмежувались ''службовою функцією щодо віри'' [2]. 

У цьому плані варто підкреслити суттєву відмінність образу мудрості, який плекали книжники, від 
його європейського взірця. Якщо європейська філософія у її сократівському варіанті прокладає собі шлях 
через інтелектуальну здатність до саморефлексії, то києворуська актуалізує сердечну світонастанову. 

Смиренномудріє, що ігнорує мирську суєту, визнає власну гріховність і благоговіє перед Богом та 
його святими угодниками, возвеличується давньоруськими книжниками як якість, без якої неможливо 
закласти фундамент для побудови спасіння. На нашу думку, найближчим до смиренномудрія за 
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смисловим навантаженням є ''фронесис'', що в античній філософії означає практичну мудрість, 
розсудливість, практичний розум. Згідно з Аристотелем, фронесис керує діями, є мистецтвом доброго 
рішення про засоби досягнення мети, проте не може бути запорукою моральності того, хто приймає 
рішення. Словник європейських філософій наголошує, що ''без моральних чеснот, головна серед яких 
стриманість, у фронесисі мало що залишається від чесноти'' [3: 532]. Найбільш адекватно, хоча і не 
повною мірою, відтворює семантику поняття ''смиренномудріє'' слов'янський термін ''целомудріє'', 
відповідниками якого є поміркованість і стриманість.  

Звернемо увагу на те, що поняття смиренномудріє у своїй основі має два корені, похідні від слів 
''смирення'' та ''мудрість'', причому ''смирення'' займає перше місце, випереджуючи ''мудрість''. Отже, на 
наш погляд, поняття ''смирення'' містить у собі головне смислове навантаження, на ньому, передусім, 
акцентована увага дослідника. Біблійна енциклопедія тлумачить смиренність як фундаментальну 
християнську чесноту та засіб усвідомлення того, що людина таки далеко не на все здатна, що вона слабка і 
гріховна. Водночас смиренність потрактована як властивість божественна, адже Бог смиренний тому, що 
Він досконалий. Його покора є водночас Його славою і джерелом усього істинно прекрасного та високого, 
джерелом добра і досконалості, і кожен, хто наближується до Бога і пізнає Його, відразу прилучається до 
божественної покори і її краси. Словник біблійних понять вказує також і на смиренність Діви Марії, на те, 
що з допомогою смиренності Мати Божа стала радістю всього світу, найвищим об'явленням краси на землі. 
У Євангельському тексті Вона каже, що Бог зглянувся на її смирення і це стане запорукою її Божественної 
слави [5]. Смиренність тут названа також початком правдивого покаяння. Вона є відновленням і 
поверненням до істинного стану речей, до правильних понять. Покаяння отримує поживу від покори, і 
висока божественна смиренність − це його плід і вершина. Євангельські слова закликають вчитися 
смирення у самого Сина Божого: "Навчіться від мене, бо Я тихий і серцем покірливий". 

Повний церковнослов’янський словник визначає смиренномудріє за чесноту, антиподом якої є гордість. 
Важливою для нас є заувага про те, що смиренномудрієм, як правило, у Писанні називають смирення. 
''Смирилъ еси и вознеслъ смиренное'', – принижене возвеличиться, а возвеличине принизиться, так 
тлумачаться старозаповітні біблійні тексти пророка Ієзекеїла [5: 622]. Щодо сучасних тлумачень гордості, 
то В. Рожковський називає її однією із головних пристрастей, що полягає у самоствердженні особистого 
буття, яке проявляє себе через нехтування ближніми, самозакоханість, піднесення власних інтелектуальних 
здібностей, нахабство, нігілізм. На думку дослідника, святоотцівські аскетичні літературні джерела 
трактують гордість як ''пухлину душі'', яка нищить не тільки чесноту смирення, а і загалом доброчинне 
налаштування людини [6: 334]. Цікавим, на нашу думку, є спостереження А. Труханова про те, що серед 
кардинальних західнохристиянських теологічних чеснот, до яких відносять мудрість, стриманість, 
справедливість та мужність, місця смиренню так і не знайшлося [6: 336]. 

Що ж стосується розуміння смиренномудрія християнством східного взірця у православній 
інтерпретації цього поняття, то ми знаходимо тут опертя на патристичну традицію, у контексті якої 
смиренна мудрість постає базовою християнською цінністю. Зокрема, у ''Бесідах на тлумачення 
Євангелія від Марка'' святитель Василій, єпископ Кинишемський, наголошує на тому, що Євангеліє 
потребує покори і смирення [7: 148], адже часто ми навіть не помічаємо своїх вад, бо свідомість, яка не 
просвітлена євангельським світлом, не здатна зрозуміти, що є добрим, а що є злим. Відсутність 
євангельського світла він порівнює з пов'язкою на гангренозній рані. Нерідко гріх, що прикритий уявним 
благородством або й софізмом, недобросовісно вибудуваним на євангельському тексті, приймається за 
чесноту. Тоді, наголошує святитель, і з'являються такі висловлювання як ''свята ненависть'' або 
''благородна гордість'', які являють собою викривлену євангельську термінологію. 

Варто наголосити також на змісті молитовних текстів, які пропонує православна традиція для своєї 
пастви, адже саме через молитовне спілкування з Богом людина підіймається до трансцендентного виміру 
свого буття. Тексти молитов, як правило, акцентують нашу увагу на покаянних мотивах, бо покаяння, 
згідно з тлумаченням Іоанна Златоуста, − це ліки, що містять у собі дві складові частини: по-перше, 
усвідомлення своїх гріхів і ''сповідання їх'', а по-друге, велике смиренномудріє, з яким повинно з'єднуватись 
''сердце сокрушенное''. Смиренне серце не ображається, не гнівається, воно завжди готове терпіти 
страждання, а не бунтувати [8: 2]. Молитва перед причастям Іоанна Златоуста також пропонує людині 
проявити дух смиренномудрія – визнати себе перед Всевишнім Богом найбільшим грішником: ''пришедый 
в мир грешныя спасти, от них же первый есмь азъ''. Цього ж навчає і молитва Єфрема Сиріна, що читається 
у Великий піст: ''Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему''. 

Отже, ''смирення'' є першою і найважливішою сходинкою до самовдосконалення, основою 
хрестоносного життя заради наближення до істини. Водночас смиренномудріє полягає у досягненні 
здатності до самообмеження, вміння тримати себе ''в кордонах''. Невипадково Іоанн Ліствичник у своїй 
''Ліствиці'' відводить їй 25-тий ступінь із тридцяти. Досліджуючи феноменологію аскези, С. Хоружий 
акцентує увагу на смисловому вияві цього поняття: ''Глибоке усвідомлення того, що ким би не був ти, чого 
б не досяг, а нема чим тобі пишатися і гордувати, бо сидять в тобі, як і в кожному, падшість і тлін'' [9: 99]. 
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Показовим для києворуської духовної традиції є не лише проголошення любомудрія, а й 
демонстрація його своїм життям. Так-от, про Климента Смолятича читаємо: ''Схимникъ, и зело книженъ, 
и учителенъ, и философ вђлий'' [10: 340]. Власне, ця характеристика являє собою варіант особистої 
реалізації любомудрія, яка у сучасному рефлексивному полі дістала назву практичної філософії. 
Невипадково для києворуських філософів, серед яких імена преподобного інока Нестора Літописця, 
митрополита Іларіона (у схимі Никифора), монаха Іакова, Георгія, митрополита Київського, 
преподобного Феодосія Печерського, Даниїла Заточеника, митрополита Климента Смолятича та багатьох 
інших однією із найважливіших концепцій розуміння мудрості було перетворення одержаних знань про 
істину на керівництво в особистому житті, адже той хто приймав постриг, давав обітницю відсікати свою 
волю, смиренно виконувати волю духовного наставника. 

Таким чином, на відміну від європейського теоретичного способу філософування, що неминуче 
приводить до десакралізації культури загалом, любов до мудрості за часів Давньої Русі мислилась як 
практична мораль. Адже специфіка розуміння філософії як любові до істинної мудрості спонукає тих, 
хто хоче осягнути її, наближуватись, передусім, до джерела цієї істини – Христа Спасителя, котрий 
проголошує євангельськими словами: ''Азъ есмь Путь, и Истина, и Жизнь''. А шлях наближення до Бога є 
не що інше, як придбання Богоподібності, тобто освячення. Ось чому такою важливою для 
давньоруських любомудрів, як і для продовжувачів їх традицій, стає концепція святості, що уособлює 
зміст морально-релігійних пошуків православ’я. 

Серед Києво-Печерський подвижників, чиї житія описані у патерику, є розповідь і про преподобного 
Феодора – князя Острозького, який також прославляється за іночеське смиренномудріє: ''Княжескихъ 
дароношений и всегω суетствїя мирскагω спђшнђ ωтвђргся, Божїихъ же дарованїй, премудре Өеодωре, 
прїискреннђ сподобитися желая, прїялъ еси иноческїй образъ, и въ немъ смиреннымъ послушанїем и 
безмолвнымъ житїем Царю Небесному Благоугождая, получилъ еси ωт Него безсмертныя дары, ихже и намъ, 
чтущимъ тя, получити молися'' [11: 237]. Немає сумніву у тому, що цей тропар, у якому оспівується 
премудрість славного прадіда Василя-Костянтина Острозького, ченця Києво-Печерського монастиря – 
Феодора, слугував за взірець морального удосконалення для багатьох поколінь. Прикметно, що образ цього 
смиренномудрого подвижника засвідчив не тільки глибину православної віри, а й красу його подвигу.  

Домінанту смиренної мудрості напрочуд легко виокремити майже у всіх досліджуваних нами 
джерелах: Києво-Печерському Патерику, у ''Слові про Закон і Благодать'' оповіданні про святих Бориса і 
Гліба, у творах Кирила Туровського, Данила Заточеника, ''Повчанні'' Володимира Мономаха і навіть у 
Літописах. Підкреслимо, що ідеал смиренної мудрості В. Горський розглядає у системі моральних чеснот 
як ступінь, що є найближчим до любові, і як такий, що виплекав образ святості, відтворений у ''Києво-
Печерському Патерику''. Ми ж дозволимо собі звернути увагу на ще один епізод Патерика, а саме на 
повчанні, яке описує духовну колізію між двома насельниками монастиря − дияконом Євагрієм та 
ієромонахом на ім’я Тит. Іноки, котрі мали велику любов між собою, втрачають її і починають 
ворогувати, вважаючи причиною непорозумінь помилки один одного. Спасся ж тільки один із них, хоча 
обидва вправлялись у аскезі, обидва відвідували богослужіння, обидва обрали вузький шлях прямування 
до істини. Агіографічна література підносить лише священика Тита, бо тільки він мав смирення і 
покаяння, і, будучи смертельно хворим, попросив прощення в Євагрія. Євагрій, не пробачивши провин 
брата, помер. Прикметна річ, що той, хто проявив смирення, мудрість через смирення, підноситься, а 
той, хто мав про себе гордовитий помисл, хто виправдовував себе, терпить повне духовне фіаско. 

Звернемось також до ''Слова про Закон і Благодать'', патріотичного твору, написаного у дусі 
християнської риторичної традиції. Відомо, що саме цей твір вперше поклав початок релігійно-
філософській думці в Україні, а в широкому плані − започаткував традицію, з якої виросла 
публіцистична та полемічна література [12: 4]. ''Вельми добрий, і вірний покірний син твій Георгій'', − 
проголошує митрополит Іларіон похвалу Ярославу Мудрому, своєму духовному синові. Відтак, покора і 
мудрість – це і є риси, які заслуговують на те, щоб продовжити подвиг хрестителя Русі – Володимира 
Великого, якого так само возвеличує митрополит.  

Так само ідеалом смиренномудрія інтенційно пронизана літописна література Київської Русі. 
Зокрема, ''Повість врем’яних літ'' розповідає нам про мудру Ольгу: ''І стояла вона, схиливши голову, як 
голубка, у повчання вслухалась'', ''розумна жона похваляє страх Божий''. Лейтмотивом цієї розповіді є 
возвеличення страху Божого, який названий псалмоспівцем початком премудрості. Така ж 
характеристика стосується і святого Володимира: ''І жив Володимир у страсі Божому'' [13: 31, 44]. Та, 
найочевидніше, ідея смиренномудрія проявляє себе у розповіді про обрання ігуменом Києво-
Печерського монастиря Феодосія. Тут ця риса розкривається як найвища чеснота. ''Хто більший від вас, 
як не Феодосій, і найслухняніший, і покірливий, і смиренний'' [13: 74]. Аксіологічна лінія, яку вибудовує 
Антоній для обрання ігуменом іншого інока, чітко вказує нам на пріоритети не лише чернечого життя, а 
й на моральні пріоритети києворуської культури загалом. Однією із найвищих чеснот проголошується 
смиренність, яка здатна привести людину до істинної Любові – християнської максими. І навпаки, про 
безбожного Кончака читаємо: ''Бог гордим противиться, а смиренним подає благодать''. Антиномічним 
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поняттям щодо смирення вважається гординя, зухвалість. Літопис розповідає про інока Ісакія, який 
переміг горді помисли про своє подвижництво юродством [11: 82]. 

Церковний діяч, письменник та проповідник Кирило Туровський, твори якого датуються ХІІ століттям, 
взагалі вважає смиренномудрість деревом життя, початком якому є покаяння [13: 210]. К. Туровський 
вважає стовбуром того кореня благовір’я, адже по вірі отримуємо спасіння, гілками дерева життя 
мислитель називає різноманітні види покаяння: чисту молитву, піст, смирення, сльози, зітхання, а плодами 
покаяння – шляхи до спасіння, серед яких – послух, покора, любов. Кирило Туровський наголошує на тому, 
що, за євангельським вченням, Господь виконає бажання лише тих, хто має страх Божий, спасе тільки тих, 
хто смиренний духом. Ці повчання давньоруського любомудра перегукуються з патристичними 
джерелами, які також закорінені у біблійну і, зокрема, євангельську основу. Так, серед повчань Отечника, 
які знайомлять нас з прикладами глибокого смирення, знаходимо посилання на блаженних отців, які 
стверджували, що чим ближче людина до Бога, тим більше вона усвідомлює себе грішною, адже навіть 
пророк Ісаія, побачивши Бога, назвав себе окаянним і нечистим [14: 280]. 

Рясними цитуваннями біблійних джерел багаті також Повчання Мономаха. Він апелює до 
Євангельських текстів, котрі навчають смиренню: ''Научися, верный человече, быти благочестию 
делатель, научися, по евангельскому словеси, ''очима управленье, языку удержанье, уму смеренье, телу 
порабощенье, гневу погубленье, помыслъ чистъ имети, понужаяся на добрая дела, Господа ради; 
лишаемъ – не мьсти, ненавидимъ – люби, гонимъ – терпи, хулимъ – моли, умертви грехъ'' [15]. 

Важливим для нашого дослідження є той факт, що Володимир Мономах серед багатьох повчань святителя 
Василія Великого, на честь якого він у хрещенні отримав християнське ім'я, виділяє бесіду двадцяту ''Про 
смиренномудріє'', розлого цитуючи її: ''Яко же бо Василий учаше, собрав ту уношу, душа чисты, нескверньни, 
телеси худу, кротку беседу и в меру слово Господне: ''Яди и питью бесъ плища велика быти, при старых 
молчати, премудрых слушати, старейшимъ покарятися, с точными и меншими любовь имети; без луки 
беседующе, а много разумети; не свереповати словомь, ни хулити беседою, не обило смеятися, срамлятися 
старейших, к женам нелепымъ не беседовати, долу очи имети, а душю горе, пребегати; не стрекати учить 
легких власти, ни в кую же имети, еже от всех честь'' [15]. Це устремління князя виливається у молитовний 
порив до Богородиці, яку він просить допомогти йому, а саме: забрати від його убогого серця гордість і 
буйство, щоб не похвалятися марнотою світу цього. Всім відома порада Мономаха дітям про те, як 
перемагати ворогів спасіння. На його думку, цього можна досягнути трьома добрими ділами: покаянням, 
сльозами і милостинею. Отож, як бачимо, далеко не другорядну роль відводить Володимир Мономах такій 
християнській чесноті, як смиренномудріє. Його повчання, що власне й розпочинається смиренним 
визнанням себе ''худим'', тобто недостойним, а діда свого Ярослава – ''благословенним'', власне є ще одним 
підтвердженням смиреномудрості як домінанти духовного життя князя.  

Ще одним важливим свідченням наявності ідеї смиренномудрія у площині києворуського 
книжництва є ''Слово Данила Заточеника, що написав він князю своєму Ярославу Володимировичу''. 
Хоча упорядники хрестоматійних текстів вважають його людиною ''вищого світу'' із почуттям власної 
гідності і високою самооцінкою [13: 213], одначе нам важливо зіставити її із самооцінкою самого автора 
''Слова'': ''Азъ бо есмь, аки она смоковница проклятая: не имЂю плода покаянию; имЂю бо сердце, аки 
лице безъ очию; и бысть умъ мои, аки нощный вранъ на нырищи, забдЂх; и расыпася животъ мои, аки 
ханаонскыи царь буестию; и покрыи мя нищета, аки Чермное море фараона'' [16: 215]. 

Данило Заточеник вживає афоризми про довершений розум, який людина набуває і зазначає, що коли 
вона змириться перед напастями, то стане як золото, яке випробовується вогнем, як пшениця, що 
перетворюється на хліб. Варто визнати, що у контексті давньоруського філософування особливе місце 
належить ''Повіданню про святих Бориса і Гліба'', де чеснота смиренномудрія інтенційно пронизує увесь 
текст. Цю тему доглибно вивчив і висвітлив В. Горський, розкривши ідеал страстотерпця, а також 
Г. Федотов у книзі ''Святые Древней Руси''. Зокрема, В. Горський замислюючись над тим, що ж, власне, є 
найважливішим на шляху моральної доброчесності, який освітлюють святі своїм подвигом, у чому 
моральна значущість цього подвигу, приходить до висновку , що ''безумовна покора меншого старшому, 
навіть ціною життя, – ось той моральнісний імператив, який втілює в життя жертовний подвиг'' [1: 113].  

Отож, смирення аж до смерті, смирення, що унеможливлює падіння у гріховну гординю, смирення як 
вищий прояв любові до Бога, через любов до ближнього (любити ворога, благословляти того, хто 
ненавидить тебе), вільне наслідування хресного шляху, яким пройшов Син Божий, – це, власне, і є 
''будування власного життя за зразком земного подвигу Христа'', що знайшло своє втілення в ідеалі 
страстотерпців Бориса і Гліба. ''Хто, братіє, не подивується великому Смиренню, хто не смириться, сього 
смиренного бачачи?'' [13] – риторично запитує Нестор Літописець. Г. Федотов також наголошує на тому, 
що вільно обраний шлях мучеництва і є наслідуванням Христа і досконалим виконанням Євангелія [17]. 

Відтак, навіть побіжний аналіз духовної спадщини Київської Русі дозволяє зробити висновок про те, 
що морально-релігійні засади філософування давньоруських книжників-любомудрів інтенційно 
наснажені ідеєю смиренномудрія, яку вони підносять до ролі моральної максими. Відсутність цієї ідеї 
унеможливлює адекватне розуміння православної християнської традиції загалом, без неї неможливо 
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уявити смислове навантаження найвищої чесноти християнства – любові. Ця ідея базується на 
духовному одкровенні і є глибоко закоріненою у патристичну традицію, а тому вона значною мірою 
вплинула на формування полемічної культури острозьких книжників-традиціоналістів, які стали 
продовжувачами подвигу смиренної мудрості та підготували ґрунт для кордоцентризму як основної риси 
української філософської традиції. Не важко помітити, що потенціал смиренномудрія у проективному 
просторі давньоруської духовної традиції є надзвичайно потужним. Він виступає смислотворчим 
стрижнем православного світосприйняття, а тому дослідження цієї теми залишається пріоритетним 
напрямком як моральної філософії, так і української духовної традиції загалом. 
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Гуменюк С. М. Культуротворческий потенциал смиренномудрия в проективном пространстве 
древнерусской духовной традиции. 

В статье исследованы морально-религиозные принципы философствования древнерусских книжников-
любомудров, среди которых Климент Смолятич, Кирилл Туровский, Даниил Заточеник и др., которые 
намеренно вдохновленные идеей смиренномудрия. Они преподносят смиренномудрие в роли моральной 
максимы. Мысль о культуротворческом потенциале смиренномудрия является сквозной, поскольку 

позволяет адекватно воспринять православную христианскую традицию и выявить ее духовные истоки. 

Ключевые слова: духовное наследие, христианская аскетика, смиренномудрие, патристика, 
православие, моральная философия.  

Gumenyuk S. M. The Culture Creating Potential of the Obedience in the Wisdom in the Projective Space of 
Old Rus Spiritual Tradition. 

The analysis of the spiritual inheritance of Old Rus is carried out. Moral and religious grounds of 
philosophizing of Old Russ writers, which intentionally have had the idea of the obedience in the wisdom, are 

researched. It is proved that Klyment Smolyatych, Kyrylo Turovskyy, Danylo Zatochenyk bring the obedience in 
the wisdom to the role of the moral maximum. The thought is confirmed that the culture creating potential of the 
obedience in the wisdom allows perceiving the Christian tradition as a whole adequately. This idea is based on 
the spiritual revelation and is deeply rooted in the patristic tradition. The obedience in the wisdom that ignores 
the madding crowd recognizes its own sinfulness and reveres God and his saints, is blessed by Old Rus writers 
as quality, without which it is impossible to lay the foundation to build salvation. Potential of the obedience in 
the wisdom in the projective space of the Old Russian spiritual tradition is very powerful. It is a sense making 

core of the Orthodox worldview, and therefore research on this topic remains a priority as of moral philosophy, 
and of Ukrainian spiritual tradition as a whole. 

Key words: spiritual inheritance, Christian asceticism, obedience in the wisdom, patristics, orthodoxy,  
moral philosophy. 
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кандидат філософських наук 
(Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій) 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО В СТРУКТУРІ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

В статті обґрунтовано, що громадянська компетентність неможлива без становлення людського 
індивіда як сутності, яка органічним чином поєднує індивідуальність та особистість цього індивіда, 

його унікальні і неповторні громадянські якості та особистісний рівень як творчість та 
відповідальність. В сукупності вони створюють єство людини як громадянина, стрижень 

громадянськості людини, таке її ядро, без якого громадянські якості людини неможливі. В структурі 
громадянської компетентності особистості виділено: пізнавальні (когнітивні), діяльнісні 

(процедуральні) та морально-вольові (ціннісні) елементи. 

Ключові слова: громадянська компетентність,індивідуальність, особистість, уявлення, уява, знання, 
переконання, здібності, уміння, навички, воля, громадянські чесноти. 

Постановка проблеми. Громадянська компетентність особистості – це не ізольована якість, яка 
ніяким чином не впливає на саму людину та суспільне оточення. Вона формується, вдосконалюється і 
реалізується не ізольованим чином, а в умовах певного соціального середовища. Тому громадянську 
компетентність потрібно розглядати системним чином як явище, яке глибоко інтегроване в загальний 
формат життєдіяльності особистості і соціуму, в якому вона існує. Отже, у дослідженні головних 
структурних елементів громадянської компетентності потрібно розглядати всі або більшість 
найважливіших чинників, факторів виявлення і актуалізації таких елементів, в тому числі зовнішніх і 
внутрішніх, об’єктивних і суб’єктивних. Такий підхід дасть можливість вичленити і соціальний, 
суспільний зріз громадянської компетентності особистості та її головних елементів, і індивідуальний зріз 
як сукупність, систему або низку системних якостей людини, що характеризують її громадянськість, або 
її компетентність як громадянина країни. 
Мета статті. Поєднання індивідуального і особистісного в людині дає своєрідне "Я", яке лежить в 

основі будь-якої внутрішньої детермінації людської діяльності, а тому складає таке явище, як структура 
громадянської компетентності. Тому метою статті є виділення головних структурних елементів 
громадянської компетентності особистості. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед відомих дослідників явища громадянської 

компетентності особистості і її структурних елементів на Заході – Б. Рассел, Дж. Ролс, С. Верба, Р. А. Даль, 
Х. Мюнклер, в українському науковому просторі цю проблему досліджують –А. Колодій, В. Бех, О. Пометун, 
О. Овчарук, Т. Смагіна, М. Михайліченко, І. Єрмаков, Г. Несен, І. Тараненко, Н. Бібік та інші. 
Викладення основного матеріалу. Будь-який людський індивід, якщо він володіє достатнім рівнем 

творчої сутності, завжди прагне у своїй життєдіяльності певного усвідомлення дій та вчинків. Це 
допомагає йому формувати власні завдання у вигляді потреб, цілей, структурувати свою позицію через 
формування цінностей. Врешті, кожна людина прагне до того, щоб її життя було максимально узгоджене 
з її світоглядом як цілісним розумінням та відчуттям світу, в якому вона живе. Можна сказати, що кожен 
з нас прагне бути цілісним у своїй життєдіяльності і чим вищий рівень першої, тим ефективнішою є 
друга. Це особливо актуальним для людини стає тоді, коли життєві обставини зумовлюють до дій, які 
нерідко суперечать одна одній. Сучасне життя великою мірою нагадує саме такий набір обставин. Тому 
актуальними залишаються думки І. Канта викладені в "Критиці чистого розуму" щодо базової проблеми 
людини, яка хоче керуватися своїм розумом і свободою, – "Отже, все, спорядження розуму при розробці 
того, що можна назвати чистою філософією, насправді спрямовані тільки на згадані три проблеми (Що я 
можу знати? Що я повинен робити? На що мені можна сподіватися? ). А ці проблеми, в свою чергу, 
мають більш віддалену мету, саме визначення того, що потрібно робити, якщо воля вільна…" [1: 658]. 

Безсумнівним, на нашу думку, є той факт, що всі три смисложиттєві проблеми людини, які вирізняє І. 
Кант, насправді є органічними гранями однієї – хто я є і що повинен робити?  

Отже, самоусвідомлення, самовідчуття, самопізнання – це той фундамент, на якому вибудовується 
людська сутність індивіда, стрижень його єства, його "Я". Останнє можна кваліфікувати як основну і 
кінцеву мету життєдіяльності будь-якої людини і одночасно як ядро її світогляду, а тому найважливіший 
чинник поведінки. В контексті дослідження структури громадянської компетентності особистості такий 
висновок відіграє ключову роль, тому, що остання, не може актуалізуватися і втілюватися в 
життєдіяльності особистості поза формуванням власного "Я". Фактично неможливо розвивати і 
структурувати свої інтелектуальні, вольові, мотиваційні та інші громадянські якості, не уявляючи себе як 
щось, як сутність, що повинна характеризуватися певними ознаками, мати свою позицію із 
громадянських проблем тощо. 
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Будь-яка людина є, з одного боку, одиничним, а з другого – загальним. Це зумовлено як одиничним, 
так і суспільним способом людського буття. Тому логічним буде вирізняти в структурі людського "Я" 
такі його взаємопов’язані сутності, як індивідуальність та особистість. 

На сьогодні індивідуальність людини – одна з найпоширеніших тем в площині людинознавства як у 
зарубіжній, так і у вітчизняній науці. Загалом індивідуальність (з латинського individuum – окреме) 
виражає своєрідність, неповторність, унікальність. Індивідуальність конкретної людини – це те, що 
вирізняє її з з-поміж інших людей. Тобто набір таких людських ознак і такою мірою, які і якою 
характеризують саме конкретний людський індивід. Перший, очевидний вимір індивідуальності – її 
фізичні, фізіологічні, психологічні особливості (зріст, пропорції, колір очей, індивідуальні особливості 
зору, слуху, також особливості характеру, темпераменту тощо). 

Показаний рівень індивідуальності є базовим, однак не вичерпує собою всю гаму підстав людини як 
унікальної, своєрідної, неординарної. Потрібно звернути увагу на соціальний вимір індивідуальності. В 
цьому плані її пов’язують з особистістю та інтерпретують як одну з важливих її ознак. Відомий 
німецький філософ ХХ століття Ю. Хабермас стверджує, що тільки та особистість, яка знає, що вона є і 
чим бажає бути – … володіє поняттям індивідуальності [2: 38]. 

Тому індивідуальність дійсно нерозривно пов’язана з особистістю людини. Однак розглядати її як 
одну з властивостей особистості – значить принизити вагу цієї людської сутності. Правдивіше буде 
варіант рівноцінності цих двох важливих сторін буття людського індивіда. В цьому контексті 
оригінальне розуміння індивідуальності формулює В. Муляр. "Так, своєрідність, неповторність, 
активність, творче начало тощо, – зауважує він, – відображають сутнісну глибину індивідуальності, але 
не є самою сутністю останньої. Сутністю індивідуальності… є цілісність особистості, яка проявляється 
як певне ставлення цієї особистості до світу" [3: 125]. Отже, індивідуальність – це сфокусоване 
відображення її цілісності як людини в її різноманітних складових – фізичних, духовних, 
інтелектуальних, емоційних і т. ін. Наскільки людина відбулася як людина – це видно по розвитку її 
індивідуальності. Водночас, індивідуальність фіксує особистісну цілісність людини, показує особливе 
ставлення особистості людини до світу.  

Поняття особистості є навіть більш вживаним, ніж поняття індивідуальності. В буденній свідомості 
нерідко для того, щоб виділити людину чи її особливі якості, вживають не поняття індивідуальності, а 
особистості. Насправді особистість – це такий вимір окремого людського індивіда, який фіксує в ньому 
не стільки оригінальне, неповторне, унікальне, скільки соціальне тобто таке, що репрезентує певний 
соціум, в якому існує індивід. Особистість – це зріз сукупних людських сил певного суспільного 
утворення на рівні окремого індивіда. Звідси випливає, що особистість виступає як дзеркало тих 
суспільних відносин, які домінують в межах життєдіяльності того чи іншого соціуму. Масштаб 
конкретної особистості завжди пов’язаний із відповідним масштабом соціального, суспільного. 

З іншого боку, особистість як і індивідуальність – якісна сутність людини, яка характеризує її не 
тільки як об’єкт суспільних відносин, але і як суб’єкт цих відносин. Особистість – це творець. Творча 
сутність людини має переважно соціальний зміст, хоча фізіологічні властивості мають неабияку вагу. 
Однак особистість – це соціально-творча людина. Вона – не лише дзеркало того середовища, в якому 
живе, але й активний конструктор останнього. І в цьому контексті потрібно сказати про чи не 
найголовнішу ознаку особистості – відповідальність. Ця її сутнісна риса випливає логічно з факту 
органічної єдності особистості та соціуму. Можна, навіть, стверджувати, що історія – результат 
діяльності як соціуму, так і особистості, тому вони однаковою мірою відповідальні за історію. 

Отже, громадянська компетентність особистості неможлива без становлення людського індивіда як 
сутності, яка органічним чином поєднує індивідуальність та особистість цього індивіда, його унікальні, 
неповторні, оригінальні, своєрідні громадянські якості та особистісний рівень як творчість та 
відповідальність. В сукупності вони створюють єство людини як громадянина, стрижень громадянськості 
людини, таке її ядро, без якого громадянські якості людини неможливі. Водночас, єдність індивідуальності та 
особистості в громадянській компетентності людини не вичерпує собою головних її структурних елементів, 
однак є їх серцевиною. Це означає, що особливості конструкції "Я" людини покладають відповідні 
характеристики елементів громадянської компетентності їх конфігурацією тощо. 

Насамперед, необхідно сказати про те, що при визначенні загальної структури громадянської 
компетентності особистості та її головних елементів основна дискусія дослідників відбувається з 
приводу фактично однієї проблеми: включати в таку структуру лише пізнавальні якості людини як 
громадянина чи інші особистісні компоненти структури людини. Враховуючи той факт, що громадянська 
сфера – це особлива сфера життєдіяльності людини і суспільства, яка характеризується підвищеною 
концентрацією соціальної відповідальності, будемо стверджувати, що структура громадянської 
компетентності має обов’язково включати в себе як пізнавальні, так і інші структури. З огляду на це 
вирізнимо такі головні елементи (компоненти) цієї структури: пізнавальні (когнітивні), діяльнісні 
(процедуральні) та морально-вольові (ціннісні). 
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Пізнавальний або когнітивний (від латинського cognitivus – пізнавальний) рівень є базовим серед 
головних структурних елементів громадянської компетентності особистості. До нього варто віднести такі 
якості людини, як уявлення, уява, знання, переконання тощо. Уявлення формуються в результаті 
здатності людини сприймати чуттєво-наочний образ предметів, явищ дійсності, світ загалом. 
Філософські словники кваліфікують уявлення і в так званому вузькому значенні як форму психічного, 
що опосередковує сприймання і мислення [4: 711]. Таким чином, уявлення в духовному житті людини 
виконує фактично два призначення. З одного боку, воно фіксує властивості, ознаки, особливості 
предметів, явищ, процесів у світі як чуттєво даних, з іншого – створює передумови для перетворення 
чуттєвого сприйняття в процес мислення. В пізнавальному рівні громадянської компетентності 
особистості уявлення фіксують особливості громадянської сфери як сфери прав і свобод людини, які 
реалізуються в процесі політичного, економічного, правового, соціального та культурного життя 
суспільства. Громадянські уявлення формуються при реальному, живому зіткненні людини з 
особливостями функціонування правової сфери в країні, переваг та недоліків економіки, соціального 
сектору буття людей, її культурного життя. З іншого боку, громадянські уявлення людини – шлях до 
формування більш сталих образів духовного відображення світу – знань.  

У процесі розвитку знань важливе місце займає також і уява. "Уява – творча здатність людини, яка полягає 
у створенні нових, раніше неіснуючих, образів, ідей у наочно-чуттєвій і абстрактній сферах і виступає 
обов’язковим компонентом усіх видів людської творчості і однією із провідних здатностей "мисленого 
експериментування" в них [4: 711]. Уява хоч не має справи з реальною дійсністю, насправді як форма 
забігання людського духу наперед, створює певні передумови для формування громадянських знань. 

Знання – обов’язкова умова будь-якої компетентності, громадянської в тому числі. Громадянські 
знання – це знання людини про громадянськість, функціонування громадянської сфери життя людини 
загалом. У конкретному виразі громадянські знання передбачають, наприклад, усвідомлення 
інституційного влаштування політичної системи, головних її сегментів. В першу чергу, мова іде про 
знання явища влади як такої, державної та політичної влади, їх структурних елементів – законодавчої, 
виконавчої, судової, принципу демократичного їх поділу (принципу поділу влад), співвідношення влади 
з громадянином, пріоритетність останнього в демократичних системах тощо. Громадянські знання 
обов’язковим чином передбачають усвідомлення не тільки політичної системи, але й громадянського 
суспільства, її відносин в демократичному суспільстві. В цьому контексті важливим змістом 
громадянських знань особистості є знання про інститут політичних партій, їх особливості, способи та 
форми функціонування тощо. Результатом таких знань в сучасному суспільстві є усвідомлення 
гуманістичної, людиноцентричної і людиномірної парадигми функціональних взаємозв’язків як 
всередині кожного із перерахованих учасників політичного життя (політичної системи, держави, гілок 
державної влади, політичних партій, громадянського суспільства тощо), так і між ними. Саме таке 
концентроване знання – ключ до розуміння громадянських прав і свобод особистості в контексті 
функціонування політичного життя суспільства. 

Громадянські знання формуються і в процесі усвідомлення людиною особливостей функціонування 
всіх сфер суспільного життя, місця та ролі особистості в них. Важливими в цьому смислі є знання про 
економічні засади суспільного життя, про власність, способи та форми її функціонування, особливості 
суспільного виробництва та можливості громадян займатися економічною діяльністю. Важливим також є 
знання про способи і форми розподілу результатів суспільного виробництва, критерії їх справедливості. 
Громадянські знання проявляються також і в контексті обміну та споживання результатів економічної 
діяльності суспільства. 

Особливого змісту в громадянських знаннях набуває правова сфера. Мова іде про основні засади 
конституції як юридичного оформлення політичної системи в країні, а також системи законодавства. 
Також важливим є знання про діяльність державних органів, що репрезентують правове життя 
суспільства і людини, специфіку їх функціонування. Ключовим тут є знання людини про шляхи захисту 
своїх прав і свобод і про функціональне призначення державних інституцій, які повинні в своїй 
діяльності керуватися принципом захисту прав і свобод громадян. В цьому контексті актуальним є 
усвідомлення сутності правоохоронних органів юстиції: суду, прокуратури, міліції тощо. 

Не менш важливими для формування громадянських знань особистості є культурно компетентний 
громадянин. Насамперед, мова іде про усвідомлення (знання) сутності культури як сукупності надбань 
всього людства і власного народу, розуміння культури в широкому смислі як поля людських смислів і 
значень, як особливого зрізу абстракції людського як такого з боку його людиностворювального змісту, 
як результату, показника розвитку і практичного втілення людських сил. А відтак у зміст громадянських 
знань особистості необхідно включити знання про свою національну культуру, історію, традиції, мову, 
звичаї тощо. Одночасно це і знання про сучасний світ, історичні та культурні його засади. 

Нарешті в громадянські знання входить і усвідомлення людиною особливостей функціонування 
соціальної сфери життя суспільства і громадянина – очевидно, ключової в тому смислі, що ця сфера саме 
і репрезентує собою усю сукупність прав і свобод громадянина. Знання соціальної сфери – це 
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узагальнення своїх знань про себе як громадянина, про свої права і обов’язки. В структурі громадянських 
знань усвідомлення особливостей соціального життя людини і суспільства – шлях до системного знання 
своїх прав, свобод і обов’язків. 

Найвищою формою пізнавального рівня в структурі громадянської компетентності особистості є 
громадянські переконання. Переконання взагалі – це інтелектуально-емоційне відношення суб’єкта до 
будь-якого знання як до істинного (або неістинного) через єдність доведення і віри [4: 485]. 

Громадянське переконання особистості – це інтелектуально-емоційне ставлення такої особистості до 
свого громадянського знання як до правильного чи неправильного. Це її відношення до громадянського 
знання як до істини, як до громадянської справедливості. Ось чому громадянське переконання в 
структурі громадянської компетентності особистості фактично можна віднести до двох рівнів: 
пізнавального та морально-вольового або ціннісного. Таким чином, громадянське переконання не тільки 
фіксує громадянську істину (сформульовану частіше як ідею справедливості), що характеризує її як 
елемент пізнавального рівня громадянської компетентності особистості, але й виражає ставлення 
особистості до цієї істини як до цінності, яку потрібно втілювати в житті. 

Наступний рівень громадянської компетентності особистості – діяльнісний (процедуральний). Під 
ним необхідно розуміти такі якості особистості, які необхідні для того, щоб потенційний громадянин 
дійсно зміг би втілювати свою громадянськість, досягаючи своїх прав і свобод виконувати громадянські 
обов’язки. Головними елементами цього сегмента громадянської компетентності є, на нашу думку, 
громадянські здібності, уміння та навички. 

Здібності – це складне соціальне утворення, яке характеризує індивідуальність особистості в 
здійсненні своєї життєдіяльності. Як сукупність фізичних і духовних сил, якостей, властивостей та умінь, 
вони виражають собою міру освоєння людиною власної родової сутності. Важливим є те, що здібності не 
задані людині в готовому вигляді, вони формуються нею протягом практично усього життя і в цьому 
процесі соціальне середовище грає ключову роль: воно може актуалізувати і сприяти розвитку одних 
здібностей і стримувати або "заморозити" розвиток інших. Ось чому нерідко людина, перебуваючи в 
одному суспільному середовищі, стає – генієм, а в іншому злочинцем. З іншого боку, варто нагадати, що 
люди від природи володіють певними індивідуальними анатомо-фізіологічними рисами, які в 
подальшому в соціальному середовищі можуть стати здібностями, а можуть і не розвинутися. Тому самі 
громадянські задатки не є вирішальною умовою становлення людини як громадянина: для цього він має 
сформувати відповідні здібності. Передусім, це здібності розуміти основні принципи громадянського 
співжиття і на цій основі формувати здатність уживатися з іншими собі подібними. Така умова вимагає 
навчання у співпраці, співжитті, загалом – здатності до комунікації, а в широкому смислі – здатності до 
суспільності, колективності. 

З іншого боку, громадянські здібності передбачають, передусім, можливість і здатність робити вибір і 
за нього відповідати. Це дуже актуально в тому контексті, що громадянська сфера надзвичайно чутлива 
до ідеї справедливості і так само дуже податлива для масової діяльності людей із метою добиватися 
справедливості. Звідси випливає той потужний зміст суспільної та індивідуальної відповідальності за 
компетентні чи некомпетентні дії людини як громадянина. Звісно, рівень такої відповідальності залежить 
від рівня громадянської суб’єктності людини та відповідного рівня суспільної проблеми, яку дана 
людина вирішує. 

Наступною частиною діяльнісного рівня громадянської компетентності особистості є громадянські 
уміння і навички. Це явища одного логічного порядку, які відрізняються ступенем усвідомленості дій 
людини. Уміння – це практично реалізовані здібності, тому передбачають певний рівень усвідомлення і 
контролю за діями людини. Навички ж, навпаки, є діями, які в принципі не вимагають усвідомлення. 
Навички – це дії, які внаслідок багаторазового повторення стали автоматизованими… Завдяки своїй 
автоматичності, сформовані навички не потребують свідомого керування кожним елементом, що 
входить до їхньої структури [4: 408]. Фактично уміння і навички – різні стадії процесу поступового 
нарощення в діяльності людини одних і тих самих дій і питання полягає лише в тому, коли ці дії стануть 
автоматичними, стереотипними. 

Громадянські уміння і навички більшою мірою стосуються процедуральних аспектів громадянського 
життя особистості. Саме тих, де участь людини нерідко відбувається автоматично або з високою долею 
останньої в силу давно сформованої громадянської позиції та процедурального стереотипу. 

Діяльнісний або процедуральний рівень громадянської компетентності особистості дуже важливий у 
її структурі. Він відповідальний як за стратегічний аспект громадянської діяльності людини, так і за 
тактичний. На цьому рівні людина повинна мати здібності, уміти і мати навички до здійснення всіх 
способів і форм діяльності, які дають можливість реалізувати громадянські права і свободи людини, 
виконувати свої обов’язки. Це вимагає не тільки розуміння "технології" громадянської сфери, яка 
здійснюється, як вже було сказано вище, в політичному, економічному, правовому, соціальному і 
культурному житті суспільства і людини, але і вміння і навичок здійснювати відповідні процедури, 
оперувати такими "технологіями" і знаннями, а також бути готовими змінюватись та пристосовуватись 
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до нових потреб ринку прав і свобод, оперувати і управляти інформацією, щоб активно діяти, швидко 
приймати рішення тощо. Як зазначає Х. Мюнклер, під процедуральною компетентністю розуміється 
поряд із знаннями про склад і обсяг повноважень, якими володіють інститути політичної системи, 
відповідні правові процедури, певні здібності до тактичної і стратегічної взаємодії, щоб політичним і 
правовим чином виступити із своїми цілями і перевагами [5].  

Третім структурним елементом громадянської компетентності особистості є морально-вольовий або 
ціннісний. Він обов’язкова змістовна частина такої компетентності, як і будь-якої компетентності, яка 
визначається як спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу [6: 
6]. Дійсно чого варті громадянські знання людини, її здібності, уміння та навички в цій сфері, якщо вони 
не мають практичного виходу в реальній життєдіяльності? З іншого боку, будь-яка людська діяльність 
опосередкована не тільки потребами, інтересами, цілями, цінностями. Всі ці мотиви діяльності людини 
мають смисл лише тоді, коли отримують певну вольову підставу, без останньої вони перетворюються на 
прості мрії, до яких людина може ніколи і не дійти. Громадянське життя особистості – не виняток, воно 
так само підпорядковане вольовим засадам, як і будь-яка сфера людського буття.  

Отже, даний структурний елемент громадянської компетентності особистості характеризує останню з 
двох взаємозв’язаних позицій: з боку волі людини і з боку її ставлення до базових людських цінностей як 
громадянських. Воля говорить про наявність необхідного прагнення, необхідної сили людини для 
реалізації своєї громадянської позиції. Це дуже добре ілюструється на прикладі людей, які володіють в 
принципі однаковими знаннями та вміннями, дотримуються близьких поглядів та переконань в житті, 
але з різною мірою рішучості та інтенсивності виконують одні і ті самі цілі та завдання. Одних труднощі 
примушують "зійти з дистанції", а інших, навпаки, стимулюють до дій із подвійною енергією. Відповідь 
криється у феномені волі. Вона – вічний супутник людини як істоти, яка характеризується творчістю і 
завдяки останній завжди виходить за своє наявне буття. Таким чином здійснюється самовдосконалення 
людини як істоти і будь-якої конкретної людини як творчої сутності, що прагне самореалізації. Із цієї 
позиції воля характеризує людину як носія вчинку, який не відбувається без певних зусиль. Воля завжди 
актуалізує свободу, вона і є практичною реалізацією свободи людини. А свобода ніяк не втілюється як 
через активну діяльність. Звідси випливає, що воля органічно пов’язана з соціальною активністю 
людини. Ось чому саме активність є істинною характеристикою суб’єкта, головною ознакою, яка 
відрізняє його від об’єкта. Об’єкт дозволяє і допускає із собою різні маніпуляції. З суб’єктом такого не 
спостерігається, оскільки його позиція виявляється при ініціативному розвитку здатності до активної, 
внутрішньої детермінованої дії. Громадянська компетентність особистості як вольовий процес – саме 
така активність людини, яка детермінується зсередини, а не ззовні. 

Воля – не тільки сила людини, своїм вектором вона вказує на певне ставлення людини до того чи 
іншого явища, процесу громадянського життя як до такого, що має певну суспільну та індивідуальну 
вагу, певну цінність. Таким чином, воля так чи інакше актуалізує проблему моралі, дихотомію добра і 
зла в певних координатах особистісного світогляду. Ось чому і громадянська компетентність особистості 
у своїй структурі та реальному виразі неможлива без відповідного аксіологічного, ціннісного, морально-
вольового компонента. 

Ціннісний компонент громадянської компетентності особистості можна кваліфікувати як компонент 
громадянських чеснот людини. Він включає норми, настанови, цінності та якості, що притаманні людині 
як громадянину. Очевидно, що стрижневим елементом системи громадянських цінностей є цінність 
громадянськості. Х. Мюнклер називає цей рівень громадянської компетентності габітуальним, який 
передбачає наявність здібностей (навичок) та внутрішніх настанов, необхідних для того, щоб знання про 
устрій політичної системи і про реально існуючі шляхи вирішення виникаючих проблем доповнювались 
відповідною практичною активністю [5]. Когнітивна і процедуральна компетентність потребує 
габітуального імперативу, щоб знання обернулися прагненням до конкретних дій. На думку німецького 
вченого, така компетентність набуває тим більшого значення, чим менше поставлені цілі відповідають 
вузько особистим інтересам, меркантильним приватним розрахункам окремих діючих осіб. Адже в її 
основі лежить громадянськість як стрижень всієї ціннісної системи громадянина. 
Перспективи подальшого дослідження. Серед основних морально-етичних, ціннісних якостей 

громадянина треба назвати такі, як гуманізм, людяність, толерантність, повага до Батьківщини, держави 
та її символіки; повага до народу, його традицій та мови; поважання таких базових цінностей, як 
свобода, рівність, солідарність, порозуміння та інші. Формування цих громадянських чеснот у структурі 
цінностей громадянської компетентності особистості в умовах трансформаційного суспільства і є, на 
нашу думку, актуальною проблемою для подальших наукових досліджень соціальної-філософії, 
культурології, психології, педагогіки,тощо. 
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Лазурина Н. П. Взаимосвязь индивидуального и личностного в структуре гражданской 
компетентности личности. 

В статье обосновано, что гражданская компетентность личности невозможна без становления 
человеческого индивида как сущности, которая органически объединяет индивидуальность и личность 

этого индивида, его уникальные и неповторимые гражданские качества и личностный уровень 
творчества и ответственности. В соединении они создают суть человека как гражданина, стержень 

гражданственности, ядро без которого гражданские качества невозможны. В структуре 
гражданской компетентности личности выделены: познавательные (когнитивные), деятельные 

(процедуральные) и морально-волевые (ценностные) элементы. 

Ключевые слова: гражданская компетентность, индивидуальность, личность, представления, 
воображение, знания, убеждения, способности, умения, навыки, воля, гражданские достоинства. 

Lazurina N. P. The Interrelation of Individual and Personal in the Structure of Personality Civic Competence. 

The article substantiates the impossibility of civic competence without the human being formation as an entity that 
combines organically individuality and personality, unique civil qualities and the personal level such as creativity and 
responsibility. They together create the human nature as a citizen and the core of citizenship. They also compose such 
a core without which human qualities are impossible. However, the unity of the individuality and personality doesn’t 

draw out its principal structural elements, though it is considered to be the core. Main elements of the structure: 
cognitive, procedural and moral are singled out. The cognitive level is the basic level among the main structural 

elements of the personal civic competence. Here belong such human qualities as imagery, imagination, knowledge, 
believes etc. The civil knowledge is formed in the process of functioning all social life spheres and a personality role in 
it. The procedural level includes the qualities that are necessary for a potential citizen to personify his / her citizenship, 

achieving his / her rights and freedoms as well as to perform his / her civil duties. The primary elements of this civic 
competence segment are civil abilities, skills and habits. At this level a man must have abilities and skills to carry out 

all ways and forms of activity as well as to perform his / her duties. The moral component is the third structural 
element of the personal civic competence. This structural element characterizes the given competence from two 

interrelated points: from the point of view of the man’s will and its attitude to basic human values as well as civil ones. 
Therefore the personal civic competence in its structure is impossible without appropriate axiological, evaluative and 

moral components. The evaluative component of the personal civic competence can be defined as a human civic 
virtues component. It includes standards, guidelines characteristic for a man as a citizen. 

Key words: civic competence, individuality, personality, imagery, imagination, knowledge, believes, abilities, 
skills, habits, will, civil virtues. 
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ОНТОЛОГІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКА НАУКА ПРО ДОСТАТНІ ПІДСТАВИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ 

У статті досліджено еволюцію змісту онтології у ХХ столітті. Проаналізовано смислові зв'язки між 
онтологічними поглядами М. Гайдеггера, Н. Гартмана, Ж.-П. Сартра, С. Франка. Обґрунтовано, що в 
сучасне трактування онтології треба покласти пріоритет духовного над матеріальним. Доведено, що 

онтологію варто розуміти як науку про достатні підстави буття людини. 

Ключові слова: онтологія, буття, суще, духовне, матеріальне, особистісне начало, знеособлене начало. 

Постановка проблеми. За умов надзвичайної динаміки індивідуального та суспільного буття людина 
втратила критерії для оцінки процесу і результатів власної діяльності й опинилася в стані антрополого-
глобальної катастрофи. Ці факти свідчать про те, що порушені достатні підстави людського існування. 
Втративши власну значущість і цінність, людина перетворилася в ніщо [1: 377]. У цих умовах філософія, на 
жаль, розмінялася на другорядні питання. Час потребує з’ясування онтологічних засад людського буття, які 
були б вищі за економічні, соціально-політичні, правові, культурні умови життєдіяльності людини. Цю зраду 
філософії своєму покликанню М. Гайдеггер назвав "забуттям буття". Тому дослідження онтологічних засад 
індивідуального і суспільного буття є надзвичайно актуальною проблемою. Розв’язання онтологічної 
проблеми – це питання виживання людства в умовах антрополого-глобальної катастрофи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо проаналізувати, коли і в яких умовах 

актуалізувалося питання онтології, то можна побачити, що це відбувалося в критичні періоди 
життєдіяльності того чи того суспільства. Інтерес до онтологічної проблематики (онтологічний поворот) 
розпочався у 20-ті роки ХХ ст. Після Першої світової війни європейська людина вперше відчула свою 
безпритульність у світі, бо порушились усталені підстави життєдіяльності. Онтологічний поворот у 
філософії пов’язаний із феноменологією і здійснювався, передусім, М. Гайдеггером, Н. Гартманом. У 
марксистській філософії онтологічна проблематика трактувалася як вчення про форми руху матерії. У 
незалежній Україні розвиток онтології пов’язаний із працями Г. Аляєва, А. Баумейстера, В. Гусєва, 
О. Герасимової, С. Куцепал, В. Лісового, В. Окорокова, В. Петрушенко, М. Поповича, М. Симчича та ін. 

Отже, мета статті – довести, що предметом онтології є аналіз достатніх підстав буття людини, що 
передбачає розв’язання таких завдань: по-перше, проаналізувати основні підходи до трактування 
онтології у ХХ ст., по-друге, сформулювати авторське розуміння її предмету.  
Виклад основного матеріалу. Дослідження предмету онтології у російській філософії було 

детерміновано тією катастрофою, у якій опинилася Росія після Жовтневого перевороту 1917 р. С. Франк 
доходить висновку, що питання про структуру буття має передувати визначенню предмету онтології. 
"Починаючи викладати проблеми <…> онтології, ми маємо, передусім, поставити загальне питання про 
формальну будову буття…" [2: 53]. Філософ критикує чинні підходи до розуміння онтології і зазначає, що 
найпоширеніша помилка полягає в тому, що буття загалом намагаються пояснити через поняття з обмеженим 
змістом, а саме визначають його зміст через єдність, множинність, матерію, дух, тобто "онтологічні теорії 
намагаються підвести буття загалом під якесь одне поняття з визначеним, тобто обмеженим змістом" [2: 53]. 
Це твердження має принципове значення, бо конкретне поняття, маючи обмежений зміст, не здатне 
окреслити зміст онтології. Варто погодитися, що така онтологія хибна за своїми засадами.  

Продовжуючи розмірковувати над структурою буття, С. Франк доходить висновку, що воно є 
органічною єдністю множинностей [2: 54], тобто жодну частину буття не можна помислити поза 
зв’язками з іншими частинами. Лише разом вони утворюють органічну єдність. Урешті-решт С. Франк 
робить висновок, що в основу онтологічних роздумів варто покласти ідею "всеєдності буття" [2: 55]. 
Безумовно, ідея єдності буття відіграє суттєву роль в онтології. "Буття логічно не мислять інакше як у 
формі єдності розмаїття або розмаїття на ґрунті відвічної первісної єдності" [2: 59]. На основі цього 
твердження філософ закономірно критикує матеріалізм, спіритуалізм, дуалізм за те, що вони однобічно 
трактують онтологію й формулює власне уявлення про її зміст. 

С. Франк уважає, що проблема онтології не в тому, щоб відшукати якусь приховану субстанційну 
сутність буття, а в тому, яке буття є істинним, тобто в тому, щоб побудувати правильну й адекватну 
систему буття як єдності між різними його сторонами [2: 71]. Висновок про те, що буття є єдністю 
різних його структур змушує філософа з’ясовувати, що це за сторони. Такими сторонами є ідеальне 
(позачасове) і реальне (часове), між якими є органічний взаємозв’язок. Онтологічний аналіз доводить, що 
"не існує двох відсторонених світів – ідеального і реального, – а є єдине буття, що має дві сторони, або 
начебто два виміри" [2: 73]. С. Франк формулює нові засади онтології, які, на його погляд, мають 
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ґрунтуватися на єдності багатоманіття: єдності духовного й матеріального, позачасового й часового, 
сталого й рухливого [2: 85]. 

Отже, істинне буття є поєднанням матеріального й духовного, яка у кожний момент часу має 
конкретний вигляд. С. Франк долає крайнощі матеріалістичного та ідеалістичного розуміння онтології. У 
пізнішій праці "Незбагненне" філософ остаточно віддає пріоритет духовному: "Духовне буття в 
найузагальненішому його сенсі є підстава й корінь реальності безпосереднього самобуття" [3: 394]. 

Для буття, з позиції С. Франка, характерна цілеспрямованість, тому воно ніколи не може носити 
усталеного характеру. Для цілісного осмислення буття треба визнати, що воно завжди намагається вийти за 
межі сущого, що і є його метою, а саме: до належного. Орієнтація буття на належне змушує філософа 
зробити висновок, що онтологія органічно пов'язана з етикою [2: 86]. Ідея цілеспрямованості буття 
знаходить подальшого розвитку в таких роздумах: "Через те що буття є єдністю розмаїття, то його розвиток 
має прямувати в бік найбільшого заглиблення єдності та найбільшого розвитку розмаїття" [2: 91]. 
Уважаємо, що цей фундаментальний висновок має бути покладений в основу життєдіяльності людини й 
суспільства, але він, на жаль, досі навіть не осмислений філософами. Реалізація такого уявлення про буття 
потребує певного типу людини, а тому філософ переходить до аналізу людини. "Розвиток особистості і 
ґрунтоване на ньому заглиблення й зміцнення солідарності між людьми чи, так само духовний розвиток, 
який іде водночас у напрямові особистого духовного розвитку чи розвитку суспільної єдності – ось 
загальний ідеал, що випливає з онтологічного обґрунтування етики на принципі всеєдності" [2: 91].  

Духовний розвиток – це не лише розвиток людської особи, а й водночас зміцнення солідарності між 
людьми. Таку форму суспільного буття С. Франк називає ідеалом. Ідеал не перебуває в сьогоденні: він є 
складником можливості. Ідеал – це те, що можливе й належне. Водночас ідеал – це не абстракція, а певна 
конкретність. На основі ідей етичної онтології С. Франк висновує, що етичним ідеалом є "конкретна 
повнота духовного развитку" [2: 91] як людини, так і суспільства.  

Отже, С. Франк розуміє онтологію як науку про фундаментальні структури буття, а саме: буття – це 
єдність матеріального й духовного. Але він зупинився перед проблемою, хто буде її реалізовувати, тобто, 
який тип людини здатний до цієї діяльності. Відповідь на це запитання вимагала переглядів поглядів на 
людину, а точніше відмови від концепту "кожна людина – особистість". Підхід С. Франка до розуміння 
онтології розвиває сучасний український філософ М. Булатов. На його думку, онтологія розкриває 
сутнісне співвідношення буття й свідомості. Суб'єкт (людина) й об'єкт (світ людини) постають як цілісне 
утворення [4: 69]. Уточнимо цю думку: онтологія має встановити співвідношення матеріального й 
духовного в життєдіяльності людини, щоб буття мало достатні підстави свого існування.  

Визнаємо плідність підходу М. Гайдеггера, що сутність онтології неможливо визначати ані з 
матеріалістичних, ані з релігійних позицій. Її варто досліджувати з позиції єдності людини й світу. 
Філософ виступає проти раціоналістичного світогляду, доводячи, що він не розрізняє буття й суще, а 
тому нездатний пізнати смисл буття, який полягає в присутності. Кризовий стан ХХ століття примушує 
мислителя поставити в центр людської свідомості й філософії зокрема проблему буття. Так, на початку 
своєї праці "Буття і Час" (1927), зазначає, що онтологія як наука має передувати всім конкретним 
науковим дослідженням [5: 10-11]. М. Гайдеггер вносить у проблематику онтології нові ідеї: буття – це, 
передусім, присутність людини, моє буття – Dasein [5: 12-13], що завжди фіксувалося на основі 
використання особових займенників "Я є", "Ти є", "Я є у світі", "Я перебуваю…" [5: 42]. На основі цих 
методологічних засад сформульоване завдання для онтології, а саме: аналіз присутності має бути 
першочерговим завданням онтології та її смислом [5: 183]. Осмислюючи ці роздуми, зазначимо, що 
філософ об’єднує людину і світ, установлює між ними органічні взаємозв’язки і тим самим долає 
недоліки попередніх філософських систем.  

Присутність людини в бутті філософ описує за допомогою екзистенціалів: страх, розуміння, 
тлумачення, мова, стурбованість, тимчасовість та ін., на основі яких характеризує повсякденні 
психологічні переживання людини. Намагаючись усвідомити зміст екзистенціалів, А. Баумейстер пише, 
що німецький філософ на їхній основі створює специфічну онтологічну біографію, що базується на 
"прихованих нормативних засновках, які жодним чином не пояснює і не витлумачує в межах 
запропонованого нам наративу" [6: 107].  

Уважаємо, що екзистенціали характеризують внутрішній світ людини з різних боків, точніше, 
описують дві різні форми буття: несправжню й справжню. Несправжня форма буття людини виступає у 
філософа під назвою ''безособова суспільність'', що характерна для посередності, безродної людини (das 
Man). Такі екзистенціали як балачки, цікавість, двозначність, падіння та покинутість характеризують 
знеособлену суспільність. Так, наприклад, падіння М. Гайдеггер розглядає як забуття істини буття [7: 
 203] і зазначає, що воно веде до відчуженості, спустошеності людини й марної праці [5: 178], а ми 
доповнимо: воно є вирішальною тенденцією життя. Ці екзистенціали означають, що людина тікає від 
самої себе й губить себе. "Суще якраз у своїй повсякденності загубило себе і ''живе'' в падінні геть від 
себе…" [5: 179]. Екзистенціал падіння у М. Гайдеггера набуває ще й іншого значення, а саме: "уміння-
бути-у-світі" [5: 179], але, на наш погляд, це звичайне соціально-психологічне пристосуванство. Якщо 
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перейти на понятійний апарат концепції чотирьох рівнів розвитку сутнісних сил людини [8], то це 
означає, що людина у своєму повсякденному житті губить своє особистісне начало, покликання, тікає від 
своєї сутності, отже деградує. Уважаємо, що зануреність у повсякденність призводить до нездатності 
відчувати й бачити різницю між існуванням і сутністю. Отже, екзистенціал падіння певним чином 
збігається за змістом з поняттям відчуження.  

Гайдеггерове поняття "вміння-бути-у-світі" (пристосуванство) узалежнює людину від середовища, 
вона стає схожою на інших. Цю рису людини філософ називає посередністю, яка постає як певний тип 
буття. "Ця посередність <…> слідкує за будь-яким виключенням. Усяка перевага безшумно 
подавляється. Усе оригінальне тут же згладжується як здавна відоме" [5: 127]. Орієнтація на 
посередність (те, що визнається більшістю) виключає належне й шляхетність. Посередність слідкує за 
тим, щоб усе було схоже одне на одного, щоб не було нічого оригінального. Але посередності цього 
замало. Її метою є "зрівнянням усіх буттєвих можливостей" [5: 127]. Орієнтуючись на серединність, 
людина вбиває в собі можливість розвитку, стає такою як усі – людиною маси. Посередність формує 
смаки й таке явище як публічність. У цих роздумах М. Гайдеггера щодо характеристик посередності 
вбачаємо певну кореляцію щодо ознак людини маси Х. Ортеги-і-Гассета.  

Для характеристики посереднього буття М. Гайдеггер уводить поняття "das Man", що описує 
несправжнє існування людини. Людина живе в безособовому світі, де все носить анонімний характер, де 
не має суб'єктів діяльності, а панують гадки натовпу. Таку характеристику буття філософ визначає як 
повсякденність. Припускаємо, що з одного боку, М. Гайдеггер розумів негативні риси посереднього 
існування, а, з іншого, – він, можливо, не бачив шляхів виходу з нього. 

Справжню форму буття утворюють індивіди, що піднялися до рівня самості, рівня essentia. Такі 
екзистенціали, як прихильність, розуміння, тлумачення описують присутність людини в бутті з 
позитивного боку. Серед них найважливіше місце належить турботі. Людина мусить турбуватися не лише 
про сьогоденне буття, а й про майбутнє. Турбуючись про майбутнє, вона повертається до своєї власної 
сутності. Основою такої переорієнтації є совість, що скеровує людину на відродження самості-особистості. 

Аналіз життєдіяльності людини в контексті двох форм її буття: несправжньої (повсякденність, 
посередність або безособовість) й справжньої (форма самості) дозволяє зробити висновок, що М. Гайдеггер 
мислить у контексті дихотомії: існування – сутність, що було започатковане ще Томою Аквінським. Das 
Man (посередність, повсякденність) – це існування, а самість – це сутність. Отже, філософ визнає наявність 
ієрархії серед людей й виділяє два рівня їх розвитку: посередність й самість. Остання виходить за межі 
посереднього існування, здійснюється очищення свідомості від певних догм і темних плям, якими 
посередність сама себе обмежила. У результаті відбувається вихід людини за межі повсякдення, очищення 
свідомості, посередність перетворюється на самість, а буття набуває нової якості. 

Погляди М. Гайдеггера на проблему буття розвиваються. Так, у праці "Лист про гуманізм" він пише, 
що сутність людини варто пояснювати, виходячи із можливості. У цьому твердженні філософ відходить 
від власної точки зору, що пов’язувала буття людини з дійсністю. М. Гайдеггер розглядає буття як 
можливість [7: 194]. У цьому твердженні філософ заперечує власні погляди, що були сформульовані в 
"Бутті і Часі", що сутність людини в присутності. Сьогодні незаперечним концептом у гуманітарних 
науках виступає твердження: кожна людина – особистість, яке означає, що сутність людини знаходиться 
в дійсності. За такого підходу дійсність заперечує можливість. Отже, сутність буття людини не в 
дійсності, а в можливості та належному. 

Акцент М. Гайдеггера на можливому дозволяє зробити висновок, що сутність визначає існування. 
Осмислюючи власні роздуми, філософ змушений написати, що проблема буття людини лише на шляху 
до осмислення [5: 437]. Чому так сталося? Питання про буття для європейської філософії й для німецької 
зокрема було в 1927 році не настільки актуальним, як для російських філософів, що пережили 
Жовтневий переворот 1917 року й стали свідками соціогуманітарної та духовної катастрофи. На відміну 
від М. Гайдеггера, С. Франк зрозумів, що буття треба розглядати в єдності всіх його аспектів. Проблема 
онтології для російських філософів мала більш значущий характер, ніж для М. Гайдеггера. 

Що змусило М. Гайдеггера зробити висновок, що філософія лише знаходиться на шляху до 
осмислення проблеми буття? Сутність перестала відігравати вирішальну роль у життєдіяльності людини. 
На поверхні життя панувала посередність, людина маси, яка на основі "калькуляційного мислення" (М. 
Гайдеггер) досягла очевидних успіхів у науково-технічній сфері, але мислитель бачить її гуманітарну 
обмеженість. Водночас він усвідомлює безсилля самості щодо впливу на посередність. Буття опинилося, 
з одного боку, під тиском посередності, а, з іншого, – самість була нездатною конструктивно впливати на 
знеособлені процеси, що відбувалися в європейському суспільстві. Можливо, цей стан буття змусив 
філософа сказати: "Буття все ще чекає, поки Воно саме стане справою людської думки" [7: 197]. Отже, 
буття опинилося в стані очікування. У такому ж стані опинився й сам філософ: стати на позицію 
серединності не міг, бо це не шлях філософа; стати уособленням буття й порушити рівновагу в бік 
самості він не наважився. Цю нашу гіпотезу підтверджує життєвий шлях філософа. У 30-ті роки 
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М. Гайдеггер не спромігся стати концептуальним персонажем. В умовах, коли філософ не наважується 
бути концептуальним персонажем, то на арену історії виходили посередності типу Гітлера чи Сталіна.  

Незважаючи на те, що М. Гайдеггер не зміг стати концептуальним персонажем свого часу, його 
роздуми плідні. Він пов'язав буття з людиною й можливістю і обґрунтував дві його форми: посередність і 
самість. На жаль, філософ обернув метафізичний зміст у міфічну форму, що породило необґрунтовану 
багатозначущість його філософії і відобразило внутрішні протиріччя фундаментальної онтології й 
життєвого шляху самого філософа. 

Н. Гартман у праці "Стосовно засад онтології" (1933) поділяє гасло феноменологічного руху: "до 
самих речей", а тому намагається за будь-яку ціну відшукати, що існує само собою, незалежно від 
свідомості. Філософ справедливо критикує фундаментальну онтологію, що замінила питання про суще 
питанням про сенс буття, а тому онтологічна проблематика прийняла суб'єктивний відтінок. Критикуючи 
М. Гайдеггера, він пише, що його точка зору "зводиться до того, щоб визнати недійсним і позбавити 
права на існування все надіндивідуально духовне, увесь об’єктивний дух…" [9: 152]. Ці висновки мають 
певний сенс, бо дійсно автор фундаментальної онтології зосередився на людському бутті, на 
суб'єктивних переживаннях людини (екзистенціалах) й недооцінив загального. Тому Н. Гартман мав 
право сказати, що М. Гайдеггер відрікся від "найбільш цінного, що було усвідомлене німецькою 
філософією в епоху її розквіту (від Канта до Гегеля). Швидше, вона робить просто таки незбагненним 
найвищій шар буття – шар історичного духу…" [9: 152].  

Н. Гартман розділяє позицію М. Гайдеггера, що феномени можна характеризувати в аспекті існування 
(existentia) й сутності (essentia), але в дусі постмодерної філософії замінює їх своїми поняттями. Усе суще 
він поділив на ось-буття й так-буття, що незалежні одне від одного [9: 236-237]. Поняття "ось-буття" 
означає факт існування, утім, як "так-буття"– сутнісні характеристики сущого. Поняття ось-буття описує 
безпосереднє існування людини, утім, як так-буття характеризує сутнісні сторони того, хто присутній 
[9: 237]. Ось-буття – це те, що є, – продукт дійсності, тоді, як так-буття результат активних зусиль людини. 

У процесі аналізу структури буття Н. Гартман доходить висновку, що воно має ієрархічний характер: 
нижчий ступінь буття перебуває в матерії, а вищий – в дусі [9: 205]. "Головних шарів чотири: фізично-
матеріальний, органічно-живий, душевний, історично-духовний. Кожний із цих шарів має свої власні 
закони й принципи. Більш високі шари буття повністю будуються на більш низьких, але визначається ним 
частково" [10: 322]. Кожний рівень буття достатньо автономний, бо має власну детермінацію. Вищі рівні не 
можуть існувати без нижчих, тоді як останні здатні до самостійного існування. Життєдіяльність індивіда 
охоплює всі рівні буття. Звідси стає зрозумілим, що не можливо дати вичерпний опис буття. Отже, в основі 
онтології має лежати не присутність людини у світі, а діалектика, що має пов'язувати в єдину систему різні 
рівні буття. "Метафізика, побудована на одному-єдиному принципі чи на одній-єдиній групі принципів (як 
її раніше завжди конструювали), тому є неможливою. Усі сконструйовані картини єдності світу хибні – як 
''метафізика знизу'', так и ''метафізика зверху'' (виходячи з матерії чи духу)" [10: 322]. 

Онтологія Н. Гартмана постає як ієрархічна цілісність нижчих і вищих форм буття. Це дійсно момент 
істини. Буття може бути збережено лише через рівновагу між різними його структурними рівнями. 
Філософ зупинився перед проблемою, що діяльність людини має складати єдність з нижчими формами 
буття. "Єдність реальності – це головне в єдності світу" [9: 208]. Це та вершина, до якої дійшов філософ у 
розумінні онтології. 

У 30-ті роки ХХ століття руйнівний вплив людини на нижчі форми буття (неживу й живу форми руху 
матерії) був ще непомітний, але теоретично його передбачив В. Вернадський. Сьогодні цей вплив 
очевидний. Виходячи із ідеї Н. Гартмана щодо рівноваги різних форм буття, варто сказати, що 
онтологія,передусім, має ґрунтуватися на єдності духовних й матеріальних складників. Сьогодні на 
цьому принципі має бути побудована не лише онтологія, але й практична діяльність людина. Онтологія 
має набути практичного значення.  

Ж.-П. Сартр переосмислює проблеми онтології на основі феноменології, що відкинула дуалізм 
свідомості й сутності. "Видимість не приховує сутність, а виявляє її, вона є ця сутність" [11: 9]. Буття з 
позиції феноменології "виявляє саме себе; воно виявляє і свою сутність, і своє існування…" [11: 9]. 
Французький філософ продовжує ідеї М. Гайдеггера й уводить в буття суб'єкта й формулює вимогу: 
суб'єкт має "бути-свідомим". Свідомість, яка протиставляється буттю як в матеріалізмі, так і в ідеалізмі, 
філософ робить буттям: "свідомість є буттям" [11: 15].  

Ж.-П. Сартр, у контексті поглядів Н Гартмана щодо єдності реальності, формулює фундаментальне 
питання: "Якими мусять бути людина і світ для того, щоб відношення між ними було можливим?" [11: 
40]. Сам факт цього запитання говорить про те, що буття може бути зруйновано. Щоб цього не сталося, 
людина має знайти форму єдності. Пошук відповіді на цю нагальну проблему задає загальний контекст 
дослідження. Ж. П. Сартр замислюється над запитанням: "Чи є якась поведінка, яка розкриває мені 
зв'язок людини зі світом?" [11: 40-41]. Це запитання варто уточнити: який тип людини здатний 
забезпечити органічні відносини зі світом?  
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Філософ замислюється над природою буття та його походженням, послідовно аналізує й доходить 
висновку, що існує дві його модальності: буття в-собі і буття для-себе. Буття в-собі не здатне про себе 
нічого сказати, воно не усвідомлює себе і дуже часто пов’язане з негативною поведінкою. Аналогом 
буття в-собі є життєдіяльність низької (Конфуцій), природної, інстинктивної людини (І. Кант, 
Ф. Шеллінг, Г. Гегель). Буття в-собі обмежене: людина залишається тотожною своїм природним 
потребам, не здатна породити нові форми буття. "Буття в-собі не може бути ані власною основою, ані 
основою інших видів буття, то основа взагалі приходить у світ через для-себе" [11: 142]. Уважаємо, що 
буття в-собі Ж.-П. Сартра тотожне ось-буттю Н. Гартмана. 

Буття для-себе народжується із буття в-собі. Цю діалектику Ж. П. Сартр описує так: "Для-себе – це в-
собі, яке втратило себе як у-собі, щоб заснувати себе як свідомість" [11: 142]. На наш погляд, аналогом 
буття для-себе є життєдіяльність людини маси (Х. Ортега-і-Гассет), посередньої людини (Конфуцій, 
Платон, Дж. С. Мілль, О. Герцен, К. Леонтьєв). 

Таїна буття, з позиції Ж.-П. Сартра, – це розкриття механізмів трансформації буття в-собі на буття 
для-себе. Філософ пише: "Тільки розв’язавши питання про походження для-себе і природу феномену 
світу, метафізика матиме змогу підступити до різних проблем…" [11: 843]. У сфері предметно-
практичної діяльності людина навчилася трансформувати речі в-собі на речі для-нас. На думку філософа 
на порядку денному стоїть проблема як буття в-собі перетворювати на буття для-себе. Для розв'язання 
цієї проблеми потрібні як зовнішні, так і внутрішні умови. 

Уважаємо, що онтологія дає дві настанови, що "можуть правити за основу метафізики: передусім, 
усякий процес заснування себе – це розрив тотожності-буття в-собі, відступ буття відносно себе самого і 
поява присутності собі, або свідомості" [11: 836]. Так, буття для-себе починається з "cogito", але 
основною його характеристикою є цінності [11: 157], які, на жаль, недостатньо впливають на життя. 
Людина має подолати природне в-собі за рахунок народження свідомості і зробити себе самопричиною. 
Отже, свідомість стає неатизацією буття в-собі. Людство загальмувалася на стадії буття в-собі. 

Усвідомлюючи, що свідомість сучасної людини не завжди є творчим началом, а може бути джерелом 
руйнівної діяльності, Ж.-П. Сартр пише:  "Свідомість як неантизація буття з’являється як стадія прогресу 
<…> Проте прогрес зупиняється <…> унаслідок недостатності буття для-себе" [11:  836]. Буття для-себе 
– це не той рівень буття, що гідний людини. Cogito не зробило людину здатною діяти в інтересах іншої 
людини й суспільства загалом. Навпаки, на його основі людина продовжує підкоряти собі інших і 
природне середовище. 

Ж.-П. Сартр успадковує підхід М. Гайдеггера щодо різних форм буття людини. Якщо німецький 
філософ виділив дві форми буття людини: посередність і самість, то Ж.-П. Сартр, виходячи з ідей Гегеля, 
виділяє три форми буття: в-собі, для-себе, для-іншого. Спочатку філософ досліджує діалектику в-собі і 
для-себе. "Онтологія нас навчила: 1) якщо в-собі має заснувати себе, воно може вдатися до такої спроби, 
тільки роблячись свідомістю <…>; 2) свідомість є фактично проектом заснувати себе, тобто досягти 
гідності в-собі-для-себе або в-собі-як-самопричини" [11: 837]. Уважаємо, що трансформація буття в-собі 
на буття для-себе не є остаточною метою людини. Буття для-себе мусить трансформуватися в буття для-
іншого. Людина, долаючи саму себе, піднімається до належного буття. На початку праці "Буття й ніщо" 
Ж. -П. Сартр заявив що, суб'єкт має бути свідомим, але не сказав, яку людину варто уважати свідомою, 
бо не зрозумів, якому типові людини має належати пріоритет. 

Ж.-П. Сартр прекрасно усвідомлював, що проблема розвитку людини поставлена на порядок денний 
історії. "Тільки розв’язавши питання про походження для-себе і природу феномена світу, метафізика 
матиме змогу підступити до різних проблем першорядної ваги, зокрема проблеми дії" [11: 843], тобто до 
проблеми людської діяльності в умовах антрополого-глобальної катастрофи. Посилаючись на 
екзистенційний психоаналіз, Ж.-П. Сартр пише, що буття є "синтетичним поєднанням в-собі з для-себе" 
[11: 845], але ми не погоджуємось із цим твердженням. Буття не може бути лише поєднанням буття в-
собі і буття для-себе. Вирішальну роль відіграє той рівень буття, який у філософа отримав назву буття 
для-іншого, але, на жаль, залишився недослідженим. На думку Ж.-П. Сартра, онтологія має 
досліджувати, передусім, умови трансформування буття для-себе на буття для-іншого. Буття має 
здійснюватися з позиції буття для-іншого.  

Ж.-П. Сартр зупинився перед проблемою: як на основі онтології сформулювати нову етику. Як було 
написано вище, до аналогічних думок дійшов і С. Франк, проте російський філософ успішно впорався з 
цим завданням. Для того, щоб буття продовжувалось, пріоритет має належати духовному, а від себе 
додамо: реалізувати його мусить особистість. Порівнюючи онтологію Ж.-П. Сартра й С. Франка, 
підкреслимо принципову різницю. Ж.-П. Сартр ставить перспективне завдання для онтології: вона має 
довести людині, що вона є буттям, але не зміг визначити, який тип людини має бути його субстанцією. 
Це та межа, до якої дійшов французький філософ. Трансформація буття в-собі на буття для-себе – це 
проблема філософської антропології, а не онтології. Онтологія Ж.-П. Сартра виявилася неспроможною 
розкрити структуру буття, утім С. Франк формулює свою онтологію із позиції належного. 
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Буття людини у світі опинилося в небезпеці. Причини такого стану полягають в пріоритеті 
матеріального, який реалізовує людина посереднього рівня розвитку сутнісних сил [8], або, говорячи 
понятійним апаратом М. Гайдеггера – посередність, а словами Ж.-П. Сартра – людина, що живе на рівні 
буття для-себе. Для філософського осмислення кризи варто переосмислити зміст поняття ''онтологія''. 
Людство не може більше розвиватися стихійно. Для подолання стихійності варто сформулювати 
онтологічні засади буття людини. Буття має два складники: матеріальний й духовний. Аналогічний 
підхід до розуміння буття розвиває й сучасний австрійський філософ Е. Корет: "Цю єдність буття й духу 
<…> ми можемо назвати онтологічною істиною <…> не лише сущого і не лише знання про суще, але й 
істиною буття…" [12: 152]. 

Сьогодні людина типу буття для-себе реалізовує пріоритет матеріального й ігнорує духовний складник 
життєдіяльності. Утім, на наш погляд, людина типу буття для-іншого (особистість) є втіленням онтологічних 
умов, бо лише вона здатна поєднати у своїй діяльності матеріальне й духовне й забезпечити пріоритет 
духовного. Тому варто погодитися з висновками М. Гайдеггера: буття має бути справою людської думки, а 
людина реалізує свою сутність, якщо втілюватиме вимоги онтологічної істини (Е. Корет). Отже, одиничне й 
загальне зійшлися, тобто стали структурами буттєвої тотальності [12: 428]. 
Висновки. Підсумовуючи роздуми С. Франка, М. Гайдеггера, Н. Гартмана, Ж.-П. Сартра щодо змісту 

онтології, зазначимо, що вони осмислювали її проблематику без урахування рівня розвитку сутнісних сил 
людини. Якщо М. Гайдеггер зрозумів, що посередності належить пріоритет і сформулював екзистенціали 
(турбота, совість), на основі яких має здійснюватися подальший розвиток буття, то Ж.-П. Сартр всю увагу 
зосередив на трансформації буття в-собі на буття для-себе і буття для-себе на буття для-іншого. Роздуми 
М. Гайдеггера й Ж.-П. Сартра здійснювалися в одному напрямі, але різним понятійним апаратом.  

У дусі роздумів М. Гайдеггера про метафізику як науку про мислення на основі межових понять про 
ціле [13: 121] сформулюємо достатні підстави людського буття. По-перше, буття можливе як єдність 
духовного й матеріального складників, але за умов пріоритету духовного. По-друге, особистість є 
субстанційною основою, здатною забезпечити пріоритет духовного над матеріальним. Отже, онтологія – 
це філософська наука про межові умови єдності людині зі світом.  
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Сабадуха В. А. Онтология как философская наука о достаточных основаниях человеческого бытия. 

В статье исследована эволюция содержания онтологии в ХХ столетии. Проанализированы 
смысловые связи между взглядами на онтологию М. Хайдеггера, Н. Гартмана, Ж.-П. Сартра, 

С. Франка. Аргументировано, что в ее современное понимание необходимо положить приоритет 
духовного над материальным. Доказано, что онтологию следует понимать как науку про 

достаточные основания бытия человека. 

Ключевые слова: отнология, бытие, сущее, духовное, материальное, личностное начало, 
обезличенное начало. 

Sabadukha V. O. Ontology as a Philosophical Science of the Human Being’s Sufficient Grounds. 

The evolution of the notion of ontology in the XX century is studied in the article. The author casts the doubt that 
Heidegger realized the revival of the ontological perspective and argues that it began with the S. Frank’s work 
''Introduction to Philosophy''. S. Frank’s sense of statements was the fact that the purpose of the ontology is to 
build a proper and adequate system of being as a unity between the material and spiritual sides. The modern 

understanding of the ontology must overcome extreme materialist and idealist approaches and become the unity 
of material and spiritual components of life. The meaning of the Heidegger's existential mediocrity and self is 

analyzed. Basing on the concept of four levels of the development of the man's essential powers, the correlation 
between these concepts and the concepts of "impersonal" and "personal" being is stated. N. Hartmann’s idea of 

the hierarchical nature of the existence is investigated: each level has its own laws, but the lower levels must 
obey supreme ones. The meaning of the concepts of J.-P. Sartre's being in-itself, being-for-itself, being-for-

another is analyzed and the connection with the conceptual apparatus of N. Hartmann's here-being and well 
being is established. It is proved that Heidegger, Hartmann, J.-P. Sartre explored the ontological perspective, 

excluding the developmental level of the man's essential powers. 

Key words: ontology, being, essence, spiritual, material, personal origin, principle, impersonalized origin. 
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ СВІТ: СПЕЦИФІКАЦІЯ ФЕНОМЕНА ТА  
ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ 

Категорія світу визначає межі сприйняття, горизонтів мислення, дійсності. У статті представлено 
співвідношення емпіричного уявлення світу або всесвіту, яке відповідає сенсу наукової об’єктивності та 
включає існуючий світ незалежно від метафізичних передумов існування та феномену соціокультурного 
світу. З’ясовано, що феномен соціокультурного світу відображає аксіологічний вимір, на перетині 
емпіричного та уявного в ціннісному просторі медійних, наукових, політичних, релігійних дискурсів 
відкривається феномен світу як єдність умов існуючого різноманіття. Обґрунтовано застосування 

принципів феноменологічної редукції до відображення відмінності предметних форм та світотворення, 
яка експлікує поняття соціокультурного світу в якості умови онтологічного плюралізму. 

Ключові слова: людство, феноменологічна редукція, сприйняття, розуміння, перцептивні відмінності 
соціально-культурного світу, екзистенційні відмінності соціально-культурного світу, диференціація. 

Постановка проблеми. Вживання слова "світ" включає позначення умов, що охоплюють контент 
новин (наприклад, "Україна і світ"), фігури політичної риторики, яка метафорізує сенс соціальної 
відповідальності в політичному полі (приміром, "світові проблеми") тощо. В сенсах наукової об’єктивності, 
принаймні починаючи з космології П’єра-Сімона Лапласа уявлення всесвіту включає існуючий світ 
незалежно від будь-якої метафізичної передумови. Крім того, в філософській рефлексії кінцева мета 
еволюції життя у всесвіті включає поняття "світ", так само як і форму людського існування – ойкумену, 
якщо скористатися термінами грецької географії, етнографії позначає світ (зокрема, Якоб фон Уекскуль, 
П’єр Тейяр де Шарден, Володимир Вернадський, Карл Ясперс, Огюстен Берк). Сучасна цивілізація 
розширила емпіричне уявлення про світ. У ситуації постсучасного мислення світ постулюється в опозиції 
до позаземних форм існування (як-от, реалізація Проекту "Дарвін" Європейським космічним агентством). 
Таким чином, те, що в мові отримує назву "світ" перебуває на перетині емпіричного та уявного в 
ціннісному просторі медійних, наукових, політичних, релігійних дискурсів тощо. 

Відтак, метою даного дослідження є інтерпретація світу як предмету феноменологічної редукції 
соціально-культурних феноменів. Оскільки засновки мислення завжди мають відмінність від цінностей, 
то гіпотезою даної розвідки є планетарне мислення як основа аксіологічної сфери. Зазначимо, що 
українська візія планетарного мислення походить від вчення про сродну працю Григорія Сковороди та 
концепції ноосфери Володимира Вернадського. Особливістю філософії в Україні є те, що вітчизняні 
мислителі наслідували традицію платонівського ідеалізму, вчення якого вони розширили на філософську 
антропологію, філософію культури та історіософію. 
Виклад основного матеріалу. Напрямки сучасного філософського світосприйняття, на наш погляд, 

представлені дискурсивними відмінностями емпіричного ("глобалізм") та онтологічного ("горизонт 
існування") універсалізму. В глобальному баченні світу (Маршалл Маклюен, Леопольд Седар Сенгор, 
Едгар Морен, Самюєль Ґантінгтон, Френсіс Фукуяма тощо) подано співвідношення триєдиної сфери 
глобальної економіки, глобальних комунікацій, глобальних викликів. Традиція екзистенціального та 
феноменологічного потрактування світу, яка урівнює світ як такий із життєвим світом індивіда, являє собою 
альтернативу глобалізму (Мартін Гайдеггер, Ганна Арендт, Костас Акселос, Філіп Граналоро тощо). 

Загальним місцем сучасного філософського світосприйнятті є структурування поняття ''світ'' через 
з’ясування даного стану людства (те, що отримало назву "сучасності") в часовому, або як популярно 
говорити, темпоральному розрізі історичного часу. З огляду на наукову об’єктивність, в історичному часі 
світ-космос перетворився на світ-всесвіт, проте в безперервній тривалості "сучасності" світ-ойкумена є 
безпосередній культурі та історії. Відтак, історичний час є синхронічним аспектом поняття світу, а в 
діахронічному аспекті, світ має промислюватися в термінах онтології культури. І так само як всесвіт є 
концептом сучасних космологічних теорій фізики, так і світ-ойкумена є інтеціональним виявленням 
феномену спільності людства та людини. Структурована реальність спільності представлена в працях 
Фердинанда Тьоніса (диференціація спільноти та суспільства) [1], Питирима Сорокіна, П’єра Бурдьє 
(конструювання соціального простору) [2], Нельсона Гудмена (концепція світотворення) [3]. Також 
підкреслимо, що в умовах глобалізації комунікаційних шляхів утворюється якісно нові спільноти, в них 
уявне та реальне комплементарні. Якщо звернутися до метафор філософської мови, то гераклітова 
опозиція "пильнувати"–"сно-видити" не працює, оскільки "варто пильнувати у сновидіннях" та "бачити 
реальність снів". 
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Ступінь розробленості проблеми. Такі поняття як "світ", "всесвіт", "космос", "ойкумена" чи 
"універсум" мають не лише певний евристичний потенціал, який реалізується в окремих галузях знань, 
не тільки телеологічну перспективу, яку використовують для обґрунтування теологічних концепцій, а й 
аксіологічну основу, що дозволяє застосовувати їх у стратегіях до розуміння існування людства та 
людини в світі. Категорія світу в філософсько-історичній рефлексії можливо відстежити від 
досократичної традиції мислення через ідеалізм Платона [4] та епістемологію світового цілого 
Аристотеля [5] до сучасної філософії, представленої як поетичною візією Артура Шопенгауера [6], так і 
профетичними розмислами Мартіна Гайдеггера. Втім, важливо зазначити, що філософське 
світосприйняття сучасності втілює зв’язок культури та спільності, всесвіт не являє сучасності. Такий 
напрямок походить від традиції критичної філософії Канта, в якій спостереження та дія розгортаються в 
різних напрямках мислення: теоретичному та практичному. Власне філософське світосприйняття у своїй 
історії після Канта, з однієї сторони, розширює значення критичного мислення до вирішення проблем 
гносеології, а з іншої, намагається подолати онтологічні наслідки агностицизму та нігілізму. Проте, 
зазначимо, що праксеологічне спрямування мислення дозволяє розглядати аксіологічний зріз буття, в 
якому дія постає переконанням діяча, а факт спогляданням спостерігача. 

В своїй трансформації світосприйняття пройшло шлях від множини космологічних уявлень теогоній 
та космогоній до сучасного усвідомлення планетарного характеру існування людини у всесвіті. І сучасні 
уявлення світу, так само як і в філософії Античності сягають проблем від космічного цілого до фізичного 
існування всесвіту. Проте зв’язок людини і всесвіту сьогодні виражає антиномізм космологічного 
статусу існування людини та людства: як людина не є мірою існування, так й існування не є мірою 
людського буття. З однієї сторони, відоме твердження Протагора про людину як міру існуючих речей і 
неіснуючих також є поняттям уявної відмінності людини та світу. З іншої, – космологія та квантова 
фізика відображають валідність уявлення й спостереження в структуруванні всесвіту. Таким чином, 
космологічний статус існування людини та людства неодмінно поєднує уявлення щодо необхідності 
умов людського існування із умовою щодо уявлення необхідності. А відтак, сучасне світосприйняття є 
опозицією природного та символічного. Тож і поняття світу із врахуванням такої протилежності постає 
через атрибутивні відношення світу як такого і форм людського буття, представлених категоріями 
спільності та культури. 

Стверджуючи, що людство та людина в світі усвідомлюються в символічному просторі як такому, ми 
припускаємо експліцитну, іманентну, інтенціональну форми людського існування, які не залежать від 
змісту різноманіття соціального досвіду. Така сфера становить аксіологічний вимір людського існування, 
а соціально-культурний світ відображає феноменальні структури людства як такого. Поділяючись на 
окремі частини через відмінності релігії, мов, історичного спадку та інших атрибутів спільності, людство 
становить конструктивну єдність світового різноманіття. 

В світах Античності та Середньовіччя соціально-культурна єдність моделювалась в космологічній 
перспективі. В Новий час її конструювання охоплювалось чистим уявленням суб’єктно-об’єктних 
відношень. В сучасному світі специфікацію та експлікацію феномену соціально-культурного світу 
складають онтологічні характеристики відкритості комунікаційних шляхів, медіатизації соціального 
простору, розширення сфери віртуального тощо. Парадоксальність сучасного світу представляє той факт, 
що майбутнє світу розкриває не його сучасність, а минуле. Сучасний світ перебуває "між минулим та 
майбутнім", "між поглядом і відчуттям", за Г. Арендт [7], в безперервному русі теперішнього, яке у своїй 
плинності нагадує сучасній людині про "води річки", згадувані Гераклітом з Ефесу [8]. В такому 
положенні звернення до аксіологічної сфери є неминучим, оскільки в цінностях людина знаходить 
основу перед нездоланною силою часу, який перетворює на небуття людські переживання, дії, 
уподобання, сподівання, прагнення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В парменідівсько-платонівській традиції мислити світ 

позначає сприймати видимий, у цьому сенсі, феноменальний потік чуттєвого сприйняття, який є 
протилежним до того, що Парменід називає "буттям", а Платон "ідеальним світом". Аристотель 
використовує поняття світ у значенні світового цілого, світобудови, світоустрою, у сенсі єдності 
ідеального та матеріального буття, актуалізації потенціального. Важливо, що аристотелеве поняття світу 
стає основою теоретичної фізики, метафізики, теології. В Середньовіччі представлений у неавраамічному 
світосприйнятті досвід мислення було переосмислено через ідеї творіння ex nihilo та у вченнях про 
видимий та невидимий світи, якими охоплюється вся повнота творіння. В містичних традиціях 
авраамічних релігій світ постав не тільки як акт творіння, а й як сфер духовного та історичного досвіду 
людини та людства. Наукова традиція, що виникла в інтелектуальному досвіді західного християнства 
утвердила емпіричне світосприйняття. Романтичне намагання спростувати цінність такого бачення 
переставлено філософією ірраціонального у Артура Шопенгауера. В ній світ є ключовим результатом 
діяльності волі та уявлення. Саме категорія світу виражає предметно-понятійну складову суб’єктно-
об’єктних відношень. І вже в феноменології та екзистенціалізмі одним із ключових елементів 
інтерпретації буття є поняття світу та "Я, яке в світі", – переконаний Едмунд Гуссерль [9]. Буття-в-світі 
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постає фактичною екзистенцію, в який мислиться кінцевість присутності, зрозумілості буття, на думку 
Мартіна Ґайдеггера [10]. Отже, поняття світу феноменології та екзистенціалізму є топологічною 
характеристикою спостереження дійсності або горизонту мислення.  

Єдність пізнання та сприйняття феноменального світу позначена Кантовим утвердженням про те, що 
світ як такий є річчю в собі, і вона, ця річ, є такою, що не пізнається. Відтак, існують лише певні форми, які 
надають сенс знанню світу як такого. Наприклад, простір і час як трансцендентальні форми естетики. Утім 
реальний світ вміщує не тільки антиномічні уявлення про об’єктивність, а й уявлення про перебіг людських 
справ. І в цьому разі І. Кант пропонує універсальний критерій людського поступу – свободу [11]. 

Зазначимо, що ідея свободи є комплексним критерієм диференціації існування людини та людства. 
Варто зауважити, що ідея свободи дозволяє надати сенс існуванню людяності. Зрештою, це означає, що 
ідея свободи як критерій розуміння не стільки наближає нас до зрозумілості існування, скільки просуває 
певне бачення існування світу, в якому відмінністю природного та людського визначається природна 
людяність, яка постає із середини самого світу, а не постулюється через акт творіння. Ця іншість свободи 
та природи є саме аксіологічним виміром у людському існуванні. 

Зауважимо, що свобода мислиться не тільки як критерій достовірності історії людства, а й як поняття 
регуляції існування. Між тим, історія людства в понятті свободи, на відміну від існування людства, 
відображає народи лише тією мірою, в якій вона втілює принцип свободи. А, відповідно, послідовність 
такої історії становить ступені наближення свободи і відповідає у своєму поступі засобам її втілення. 
Однак свобода як критерій достовірності історії людства протилежна поняттю прогресу. Тож, починаючи 
з епохи романтизму утвердилось історично-поетичне бачення історії людства (яке походить від 
кантіанської ідеї свободи) та історично-політичне (як, прикладом, у філософії історії Гегеля та Маркса). 
Ідейний супротивник І. Канта та інший (вслід за Кантом) великий систематик філософії Г. Ф. В. Гегель 
спромігся встановити єдність всесвітньо історичного поступу – прогресу та регулятивного принципу 
розуму – свободи, такою ціною, що цілі недержавні народи [12] оголошені неісторичними [13]. В 
інтерпретаціях Ф. Енгельса ця теза набула політичної забарвленості, наприклад "слов’янського 
варварства" [14]. У той самий час К. Маркс надавав історичному поступу свободи соціальної 
визначеності, а саме – "вільний від суперечностей засіб людської емансипації" [15] у формі чуттєво-
практичної діяльності.  

Таким чином, культурна онтологія засновується на безумовній і абсолютній цінності самопізнання 
індивіда і людства, а ідеї світу-космосу, світу-всесвіту, світу-ойкумени не тільки диференціюють, а 
просувають певне бачення реальності. Вони позначають горизонт аксіологічної сфери, в якій соціальний 
досвід спільності набуває універсальної визначеності досвіду та уяви. За аналогією припустимо, що як 
простір і час становлять формально визначену межу чуттєвого сприйняття, так само й свобода та спільність 
виражають регулятивні принципи людської діяльності. А, відтак, соціокультурний світ є регулятивною 
ідеєю як пізнання, так і діяльності. Припустивши їх онтологічне визначення, зазначимо, що феномен 
соціокультурного світу висвітлює, так би мовити, збіг меж феноменальної визначеності свідомості, інтуїції 
єдності, бачення цілісності, або інакше феномен світу має розглядатися як в теоретично-пізнавальній 
діяльності, так і в теоретично-аксіологічних інтенціях філософського світосприйняття. 

В аксіологічному плані свобода і світ мають об’єктивне значення природничо-наукового ґатунку. Без 
сумніву, людяність з точки зору природничо-наукового бачення становить певний ідеал існування (як, 
приміром, зазначив І. Кант в "Критиці чистого розуму"). Проте соціальний досвід становить наратив 
подій, а не перелік фактів. І поняття людства висвітлює усвідомлення подій, а не сприйняття фактів. 

Так само, в аксіологічному плані, існування людини є позначенням, а не відповідністю речам, тому 
відношення, які складають речовий вміст об’єктивності не тотожні суспільним відношенням. Останні 
відображають наміри, бажання, потреби, складаючи емпіричний простір соціально-культурного світу. І 
міра його розуміння так само телеологічна, не пояснюється вивченням передумов виробництва речей та 
з’ясуванням базисних соціоекономічних потреб індивіда. Наприклад, на відміну від виробництва товарів та 
послуг, мистецтво не виробляє еквівалентних вартостей (якщо можливо визначити еквіваленцію вартостей, 
які вироблені Coca Cola та Pepsi в певний період часу, то дивовижно визначати еквіваленцію творчих 
здобутків Пабло Пікассо та Казимира Малевича). А тому, уречевлення соціально-культурного світу 
охоплюються не принципом тотожності, а висвітлює сенс приналежності. І саме тому, культурна онтологія 
засновується на принципі включення, який позначає відмінність речей від власної сутності, а не сутнісної 
відповідності. І така онтологія є феноменологічною, а не проекцією чуттєво-практичної діяльності. 

Семантика соціокультурних світів визначається застосуванням принципів феноменологічної редукції до 
уречевленої дійсності як предметної сутності та дискурсивної форми речей, так і чуттєво-практичної 
діяльності із геофізичних, біологічних, психосоматичних умов її здійснення. В такому випадку 
здійснюється вичленовування речей із їх дескрипцій та визначень. Відтак, реальність постає атрибутивною 
ознакою речей у їх сприйманні та сприйнятті, антиципації та перцепції. Загальна відмінність існування / 
об’єктивності соціокультурного світу – це уречевлена даність світу-ойкумени як аксіологічної сфери 
існування людства та людини в світі. Отже, соціокультурний світ є об’єктом культурної онтології, в якому 
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уречевлені предмети є дійсними, а дійсність є сутністю чуттєво-практичної діяльності. Наприклад, корчага 
як така є уречевленням діяльності майстрів гончарного мистецтва, дана корчага як артефакт завжди 
перебуває у перетині місця її знахідки, матеріалу, з якого її зроблено, технології, яка була використана для 
її створення. Проте співвідношення уречевленої форми та артефакту стосується дискурсивних форм, які 
визначають відмінності предметів, предметних сутностей, речей. 

Феноменальні структури культурної онтології припускають, що розрізнення "світу" й "всесвіту" є 
перцепцією об’єктивної відмінності предметів, а не речей як таких. Так само як відмінності "світу 
взагалі" та "світу, до якого людина належить", "всесвіту як такого" та "всесвіту, який людині відомий", 
"всесвіту, в якому людина перебуває" та "всесвіту, який людина опанувала" є антиципованими, а не 
перцептивними. А, відтак, "світ як такий" та "соціально-культурний світ" є екзистенційною відмінністю. 
Тож онтологічний статус соціально-культурного світу як такого має не лише уявне-конструктивне 
значення, а й екзистенціальну визначеність, так само, як зображуваний об’єкт має відповідати 
зображенню. Отже, реальністю соціокультурного світу є мислена відмінність екзистенційного та 
екзистенціального значення, або різності уречевленої дійсності та символічної форми чуттєво-
практичної діяльності (така диференціація відповідає різниці між вартістю полотна та картини "Мона 
Ліза", перше належить лише музею Лувр, а картина Леонардо да Вінчі людству). 

Поняття перетворення світу в людський світ укладає діахронічну структуру соціокультурних світів. 
Свідомість використовує номінативні значення для зображення простору людської присутності в 
ноуменальних формах існування, інакше – культури. Аксіологічний вияв різноманіття чуттєво-
практичної діяльності складає експліцитне, іманентне, ітенціональне вираження цінностей. В процесі 
мислення відтворюються речі-предмети-символи реальності соціокультурного світу. 

Експліцитні цінності: екзистенціальні відмінності є рефлексивними, оскільки за ними предмети 
відрізняються від власної сутності. І такий комплекс відмінностей становить зв’язок імен або 
предикацію. Тому таку відмінність варто позначити як експлікативну; експліцитно соціокультурний світ 
складає відмінність від космологічної або божественної сутності, тобто презентує міфологічну, 
історичну особливість людського світу, що в свідомості пізнається і зображується як природна 
відмінність людського існування в світі. 

Іманентні цінності: якщо об’єктивна реальність соціокультурного світу є атрибутивною формою його 
існування, то предикативна – є іманентною диференціацією різноманітності соціокультурних світів. 
Відтак, соціокультурний світ може розглядатися символічним простором. Наприклад, той факт, що в 
одному й тому геофізичному просторі існували різні символічні простори, які не мали нічого спільного 
або, навіть, заперечували один одного, або співіснували, не ставало на перешкоді об’єктивності 
історичної науки, оскільки відмінність символічних форм є диференціацією сутностей, а не 
запереченням реальності таких. 

Інтенціональні цінності: відмінності в іманентній сфері суто феноменальні, оскільки феноменальна 
диференціація інтенціональна. Тому феномен соціокультурних світів означає можливість існування людства. 

Отже, аксіологічний вимір існування є якісною, предметною, феноменальною відмінністю 
діахронічних структур світу у природному, символічному чи позірному, уявному просторі існування 
людства та людини в світі. На наш погляд, поняття соціокультурного світу експлікує, насамперед, 
відмінність людяності як ознаки культурної еволюції від всесвітньої історії людства та природного буття 
людини в світі. Соціальний світ, життєвий світ, сучасний світ становлять об’єктивно надані 
характеристики масштабу існування соціокультурних світів сучасності. Відтак, аксіологічна складова в 
епоху планетарного мислення, що вимагається в умовах глобалізації, охоплює послідовність процесу 
диференціації поняття "світ". Кожний із них є регулятивною нормою у вирішенні проблем відповідності 
конкретного людського уявлення очевидності, яку демонструє сучасна соціальна дійсність. Етап 
перцептивної диференціації за таких умов позначає об’єктивність космологічного розсуду, тоді як етап 
антиципацій позначає розсуд предметності, "вглядування", "бачення" та розсуд сутностей (ними 
позначено "даність", "екзистенцію", "зв’язок"). Етап споглядання позначає розсуд феноменального, і 
останній процес в осягненні соціально-культурного світу за сучасних умов позначає не тільки 
об’єктивність, обмін, а й когнітивний процес. У загальному вигляді можна стверджувати, відтак, що 
бачення-пізнання-споглядання становлять три етапи світотворення людством чи його окремішньою 
групою, єдність яких є феноменальною визначеністю соціально-культурної історії світу як умови 
можливості існування людства загалом. 
Висновки. Поняття "світ" як і свобода завжди поставали регулятивними принципами міфологій, 

теологій і, навіть, природничих наук. У науках про людину, про суспільство, в історії та інших сферах 
знань, які, використовуючи класифікацію Георга Зіммеля, позначаються "науками про дух", поняття 
"світ" позначає результати та наслідки людської діяльності. Таке застосування поняття "світ" зумовлює 
відмінність людського та природного світів, включаючи позначення впливу людської діяльності на 
природу. Світ як ойкумена позначає відповідність сучасного людства вимогам планетарного образу 
мислення, а саме, ідею того, що людство представляє топос існування людини у всесвіті. В свою чергу, 
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геоіконічний образ людства, на відміну від геофізичної проекції земної кулі, охоплює локальні 
конфігурації спільнот. Відтак, поняття соціально-культурних світів в онтології культури позначає 
топологію геоіконічного образу в планетарному образі мислення. 

Глобальний світ сучасності позначає перехід від об’єктно-предметного уявлення соціально-
культурного світу до когнітивного універсуму, в якому світ не є ані предметом споглядання, ані 
результатом творіння, ані самодостатньою замкненою в собі сферою буття, він є уявним масштабом 
простору людяності в історії людства. Так само експліцитно поняття соціально-культурного світу 
позначає регулятивний принцип людської спільності. Утім таке застосування не означатиме вміст 
спільності. Мислення такої спільності в контексті феноменів спілкування припускає антиномію 
індивідуальної та колективної форм існування людства та людини в світі. І воно залишатиметься 
відкритим або глибинним у своїй неоднозначності, одночасно й складним, й ускладненим. Тож, якщо 
питання про начало світу, свободну причинність, елементарність, надприродне є метафізичними опорами 
природничо-наукового бачення, оскільки кожне таке положення пояснює умови існування фізичних 
фактів й явищ, то виникнення історії є метафізичною опорою існування людства, оскільки пояснює 
природу соціально-культурних світів. У сенсі специфікації об’єктів мислення соціально-культурний світ 
є номінативним позначенням інклюзивної множини соціальних фактів. У такому відношенні можна 
говорити про соціально-культурні світи окремих країн, регіонів, локусів. Вони складають топологічну 
характеристику людства в історії його людяності. В сенсі експлікації через "об’єктив мислення" 
соціально-культурний світ є предметом, який охоплює структури символічного простору соціальної 
взаємодії. Форми такої взаємодії становлять універсальну особливість людських спільнот, яку в 
теоретично-ціннісному полі представляють в категоріях соціальної реальності. 

Варто припустити взаємозумовленість історичних подій та соціальної реальності, бо її сфера є 
номінативною, символічною, предметною реальністю, яка в пізнанні та сприйнятті позначається 
категоріями культури. Особливістю сучасного світу є тотожність культури та комунікації. Така 
тотожність є історичною формою соціально-культурної єдності. Історичні форми соціально-культурної 
єдності змінні. Наприклад, за добу Античності утверджується тотожність культури та політики. 
Специфікуючою ознакою культури Античності є політичність, яка представлена у політично-
культурному досвіді грецьких полісних цивілізацій, Риму, східних царатів та деспотій. Експлікацією 
соціально-культурних світів Античності, які мають актуальне значення для сучасного світу є феномени 
агори, форуму та інших комунікативних шляхів, які були спрямовані на розбудову спільнот як в 
інклюзивному, так і у відкритому значенні. 

Структура відкритого бачення соціально-культурного світу поєднує відмінності умов та 
феноменальних форм соціально-культурного світу: власний світ / оточуючий світ; внутрішній / 
зовнішній світ; людський світ / світ природи. Структуру феноменального бачення соціально-культурного 
світу сучасності утверджує опозиція інклюзивного / відкритого бачення, яким породжуються дві основні 
тенденції глобалізації у сучасному світі. Інклюзивне бачення утверджує уявлення про "світ як загрозу", 
породжувану відсутністю авторитетів, непрогнозованістю, невизначеністю, тобто породжувану станом 
феноменальної невизначеності. 

Отже, феномен соціально-культурного світу фіксується в діахронічних структурах світотворення, які 
охоплюють природний простір існування людства через відмінність атрибутивних ознак, які складають 
множину екзистенційної визначеності спільнот (мова, геофізичний простір, традиції господарювання, 
спадкоємства, ритуали). Множина предметних сутностей, яка мислиться у відмінності предикатів 
екзистенційних форм, складає символічний простір соціально-культурного світу (феномени спілкування, 
обміну, панування). Зрештою, соціально-культурний світ як геоіконічний образ людяності становить 
феномен людства. Перспективою подальшого дослідження є вивчення трансформації інклюзивних 
спільнот у відкритих комунікативних потоках, історичних форм соціально-культурної спільності тощо. 
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Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2014 р. 

Янковский С. В. Социально-культурный мир: спецификация феномена и экспликация понятия. 

Категория мира обозначает границы восприятия, горизонты мышления, действительности. В статье 
представлено соотношение ээмпирического представления о мире или вселенной, которое 

соответствует смыслу научной объективности и включает существующий мир независимо от 
метафизических предпосылок существования и феномена социокультурного мира. Определено, что 

феномен социокультурного мира отображает аксиологическое измерение, на пересечении 
эмпирического и воображаемого в ценностном пространстве медийных, научных, политических, 

религиозных дискурсов открывается феномен мира как единства условий существующего разнообразия. 
Обосновано использование принципов феноменологической редукции к отображению отличия 
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предметных форм, которое эксплицирует понятие социально-культурного мира в качестве условия 
онтологического плюрализма. 

Ключевые слова: человечество, феноменологическая редукция, восприятие, понимание, перцептивные 
отличия, экзистенциальные отличия социально-культурного мира, дифференциация. 

Yankovskyy S. V. The Sociocultural World: the Specification of the Phenomenon and  
the Explication of the Notion. 

The category "world" defines the measuring of the perception, the horizon of thought and the reality itself. The 
empirical representation of the world or the universe corresponds to the sense of the scientific objectivity which 
does not depend on the metaphysical preconditions of the existence. The confluence point of something empirical 
and the imaginary one in the value measurement as a unity of the diversity reveals the phenomenon of the world. 

The world as an object of the phenomenological reduction means a distinction in the perception and the 
mentation of the subject forms as well as of the consequences the conceptualization has. The ontology of the 

worldmaking specifies the concept of the social and cultural world and unfolding a condition of possibilities so 
that the ontological pluralism can take place. With the reference to the nature and to the science the human 

beings are an ideal essence. However, the existence of the mankind is formed as a plurality of the natural facts 
as well as a number of the events. The objectivity of the world is an existential difference between the world and 

the mankind while the run of human events in the world is an existential difference between a man and the 
mankind. The existential difference sets the following regulatory principles: the community and the culture. The 

difference between the world as an object of appreciation and the world as some set of things is a 
phenomenological structure. The consciousness requires the difference to delineate the space of the human 
presence, otherwise to describe the culture and the naturalness of the human existence – in other words the 
community. The socio-cultural world combines the otherness of these differences into the condition and the 

phenomenal definiteness of the forms: the proper world / the physical world, the internal / the external world, 
the human world (the living world) / natural world, us / them, divine / human, visible / invisible, etc. 

Keywords: humanity, phenomenological reduction, perception, comprehension, perceptual differences, 
existential differences of sociocultural world, differentiation. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ АКСІОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТУПУ 

Статтю присвячено розвідці новітніх поглядів філософів і теологів на взаємодію та взаємовплив 
розвитку науки і техніки, ціннісних наративів сучасного суспільства загалом та в Україні зокрема. 
Звернено увагу на загострення проблеми негативного впливу розвитку науки та техніки, їх досягнень 
на людину і навколишній світ. Акцентовано увагу на тому, що сучасна науково-технічна культура не 
може розвиватися поза моральною сферою людського життя, і вирішення проблеми може бути 

знайдене лише у цій сфері. 

Ключові слова: цінності, етика, мораль, відповідальність вченого, науково-технічна культура, норми. 

Постановка проблеми. Розвиток науки і техніки в сучасному світі має надзвичайно велике значення. 
Загально прийнято вважати науково-технічний прогрес рушійною силою розвитку цивілізації. 
Повсякденне життя людини настільки просякнуте технічними досягненнями науки, що, як слушно 
зауважує Є. Агацці "природний стан сучасної людини – це її рукотворний світ" [1: 27]. Та водночас, 
опираючись на розвиток науки і техніки, людство певною мірою руйнує свою духовність, культуру і все 
людське в самій людині [1: 11]. Людина дуже часто й не помічає, як наука і техніка змінюють її 
внутрішній світ, її ставлення до самої себе, інших людей та світу загалом. У неї з’являються нові потреби 
і нові проблеми, вона зустрічається з невідомими раніше труднощами, оскільки "техніка хоче оволодіти 
духом і раціоналізувати його, перетворити на автомат, раба. ''Так зав’язалася титанічна боротьба людини 
з технізованою природою" [2: 151], –пише у своїй праці Н. А. Бердяєв. І такий стан речей людину, 
мабуть, влаштовує, оскільки вона не поспішає змінювати його. 

"Вимога жити краще, багатше – сама по собі закономірна", – стверджує у своїй енцикліці Папа Іван 
Павло ІІ, але "але через вибір способів виробництва і споживання виражається певна культура як певний 
світогляд" [1: 486]. Є. Агацці наголошує: "Людина здавна звикла до думки, що розробки науки і техніки 
мають за мету лише користь для людства. Люди завжди вважали, що можуть скористуватися 
позитивними наслідками розвитку науки і техніки, контролюючи, або знищуючи її можливі негативні 
наслідки…" [1: 27]. Однак сьогодні людина все частіше усвідомлює, що її впевненість у нових наукових 
досягненнях виявляється не настільки оптимістичною. Надзвичайно гостро постає проблема негативного 
впливу розвитку науки та техніки, їх досягнень на людину і навколишній світ. Впровадження у 
виробництво найновіших досягнень науки і техніки, поява нових технологій призвели до змін у житті 
суспільства. З однієї сторони, з вдосконаленням технологій і зростанням виробництва стає можливим 
більш повне задоволення потреб людей, але з іншої сторони, забруднюється природне середовище, 
погіршується стан здоров’я людей. Однозначно, що потреби суспільства і виробництва обумовлюють 
подальше прискорення темпів науково технічного прогресу, "але такий стан діяльності, – говорить 
професор І. Ф. Надольний, – може призвести до глобальних суперечностей у розвитку цивілізації, які 
можна буде подолати лише шляхом докорінних змін у межах розвитку самого суспільства" [3: 36]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема безперервного впливу людини на природу 

знаходиться в полі зору сучасних українських філософів А. Герасимчука, М. Козловця, І. Надольного, 
В. Табачковського, Т. Борозинця, О. Яроша та інших. Глибоко та всебічно розглядають це питання в 
своїх енцикліках Папа Іван Павло ІІ, Папа Бенедикт XVI, Папа Франциск. 
Метою даного дослідження є аналіз філософських та теологічних підходів до аксіологічного змісту 

розвитку науки і техніки. 
Виклад матеріалу. У сучасній цивілізації формується специфічна система цінностей, згідно з якою 

народжується особливе розуміння влади над природою, всемогутності людини, що постає не лише як 
влада людини над людиною, а й над об’єктами природи і соціуму. Багато науковців вважають, що саме 
таку владу забезпечує людині наука. Це формує певне ставлення до світу як до такого, що існує лише для 
людини, а природа – це те, чим людина має оволодіти. Але напрошується питання, чи зможе природа в 
таких умовах ще довго існувати? 

Досягнення у сфері науки і техніки не повинні суперечити настановам гуманізму та загрожувати 
існуванню людства. Сьогодні дедалі більше науковців апелюють до духовних цінностей людини, 
намагаючись осмислити не просто взаємозв’язок науки і цінностей, а з’ясувати аксіологічні підвалини 
самого наукового знання. Хочеться вірити, що наука має намір переорієнтуватися на більш універсальні 
цінності, ніж сама лиш абстрактна істина. У сучасному світі все частіше відбуваються жваві дискусії 
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стосовно можливостей і перспектив етики науки. Співвідношення науки та моралі належить до тих 
філософських проблем, які й досі не мають однозначного розв’язку. 

Тому актуальність теми зумовлена в кінцевому підсумку зростанням негативного впливу 
наукових розробок і технологій на життя людини та суспільство. Розвиток науки і техніки набуває 
величезної сили, через що стала очевидною потреба вироблення нових метафізичних засад 
науковості, ціннісного та морального підґрунтя подальшого науково-технічного поступу. 

Техногенна цивілізація загострює теоретичну й практичну актуальність взаємовідношення 
розвитку науки і моралі. Це пов’язано, передусім, із породженими наукою глобальними проблемами, 
серед яких найважливішою є проблема виживання людини і людства. Вслід за цим додаються 
проблеми життя сучасних суспільств, які перебувають на зламі епох, у час коли стираються 
споконвічні цінності, стабільний порядок, традиції у культурі, моралі, науці. 

Етичні проблеми розвитку науки ще донедавна виникали лише у виняткових ситуаціях і 
стосувались окремих галузей наукового знання. Сьогодні дослідники зазначають, що в нинішніх 
умовах і формах розвиток науки і техніки, зокрема і в Україні, безупинно генерує нові й нові 
проблеми етичного характеру. І варто якнайшвидше шукати оптимальні форми їх розв’язання. 
Зв’язок між етикою, мораллю та наукою не лише можливий, а й цілком реальний.  

З кожною новою стадією розвитку науки і техніки запроваджується нова система ідеалів, норм і цінностей. 
З точки зору християнства, Бог створив світ і людину. Бог наділяє людину розумом, здатністю думати і 
творити,але людина дуже часто Божий дарунок використовує для творення зла, що суперечить Божому 
задуму. "Техніку досить часто пов’язують з питаннями руйнування природного середовища, якістю життя 
суспільства, його прогресу, християнським гуманізмом, сенсом життя, майбутнім людства. Зауважимо,що ще 
тоді, коли вчені співали гімни техніці і науці в сфері взаємодії людини з природою, католицькі мислителі 
застерігали, що надмірне захоплення технікою в антропогенних процесах може привести людство до вкрай 
небажаних і непередбачених результатів" [4: 163], – зауважує у своїй праці професор А. А. Герасимчук. 
Гостро постала проблема ціннісного та морального підґрунтя наукового пізнання у ХХ-ХХІ ст., коли вперше 
людина усвідомила можливість самознищення світу та небезпек, які пов’язані з поглибленням екологічної, 
демографічної та інших глобальних викликів сучасності. 

Незважаючи на широку зацікавленість учених проблемою етично моральних цінностей, гуманістичних 
аспектів розвитку науки в різні історичні періоди, моральна компонента науково-технічної культури ще й 
досі не розкрита повною мірою. Сучасні дослідники погоджуються з тим, що вплив людини на 
навколишній світ набуває глобального характеру. "З одного боку, людина безперервно розширює сферу 
свого впливу на природу, змушуючи її служити своїм цілям, з другого, – кожна нова "перемога" над нею 
вимагає все більше і більше співвідносити себе із законами природного середовища" [4: 14], – зауважує 
професор А. А. Герасимчук. "Конче необхідна серйозна робота на ниві виховання та культури, яка виховує 
у споживачів відповідальне користування їхніми можливостями вибору, формування високого почуття 
відповідальності у виробників" [5: 487], – проголошує у своїй енцикліці Папа Іван Павло ІІ. 

Я погоджуюсь із твердженням філософа Є. Агацці, що треба перестати звинувачувати науку і техніку в 
тому, що вони проникли в наше життя, та визнати, що це відбулося через "пізнавальне і практичне 
нехтування тими цінностями, які повинні водночас зберігати смисл існування та забезпечувати пильність, 
яка не дозволила б прогаяти цей смисл" [1: 103]. Людина має навчитися відповідати за те, що вона зробила 
з природою і з собою, вона мусить змінитися, щоб урятувати природу і саму себе. Це означає, що потрібно 
змінювати традиційну систему цінностей, де на перший план виходитимуть ціннісні засади розумного 
ставлення до природи. Є. Агацці впевнений, що вчені мають усвідомити важливість універсальних 
людських цінностей. Водночас "філософи моралі" мають стати компетентнішими в реальних питаннях, які 
виникають у процесі наукового дослідження [1: 9]. За словами Миколи Бердяєва, людина техногенної 
цивілізації хоче взяти на себе роль "творця". Але при цьому очевидно, що вона має взяти на себе і 
величезний тягар відповідальності за наслідки своєї діяльності. Обов’язково треба знайти відповіді про 
міру дозволеного втручання людини, науки, технології у світ природи і культури, в свою власну природу. 
Відповідь про міру втручання для людини є дуже важливою. Потрібно визначити ціннісні орієнтири, які 
дозволяють або забороняють людині втручатися в природу.  

Таким чином, реальне наукове дослідження не може бути неупередженим, але водночас воно має бути і 
об’єктивним. Людина має навчитися відповідати за те, що вона зробила з природою і з собою, вона мусить 
змінитися, щоб урятувати природу і саму себе. 

Розвиток науки і техніки вимагає серйозного ставлення до людських цінностей і результатів наукової 
діяльності. Професор А. Герасимчук зауважує, що "зв’язок науки другої половини ХХ сторіччя з поняттям 
''цінності'' випливає з більш явного, ніж раніше, зв’язку між пізнанням і перетворенням світу. Саме звідси – 
сучасне уявлення про зв’язок між гносеологією та аксіологією. Цінність пізнання стала однією з основних 
проблем філософії, науки, усієї культури наших днів. Тією чи іншою формою вона не може не хвилювати 
людей: з надією і тривогою вони думають про те, як наука може вплинути на їхню долю. Раціональна 
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відповідь на подібне запитання неможлива без поняття науки, її потенцій і перспектив, а також поняття 
цінностей науки, її економічного, культурного, морального, естетичного ефекту" [4: 208]. 

Наука має дві сторони: "знання", тобто – сама наука, і "дія", тобто – техніка. "Наука і технологія 
визнають і формулюють для себе правила, норми, засоби контролю і критерії поведінки (дій), 
залишаючись у власних межах" [1: 105], – стверджує Є. Агацці, не потребуючи впливу ззовні. Якщо ж 
такі правила та норми є, та наука і техніка їх охоче дотримуються, отже, все гаразд, але чи завжди так 
відбувається?  

Уявімо собі, що наука і техніка приймуть до уваги загальнолюдські цінності, то потрібно визначити, 
які саме норми і цінності суспільство бере за ті, що відповідають загальнолюдським. Доволі часто наука 
самостійно шукає для себе цінності та норми. Але яких варто "чекати норм від науки, яка оголошує себе 
ненормативною, або цінностей від науки, що претендує на свободу від цінностей?" [1: 107]. 

Є. Агацці говорить про те, що будь-яку діяльність людина здійснює згідно з уявленнями про 
"належне", яке "присутнє в кожній специфічно людській діяльності" [1: 109]. Людина намагається 
наблизити все до ідеалу, до того, який вона сама і створює. Для того, щоб визначити, яким має бути ідеал 
– потрібно сформулювати правила та норми. Головне не "що" буде зроблено, а "як" буде зроблено. 
Філософ стверджує,що цінності– це "всі прояви належного, тобто всі ідеальні моделі, що діють як 
регулятивні принципи для людських дій" [1: 111]. Отже, людина у своїй діяльності керується 
цінностями, нормами, правилами. 

Людина завжди спрямовує свою свідомість на можливі ситуації та принципи, ідеали і загальні норми, 
які і називають цінностями. Ціннісно-зорієнтована поведінка є ознакою поведінки людини як індивіда. 
Спільнота людей завжди орієнтується на певні цінності, котрі вона сама і обирає за ідеал для себе. 

Можна зробити висновок, що існування та аналіз цінностей потрібні для пояснення людської діяльності. 
Зрозумівши суть цінностей, на які орієнтується людина, можемо достеменно вивчити її поведінку : "чому 
вона саме така". Людина постійно прагне до зміни свого життя на краще і дуже часто це і стає наміром змін на 
краще. Людська діяльність стає "людською", коли є спрямованою на певну мету. 

Головною ознакою природничих наук є їхня незалежність від цінностей, адже знання не може бути 
об’єктивним, якщо на нього впливають цінності. Тому "незалежність від цінностей швидко стала 
вимогою не лише природничих наук, а й будь-якої дисципліни, що претендувала на науковість" [1: 123], 
– говорить Є. Агацці. 

Проблем не виникало, доки на звання наук не претендували історія, соціологія, психологія, які мають 
справу з долями людей та цінностями. Саме тому було "здійснено розрізнення між особливостями та 
метою природничих наук і особливостями та метою соціально-історичних наук, враховуючи різне 
значення цінностей у цих науках" [1: 124]. Розважливу позицію з цього приводу обрав Макс Вебер, 
стверджуючи, що цінності стосуються методології соціально-історичних наук і аж ніяк не природничих, 
бо наука "нікого не здатна навчити тому, що він повинен робити; вона вказує лише на те, що він може, а 
за певних умов – і на те, що він хотів би зробити" [6: 196]. Науки про природу вивчають загальне і 
законовідповідне, науки про дух – індивідуальне, тісно пов’язане з цінностями, стверджує філософ.  

Сфера цінностей – це світ культури, тому науки про дух називають ще й науками про культуру. 
Гуманітарій, здійснюючи наукове дослідження, не може керуватися суто цінностями, особливо 
своїми переконаннями, бо результати його досліджень не будуть об’єктивними. Адже він з’ясовує 
"що є", а не "що має бути". Будь які цінності, котрі відображають історичний момент, не можуть 
бути абсолютними – практична діяльність завжди передбачає необхідність зайняти певну позицію 
щодо цінностей, обрати одні та відмовитись від інших. Науковець буде стверджувати щось в 
конкретно зазначених межах часу та місця. Отже, цінності не можуть гарантувати усталеної істини, 
бо завжди існує вибір. Цінності припускають правильний вибір у конкретних умовах місця та часу. 

Соціальні науки використовують цінності як взірець лиш узагальнено. Якщо припустити, що цінності 
стосуються соціальних наук у методологічному аспекті, то вони не можуть бути об’єктом їхнього 
дослідження (об’єктом вони є, наприклад, для етики), бо не мають емпіричного походження. Якщо брати 
до уваги, що цінності приймають за належні, а згодом їх відхиляють і приймають інші, то їх, так само як 
емпіричні об’єкти, можна вивчати.  

Зрозуміло, з одного боку, етичні судження про науку і техніку ґрунтуються на визнанні цінностей та 
норм, і, якщо, з іншого боку, визнається, що гуманітарні науки також досліджують цінності та норми, то 
їм можна доручити забезпечити етичний каркас норм. А, оскільки вони також науки, то для виконання 
цього завдання не потрібно виходити за межі самої науки. 

Об’єктом дослідження гуманітарних наук є, передусім, людська діяльність. Жодна наука для вивчення 
поведінки людини немає ніяких формул або законів, її вивчають за допомогою правил і норм, які 
відрізняються від природних законів. Закони ґрунтуються на попередньо встановлених принципах, але 
принципах, котрі встановлює сама ж людина, тоді як правила співвідносяться з метою, а норми – з 
цінностями. Доведення у природничих науках формулюються відповідно до законів логіки. Правила, 
норми, мета, цінності у світі людини не можуть бути сформульовані згідно з законами логіки, вони 
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відповідають "тому", що встановлено сомою людиною і за допомогою цієї норми може бути досліджена та 
вивчена поведінка людини. Тобто, природничі науки, досліджуючи феномен, використовують поняття, які 
показують спосіб існування та розвитку феномену, а гуманітарні науки, досліджуючи поведінку людини, 
відповідають на питання "чому?". Отже, щоб гуманітарії досліджували поведінку людини як фізичний 
феномен, їм потрібно використовувати відповідні специфічні поняття, сформульовані відповідно до законів 
логіки. "Однак, – говорить Є. Агацці, – щоб зрозуміти людську поведінку як "людську", а не як механічну 
дію, потрібно "використовувати мову інтенцій, свідомо поставленої мети, передбачуваних результатів, 
норм і цінностей". Гуманітарні та історичні науки повинні визначати, які цінності є справжніми, а які 
– лжецінностями, і аж відтак досліджувати той або той феномен. Природничі науки від ученого не 
вимагають пояснення, чому ці цінності визнані такими…" [1: 136], оскільки здійснюють 
спостереження і не вимагають відповідності цінностям. 

Можна стверджувати, що наука і техніка потребують моральної оцінки та морального контролю. На 
думку А. Маслоу, ціннісно нейтральна класична філософія науки буде не лише помилковою, а й дуже 
небезпечною. Наука стане "не лише позаморальною, вона може бути антиморальною… Тому я знову 
підкреслюю, що наука створюється людьми; ґрунтується на людських пристрастях та інтересах… Наука 
й сама має бути певним етичним кодом…" [7: 29].  

Нав’язування науці норм і цінностей ззовні ніколи не дасть позитивного результату. Мабуть саме 
тому вчені різко критикують усякі спроби аксіологізувати, гуманізувати науку зверху чи зі сторони. 
Більш обґрунтованим є такий варіант аксіологізації розвитку науки і техніки, надання йому гуманістично 
спрямованого загальнокультурного виміру, коли сама науково-технічна культура розкриває свої вищі 
можливості.  

"Коли не визнаються цінності та величі людської особистості в самому собі і в іншому, – говорить в 
енцикліці Папа Іван Павло ІІ, – то людину фактично позбавляють можливості користуватися власною 
людяністю і вступати у ті відносини солідарності та спілкування з іншими людьми, для яких її створив Бог. 
Людина, яка піклується виключно або переважно про те, щоб мати і про власне задоволення, стає все більш 
нездатною панувати над своїми інстинктами і своїми емоціями, і впорядкувати їх шляхом підпорядкування 
істині; така людина не може бути вільною: підпорядкування істині про Бога і про людину – це перша умова 
свободи, яка регулює власні потреби, власні бажання і спосіб їх задоволення згідно із справедливою 
ієрархією цінностей – так, щоб володіння речами ставало для людини засобом зростання" [5: 493]. 
Висновки. Отже, сучасна науково-технічна культура, трактована з погляду філософії та методології 

постнекласичної науки, не може розвиватися поза моральною сферою людського буття, тому що вона, 
володіючи потужним креативним потенціалом, загрожує загостренням глобальних проблем, які можуть 
бути успішно розв’язані лише засобами морально зумовленого науково-технічного поступу.  

Ця проблема викликає занепокоєння не лише у науковців, але й у релігійних діячів, зокрема Папа Іван 
Павло ІІ у енцикліці "Сяйво істини" звертає увагу на те, що "що навіть добрі наміри й важкі інколи 
обставини не дають права ні державній владі, ні окремим особам порушувати фундаментальні і суттєві 
права людської особи. Зрештою, лише моральність, яка визначає певні норми, що є дійсними для 
кожного без винятку, може бути гарантією етичного фундаменту співіснування науки і людини " [8: 51]. 
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Петрышын Н. Э. Философские и теологические разведки аксиологических последствий научно-
технического прогресса. 

Статья посвящена исследованию новейших взглядов философов и теологов на взаимодействие развития 
науки и техники, ценностных нарративов современного общества в целом и в Украине в частности. 
Внимание сосредоточено на обострение проблемы негативного влияния развития науки и техники, их 
достижений на человека и окружающий мир. Акцентировано внимание на то, что современная научно-
техническая культура не может развиваться вне моральной сферы человеческой жизни, и решение 

проблемы может бать найдено лишь в этой сфере. 

Ключевые слова: ценности, этика, мораль, ответственность ученого,  
научно-техническая культура, нормы. 

Petryshyn N. E. Philosophical and Theological Researches of Axiological Consequences of the Scientific-
Technical Progress. 

The development of science and technology in today's world is of paramount importance. It is generally assumed that 
the technological progress is the driving force behind the civilization development. Based on the development of 

science and technology, humanity to some extent destroys its spirituality, culture and everything human in man. A 
person does not often notice how science and technology change his / her inner world, his / her relationship to himself 

/ herself, to others and to the world in general. New needs and new problems appear in person's life and he / she is 
facing with previously unknown challenges. In such a way a titanic struggle between a person and a technical nature 
appeared. The problem of the continuous human impact on the nature is in the circle of view of modern Ukrainian 
philosophers A. Gerasymchuka, M. Kozlovtsya, I. Nadolnogo, V. Tabachkovskogo, T. Borozyntsya, O. Yarosha and 

others. Deeply and thoroughly this question is examined in the encyclicals by the Pope John Paul the II, Pope 
Benedict the XVI, Pope Francis. The modern scientific and technological culture is interpreted in terms of philosophy 
and methodology of science. Postnonclassical can not develop outside the moral sphere of human existence because it, 
having a strong creative potential, threatens with the aggravation of global problems that can be successfully resolved 

only by the scientific means of the morally conditioned technological progress. This issue is of concern not only for 
academics, but also for religious leaders. 

Keywords: values, ethics, moral, scientist's responsibility, scientific-technical culture, norms. 
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КОМПЕТЕНТНІСНЕ ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ АГРОНОМАМИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ  
ТА ЇХ ВПЛИВУ НА РОСЛИНИ 

У статті викладено методику формування хімічної складової професійної компетенції ''планування 
використання неорганічних сполук біогенних елементів у якості добрив та кормових добавок'' у 
студентів напряму підготовки ''Агрономія'' при вивченні теми ''Біогенні елементи''. Визначено 

узагальнений зміст цієї складової (початковий предметний досвід, ціннісні орієнтації, знання, уміння та 
особистісні якості майбутніх агрономів). Розроблено компетентнісний зміст лекції, самостійної 

роботи студентів і лабораторного заняття. 

Ключові слова: майбутні агрономи, мікроелементи, вплив на рослини, методика формування хімічної 
складової професійної компетенції. 

Постановка проблеми. Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
підготовки 6.090101 ''Агрономія'' майбутні фахівці у галузі агрономії вивчають у курсі ''Хімії'' тему 
''Біогенні елементи'', зокрема їх вплив на ріст і хімічний склад продукції рослинництва [1]. В результаті 
цієї роботи у студентів повинна сформуватися хімічна складова професійної компетенції ''планування 
використання неорганічних сполук біогенних елементів у якості добрив та кормових добавок''. Це 
вимагає від науковців у галузі теорії та методики навчання хімії розробки методичних підходів до 
компетентнісного вивчення біогенних елементів студентами-агрономами.  
Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження дозволив встановити, що сутність 

знань про біогенні елементи у підготовці майбутніх екологів та агрономів розкривається в працях 
М. В. Вовка, В. І. Дорохова, О. С. Заблоцької, Г. В. Павлюка, Б. М. Федишина [2], Т. М. Єгорової, 
В. М. Ісаєнко, Т. В. Дудар, С. М. Федорик [3], М. М. Городнього [4] та ін. Закономірності розподілу 
хімічних елементів у земній корі та живих організмах, токсичність деяких із них висвітлюються 
О. П. Мітрясовою у дисертації, присвяченій інтегрованому навчанню хімічних дисциплін студентів 
аграрних університетів [5]. Залишається недостатньо дослідженим питання, пов’язане з компетентнісним 
вивченням майбутніми агрономами у курсі ''Хімії'' теми ''Мікроелементи та їх значення для рослин''. Це й 
визначило мету нашого дослідження.  
Виклад основного матеріалу. На вивчення теми ''Мікроелементи та їх значення для рослин'' 

відводиться 10 годин, з них: 2 години – лекція, 4 години – лабораторне заняття, 4 години – самостійна 
робота. Ця тема грунтується на предметному досвіді студентів, набутому в загальноосвітній школі під 
час ознайомлення з елементами періодичної системи. Вона має велике практичне значення для 
підготовки майбутніх агрономів, оскільки в ній формуються знання, уміння, навички, ціннісні орієнтації 
та особистісні якості студентів, необхідні для ефективного застосування мікродобрив, дослідження 
якості рослинницької продукції та ґрунту.  
Узагальнений зміст хімічної складової професійної компетенції ''планування використання 

неорганічних сполук біогенних елементів у якості добрив та кормових добавок'', що формуються в 
темі ''Мікроелементи та їх значення для рослин'': 
Початковий предметний досвід (за змістом курсу хімії загальноосвітньої школи): використання 

знань про будову атомів та йонів мікроелементів, їх поширення у навколишньому середовищі; 
структуру, властивості, застосування хімічних сполук, що містять відповідні мікроелементи, вплив цих 
речовин на довкілля; важкі метали, їх токсичність для живих організмів. 
Ціннісні орієнтації: спрямованість студентів на засвоєння теми шляхом усвідомлення її значущості 

для оволодіння загальнопредметною (професійною) компетенцією ''використання неорганічних сполук 
біогенних елементів у якості добрив та кормових добавок'', пов’язаних із цим навчальних потреб, 
інтересів та установок. 
Предметні теоретичні знання (поняття, теорії, закони): нормативні навчальні елементи теми.  
Предметні способи діяльності (знання ''як діяти''): методика дослідження впливу мікроелементів на 

ріст і розвиток рослин; способи статистичної та графічної обробки результатів дослідження (складання 
таблиць, побудова калібрувальних графіків (кривих росту), порівняння одержаних результатів з 
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існуючими стандартами і нормативами); інструктивні вказівки до самостійного опрацювання джерел 
хімічної інформації. 
Знання ''яким бути'' (необхідні для виконання предметної діяльності особистісні риси): 

самостійність, відповідальність, організованість, наполегливість, пізнавальна активність, креативність, 
критичність мислення, акуратність й обережність у поводженні з хімічними реактивами, здатність до 
предметного спілкування та колективної взаємодії. 
Інтелектуальні вміння: сприймання та осмислення інформації, виділення головного, доведення й 

спростування, висування гіпотез, аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, 
конкретизація, знаходження зв’язків, моделювання, прогнозування. 
Експериментальні вміння: приготування розчинів хімічних сполук мікроелементів; підготовка і 

проведення дослідів виявлення впливу цих мікроелементів на проростання насіння, визначення ростових 
показників рослин тощо.  
Особистісні риси, необхідні для майбутнього фаху: формуються на основі знань ''яким бути'' у 

процесі активної навчальної діяльності студентів. 
Лекційне заняття на тему: ''Мікроелементи та їх значення для рослин''. На обговорення 

виносяться питання:  
1. Мікроелементи, їх класифікація та надходження у біосферу. 
2. Важкі метали та їх вплив на довкілля. 
3. Значення мікроелементів для фізіологічних процесів у рослинах, їх використання в 

сільськогосподарській практиці. 
1. Мікроелементи, їх класифікація та надходження у біосферу. На початку лекції зазначається, що 

знання про мікроелементи, їх речовинні та йонні форми, будову, властивості, застосування, вплив на 
рослини та інші компоненти трофічних ланцюгів необхідні для майбутніх фахівців у галузі агрономії. 
Актуалізується вивчення проблеми мінерального живлення рослинних організмів мікроелементами та 
токсичності деяких із них. Далі дається визначення поняття ''мікроелементи''. Наводяться приклади цих 
елементів та вказується їх кларк і вміст у складі живої речовини (наприклад, Zn, Br, Mn, Cu − 10-2-10-3 %; 
а І, As, B, F, Pb, Ti, V, Ni, Sr − 10-3-10-4 %). 

Дається класифікація мікроелементів залежно від: 
• положення в періодичній системі – біогенні елементи головних і побічних підгруп; 
• властивостей – метали (Zn, Mn, Cu, Pb та ін.) і неметали (Br, І, F та ін.);  
• величини коефіцієнта біологічного поглинання (КБП) за А. І. Перельманом, який поділив їх на дві 

групи: елементи біологічного накопичення, КБП яких варіює від 1 до 100 та більше (Br, І, B, Se та ін.) та 
елементи біологічного захоплення, для яких КБП є меншим від 1 (Cu, Co, Sn, Pb, Ba, Mn, F та ін.); 

• біологічної ролі (за Б. Б. Полиновим). Це органогени і домішки. Органогени практично 
співпадають з елементами біологічного накопичення, а домішки − з елементами біологічного захоплення. 
Наголошується, що мікроелементи є спеціальним органогенами – вони необхідні багатьом, але не усім 
видам живих організмів. Серед них варто назвати такі: Sb, F, Mn, Sr, B, Br, Cu, I, Zn та ін. 

З’ясовуються шляхи надходження мікроелементів у біосферу (міграція з геохімічного середовища та 
результат техногенної діяльності людини) та їх втрати (перехід у недоступну для рослин форму 
внаслідок використання добрив та вапнування). Вказується, що коливання концентрації мікроелементів у 
геохімічному середовищі позначається на хімічному складі деяких рослин. Наприклад, картопля і томати 
концентрують хімічні елементи. Вони можуть поглинати Манган від 5 мг/кг (сухої ваги) до 11⋅103 мг/кг. 
Однак, більшість рослин адаптовані до геохімічного середовища, зокрема, злаки не реагують на зміну 
концентрації таких мікроелементів, як B, Ni, Co. Наголошується, що дикоростуча флора краще 
адаптована до надлишку або недостачі того чи іншого мікроелементу, порівняно з культурною. Завдяки 
цій здатності виникли такі типи флор, як ''галмейна'' (Zn), ''олов’яна'' (Sn), ''свинцева'' (Pb) та інші.  

Вказується, що окрім геохімічного середовища, на хімічний склад рослин істотно впливають 
кліматичні умови: у північних районах Землі рослини містять більше Cu, Mn, Zn. Встановлено, що з 
надземної частини рослин тропічних лісів дощами вимивається від 30 до 99 % Se, 60-90 % Cu. 

2. Важкі метали та їх вплив на довкілля. Зазначається, що серед мікроелементів особливе місце 
займають важкі метали (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi та ін.). Належність металів 
до цієї групи оцінюється за критеріями: відносна атомна маса (вища за 50), густина (більша за 8 г/см3 – 
згідно з класифікацією Н. Реймерса, зокрема, це – Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg), ступінь 
екологічної безпеки для грунту, рослин, тварин і людини (мало-, середньо- й високонебезпечні), 
поширеність в природному середовищі, ступінь залучення у природні й техногенні цикли, здатність до 
біоакумуляції та біомагніфікації. 

Вказується, що більшість важких металів у йонному вигляді беруть активну участь в біологічних 
процесах, є складовою багатьох ферментів (окрім Pb, Cd, Bi, Hg, фізіологічне значення яких поки що 
достатньо невивчене). Ці властивості обумовлюють їх використання в сільському господарстві як 
мікродобрив, кормових добавок і пестицидів. Однак, накопичуючись у значній кількості, важкі метали 
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забруднюють довкілля та здійснюють токсичний вплив на живі організми. Це актуалізує проблему 
виваженого та екологічно безпечного використання добрив і хімічних засобів захисту рослин.  

3. Значення мікроелементів для фізіологічних процесів у рослинах, їх використання в 
сільськогосподарській практиці. Розкривається характерна ознака мікроелементів, яка полягає в їх 
здатності здійснювати сильну дію на живі організми, зокрема рослинні, у надзвичайно малих дозах. Це 
пояснюється тісною взаємодією мікроелементів з такими біологічно активними сполуками, як вітаміни, 
фітогормони, білки і ферменти, які визначають шляхи залучення зазначених елементів у фізіологічні 
процеси. Серед процесів, в яких беруть участь мікроелементи, варто назвати: біосинтез білків, 
вуглеводів, вітамінів, процеси дихання, фотосинтезу, каталізу, синтезу гумусу та ін. Необхідно також 
звернути увагу студентів на вивчення чутливості рослин не тільки до кількісного, а й до якісного складу 
мікроелементів. Відомо, що різні мікроелементи можуть виконувати одну й ту ж функцію, замінюючи 
один одного, та впливати один на одного. Наприклад, надлишок йонів Цинку призупиняє надходження в 
рослини йонів Кадмію, а надлишок йонів Молібдену – йонів Купруму.  

Далі вивчаються рухливі форми основних мікроелементів та розкривається їх фізіологічне значення 
для рослин: Мангану (участь у процесах фотосинтезу, нітрогенному і нуклеїновому обмінах; 
регулювання кількості поглинання Феруму з ґрунту та ін.), Бору (участь у вуглеводному, нуклеїновому 
обмінах, фотосинтезі, диханні рослин; вплив на поглинання Нітрогену, Калію та Кальцію з ґрунту), 
Купруму (у складі 19 ферментів бере участь у процесах дихання рослин, фіксації азоту, засвоєння Fe, Са і 
Р), Цинку (39 ферментів, що утворює Цинк, відповідають за різні біохімічні процеси; у дикоростучої 
флори його міститься більше, ніж у культурних рослинах), Молібдену (відповідає за фіксацію азоту; є 
антагоністом Алюмінію; найбільше споживається бобовими рослинами), Кобальту (необхідний для 
життєдіяльності бульбочкових бактерій; входить до складу вітаміну В12) та ін.  

Знання про фізіологічне значення мікроелементів для рослин дають можливість перейти до вивчення 
їх мінеральних форм, які використовуються в сільськогосподарській практиці як мікродобрива та 
кормові добавки. Наприклад, підживлення рослин йонами Mn2+ відбувається шляхом внесення у грунт 
мангановмісних (марганцевих) добрив. До них належать сульфат марганцю (манган сульфат), 
марганізований гранульований суперфосфат, марганцеві шлами, марганцевовмісний порошок, 
марганізована нітрофоска. Їх вносять у розрахунку не більше, ніж 20-60 мг Мангану на 1 кг грунту.  
Самостійна робота студентів. У процесі самостійної роботи студенти за конспектами лекцій, 

підручниками й навчальними посібниками готуються до навчальних занять і контрольних заходів, а 
також виконують індивідуальні завдання (здійснюють науково-дослідні проекти, складають звіти з цієї 
роботи, готують повідомлення, реферати, статті та виступи на наукових конференціях). Внаслідок цієї 
роботи студенти самостійно оволодівають ґрунтовними знаннями, інтелектуальними уміннями та 
навичками роботи із джерелами хімічної інформації, в них формуються предметні ціннісні орієнтації, 
пов’язані з темою ''Мікроелементи та їх значення для рослин'', а також необхідні для предметної 
діяльності особистісні риси.  

На самостійне опрацювання виносяться питання, які стосуються порівняння окремих мікроелементів 
за такими категоріями: 

• порядковий номер у періодичній системі (заряд ядра атома, число протонів та електронів); 
• номер групи (підгрупа) в періодичній системі (число електронів на останньому енергетичному 

рівні; ступені окиснення); 
• номер періода в періодичній системі (число енергетичних рівнів в атомі); 
• відносна атомна маса (число нейтронів у ядрі атома) та ізотопи; 
• вміст у земній корі % (кларк), найпоширеніші мінерали; 
• проста речовина (властивості) та складні сполуки; 
• біохімічне значення для рослин; 
• джерела надходженння у довкілля; 
• використання у сільському господарстві (добрива, кормові добавки, пестициди); 
• дія на організм людини (гранично допустима концентрація (ГДК). 
Результати цієї роботи обговорюються й оцінюються лабораторному занятті. 
Лабораторне заняття на тему: ''Порівняння впливу деяких мікроелементів на проростання 

насіння кукурудзи''. Під час лабораторного заняття студенти здійснюють експериментальну перевірку 
теоретичних знань про фізіологічне значення мікроелементів для рослин (зокрема важких металів), 
набувають практичних умінь, навичок та досвіду роботи в хімічній лабораторії. У них продовжують 
формуватися необхідні для майбутнього фаху ціннісні орієнтації та особистісні якості.  

Відомо, що найбільш чутливим показником до дії важких металів є ріст рослин. Тому порівняння 
впливу цих мікроелементів на рослини вивчається за ростовими показниками насіння кукурудзи. 
Кукурудзу як матеріал дослідження обирають з таких причин:  

• це одна з основних зернових культур України, що має найвищу врожайність;  
• вона характеризується найбільшим виносом та коефіцієнтом засвоєння мікроелементів із ґрунту 
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(наприклад, на формування 1 т зерна і відповідної кількості вегетативних органів кукурудза виносить з 1 
га ґрунту (кг/га): йонів Мангану – 0,15; Цинку – 0,05-0,1; Молібдену – 0,01); 

• її традиційно вважають ''індикатором'' вмісту мікроелементів у ґрунті. Особливо кукурудза 
чутлива до застосування солей Цинку, Мангану та Купруму. За нестачі цих мікроелементів гальмується 
ріст та розвиток рослин кукурудзи. 

Дослід закладається на попередньому лабораторному занятті: семидобові паростки кукурудзи 
(пророщені в затемненому термостаті при + 25°С) вносять у дистильовану воду та в умови водних 
культур на розчини солей Mn2+ і Pb2+ (або інших мікроелементів) у концентраціях 1,25 та 2,5 ммоль/л. 
Mn2+ і Pb2+ беруть для експерименту, зважаючи на те, що вони, з одного боку, є мікроелементами, тобто 
тією чи іншою мірою необхідні рослинам, а з іншого – це важкі метали, які, як відомо, негативно 
впливають на живі організми та навколишнє середовище. Тому за результатами дослідження студенти 
повинні отримати відповіді на питання: ''Яка з названих функцій переважає у кожного з цих елементів?''; 
''Чи впливає на ці функції концентрація йонів Mn2+ і Pb2+?''. 

Ростові показники (довжина коренів, пагонів та приріст їх довжини) вивчаються через 14 днів. 
Результати дослідження систематизують у вигляді таблиць й графіків залежності ростових показників 
від концентрації йонів Mn2+ і Pb2+ у поживному середовищі (кривих росту). На цій основі порівнюється 
фізіологічне значення Mn2+ і Pb2+ для рослин і формулюються такі висновки:  

• мікроелементи в оптимальній кількості необхідні для росту і розвитку рослин;  
• не всі мікроелементи (зокрема, важкі метали) в однаковій мірі потрібні рослинам;  
• йони Mn2+ стимулюють ріст насіння кукурудзи порівняно з контролем;  
• залежність між концентрацією Mn2+ в поживному розчині і приростом довжини корінців та пагонів 

кукурудзи є пряпропорційною;  
• йони Pb2+ з концентрацією 1,25 ммоль/л сприяють росту насіння кукурудзи, однак із збільшенням 

їх концентрації у розчині ріст рослин інгібується (особливо це стосується коренів).  
Висновки з даного дослідження: упровадження у навчальний процес методичних рекомендацій до 

компетентнісного вивчення майбутніми агрономами мікроелементів сприяє формуванню хімічної 
складової професійної компетенції ''планування використання неорганічних сполук біогенних елементів 
у якості добрив та кормових добавок''. У цьому контексті студенти набувають необхідних хімічних знань 
про мікроелементи, їх бажаний і небажаний екологічний вплив, оволодівають інтелектуальними й 
експериментальними уміннями та навичками, ціннісними орієнтаціями, особистим досвідом і якостями, 
пов’язаними з майбутньою професійною діяльністю.  
Перспективу подальших досліджень вбачаємо в розробці методики формування хімічної складової 

професійних компетенцій майбутніх агрономів у процесі вивчення ними пестицидів. 
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Заблоцкая О. С. Компетентностное изучение будущими агрономами микроэлементов и их влияния 
на растения. 

В статье изложена методика формирования химической составляющей профессиональной 
компетенции ''планирование использования неорганических соединений биогенных элементов в качестве 
удобрений и кормовых добавок'' у студентов направления подготовки ''Агрономия'' при изучении темы 

''Биогенные элементы''. Определено обобщенное содержание этих составляющих (начального 
предметного опыта, ценностных ориентаций, знаний, умений и личностных качеств будущих 
агрономов). Разработано компетентностное содержание лекции, самостоятельной работы и 

лабораторного занятия. 

Ключевые слова: будущие агрономы, микроэлементы, влияние на растения, методика формирования 
химической составляющей профессиональной компетенции. 

Zablotska O. S. The Competence Approach Application in Teaching Would-Be Agronomists Microelements 
and their Influence on Plants. 

In the article the author suggests methods of developing the chemical component of students' professional 
competence called ''planning of non-organic substances of biogenic elements as nutrients and forage additives" 

at "Agronomy" faculty while learning the topic ''The Biogenic Elements''. The generalized content of this 
component is defined (the primary subject experience, values, knowledge, skills and personal features of would-
be agronomists). The competence content of a lecture, independent work and a laboratory lesson are elaborated. 
The questions to be discussed at the lecture are: microelements, their classification (according to their position 
in the periodical system, qualities, the index of the biological absorption and the biological significance) and the 

ways of their introduction into the biosphere; heavy metals and their effect on the environment (the desirable 
and undesirable ecological influence). The significance of microelements for physiological processes in plants, 
their use in the agricultural practice, namely of mangan (the participation in the processes of photosynthesis, 
nitrogen and nucleinic exchanges; regulation of the quantity of the ferum absorption from the soil etc.), boron 
(the participation in carbohydrate, nucleinic exchanges, photosynthesis, respiration of plants; the effect on the 

nitrogen and potassium absorption from the soil), cuprum (as one of 19 enzymes it takes part in the plants 
respiration, fixation of nitrogen, Fe, Са and Р assimilation), zinc (39 enzymes created by zinc are responsible 
for different biochemical processes; wild plants contain more of it than the cultivated ones), molybdenum (it is 

responsible for the fixation of nitrogen; it is an antagonist to aluminum; it is mostly used by leguminous plants), 
cobalt (it is necessary for the living of nitrogen-fixing bacteria; it is comprised into В12 vitamin content) etc are 
studied. In the process of the laboratory lesson named ''The Comparison of Roles Some Microelements Play in 

the Germination of Corn'' students experimentally check the validity of their theoretical knowledge of the 
physiological significance of microelements for plants (namely of heavy metals). 

Key words: would-be agronomists, microelements, influence on plants, methodology of forming the chemical 
constituent of the professional competence.  

 



 

© Бовсунівська Н. М., 2014 
49 

УДК 78.90.02 
Н. М. Бовсунівська, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

МУЗИЧНІ ОБРІЇ ШЕВЧЕНКА-РОМАНТИКА 

Надію в серці привітаю, 
тихенько-тихо заспіваю… 

Тарас Шевченко 

У статті проаналізовано погляди Тараса Григоровича Шевченка на музичне мистецтво через призму 
різних напрямків його творчої діяльності. Визначено значущість духовного спадку поета для 

різноманітних галузей музичної науки: фольклористики, історії освіти й педагогіки. Акцентовано увагу 
на змісті деяких прозових творів романтичного напрямку й, з огляду на це, музичні вподобання Кобзаря. 

У часо-просторовому аспекті його творчість охарактеризовано як ліричний канон. Зроблено 
історичний ретроспективний аналіз діяльності українських навчальних закладів різних рівнів: 

церковнопарафіяльних шкіл, пансіонів, ліцеїв. 

Ключові слова: творча спадщина Тараса Шевченко, музична освіта, нація, пісенна парадигма, 
культурний контекст. 

Актуальність дослідження. Людський геній виявляє себе в багатьох областях. Постать Кобзаря – 
поета і громадянина, що любив свій народ, боровся за його велич "во врем’я люте," – завжди була для 
українців могутнім дороговказом у досягненні цієї мети. Численні поетичні та прозові твори митця, його 
прекрасні офорти назавжди зберегли для прийдешніх поколінь справжню Україну.  
Аналіз останніх досліджень. Тема "Шевченко і музика" вже привертала увагу дослідників. Її 

багатовекторність зумовлена як багатою літературно-художньою спадщиною Т. Шевченка, так і 
винятковістю його місця в історії держави. Про музичні вподобання поета писали В. Бойко, М. Горіла, 
Л. Корній, К. Шамаєва, В. Яременко та ін. Автори порушували різні аспекти музичного смаку й 
творчості Кобзаря. Отож, поставимо собі за мету в межах невеликої публікації через призму творчості 
митця розповісти про деякі з них.  

Як громадянина й патріота Т. Шевченка, безперечно, хвилювала освіта українства. Зокрема, він 
постійно переймався долею навчальних закладів для простого народу – недільних шкіл. Це були 
безкоштовні навчальні заклади, які відкривала громадськість. Перші з них були відкриті в Києві у 1859 р. 
за ініціативи демократично налаштованих студентів та професури університету. На відміну від 
практично тотальнооплатних музичних занять у світських навчальних закладах, викладачі всіх 
предметів, передбачених у розкладі недільних шкіл, працювали безкоштовно: "Недільні школи мали 
добродійний характер. Учителі не одержували платні, а шкільні витрати покривали приватні особи..." [1: 
70]. Вагому роль в діяльності закладів мав предмет "церковний спів", бо, як писали тодішні джерела, 
"Особи у віці, повному життєвих сил, замість того, щоб витрачати їх на розпусту, із акуратністю та 
постійністю присвячують свій час на здобуття знань, завдяки яким вони стають більш розвиненими 
членами суспільства. Збільшення учнів призводить до пропорційного зменшення кількості осіб, 
небезпечних своєю нерозвиненістю, обмеженістю, схильністю до розпусти. Комітет постійно отримує 
подяки від осіб, які з різних причин не змогли навчитися простої грамоти" [1: 37]. Окрім власне освітньої 
роботи, попечительство облаштовувало змістовне дозвілля: з 1895 по 1909 рр. було організовано 48 
хорових колективів, 328 театральних вистав, 1378 танцювальних вечорів, безкоштовні ялинки для дітей. 

Кременець – географічна одиниця, яка давно перетворилася на філософську категорію у сенсі 
теоретичного осмислення міста як культурного та соціального феномена людського буття. Кременецький 
Ліцей – улюблене дітище фанатично відданого справі розвитку шкільництва Таємного радника, кавалера 
орденів Св. Станіслава і Білого Орла, візитатора Віленського навчального округу Тадеуша Чацького. 
Саме йому Т. Шевченко присвятив одухотворені слова з повісті "Варнак": "Возвращаясь из Почаева, я 
зашел в Кременец посмотреть на королеву Бону и на воздвигавшиеся в то время палаты, или кляштор, 
для Кременецкого лицея. Мир праху твоему, благородный Чацкий! Ты любил мир и просвещение! Ты 
любил человека, как нам Христос его любить заповедал!" [2: 135]. З огляду на це цікавою буде коротка 
розповідь про музичний побут навчального закладу, про який Т. Шевченко, безперечно, мав уявлення. 

У ліцеї працювали відомі на той час педагоги: філософи, фізики, математики, філологи, механіки, лікарі й 
музиканти. У 1808 р. на запрошення візитатора з капели графа Ю.-А. Ілінського на роботу в гімназію 
перейшов Ян Лензі (1763-1832 рр.). Він закінчив Неаполітанську консерваторію, працював в італійських та 
російській столицях, служив скрипалем оркестру Імператора. У гімназії (ліцеї) перебував до її закриття. 
Флейтист із Відня Гжегож Байєр закінчив академію; обов’язки вчителя вокалу, гри на клавікорді та духових 
інструментах виконував Ян Роллє, який із Вінсентом Майєром читав лекції із музики. Останній також 
займався з найбільш обдарованими по три години щоденно і, за вимогою контракту, повинен був: давати 
уроки учням, яких призначив директор; разом із прибулим Яном Лензі давати раду всім музичним колективам 
закладу; давати публічні концерти в костьолі або інших визначених директором місцях.  
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Пізніше співи став викладати чех Йожеф Ваньончик (Юзеф Ваняучек). Крім них кременецьку освітню 
ниву розорював "Базіль Ілінські, син Яна з Київської губернії, поляк, одружений. Метр музики. 38 років. 
Здоров’я слабкого" та "Орчиньський Кароль, син Яна з Галіції, поляк, 24 роки, неодружений". Обоє раніше 
працювали в маєтку князя Любомирського. Адміністрація чудово розуміла, що творчу атмосферу 
поліпшать виступи знаменитих артистів, та й для духовного розвитку школярів ці приїзди також будуть 
корисними. Тому в стінах гімназії звучали кращі зразки європейської музики у виконанні "найбільш знаних 
і очікуваних музикантів Європи": Ференца Ліста, скрипалів-віртуозів Кароля Ліпінського (поляк, який 
власним коштом створив у с. Вирлові музичну школу для селянських дітей, замовляв скрипки в кращих 
майстрів Львова, сам давав уроки гри на інструменті. Помер і похований на українській землі) та Генріка 
Вєнявського, віолончеліста Маріуша Ловчиньського, контрабасиста Алоїза д’Алосса, піаністки 
Марії Шимановської, співачки Анжеліни Кароліни Валадарг’є (псевдонім Каталані), хистом якої 
захоплювалися кращі вельможні двори Європи. Кременецькі музиканти також залишили по собі добру 
славу в різних навчальних закладах: парафіяльних школах (майстер Анджей Ойцеховський – м. Теофіполь), 
пансіонах Кременця та Києва (син професора фізики Костянтин Шейдт, за яким поліційне відомство 
здійснювало негласний нагляд). Та найбільшого успіху на викладацькій ниві досяг Олександр (Август) 
Шмідт-де-Берг. У нього вчилися київські пансіонери та студенти щойно відкритого університету. Він 
відстоював вдумливе ставлення до нотного тексту, уроки гри на інструменті перетворювалися на відкриту 
лекцію з історії музики. Своєю роботою цей педагог спростовував почасти іронічне ставлення творчої еліти 
до пансіонної освіти. Серед його учнів – Андрій Маркевич, прекрасний віолончеліст, який успішно 
концертував з надзвичайно вимогливим А. Лядовим, О. Глазуновим, М. Римським-Корсаковим, 
А. Рубінштейном, з успіхом суміщав юридичну і музичну діяльність у Російському Музичному товаристві. 
Творчість ще одного його учня – видатного теоретика музики, професора Петербурзької консерваторії 
Олександра Івановича Рубця – взагалі розглядають як явище світового масштабу [3]. 

Реорганізація Волинської гімназії завдала відчутного удару музичній освіті: було ліквідовано 
неофіційну консерваторію. Щоправда, матеріальну базу перевели в Київ і створили університет Св. 
Володимира. Крім матеріальних, волинська земля понесла й кадрові втрати: через дефіцит російських 
професорів Міністерство народної освіти змушене було вирішувати цю проблему через викладачів-
волинян. До Києва від’ їхали кращі, серед них – О. Шмідт-де-Берг. 

Серед митців, літераторів, музикантів того часу не було одностайної оцінки пансіонної науки. Саме так 
чинив Т. Шевченко. Він розумів, що немає однакових за освітнім і матеріальним рівнем закладів, тому 
намагався на фактичному матеріалі розкрити їхні педагогічні проблеми й завдання у своїх творах. Не 
залишав поет поза увагою й музику, зазначаючи, що музичний багаж пансіонерок був різним. У репертуарі 
деяких вихованок були як "малорусские песни", так і твори Мендельсона, Баха й Бетховена [4].  

Звичайно, не можемо оминути музичні моменти у творчості Кобзаря. Його "Щоденник" – безцінне 
джерело. Варто сказати, що його оцінка концертів, оперних вистав, мистецьких подій на тодішніх сценах 
Російської імперії свідчить про високий смак, кваліфікованість суджень, тонке відчуття музики й уміння 
правильно визначити її цінність: згадаймо знамениту "провальну" прем’єру "Івана Сусаніна" М. Глінки. Як 
тільки преса не називала оперу – "холопская", "кучерская", – і то були найм’якіші рецензії…Тарас Григорович 
однією фразою "Гениальное произведение! Бессмертный Глинка!" [5] засвідчив музичний геній не тільки 
композитора, а й видатного співака С. Гулака-Артемовського (останній став його другом на багато десятиріч і 
був одним із небагатьох, хто не відцурався Шевченка, коли той був на засланні, підтримував його 
матеріально.)… "Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен. 
Благодарю тебя, крепостной Паганини. Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный. Из твоей бедной 
скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий 
стон миллионов крепостных душ" [5], – так у щоденнику поет пише про скрипаля-віртуоза Олексія Панова, 
якого чув під час повернення із заслання. Романтичний герой повісті "Музыкант" грає на віолончелі. І тут 
Кобзар робить своєрідну автобіографічну присвяту інструменту: "…наш поправившийся г. Арновский 
возвратился из-за границы и между многими диковинными игрушками привез и виолончель. Боже мой, что 
это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный 
инструмент. Мастер, создавший его, не кто иной был, как сам Прометей. Я спать ложуся и кладу его около 
себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое я. И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя 
в третий раз. О, я теперь совершенно забыл Серве" [6: 133]. Не забуваймо, що Т. Шевченко був академіком 
Академії мистецтв – просто так це звання не давали. Така людина мала бути надзвичайно освіченою. У його 
творах згадуються десятки прізвищ. Серед улюблених – бунтівний Дж. Россіні, наївний і сором’язливий 
Й. Гайдн, тривожний В.-А. Моцарт, патетичний трибун Л. ван Бетховен. Він обожнював романтиків 
Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, дуже добре знав тогочасних віртуозів: Паганіні, Серве, В'єтана… За спогадами 
Пантелеймона Куліша, "…коли Тарас співав, усі довкруж замовкали і зачаровано слухали. Шевченко мав 
голос приємного сріблястого тембру – тенор" [5]. Гадаємо, не буде перебільшенням, якщо нагадаємо, що 
Т. Шевченко не уявляв собі життя без народної пісні. Кобзар повсякчас закликав українських письменників та 
істориків прислухатися до її живих звуків: "Прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони співають, як вони 
говорять між собою… хто його зна – відкіль несеться, несеться пісня, складаються вірші, дивись, уже і забув, 
про що думав, а мерщій запишеш те, що навіялось …" [7]. 

Колись один із митців сказав, що "Кобзар" після "Біблії" є другим джерелом духовності. Символічно, що 
назва однієї з основних книг українства має стосунок до музичного мистецтва. Кобзарі – горді, волелюбні, 



Н. М. Бовсунівська. Музичні обрії Шевченка-романтика 

 51

сліпі генії, які ходили дорогами України, нагадуючи людям "про Бога та добрі діла минувшини". Тарас 
Григорович, усвідомлюючи символічність кобзарства в Україні, часто згадує митців у своїх творах: 
"Бандуристе, орле сизий!", "Все співають, як діялось, сліпі небораки", "На розпутті кобзар сидить та на кобзі 
грає", "Перебендя старий, сліпий – хто його не знає…". Власне, і самі кобзарі не оминали нагоди нагадати 
нам, хто ми є і ким були: "22 лютого 1913 р. у філії катеринославської "Просвіти" на концерті, присвяченому 
Т. Шевченкові, виступив молодий учень кобзаря Пасюги, який дуже гарно виконав пісню на слова Шевченка 
"Три шляхи" під акомпанемент кобзи". Або ж згадаємо кобзаря з Москви, члена місцевої громади "Кобзар" 
Василя Шевченка, який хотів "… підняти нашу народну музику, поширити й розвинути наш чудовий 
інструмент бандуру…, щоб через 1,5 – 2 роки всі дивилися на бандуру не як на бідний своїм змістом 
інструмент, але як на самий передовий" [8]. Федір Лавров зазначав: "Великий Кобзар України Тарас 
Шевченко з сердечною повагою ставився до кобзарського племені. … Поет підкреслював, що сам 
виховувався на патріотичних високохудожніх думах і піснях кобзарських" [9: 19]. "Кобзар" став великим 
народним пісенником. Досить широко у творчості Кобзаря представлено пісні чумаків. Науковці 
наголошують, що поет знав не тільки специфіку життя чумаків, а й часто використовував їх пісні у творчості 
(невипадково в повісті "Музыкант" головний герой виконує на вишуканій віолончелі простецьку чумацьку 
"Котилися вози з гори"). Також дослідники зробили висновок про те, що Т. Шевченко (один із дуже 
небагатьох на той час!) простежував тісний зв'язок козацтва й чумаків на основі спільності тематики, мелодії 
пісень обох соціальних спільнот. Чумаки – своєрідний уламок історії, сполучна ланка від давніх козацьких 
часів. Тому досить часто у творах поета (у поемі "Катерина" мандрівники співають "Пугача", який був чи не 
найяскравішим зразком переробленої козацької "Ой, сидить пугач та на могилоньці"). Цим поет мовби 
підкреслює спорідненість обох культур, їх вільнолюбство, гордість, самосвідомість і дещо відмежовується від 
думок М. Костомарова, який вважав чумацтво такою собі пасторальною спільнотою, яка мирно жила під 
егідою московського царя-батюшки [10].  

Необхідно наголосити, що дослідники не можуть точно назвати кількість пісень, створених на слова 
поета (за приблизним підрахунком їх близько двох тисяч). Єдиним і головним інтерпретатором його 
творчості був народ. Власне, і сам поет мав гарний голос: про це свідчать мемуари художника 
Л. Жемчужникова, який неодноразово слухав спів Тараса Григоровича. Поет мав голос, який" брав за 
душу… коли співав цей покалічений страждалець… у кожній ноті відчувалася душа співця-художника" [5]. 

Поезія Т. Шевченка завжди викликала підвищений інтерес професійних музикантів, серед яких 
етнограф, поет і музикант М. Маркевич ("Нащо мені чорні брови"), М. Вербицький ("Заповіт"), 
С. Людкевич (кантата-симфонія "Кавказ"); нею надихалися М. Аркас, священик-музикант 
П. Бажанський, В. Барвінський, А. Кос-Анатольський, Б. Лятошинський, Г. Майборода, Ю. Мейтус, 
Л. Ревуцький, Д. Січинський, К. Стеценко, Я. Степовий, А. Штогаренко та ін. А корифей української 
музики М. Лисенко писав музику на поезії Кобзаря протягом усього життя (у "Музиці до Кобзаря 
Шевченка" М. Лисенко оспівав 87 поетичних зразків. У "Повній збірці творів М. Лисенка", що 
упорядкував Д. Ревуцький, їх 92: пісні, романси, вокальні ансамблі, кантати, хорові поеми тощо…). 
Творчість поета дає поштовх мистецькому поступу сучасних композиторів, серед яких традиційні 
майстри класики, українські барди й навіть рокери: Л. Колодуб, В. Сильвестров, М. Скорик, 
О. Керекеша, С. Решетник, сестри Тельнюк, Т. Чубай, А. Середа та ін. [11]. 
Висновки. Уже десятки поколінь українців вшановують людину, яка назавжди залишиться оберегом 

нашої пам’яті. Колишній кріпак Т. Шевченко – наша аристократія. Не за походженням, а за 
переконаннями, вірністю своїй культурі та рівнем духовних запитів. Його творчість ніколи не стане 
німою, бо вона – історія. Ми не можемо нічого змінити або переписати. Її можна тільки продовжувати.  

Невелика публікація не зможе повною мірою розкрити усі аспекти творчості Шевченка-музиканта. 
Цитування уривків з його творів, маємо надію, спонукатиме ще не раз перечитати їх. Не хочеться на 
завершення й писати вже дещо оскоминні оди великій Людині. Тому дозволимо собі завершити роботу 
словами одного з найкращих музикантів – німецького генія Франца Йозефа Гайдна, чия творчість була 
життєдайним джерелом для генія українського: "Прийшов…Писав…Жив". 
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Бовсуновская Н. Н. Музыкальные горизонты Шевченка-романтика. 

В статье проанализированы взгляды Тараса Григорьевича Шевченко на музыкальное искусство через 
призму различных направлений его творческой деятельности. Определена значимость духовного 

наследия поэта для различных отраслей музыкальной науки: фольклористики, истории образования и 
педагогики. Акцентировано внимание на содержании некоторых прозаических произведений 

романтического направления и, учитывая это, представлены музыкальные предпочтения Кобзаря. Во 
временно-пространственном аспекте его творчество охарактеризовано как лирический канон. Сделан 
исторический ретроспективный анализ деятельности украинских учебных заведений разных уровней: 

церковноприходских школ, пансионов, лицеев. 

Ключевые слова: творческое наследие Тараса Шевченко, музыкальное образование, нация, песенная 
парадигма, культурный контекст. 

Bovsunivska N. М. Musical Horizons of Shevchenko-Romanticist. 

This article examines the views of Taras Shevchenko in music through the prism of various areas of his work. The 
significance of the poet's spiritual heritage for the various branches of science music: folklore, history of education 

and pedagogy is determined. The attention is focused on the content of some prose works of the Romantic 
Movement and the poet's musical preferences. The time-spatial aspect of his work is described as a lyrical canon. 

The historical retrospective analysis of the educational institutions of different levels: Sunday church-schools, 
boarding schools, lyceums is made. Human genius reveals itself in many areas. The figure of the poet who loved his 
people, fought for his greatness "in the fierce time" – has always been a powerful Ukrainian guide in the achieving 

this goal. The theme "Shevchenko and Music" has attracted the researchers' attention. V. Boyko, M. Gorila, 
L. Korniy, K. Shamayeva, V. Yaremenko have written based on the poet's musical tastes. The authors have written 
on various aspects of his musical taste and creativity. As a citizen and a patriot Taras Shevchenko concerned about 

the fate of the schools for the common people – Sunday church-schools, boarding schools, lyceums. 

Key words: creative legacy by Taras Shevchenko, music education, nation, song paradigm, cultural context. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ РЕДАКТОРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ 

У статті з'ясовано стан підготовки сучасного редактора у вищих навчальних закладах України, 
показано витоки українського редагування, описано зміст поняття "редакторська праця", показано 

проблеми українського редагування і шляхи їх подолання. Також мова йде про формування 
інформаційного простору в його сучасних обрисах. До того ж, розглянуто функції редактора з 

підготовки видання, що охоплює різні технологічні операції. 

Ключові слова: редакторська праця, редактор, кваліфікація, система освіти. 

Постановка проблеми. З розвитком книговидання та виокремленням його в самостійну галузь, 
підвищенням конкуренції на книжковому ринку, прагненням видавництв працювати за ринковими 
умовами професія редактора набула нових якісних ознак. Від компетенції, фахових зусиль редактора 
залежать не лише підготовка до друку текстової та ілюстративної частин майбутнього видання, а й 
нерідко – креативні маркетингові підходи до пошуку теми і потрібного автора; допомога у втіленні 
авторського задуму; координація роботи автора під час редакційно-видавничого процесу; залучення 
автора до реалізації вже готового видавничого продукту та до пошуку нових цікавих ідей. 

Професія редактора останніми роками настільки розширила свій діапазон, що стала чи не ключовою і 
найпопулярнішою не тільки в мас-медійній, видавничій індустрії. У науковій літературі автори дедалі частіше 
дискутують щодо редакторського фаху загалом і проблем підготовки молодих редакторів зокрема. Ці питання 
не дають спокою ані роботодавцям, ані науковцям, які готують фахівців для видавничої галузі. 

Неправильно скоординовані редактором зусилля автора у створенні майбутнього видавничого 
продукту, нечітко сформульовані мотивації автора призводять до виникнення непорозумінь, а часом і до 
конфліктів між автором та редактором, відтак – до виходу у світ неякісного, нечитабельного видання або 
ж узагалі – до припинення будь-якої їхньої співпраці. Отож, належна організація роботи з автором є, 
безсумнівно, ознакою професіоналізму сучасного редактора. Як засвідчує практичний досвід, у цьому 
полягає значна частина успіху видавничого проекту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми редагування, редакторського фаху – об'єкт 

наукових праць Р. Іванченка, М. Феллера, В. Різуна, Н. Зелінської, Е. Огар, Н. Черниш, М. Тимошика, 
А. Капелюшного, З. Партика, І. Побідаш, В. Хоню, К. Серажим та інших. Науковці, а це переважно 
викладачі провідних вищих навчальних закладів, які готують редакторів, наголошують на динамічних 
змінах у розумінні фаху редактора і процесу редагування. Дослідники В. Різун, А. Капелюшний, 
К. Серажим більше зосереджують увагу на редакторах і на редагуванні в мас-медіа, решта – на тих самих 
проблемах у власне видавничому цеху. Поки що поза увагою теоретиків дослідження роботи редактора в 
корпораціях, театрах, кіноіндустрії, інтернет-виданнях, на комплексних платформах (коли треба готувати 
матеріали одразу для газети / журналу, інтернет-видання, пакет для планшета тощо).  
Мета статті – привернути увагу науковців і практиків до напрацювання спільної ефективної 

концепції підготовки редакторів з огляду на технологічні зміни та нові тенденції. 
Виклад основного матеріалу. Відомо, що видавнича справа та редагування як спеціальність виникла 

значно раніше ніж журналістика, хоча останнім часом і входила до цього напряму освітньої підготовки. 
Упродовж століть, до появи перших газет, саме рукописні та друковані джерела були чи не єдиним 
засобом масової комунікації. 

"Видавнича справа не може бути складовою журналістики – така підпорядкованість (більшого – 
меншому) є логічно неправильною, – акцентує відомий науковець у галузі видавничої справи та 
редагування професор М. Тимошик. – Ці дві спеціальності мають цілий ряд специфічних відмінностей. 
Найголовніші з них – різноманіття цілком самостійних блоків "своїх" дисциплін, цілком caмостійних 
об'єктів дослідження, цілком відмінних технологій виготовлення кінцевого продукту" [1]. 

Витоки спеціальності "Видавнича справа та редагування" дослідники вбачають від ствердження 
рукописної справи, коли до складного й тривалого в часі процесу творення й поширення рукописних книг 
стали залучати все більше здібних і талановитих каліграфів, справників, художників, письменників, учених. 

Потреба у професіоналах із видавничої справи існувала завжди, ще з часів Гутенберга. І, незважаючи 
на те, що зміст понять "видавець", "редактор" змінювався відповідно до вимог, які виникали на тому чи 
іншому етапі розвитку, – певні професійні властивості та особистісні якості, притаманні представникам 
видавничої галузі, залишалися незмінними. До таких "констант" у вітчизняному досвіді видавничої 
справи та редагування можна віднести творчий підхід до розв'язання всіх питань, пов'язаних із 
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видавничою підготовкою авторського оригіналу. Водночас вельми динамічні трансформації у сфері 
економіки видавничої справи, у правовій базі, технічне та технологічне переозброєння галузі, 
комп'ютеризація редакційно-видавничих процесів, принципові зміни в структурі самого виробничого 
процесу, зокрема, зміщення акцентів у бік додрукарських процесів, – усе це, безумовно, висуває перед 
сучасним редактором низку нових професійних вимог. Необхідність "знайти себе" в умовах принципово 
інакшої системи координат – ринкової – змінила редактора кінця 90-х років ХХ століття не лише у 
професійно-діловому та організаційно-творчому, але й у психологічному плані: на зміну ретельному 
цензорові (що цілком відповідало духу радянської школи редагування) або ж акуратному виконавцеві 
прийшов фахівець, який володіє широким спектром професійних знань і навичок, що часто виходять за 
межі вузькоцехових інтересів, здатний приймати самостійні рішення, підприємець, який уміє брати 
відповідальність на себе. 

До обов'язкових "констант" редакторської професії – бездоганної мовної інтуїції та компетенції, 
уміння логічно і чітко мислити, широкої ерудованості, уміння аналізувати різноманітні комунікативні 
ситуації, знання психології авторської праці, читацької поведінки, володіння основами художньо-
технічного оформлення видавничої продукції та ін. – додались обов'язкове знання видавничого 
маркетингу, що дає змогу (і небезпідставно!) називати його, насамперед, видавцем, і, звісно, уміння 
користуватися при підготовці видання до друку новітніми комп'ютерними видавничими технологіями. 

Безумовно, все це не могло не спричинити зміни у навчальному процесі – і на рівні загального 
робочого плану підготовки спеціаліста з видавничої справи та редагування, і на рівні змісту та структури 
окремих дисциплін, що його наповнюють. Паралельно з "класичними" редакторськими дисциплінами 
(редакторський аналіз, логічні, термінознавчі та лінгвостилістичні засади редагування, практична і 
функціональна стилістика, підготовка до видання різних видів літератури та ін.), уведено нові курси, 
присвячені проблемам видавничого маркетингу та бізнесу, рекламі видавничої продукції в умовах ринку, 
сучасного книжкового дизайну, мультимедіальних технологій. 

На навчальні заклади, що готують інформаційну еліту, лягає велика відповідальність, хоч вона є 
відповідальністю режисера за гру акторів, учителя за життєздатність молодого покоління. 
Відповідальність непряму, опосередковану навчанням і здібністю майбутнього фахівця до навчання. Але, 
якщо відповідальність педагогів за своїх вихованців можна пом'якшити за рахунок впливу на виховання 
зовнішніх чинників, то до рівня освіти не повинно бути ніяких поступок: освіта завжди має прагнути до 
відображення на рівні свого змісту реального стану речей у галузі [2]. 

Водночас на кафедрах видавничої справи та редагування зосереджують навчальний процес не на 
важливих, потрібних в майбутній роботі знаннях, а на загальних, інколи зайвих дисциплінах. Мудре 
збалансування теоретичних і практично-творчих засад – найважливіша проблема в навчальному процесі. 
Наголошуючи на творчій складовій сучасного редактора, важливо навчити майбутнього фахівця 
нестандартно й критично осмислювати ті чи інші процеси, явища в редакційно-видавничій справі. Як 
творчо працювати з текстом – оригінальним, перекладним, художнім, науковим, навчальним? Як 
скомпонувати книгу, як і чим оживити / оновити / одавнити перевидання, як і яку національну 
компоненту виопуклити? Як і чим звабити читача (глядача, інтернавта – користувача Інтернету)? Як не 
загубитись на ринку? Як ефективно співтворити з автором? Де межа цієї співтворчості (а трапляється, що 
в тій чи іншій книзі, особливо перекладній, є більше редакторської творчої праці)? Відповідей на ці 
запитання не дає (врешті й не може дати) жоден підручник. Він пропонує моделі, як і університет 
скеровує, а кожен фахівець уже сам мусить допасовувати їх до конкретних проектів, ситуацій. Без 
постійного добирання знань робити це нелегко. Редактор – це також той, хто не перестає вчитися, як і не 
перестає думати про конкретний текст, те чи інше слово в ньому, термін, книгу загалом, соціальний і 
культурний контекст, час і простір [3].  

Погоджуємось із твердженням науковців, що власне редагування (тобто всебічне редакторське 
опрацювання оригіналу), як і теоретичне осмислення цього процесу, давно вже перетворилося на цілісну 
систему аксіом і констант, вичерпану як об'єкт дослідження (проте не як об'єкт вивчення, оскільки для 
студентів це обов'язкова "таблиця множення"), сучасне редагування, власне розвиток теоретичних основ 
професії, полягає в розумінні редагування як громадської діяльності – організаційної, маркетингової, 
соціологічної, а також в урахуванні власне українського досвіду (який у радянські часи замовчували) [4]. 
Редактор – це не просто професія, це місія, і з цим погоджуються всі, хто дотичний до фаху. Редактор 
виконує важливу суспільну функцію, його соціальна відповідальність має бути високою. І йдеться тут 
зовсім не про цензуру (як люблять говорити ті, хто не розуміє значення редакторської праці). Очевидно, 
коли говоримо про місійність, то маємо на увазі, передусім, фахівців, які готують до друку серйозні 
видання, які виходять, можливо, раз на сто, а то й більше років: енциклопедії, словники, перекладні 
твори, класичні тощо.  

Редакторська праця – не просто вміння вправно відредагувати текст, хоч ці ази ремесла треба засвоїти, а 
своєрідна співтворчість з автором, спосіб бачення його реальності, спосіб мислення і світовідчуття.  
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У книжковому видавництві редактор є провідним фахівцем, основним творчим працівником, який не 
лише безпосередньо відповідає за опрацьований ним оригінал, його структурний, інформативно-
смисловий, мовностилістичний рівні, не лише супроводжує авторський оригінал усіма етапами 
редакційно-видавничої (додрукарської) підготовки, а й за весь процес підготовки видання до друку, а 
також здійснює редакторський нагляд за поліграфічним його виконанням, бере участь у його промоції. 
Тому редактор не тільки професійно забезпечує долання оригіналом усіх етапів редакційно-видавничого 
процесу – від редагування до перевтілення його в конкретний вид видавничої продукції та випуску її у 
світ, він є, за потреби, співавтором видання, тобто довершеного видавничого продукту, в якому часто 
матеріалізуються значно більше редакторських ідей, ніж було втілено безпосередньо автором твору [5]. 
Нерідко буває, що редактор постає творцем (співтворцем) видавничої ідеї, концепції майбутнього 
видання, шукаючи і знаходячи для їх реалізації автора (авторський колектив). 

На думку Н. Зелінської, зарубіжні автори одностайні у визнанні особливої функції, навіть місії 
редактора, що готує книгу до видання. І, "споряджаючи" редактора на виконання цієї місії безліччю 
корисних порад – від глобальних до найдрібніших (всі вони добре узгоджуються зі сформованими або 
такими, що перебувають на стадії засвоєння у практиці сучасного українського книговидання), – вони 
переконані, що саме він, правильно скориставшись з врученої йому "зброї", "сприятиме досягненню 
правильності, послідовності, точності та зрозумілості тексту і, таким чином, зекономить видавцеві гроші, 
читачеві – час і настрій, а авторові – репутацію" [4].  

Відповідно до цього, редактор має бути не просто провідною, а особливо ініціативною, активною, 
креативною, фахово компетентною і технологічно дисциплінованою особою, усвідомлюючи, що за 
одних обставин він – центр успішного вирішення актуальних для видавництва питань, його успіху на 
ринку, за інших – джерело його проблем і невдач. Це означає, що предметом фахової діяльності 
редактора є не просто авторський оригінал, який треба трансформувати в якісне видання, а весь 
комплекс зусиль (від продукування видавничої ідеї, пошуку потрібного автора для її реалізації до 
ефективної збудованої діяльності), які забезпечують вигідні позиції якісно підготовленого видавничого 
продукту на ринку і створюють максимальні зручності для тих, хто ним користуватиметься, стимулюють 
позитивну налаштованість до видавництва, яке випустило видання у світ. 

Функції редактора пов'язані з підготовкою видання, що охоплює такі технологічні операції, як: 
розробка його концепції; аналіз авторського оригіналу та його службової частини; творча співпраця з 
автором, працівниками видавництва, часто – і з суб'єктами книгорозповсюдження. Елементи творчої 
роботи обумовлюються специфікою редакційно-видавничого процесу за конкретних умов і за реальної 
виробничої ситуації, яка залежить, насамперед, від якості авторського оригіналу, його придатності до 
подальших редакційно-видавничих процесів. Якщо текст не потребує ґрунтовного редакторського 
втручання, то кількість етапів і час, потрібні для його вдосконалення, скорочуються. Але такі тексти 
рідко (майже ніколи) не надходять до редакції. Автори, зазвичай, надають недостатньо підготовлений 
матеріал навіть для первинного редакторського опрацювання. Нерідко вони подають у видавництво 
оригінали частинами, а якщо й завершеними, то в процесі видавничої підготовки доводиться робити 
доволі вагомі виправлення: дописувати, переписувати, скорочувати розтягнуті частини тексту тощо [6]. 

Це, звичайно, висуває низку нових і непростих завдань перед тими, хто готує фахових редакторів. За 
роки незалежності в Україні можна виокремити щонайменше три періоди динаміки змін у поглядах на 
редакторський фах. Перший – кінець 80-х – середина 90-х років, коли руйнувалась школа радянського 
(українського) редакторства. З'являлись нові видавництва, а редакторів не було, водночас залишались без 
роботи висококваліфіковані фахівці державних видавництв. Вони не дуже влаштовували молодих 
видавців, бо наполягали на ретельному опрацюванні тексту, коректурі. Видавці часто дбали тільки про 
зовнішні ефекти своїх видань, тому відмовлялись від редакторів. У середині 90-х до редакторського фаху 
долучилось багато людей, які не мали уявлення про редакційно-видавничий процес, але, 
самонавчаючись, належно освоїли його на практиці й стали професіоналами. Є, однак, і такі, які, маючи 
відповідну освіту, не дбають про видавничу культуру, і навпаки – небайдужі фахівці високого рівня 
змушені були піти з галузі на оплачуванішу роботу. Сьогодні маємо черговий етап. Є попит на 
редакторів, у багатьох навчальних закладах відкрито спеціалізації "Редагування та видавнича справа" [3]. 
Потрібна підготовка фахівців абсолютно нового рівня – редакторів електронних видань, окремих видів і 
типів літератури. Видавцям потрібен редактор, який досконало володіє рідною мовою, знає іноземні 
мови, здатен написати текст, бачити видання чи газету, журнал, книгу системно й концептуально, на 
соціокультурному тлі, одразу на кількох платформах. 
Висновки. Погоджуємося з дослідниками, які вважають, що вивчення розвитку редакційно-

видавничого цеху, нових вимог до ефективної роботи редактора, його професійну підготовку потрібно 
робити вже зараз, важлива також співпраця науковців і практиків. Насамперед, потрібна фахова розмова 
щодо нових компетенцій, функцій редактора-видавця у контексті технологічних змін, потужних 
інформаційних потоків, змін у психології споживачів видавничої продукції, економічних та суспільних 
викликів тощо [3]. Варто створити лабораторію / центр / гільдію й обговорювати непрості проблеми 
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якісного навчання майбутніх фахівців, їхньої ефективної практики, підвищення професійного рівня 
редакторів, напрацювання спільного інструментарію для розв'язання нагальних проблем, пов'язаних із 
якістю та культурою видання, новими тенденціями та викликами. Така співпраця була б плідною і для 
викладачів, і для практиків, і для редакційно-видавничого процесу загалом. 
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Борко Т. М. Проблемы подготовки редакторов в украинских изданиях. 

В статье исследовано состояние подготовки современного редактора в высших учебных заведениях 
Украины, показаны истоки украинского редактирования, описано содержание понятия "редакторское 

дело", показаны проблемы украинского редактирования и пути их решения. Также речи идет о 
формировании информационного пространства в его современных очертаниях. Также рассмотрены 
функции редактора по подготовке издания, которые охватывают разные технологические операции. 
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Borko T. M. The Problem of the Editors’ Training in the Ukrainian Publications. 

The article deals with the state of the modern editors' training in the higher educational institutions of Ukraine, 
the original sources of the Ukrainian Editing, the contents of the notion ''editor’s work'', the problems of 

Ukrainian Editing and the ways of their eliminating. The editor's functions during preparing the publication 
embrace different technological operations. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

Статтю присвячено актуальній проблемі застосування оригінальних художніх текстів у процесі 
формування перекладацьких умінь у майбутніх учителів іноземної мови та світової літератури. Автор 
аналізує сучасні підходи до розв’язання порушеної проблеми в сучасній педагогічній теорії і вузівській 
практиці підготовки викладачів-філологів, визначає ефективні прийоми опрацювання художніх 
перекладів у процесі опанування оригінальних драматичних текстів (на прикладі комедії Б. Шоу 
"Пігмаліон"). Розроблена методика забезпечує поглиблення теоретичних знань студентів щодо 
специфіки перекладних художніх текстів, критеріїв їх оцінювання, підходів до організації творчої 

діяльності перекладача. 

Ключові слова: художній переклад, оригінальний текст (текст-першооснова), драматичний твір, 
перекладацька компетентність, майбутні вчителі-філологи. 

Постановка проблеми. Провідного значення у системі підготовки майбутніх учителів іноземної 
мови та світової літератури набуває вивчення основ перекладу, що серед інших завдань передбачає 
поглиблення знань про художній переклад і його відповідність тексту-оригіналу, відпрацювання умінь 
порівнювати різні варіанти перекладу, визначати їхню своєрідність, розкривати майстерність 
перекладачів тощо. Саме тому актуальною для сучасної педагогічної науки є проблема формування 
перекладацьких умінь студентів-філологів із використанням класичних творів світової літератури. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові засади становлення й розвитку української 

перекладознавчої науки, вивчення основ перекладу у вищій школі, підготовки компетентного філолога-
перекладача заклали своїми працями Г. Гачечіладзе, Р. Зорівчак, В. Коптілов, В. Коміссаров, 
Л. Коломієць, І. Корунець, Л. Латишев, А. Нямцу, Р. Тінслей, Н. Хомський та ін. Окремим аспектам 
перекладу художніх творів з урахуванням їх родової і жанрової специфіки, формування перекладацької 
компетентності у майбутніх учителів іноземної мови присвячені розвідки А. Головні, О. Ізмайлової, 
О. Коваленко, О. Кондратьєвої, О. Любченко, І. Чепурної, І. Шахновської та ін. 

Концептуального значення для нашого дослідження набуває думка М. Лановик про те, що "процес 
перекладання – це не поодинока партія, а радше "сеанс одночасної гри", під час якого інтерпретатору 
доводиться грати одночасно на різних полях – мови, культури, літературної традиції, жанру, стилю тощо 
[1: 385]. У вирішенні проблеми адекватності художнього перекладу, виборі перекладачем відповідної 
стратегії перекодування іншомовного тексту спирались на праці авторитетного вітчизняного вченого 
А. Нямцу, який встановив залежність перекладу "не тільки від раціонального, а й від емоційно-оцінного 
сприйняття твору" [2: 30]. Повністю поділяємо твердження автора навчального посібника "Переклад як 
процес" про те, що "для перекладача як рецептора дуже важливо досягти такого рівня знань і 
естетичного сприйняття, який дозволяв би сприймати весь обсяг смислового й емоційного змісту" [2: 31]. 
Мета статті – проаналізувати сучасні підходи до формування перекладацьких умінь у майбутніх 

учителів-філологів, визначити ефективні прийоми опрацювання художніх перекладів у процесі 
опанування оригінальних текстів англійської класичної літератури. 
Виклад основного матеріалу. Серед чинників формування перекладацької компетентності 

студентів-філологів сучасні дослідники називають ерудованість, розвинене творче мислення, багатство 
словесно-образних асоціацій, відчуття авторського стилю та ін. Важливими умовами наближення 
перекладача до передачі ідейно-художнього задуму засобами іншої мови виступають знання культурно-
історичних реалій написання твору, розуміння його родових, жанрових, мовностилістичних 
особливостей і здатність втілити їх за допомогою відповідних іншомовних засобів.  

Загалом поділяючи думку про пріоритетність системного підходу до формування перекладацької 
компетентності, не можемо погодитись як із спробою підмінити останню окремими надуманими 
компетенціями (семантичною, інтерпретативною, текстовою), так і з їх помилковим тлумаченням, згідно 
з яким "формування на рідній мові і розвиток цих компетенцій на іноземній сприятиме утворенню 
первинних перекладацьких навичок" [3]. На наш погляд, перекладацька компетентність є інтегральним 
показником готовності філолога до якісного виконання власних професійних завдань на основі здобутих 
знань, сформованих умінь, досвіду, відпрацьованих навичок і способів перекладацької діяльності. 

Майбутній філолог повинен набути цілісне уявлення про різні види перекладу (підрядник, переклад і 
переспів; художній і спеціальний або науково-технічний; усний і письмовий; синхронний і з носія; 
машинний і безмашинний), осягти їх специфіку, опанувати технологію практичної реалізації кожного 
виду перекладу, яка складається з таких компонентів: прийоми і форми перекладацької діяльності, 
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алгоритм дій перекладача. Проілюструємо процес формування перекладацьких умінь студентів-філологів 
на основі оригінальних текстів світової літератури. 

Адекватність і значущість художнього перекладу вимірюється тим, якою мірою перекладачу вдалося 
передати за допомогою засобів рідної мови неповторність іншомовного твору в єдності змісту і форми, 
"зберегти не тільки фактичну, але й експресивну, емоційну, оцінну інформацію, тобто передати як 
денотативне, так і конотативне значення слова або виразу" [4: 158]. З метою формування у майбутніх 
учителів іноземної мови цього важливого вміння на заняттях з основ перекладу відпрацьовували на 
основі художніх текстів такий алгоритм: 

1. Розкриття ідейно-художнього задуму твору-першооснови, з’ясування його композиційних, 
сюжетних, мовностилістичних особливостей. 

2. Аналіз лексичного матеріалу тексту-оригіналу, виявлення авторських прийомів образотворення 
(звукопис, маркована лексика, словесний нонсенс, ідіоми тощо). 

3. Визначення конотативного значення слова або виразу, розкриття їхньої ролі і функцій у 
художньому тексті. 

4. Порівняння твору-першооснови з підрядником, художнім перекладом. 
5. Вибір оптимального перекладу.  
Особливу увагу приділяли перекладу драматичних творів, виходячи з їх міжвидової мистецької 

природи. При цьому виходили з теоретичного положення про те, що "сценічний діалог є текстом, що 
призначається як для вимовляння, так і для слухання'', під час перекладу п’єси необхідно уникати "таких 
звукових комбінацій, які можуть привести до помилкового розуміння при сприйнятті на слух" [5: 82]. У 
визначенні підходів до іншомовного перекодування драми спирались на перекладознавчі настанови В. 
Коптілова щодо збереження індивідуальних особливостей мови кожної дійової особи, природності 
звучання реплік, забезпечення відповідності драматичної лексики і синтаксису закономірностям 
функціонування розмовної мови [6]. 

Під час перекладу окремих сцен комедії Б. Шоу "Пігмаліон" запропонували студентам зіставити з 
оригіналом україномовні (О. Мокровольського, М. Павлова) та російськомовний варіант перекладу п’єси 
(Є. Калашникова), опрацювати наукову літературу за проблемою, підготувати відповіді на запитання і 
виконати такі завдання: 

1. У чому полягає драматургічний задум "Пігмаліона"? Яким чином він реалізується у тексті п’єси? 
2. Назвіть і порівняйте відомі вам переклади комедії Б. Шоу. Які спільні і відмінні ознаки їх 

характеризують?  
3. Прокоментуйте зауваження М. Павлова з приводу художнього перекладу п’єси Б. Шоу 

українською мовою: "...перекладацьке завдання зводиться до відтворення лексичних та граматичних 
ознак її ідіолекту. Оскільки українська мова не надає можливості відтворення в перекладі граматичних 
помилок до тієї міри, до якої їх застосовано в оригіналі, перекладачеві варто удаватися до прийому 
контекстуальної компенсації, а саме: робити більший наголос на стилістично маркованій лексиці, 
поступово впроваджувати в текст елементи фатичної надлишковості, синтаксичні та стилістичні ознаки 
українського просторіччя". Доведіть або спростуйте твердження вітчизняного перекладача, спираючись 
на порівняльний аналіз тексту-оригіналу і його художнього перекладу. 

4. Порівняйте уривок з п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" за текстом-першоосновою і його художніми 
перекладами (таблиця 1). За допомогою яких прийомів українські й російські перекладачі намагаються 
передати особливості мови Елізи Дулітл як носія лондонського кокні? Наскільки вдалими є ці спроби? 

5. Підготуйте перекладацький коментар до сцени "Розмова квіткарки з незнайомим паном" з 
комедії Б. Шоу "Пігмаліон". 

6. Яку роль у розкритті драматургічного задуму відіграють ідіоми? Визначте у пропонованих 
уривках ідіоматичні конструкції і з’ясуйте, кому із перекладачів удалось повною мірою передати 
закладену в оригінальному тексті авторську експресію: 

Таблиця 1. 
Порівняльна характеристика художніх перекладів комедії Б. Шоу "Пігмаліон" 

(сцена "Розмова квіткарки з незнайомим паном") 

Оригінал Переклади 
Перекладознавчий 

коментар 
THE FLOWER GIRL  
[taking advantage of the 
military geіууntleman’s 
proximity to establish 
friendly relations with 
him]. If it’s worse it’s a 
sign it’s nearly over. So 
cheer up, Captain; and buy 
a flower off a poor girl. 
THE GENTLEMAN . 

КВІТКАРКА (користується сусідством пана з 
військовою виправкою, аби запобігти його ласки). Та не 
рузстроюйтесь ви, Копитане. Чим сильніш пиріще, тим 
бистріш кінчиця. Купіть осьо лучче букєтіка. 
ПАН. У мене, на жаль, не буде дрібних. 
КВІТКАРКА. Так я б вам здачу б дала, Копитане. 
ПАН. Із соверена? Дрібніших у мене нема. 
КВІТКАРКА. Хіба-таки й нема? Та купіть вже 
яко’ось букєтіка, Копитане. З півкрони я вам на 
здачу назбираю. Візьміть осьо-це за два пенси. (Дія 
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перша. Переклад М. Павлова). 
Квіткарка (користуючись близькістю джентльмена, 
аби заприязнитися з ним). Полило ще гірше – так це 
признака, що скоро перестане. Тож веселіше, копитане, 
та купіть квіточку в бідної дівчини! 
Джентльмен. Даруйте, але я не маю дріб’язку. 
Квіткарка. А я вам розміняю, копитане. 
Джентльмен. Розміняєте фунт? Дрібнішого нічого 
не маю. 
Квіткарка. Та що ви! Ох, купіть у мене квіточку, 
копитане! Я можу розміняти півкрони. Візьміть ось 
це – за два пенси! (Дія перша. Переклад 
О. Мокровольського). 

 
I’m sorry, I haven’t any 
change. 
THE FLOWER GIRL . 
I can give you change, 
Captain.  
THE GENTLEMEN . 
For a sovereign? I’ve 
nothing less. 
THE FLOWER GIRL . 
Garn! Oh do buy a 
flower off me, Captain. I 
can change half-a-crown. 
Take this for tuppence 
(Act I). Цветочница (спешит воспользоваться соседством 

пожилого джентльмена, чтобы установить с ним 
дружеские отношения). Раз полил сильнее, значит 
скоро пройдет. Не расстраивайтесь, кэптен, купите 
лучше цветочек у бедной девушки.  
Джентльмен. Сожалею, но у меня нет мелочи. 
Цветочница. А я вам разменяю, кэптен.  
Джентльмен. Соверен? У меня других нет. 
Цветочница. Ух ты! Купите цветочек, кэптен, 
купите. Полкроны я могу разменять. Вот возьмите 
этот – два пенса. (Дія перша. Переклад 
Є. Калашникової). 

 

1. "THE FLOWER GIRL . Nah then, Freddy: look wh’ y’ gowin, deah" (Act I). 
"КВІТКАРКА. Ну, ти, Хреді, диви, куди сунеш!" (Дія перша. Переклад М. Павлова). 
"Квіткарка. Ну шо се ти, Хреді! Чо’ ни дивисся, куди ступаїш, любчику?" (Дія перша. Переклад 

О. Мокровольського). 
"Цветочница. Куда прешь, Фредди! Возьми глаза в руки!" (Дія перша. Переклад Є. Калашникової). 
2. ''THE FLOWER GIRL  [springing up terrified] I’m a respectable girl: so help me… <…> Oh, sir, don’t 

let him charge me. You dunno what it means to me. They’ll take away my character and drive me on the streets 
for speaking to gentlemen. They…'' (Act I). 

"КВІТКАРКА (Істерично.) Заступіця за мене! Я ж порядна дівчина! <…> Ви не знаєте, шо вони зі 
мною зроблять. Вони ж мені торгувать не дозволять! Мене ж звідсіля випхають, бо скажуть, шо до 
мужчин чіпляюсь! Вони ж..." (Дія перша. Переклад М. Павлова). 

"Квіткарка (протискаючись до джентльмена, що кричить несамовито). Ой, паночку, скажіть йому, щоб 
не писав на мене! Ви й не знаєте, що мені од того буде! Вони ж заберуть у мене дозвіл торгувати й виженуть 
мене на вулицю за те, що ніби чіплялася до мужчин. Вони…" (Дія перша. Переклад О. Мокровольського). 

"Цветочница. Сэр, сэр, скажите ему, чтобы он на меня не заявлял. Вы не знаете, чем это пахнет. За 
приставанье к джентльменам у меня отберут свидетельство, выкинут меня на улицу. Я..." (Дія перша. 
Переклад Є. Калашникової). 

На наступному етапі провели аудіювання. Для цього запропонували студентам прослухати аудіозапис 
сцени "На прийомі у пані Хіґінс" (третя дія), вибрати з реплік Елізи Дулітл емоційно марковану лексику 
та порівняти її з відповідними лексичними одиницями перекладних текстів. Під час виконання 
визначеного завдання було зосереджено увагу на таких висловлюваннях головної героїні:  

"They all thought she was dead; but my father he kept ladling gin down her throat…", "Do I not! Them she 
lived with would have killed her for a hat-pin, let alone a hat", "And always more agreeable when he had a drop 
in", "If a man has a bit of a conscience, it always takes him when he's sober; and then it makes him low-spirited. 
A drop of booze just takes that off and makes him happy" (Act III). 

"Вже думали, гаплик старій. А батько мій узяв ложку та й улив їй джину в горлянку…", "Тут справа 
ясна: хто капелюха поцупив, той і тітку вколошкав!", "А тоді, як вип’є – то хоч до болячки прикладай", 
"Коли в людини, приміром, є якась совість, так вона ж тверезу душу гризе та й гризе! І що тоді за 
настрій! А перекине людина чарочку – так де те горе й ділося!" (Дія перша. Переклад М. Павлова). 

"Все думали, что она уже готова, а папаша мой взял ложку и давай ей в глотку джин вливать…", "Вот 
и я говорю, кто шляпу спер, тот и тетку укокошил", "А под мухой он не в пример лучше", "Когда человек 
трезвый, его совесть грызет, вот он и куксится. А пропустит баночку, и все как рукой сняло" (Дія третя. 
Переклад Є. Калашникової). 

"Усі вже гадали, що тітці кінець, але мій батько розливною ложкою знай заливав джин їй в 
горлянку…", "Так ото, кажу, ті, що брилика поцупили, вони ж і її уграбали!", " І з кожною краплиною все 
добрішає й добрішає", "Якщо чоловік має хоч трохи совісті, то на тверезу голову совість гризе його, і 
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стає він тоді як хмара. Одна чарчина – і де ті гризоти й поділися, ходить собі чоловік щасливий" (Дія 
перша. Переклад О. Мокровольського). 

Важливого значення для формування у студентів перекладацьких умінь надавали завданням підготувати 
власний дослівний переклад (підрядник) пропонованих фрагментів із п’єси Б. Шоу, розкриттю художньої 
майстерності перекладачів (О. Мокровольський, Є. Калашникова, М. Павлов). Сформовані, таким чином, 
перекладацькі вміння студентів набули подальшого поглиблення під час опрацювання додаткової наукової і 
навчальної літератури, критичних статей, присвячених проблемам перекладу "Пігмаліона". 

Проблемою у пошуковій діяльності студентів з основ перекладу виявилося обговорення статті 
М. Павлова "Коментар до перекладу "Пігмаліона": yнікальність п’єси", в якій порушено цілу низку 
питань щодо адекватності художніх перекладів комедії Б. Шоу, новаторських прийомів реалізації 
драматургічного задуму в україномовних і російськомовних перекладах. Аналітичний розбір статті 
розпочали з тези про роль стилістично маркованого мовлення у з’ясуванні провідної авторської ідеї 
(опанування рідної мови допомагає людині піднятися по соціальній драбині, покращити власний статус у 
суспільстві). Студенти довели обґрунтованість тези М. Павлова про те, що стилістично марковане 
мовлення в п’єсі Б. Шоу виступає "не просто допоміжним засобом характеристики дійових осіб, а й 
підвалиною побудови сюжету". 

Як відомо, переклад "Пігмаліона" Є. Калашникової відзначається підміною англійського кокні 
транскрипцією російської літературної мови, внаслідок чого Еліза наділяється явно вираженою 
старовинною московською вимовою ("купити цвиточик", "прыдавать", "бедны девушки" та ін.). 
Застосований перекладацький прийом фактично знівелював складне завдання Хіґінса як фонетиста 
(виправити вроджену соціально забарвлену вимову квіткарки, допомогти в опануванні фонетичних і 
граматичних норм), адже за таких умов професор фонетики мав би лише усунути з мовлення своєї 
вихованки жаргонізми й вульгаризми. 

Занурившись у творчу лабораторію М. Павлова, автора сучасного україномовного перекладу комедії 
Б. Шоу, студенти отримали можливість простежити шлях визрівання перекладацької ідеї, з’ясувати 
причини відмови перекладача від традиційних прийомів іншомовного відтворення лондонського кокні за 
допомогою суржику і діалектів. На етапі підготовки до виконання практичних вправ, пов’язаних із 
перекладом оригінального тексту "Пігмаліона", провели бесіду за такими запитаннями і завданнями:  

1. Яку роль у перекладі "Пігмаліона", виконаному М. Павловим, відіграють невербальні (міміка, 
жести, рухи дійових осіб) та просодичні засоби (інтонація, наголос, паузи, темп і ритм мовлення), 
повсякденно-побутова й емоційно-експресивна лексика, фразеологія, вигуки, різноманітні вставні слова 
та конструкції, еліптичні й неповні речення, звертання, деякі синтаксичні прийоми, зокрема, послаблення 
й порушення зв’язку між частинами речення? Наведіть конкретні приклади їх застосування в 
перекладному тексті. 

2. Прокоментуйте твердження автора "Коментарю до перекладу "Пігмаліона" про те, що основна увага 
перекладача цієї п’єси має бути зосереджена на "відтворенні Елізиного ідіолекту: вульгаризми, граматичні 
помилки, загалом, "не лише як, а й що вона говорить" і – що найважче для відтворення – вимова". 

3. Чи має рацію М. Павлов, коли зазначає, що комедія Б. Шоу "Пігмаліон" "вимагає від перекладача 
гнучко реагувати на всі мовні й стилістичні зміни, що досить часто відбуваються в оригіналі". Доведіть 
власну думку прикладами з тексту. 

4. З якою метою у третій дії "Пігмаліона" М. Павлов удається до прийому контекстуальної 
компенсації з притаманним для нього акцентом на стилістично маркованій лексиці, фатичній 
надлишковості, просторіччях? 

5. Чим зумовлені такі перекладацькі прийоми М. Павлова, як подрібнення складних синтаксичних 
конструкцій на короткі репліки, використання невербальних засобів характеристики драматичних 
образів, значної кількості окличних речень тощо? Обґрунтуйте власну думку. 
Висновки. Завдяки розробленій методиці опрацювання оригінального драматичного твору на 

практичних заняттях з основ перекладу забезпечило поглиблення теоретичних знань студентів щодо 
специфіки перекладних художніх текстів, критеріїв їх оцінювання, підходів до організації творчої 
діяльності перекладача, таким чином заклало підґрунтя для подальшого розвитку й удосконалення 
перекладацької компетентності студентів-філологів. 
Перспективи подальшого дослідження проблеми. Перспективи подальшого розроблення порушеної 

проблеми вбачаємо у визначенні системи прийомів, видів і форм активізації навчально-пізнавальної 
діяльності майбутніх учителів іноземної мови та світової літератури у самостійній роботі з основ перекладу. 
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Витченко А. Е. Методика использования оригинальных художественных текстов в процессе 
формирования переводческих умений студентов-филологов. 

Статья посвящена актуальной проблеме использования оригинальных художественных текстов в 
процессе формирования переводческих умений у будущих учителей иностранного языка и мировой 

литературы. Автор анализирует современные подходы к решению затронутой проблемы в современной 
педагогической теории и вузовской практике подготовки учителей-филологов, определяет эффективные 
приёмы обработки художественных переводов в процессе изучения оригинальных драматических текстов 

(на примере комедии Б. Шоу "Пигмалион"). Разработанная методика обеспечивает углубление 
теоретических знаний студентов относительно специфики переводных художественных текстов, 

критериев их оценивания, подходов к организации творческой деятельности переводчика. 

Ключевые слова: художественный перевод, оригинальный текст (текст-первооснова), драматическое 
произведение, переводческая компетентность, будущие учителя-филологи. 

Vitchenko A. Yu. The Methodology of Using the Original Fiction Texts in the Process of Forming the 
Translators’ Abilities among the Students-Philologists. 

The article deals with the topical problem of using the original fiction texts in the process of forming the translators’ 
abilities among the future foreign language and word literature teachers. The author analyzes the current approaches 

to the touched problem-solving at the contemporary pedagogical theory and higher establishment practice of 
preparing the teachers philologists, defines the most effective techniques of working out the fiction translations in the 

process of mastering the original drama texts (based on the comedy by B. Shaw "Pygmalion"). Based on the 
conducted research, it was proved that the future foreign language and word literature teacher should gain the 

completed idea of the different types of translations (word for word translation, translation and rehash; literary and 
special or scientific and technical; oral and written; simultaneous translation and from the data medium; machine and 

non-machine), master their specific character, cope with the technology of the practical realization of each 
translations’ types, which contains such components: the way and the forms of the translation activity, the algorithm of 
the translator’s actions. This ensured that the worked out methodology of elaborating the original dramatical piece at 
the basic translation seminars assures the students' theoretical knowledge deepening as to the translated fiction texts 
peculiarities, the criteria of their estimation, approaches towards the organization of the translator’s creative activity. 

Key words: literary translation, the original text (fundamental text), dramatical piece, translator's competence, 
future teachers-philologists. 
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СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З МАЙБУТНІМИ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Актуальність проектування методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в 
процесі вивчення спеціальних дисциплін визначається потребами систематизації, ціленаправленості і 
підвищення ефективності як результатів процесу професійної підготовки майбутніх землевпорядників 
загалом, так і організації їх індивідуальної роботи як детермінанти індивідуальної та професійної 

самореалізації зокрема. 

Ключові слова: індивідуальна робота, землевпорядкування, методика, навчальні завдання,  
професійна підготовка. 

Актуальність проектування методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в 
процесі вивчення спеціальних дисциплін визначається потребами систематизації, цілеспрямування й 
підвищення ефективності як результатів процесу професійної підготовки майбутніх землевпорядників 
загалом, так і організації їх індивідуальної роботи як детермінанти особистісної та професійної 
самореалізації зокрема. 
Аналіз наукової та методичної літератури свідчить, що наразі в Україні склалося декілька підходів 

до організації індивідуальної й самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки. Різниця у 
методології дослідження проблеми підвищення ефективності навчально-виховного процесу вищої і 
професійної школи зумовлює різницю методичних підходів до її практичного вирішення.  

Зокрема, вважаємо за важливо виділити такі основні методичні підходи до організації індивідуальної 
навчальної роботи майбутніх фахівців:  

– Побудова індивідуальної траєкторії навчання (В. Сергієнко, М. Пікуляк, П. Федорук, 
А. Хуторськой та ін.), що відображає персональний шлях реалізації особистісного потенціалу учасника 
освітнього процесу, включає діагностичний, проективний, діяльнісний і рефлексивно-оцінний 
компоненти та спрямована на забезпечення принципів доступності й неперервності освіти, ґрунтується, 
передусім, на особистісно орієнтованому та акмеологічному підходах. 

– Пролонгований (комплексний) підхід до методики індивідуальної навчальної роботи студентів, який 
охоплює усі форми організації навчального процесу в вищій школі – лекції, семінари, лабораторні, курсове 
і дипломне проектування, навчальні та виробничі практики (А. Алексюк, К. Вазіна, В. Журавльов, 
А. Фурман, П. Юцявіченє), базується на принципах системності, комплексності впливу, реалізує системний 
підхід в педагогіці. Компоненти впровадження таких методик різняться, однак, можна узагальнити такі 
визначальні етапи їх реалізації: мотиваційний, змістовий, контрольний, рефлексивний. 

– Підхід, що базується на реалізації положення Болонської декларації про навчально-методичне 
забезпечення індивідуальної та самостійної роботи студентської молоді (Т. Алексєєнко, Т. Мишковська, 
В. Сушанко, П. Юцявічене). Відповідно до нього індивідуальна й самостійна робота є базовою складовою 
кредитно-рейтингової (кредитно-модульної) системи навчання, на основі якої формується індивідуальний 
навчальний план студента, її організація базується на принципах гнучкості, технологічності, 
діагностичності й реалізовує індивідуальний та суб’єкт-суб’єктний підходи у сфері освіти. 

– Авторські методики індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців, наприклад: 
використання методу аналогій для активізації самостійної творчої діяльності суб’єктів освіти 
В. Козакова, методика дослідницького підходу в навчанні В. Кларіна та ін. Зазначені методики 
враховують майбутню спеціальність студентів, цикл дисциплін, в якому їх доцільно впроваджувати та 
різняться методами, якими послуговуються суб’єкти їх впровадження. Ці методики, передусім, 
базуються на засадах інноваційності, інтерактивності, опори на інтереси та досвід студентів.  

– Окремо варто зазначити інклюзивний підхід до організації індивідуального навчання учнівської та 
студентської молоді, який спрямований на соціально виключені категорії населення (Є. Красняков, 
П. Становіч і Е. Джордан та ін.). Підхід базується на правах людини, принципах демократичності, 
доступності, імпауерменту та реалізує гуманістичний й аксіологічний підходи до навчально-виховного 
процесу.  

Однак, представлені дослідження не враховують специфічні потреби щодо організації індивідуальної 
роботи майбутніх землевпорядників під час вивчення спеціальних дисциплін. Тому завданням нашої 
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статті є висвітлення та обґрунтування змісту та структури методики індивідуальної роботи з майбутніми 
землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін, що інтегруватиме найбільш ефективні у 
контексті досліджуваної нами проблеми ідеї та методи. 
Виклад основного матеріалу. На основі попереднього теоретичного аналізу нами узагальнено такі 

важливі компоненти структури та змісту методики індивідуальної роботи з майбутніми 
землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін:  

1) побудова таксономії (ієрархії) цілей індивідуальної роботи майбутніх землевпорядників під час 
вивчення спеціальних дисциплін (цільовий компонент методики); 

2) формулювання системи принципів та теоретичних підходів реалізації методики індивідуальної 
роботи майбутніх землевпорядників (ціннісний компонент методики);  

3) визначення форм і методів організації індивідуальної роботи майбутніх землевпорядників під час 
професійної підготовки (організаційний компонент методики); 

4) проектування засобів вимірювання ефективності індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін 
майбутніх землевпорядників (результативний компонент методики).  

Взаємозв’язок та основний зміст кожного компоненту методики індивідуальної роботи з майбутніми 
землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін проілюстровано на рис.1, 
охарактеризуємо їх більш детально.  

 

 
 

Рис. 1. Структура методики індивідуальної роботи майбутніх землевпорядників під час вивчення 
спеціальних дисциплін. 

Цільовий компонент методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в процесі 
вивчення спеціальних дисциплін визначає ієрархію цілей індивідуальної роботи студентів. Варто зазначити, 
що при проектуванні методики індивідуальної роботи під час вивчення спеціальних дисциплін важливо 
враховувати й узгоджувати цілі різних рівнів: на рівні процесу професійної підготовки майбутніх 
землевпорядників; на рівні вивчення конкретних дисциплін із циклу професійно орієнтованих; на рівні 
безпосередньо завдань організації індивідуальної роботи студентів. Така система цілей будується 
індуктивним шляхом – від загального (процесу професійної підготовки) до конкретного (завдань для 
індивідуальної роботи). При цьому, хоча завдання індивідуальної роботи студентів при вивченні спеціальних 
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Таксономія цілей методики: 
– на рівні процесу професійної підготовки майбутніх землевпорядників; 
– на рівні викладання спеціальних дисциплін; 
– на рівні організації індивідуальної навчальної роботи студентів спеціальності 
''Землевпорядкування''. 

Принципи та ціннісні засади педагогічних підходів до організації 
індивідуальної роботи: 

– компетентнісний підхід (фундаменталізація, системність, науковість, 
доступність); 
– особистісно-діяльнісний підхід (позитивна мотивація, самостійність); 
– суб’єкт-суб’єктний підхід (гуманізація, активність, відповідальність). 

Етапи, методи і засоби організації індивідуальної роботи: 
– етап засвоєння професійних знань (тестування, робота з літературою, 
реферування, доповіді та ін.); 
– етап формування професійних умінь і навичок (вправляння, проектування, 
ділові ігри та ін.); 
– етап набуття фахового досвіду (виробнича практика, розрахунково-графічні 
завдання та ін.); 
– етап творчої перетворюючої діяльності (рольові ігри, есе, творчі завдання, 
метод проектів, участь у науково-дослідній роботі коледжу та ін.). 

Моніторинг ефективності застосування індивідуальної роботи при вивченні 
спеціальних дисциплін: 

– карта індивідуальної роботи студентів із навчальної дисципліни професійно-
орієнтованого циклу; 
– дослідження сформованості особистісного, теоретичного, практичного 
компонентів фахової компетентності. 
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дисциплін і є частковими, саме вони забезпечують виконання базових цілей професійної підготовки. Таким 
чином, забезпечується системність побудованої таксономії цілей: загальне визначає часткове, часткове 
зумовлює досягнення загального. Розкриємо більш детально спроектовану ієрархію цілей методики 
індивідуальної роботи майбутніх землевпорядників під час вивчення спеціальних дисциплін. 

На рівні процесу професійної підготовки майбутніх землевпорядників, у межах компетентнісного 
підходу, основною метою є оволодіння студентами професійною компетентністю. Професійна 
компетентність як інтегральний показник якості фахової підготовки, як сукупність професійних ЗУНів із 
досвідом в обраній спеціальності та ставленням до справи, поєднаними з професійними інтересами і 
прагненнями [1: 96]. Отже, реалізація провідної мети – досягнення професійної компетентності 
майбутніх землевпорядників – можлива за покрокового досягнення таких цілей:  

– розвиток професійних інтересів, ставлень та мотивів студентів; 
– формування професійних знань та умінь майбутніх фахівців (професійно-правових, інформаційно-

технологічних, практично-технологічних, загально гуманітарних, управлінських); 
– створення умов для оволодіння молоддю досвідом майбутньої професійної діяльності.  
Визначена мета та цілі професійної підготовки майбутніх землевпорядників знаходять своє 

відображення у навчально-методичному забезпеченні спеціальних дисциплін (навчальній і робочих 
програмах, інструктивно-методичних матеріалах до виконання семінарських, практичних, лабораторних, 
самостійних занять, тощо).  

Проаналізувавши цілі та завдання вивчення спеціальних дисциплін [3-8] ми з’ясували, що вони 
демонструють переважання їх спрямованості на оволодіння студентами професійними знаннями й 
уміннями; в той час як поза увагою розробників та викладачів часто залишаються завдання розвитку 
професійних інтересів, ставлень та мотивів студентів. Варто зауважити, що таке акцентування уваги 
науково-педагогічних працівників на набутті студентами теоретико-практичних засад майбутньої 
професійної діяльності призводить, на нашу думку, до викривлення процесу формування професійної 
компетентності, оскільки не сприяє засвоєнню навичок самостійної роботи, пізнавальних інтересів для 
освіти впродовж життя.  

Отож вважаємо за необхідне введення у мету та завдання викладання професійно орієнтованих 
дисциплін психолого-педагогічного компоненту, заснованого на врахуванні інтересів, потреб, 
навчальних і професійних мотивів особистості молоді та спрямованого на самореалізацію майбутніх 
фахівців. Для реалізації цього компонента можуть слугувати індивідуальні завдання, які дозволяють 
врахувати особистісні здібності та інтереси студентів.  

Отже, розкриємо завдання індивідуальної роботи студентів при вивченні спеціальних дисциплін, 
ґрунтуючись на класифікації навчальних задач Д. А. Толлінгєрової, яка дозволяє враховувати рівень 
засвоєння студентами змісту професійної підготовки – див. табл. 1. 

Таблиця 1. 
Багаторівневість навчальних завдань індивідуальної роботи у процесі вивчення  

спеціальних дисциплін 

Рівень Навчальні завдання 
Приклади формулювання для організації 

індивідуальної роботи 
Відтворення 
знань  

Засвоєння студентами 
професійних категорій, 
фактів, явищ, 
закономірностей, 
законів на рівні 
впізнавання та 
відтворення. 

Розвиток навичок роботи з літературою, 
опрацювання додаткової навчальної інформації: 
за поданим списком джерел опрацюйте тему 
''Алгоритми розташування зв’язних точок'', 
шляхом створення опорного конспекту. 

Простих 
мисленнєвих 
операцій  

Оволодіння студентами 
уміннями вирішення 
простих професійних 
задач шляхом аналізу, 
синтезу, класифікації, 
порівняння. 

Сформувати у студентів досвід виконання 
непросторових запитів: відкрити карту Запити, за 
допомогою Конструктора запитів виконати такі 
завдання: відібрати усі міста, які починаються на 
букву А; відібрати усі столиці, які у назві містять 
букву а; відібрати усі столиці країн iз щільністю 
населення вище 500 осіб на квадратний кілометр.  

Складних 
мисленнєвих 
ситуацій 

Формування досвіду 
трансформації та 
інтерпретації 
професійних знань для 
вирішення складних 
(комплексних, 
міждисциплінарних) 

Розвиток у студентів умінь раціоналізовувати 
поставлені професійні завдання: відкрити карти 
Аерофото, деякі з них оцифровані неточно. 
Виправте оцифровку BLDGS_ID=101; об’єднайте 
дві будівлі (BLDGS_ID=101 і BLDGS_ID=114) 
вручну. Спробуйте розробити методику 
об’єднання для випадку низької відмінності 
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завдань засобами 
індукції, дедукції, 
аргументації, 
оцінювання.  

атрибутів, вставте її в домен та об’єднайте ті само 
об’єкти автоматично. 

Узагальнення 
знань  

Розвиток у студентів 
умінь виконання 
самостійних усних і 
письмових професійних 
завдань шляхом 
створення докладів, 
звітів, проектів. 

Формування у студентів досвіду реалізації бізнес-
проектів: Ваше завдання – знайти хороше місце 
розташування для нової мережі супермаркетів. 
Вас цікавлять густозаселені райони, які віддалені 
від вже існуючих мереж. Оберіть необхідну 
інформацію для вирішення цього завдання, 
створіть проект розташування супермаркетів та 
презентуйте його. 

Продуктивного 
мислення  

Застосування 
студентами на практиці 
засвоєних теоретико-
практичних положень 
при вирішенні 
проблемних ситуацій та 
евристичного пошуку. 

Розвиток системного мислення майбутніх 
фахівців: оцінка вартості землі у м. Київ корелює 
з відстанню до центра міста (за прямою). Однак 
така оцінка для землі, що лежить на Лівому 
Березі, – недоречна. Яким чином це виправити? 

Рефлексії Побудова студентами 
індивідуальної 
траєкторії особистісного 
й професійного 
зростання засобами 
цілепокладання, 
оцінювання та 
планування. 

Оцінка студентами рівня власної готовності до 
підготовки даних для дистанційного зондування: 
оберіть геометричну модель знімальної 
апаратури; виконайте геометричне 
трансформування. Сформуйте 4 критерії оцінки 
якості трансформування. Проаналізуйте 
результати вашого трансформування за цими 
критеріями. Визначте переваги і недоліки обраної 
моделі. 

Таким чином, сформована таксономія цілей і завдань перебуває у кореляційному багаторівневому 
взаємозв’язку, що відображено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Таксономія цілей і завдань методики індивідуальної роботи майбутніх землевпорядників  
під час вивчення спеціальних дисциплін. 

Спроектовані цілі та завдання характеризують цілеспрямованість методики індивідуальної роботи з 
майбутніми землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін та визначають напрями 
подальших педагогічних пошуків, а саме – опис педагогічних підходів, ціннісних засад діяльності та 
вихідних принципів реалізації методики, що відображено у її ціннісному компоненті.  
Ціннісний компонент методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в процесі 

вивчення спеціальних дисциплін характеризує сукупність теоретичних підходів організації 
індивідуальної роботи, а також вихідних принципів та ціннісних засад її реалізації.  

Важливість введення у спроектовану нами методику ціннісного компоненту визначається потребами 
врахування сучасних педагогічних підходів як таких, що детермінують досягнення позивних перетворень. 
Аналіз наукової літератури дозволив нам виділити й охарактеризувати такі базові теоретичні підходи до 
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проектування методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в процесі вивчення 
спеціальних дисциплін: компетентнісний, особистісно-діяльнісний, суб’єкт-суб’єктний.  

Визначені підходи до побудови методики зумовлюють потребу виділення системи принципів як основних 
положень процесу вивчення спеціальних дисциплін: фундаменталізації, системності, науковості, доступності, 
позитивної мотивації, самостійності, активності, гуманізації та особистої відповідальності.  

Принцип фундаменталізації професійної підготовки майбутніх землевпорядників реалізується 
шляхом створення бази завдань зі спеціальних дисциплін, які вимагають застосування методів 
теоретичного пізнання – порівняння, систематизації, узагальнення матеріалу, що вивчається.  

Принцип системності вимагає формування системи професійних знань, умінь і навичок майбутніх 
землевпорядників шляхом перетворення лінійних змістовно-логічних зв’язків у просторові системно-
інваріантні, тобто побудови стійких системних зв’язків між теорією та практикою спеціальних дисциплін. 

Принцип науковості визначає необхідність організації процесу професійної підготовки майбутніх 
землевпорядників з урахуванням побудови в методиці викладання спеціальних дисциплін сучасних 
досягнень землевпорядкування та суміжних наук і практик. 

Принцип доступності базується на врахуванні при підборі змісту та методів викладання врахування 
року професійної підготовки, особливостей студентських груп та спеціалізації за фахом. Згідно з цим 
принципом завдання варто вибудовувати від легкого до складного, від відомого до невідомого. 

Принцип позитивної мотивації визначає важливість врахування викладачами спеціальних дисциплін 
необхідності підбору навчальних завдань, що викликають у студентів свідомі емоційні стимули та 
інтереси до їх виконання та оволодіння професією.  

Принцип самостійності відображає потребу в організації самостійної індивідуальної роботи студентів як 
передумови забезпечення освіти впродовж вжиття для профілактики застарівання фахових знань та вмінь.  

Принцип гуманізації у контексті досліджуваної нами проблеми передбачає створення для студентів 
можливості співвідносити отримувані фахові знання, вміння та компетенції із процесом власного 
самопізнання та саморозвитку, а також пізнання та розвитку територіальних громад та професійних 
колективів.  

Принцип активності вимагає створення умов для самостійної активності при вивченні спеціальних 
дисциплін, оскільки саме вона дозволяє ефективно засвоїти фахові знання та вміння. Принцип активності 
передбачає застосування діалогічних, проблемних і практичних методів навчання.  

Принцип відповідальності передбачає покладання відповідальності за зміст і результати професійної 
підготовки майбутніх фахівців на усіх суб’єктів освітнього простору; розвиток відповідальності 
студентства за власні рішення, вчинки та їх наслідки.  
Організаційний компонент методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в 

процесі вивчення спеціальних дисциплін розкриває етапи, форми та методи її впровадження у навчально-
виховний процес вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  

Зокрема, аналіз наукової та методичної літератури (Ю. Гончарова, І. Драч, Л. Станкевичус, 
Л. Нічуговська, В. Різник та ін.) дозволяє нам виділити такі основні етапи організації індивідуальної 
роботи майбутніх фахівців при вивченні спеціальних дисциплін: етап засвоєння професійних знань; етап 
формування професійних умінь і навичок; етап набуття фахового досвіду; етап творчої перетворюючої 
діяльності. Охарактеризуємо зміст кожного етапу та методи, які доцільно використовувати для їх 
реалізації у процесі викладання спеціальних дисциплін.  
Етап засвоєння професійних знань – реалізує завдання оволодіння майбутніми землевпорядниками 

професійними категоріями, фактами, законами, закономірностями, тощо, умовно назване нами як 
теоретичне. Є важливим етапом досягнення цілей професійної підготовки, оскільки створює базу для 
оволодіння студентами фаховим досвідом та формування свідомої мотивації до професійного 
самовдосконалення. При організації індивідуальної роботи на етапі засвоєння студентами професійних 
знань важливо використовувати комплекс теоретико-пізнавальних методів навчання [2: 160]: аналітико-
синтетичних (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конструювання, моделювання), логічних 
(індукція, дедукція, систематизація, структурування інформації), аналізу та узагальнення професійної 
літератури, реферування фахових публікацій.  
Етап формування професійних умінь і навичок виконує функцію оволодіння студентами уміннями 

і навичками професійної діяльності та може бути відділений від попереднього лише умовно, оскільки на 
цьому етапі відбувається реалізація принципу зв’язку теорії та практики шляхом перетворення 
теоретичних знань у практичні уміння. На цьому етапі вважаємо за доцільне використання практичної 
групи методів навчання – моделювання професійних ситуацій, ділові ігри, самостійна робота з картами 
та документацією, виконання спеціальних завдань [2: 160]. 

До цього етапу також відносимо курсове проектування як напрямок індивідуальної роботи студентів, 
який дозволяє об’єднати набуті професійні знання з практикою діяльності землевпорядників.  
Етап набуття фахового досвіду характеризується ускладненням завдань для індивідуальної роботи 

студентів у зв’язку з більшим відокремленням його від аудиторної навчальної діяльності та 
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максимальним наближенням до умов професії шляхом виробничої практики, виконання та захисту 
індивідуальних фахових самостійних робіт, тощо. Цей етап виконує поставлене у цільовому компоненті 
методики практичне завдання – формування досвіду вирішення комплексних задач, застосування 
набутих знань, умінь і навичок у практиці професійної діяльності.  
Етап творчої перетворюючої діяльності спрямований на формування професійно значущих якостей 

особистості студентів, а також мотивації майбутніх землевпорядників до особистісної й професійної 
самореалізації. Етап реалізує завдання розвитку професійних комунікацій та забезпечує побудову 
студентами індивідуальної траєкторії розвитку, що об’єднано в особистісному завданні цільового 
компоненту методики. На реалізацію цього етапу спрямована мотиваційно-стимулююча група методів 
навчання: творчі завдання, ділові та рольові ігри, написання есе, проблемні питання, дискусії, 
студентська наукова робота [2: 160]. 
Результативний компонент методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в 

процесі вивчення спеціальних дисциплін визначає порядок проведення моніторингу результатів 
вивчення студентами спеціальних дисциплін та визначення ефективності застосування окремих методів і 
форм індивідуальної роботи. Для цього була розроблена карта індивідуальної роботи студентів із 
навчальної дисципліни професійно-орієнтованого циклу (див. табл. 2.). 

Результати вивчення спеціальних дисциплін окреслюються у навчально-методичному забезпеченні до 
курсів у вигляді очікуваних знань та умінь майбутніх землевпорядників. Таким чином, представлені види 
індивідуального контролю дозволяють реалізувати окреслені у цільовому компоненті методики 
компоненти фахової компетентності майбутніх землевпорядників: особистісний (розвиток професійно 
значущих якостей особистості та мотивації до вивчення спеціальних дисциплін), теоретичний (рівень 
професійних знань) і практичний (досвід виконання професійних завдань). 

Таблиця 2. 
Карта індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни професійно-орієнтованого циклу 

Види індивідуальної 
роботи Терміни виконання Форма контролю 

Максимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 
системою) 

Підготовка до 
семінарських, практичних і 

лабораторних занять 

Систематично, згідно 
розкладу аудиторних занять 

Рівень роботи під час 
аудиторних занять 10 

Підготовка до модульних 
контрольних робіт Систематично, згідно графіку Письмова модульна 

контрольна робота 10 

Підготовка до заліку / 
екзамену 

Систематично, згідно 
розкладу екзаменаційно-

залікової сесії 
Складання іспиту 30 

Виконання курсового 
проекту 

До 15 березня поточного 
навчального року Захист курсового проекту 100 

Підготовка рефератів за 
списком рекомендованих 

тем 

До семінарських згідно з 
розкладом Презентація реферату 10 

Аналітичний огляд 
періодичної літератури за 

темою заняття 

До семінарських згідно з 
розкладом Представлення звіту 10 

Підготовка презентації за 
темою заняття 

До семінарських згідно з 
розкладом 

Захист презентації 5 

Виконання аудиторних 
контрольних робіт Двічі в семестр Письмова контрольна 

робота 10 

Вивчення додаткових тем Згідно з кількістю модулів у 
дисципліні 

Дискусія за темою для 
самостійного 
опрацювання 

15 

Виконання індивідуальних 
творчих завдань 

До аудиторних згідно з 
розкладом 

Презентація (письмова 
або усна) результатів 10 

Підготовка доповіді на 
студентську наукову 

конференцію 
Один раз на рік Виступ з доповіддю 15 

Контрольне тестування Відповідно до навчально-
методичного забезпечення 

Кількість правильних 
відповідей 5 

Виконання розрахунково-
графічних робіт 

До лабораторних згідно 
розкладу Письмовий звіт 15 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Педагогічні науки 

68 

Крім того, вони дозволяють визначити усі рівні результатів вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін (відтворення знань, простих мисленнєвих операцій, складних мисленнєвих ситуацій, 
узагальнення знань, продуктивного мислення, рефлексії).  
Висновки і перспективи. Нами охарактеризовано структуру і зміст методики індивідуальної роботи 

з майбутніми землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін. Визначено, що структуру 
методики складають чотири взаємопов’язаних компоненти: цільовий, ціннісний, організаційний та 
результативний. Цільовий компонент розкриває ієрархію цілей та завдань методики індивідуальної 
роботи шляхом систематизації та узгодження цілей трьох рівнів: на рівні процесу професійної підготовки 
майбутніх землевпорядників; на рівні викладання спеціальних дисциплін; на рівні організації 
індивідуальної навчальної роботи студентів спеціальності ''Землевпорядкування''. Спроектовано 
таксономію завдань індивідуальної роботи у процесі вивчення навчальних дисциплін професійно 
орієнтованого циклу на рівнях відтворення знань, простих мисленнєвих операцій, складних мисленнєвих 
ситуацій, узагальнення знань, продуктивного мислення, рефлексії. Ціннісний компонент методики 
характеризує принципи та ціннісні засади педагогічних підходів до організації індивідуальної роботи, які 
слугують зовнішніми умовами досягнення ефективних результатів процесу професійної підготовки 
майбутніх землевпорядників. Організаційний компонент визначає етапи та методи організації 
індивідуальної роботи студентів у процесі вивчення спеціальних дисциплін відповідно поставленим 
цілям: етап засвоєння професійних знань (тестування, робота з літературою, реферування, доповіді та 
ін.); етап формування професійних умінь і навичок (вправляння, проектування, ділові ігри та ін.); етап 
набуття фахового досвіду (виробнича практика, розрахунково-графічні завдання та ін.); етап творчої 
перетворюючої діяльності (рольові ігри, есе, творчі завдання, метод проектів, участь у науково-дослідній 
роботі коледжу та ін.). Результативний компонент описує методику моніторингу ефективності 
застосування індивідуальної роботи при вивченні спеціальних дисциплін шляхом ведення карт 
індивідуальної роботи студентів із навчальних дисциплін професійно-орієнтованого циклу та вивчення 
сформованості особистісного, теоретичного, практичного компонентів фахової компетентності. 
Охарактеризовані компоненти перебувають у системному взаємозв’язку, оскільки зміст кожного 
компоненту відображається на реалізації наступного. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в 
експериментальній перевірці ефективності запропонованої методики.  
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Кубицкий С. О., Кочерыгин Л. Ю. Структура методики индивидуальной работы с будущими 
землеустроителями в процессе изучения специальных дисциплин. 

Актуальность проектирования методики индивидуальной работы с будущими землеустроителями в 
процессе изучения специальных дисциплин определяется потребностями систематизации, 

целенаправленности и повышения эффективности как результатов процесса профессиональной 
подготовки будущих землеустроителей в целом, так и организации их индивидуальной работы как 

детерминанты личностной и профессиональной самореализации в частности. 

Ключевые слова: индивидуальная работа, землеустроитель, методика, этапы, учебные задачи, учебные 
дисциплины, профессиональная подготовка. 

Kubitskiy S. O., Kocherygin L. Yu. The Structure of Methods of the Individual Work with Future Surveyors 
in Learning of Specialized Disciplines. 

The topicality of the methodology design of the individual work with future land managers during the study of 
special subjects is determined by the needs of systematization, purposefulness and improving of efficiency as the 
results of the training process of future land managers in general, and the organization of their individual work 
as a determinant of personal and professional fulfillment in particular. We consider it is necessary to introduce 
to the aims and objectives of teaching of professionally oriented disciplines the psycho-pedagogical component, 
based on the person's interests, needs, educational and professional motives aimed at young people and future 

specialists' self-realization. The individual tasks can serve to implement this component, which allow taking into 
account personal abilities and students' interests. Therefore this article presents the structural components of 

methodology of individual work with future land managers. Results of the study of special subjects are 
determined in training and methodological support to courses in the form of the expected knowledge and future 
surveyors' skills. Thus these types of the individual control allow you to implement these techniques in the target 

components of the future surveyors' professional competence: personal (the professional development of 
important personal qualities and the motivation to study special subjects), theoretical (the professional 

knowledge) and practical (the experience of performing of professional tasks). In addition, they allow defining 
all levels of learning of professionally oriented disciplines (reproduction of knowledge, simple mental 

operations, complex thinking of situations and generalization of knowledge, productive thinking and reflection). 

Keywords: individual work, land surveyor, methodology, stages, learning objectives, teaching discipline, training. 
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ПОНЯТТЄВЕ ТЛО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА 

Акцентовано необхідність розроблення теоретико-методологічних засад реалізації компетентнісного 
підходу у професійній підготовці майбутнього міжкультурного посередника. Виділено групи понять, що 
відображають його змістоутворювальні, результативно-цільові та інструментальні особливості та 
визначають структурно-змістове наповнення перекладацької діяльності. Розглянуто кваліфікацію як 
цілісно-інтегративну сутність результату компетентнісної освіти. Охарактеризовано поняття, 
пов’язані з нормативними аспектами формування компетентності майбутнього перекладача. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, кваліфікація, стандарт. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах динамічної трансформації України дедалі 
очевиднішою стає невідповідність сучасної вітчизняної освіти глобальним викликам часу. Суспільство 
знань вимагає підвищення якості освіти, оновлення її змісту на принципово нових методологічних 
засадах, серед яких – компетентнісний підхід (далі – КП). 

Реалізація компетентнісної парадигми освіти в контексті розширення міжнародного співробітництва 
України актуалізує процеси модернізації професійної підготовки майбутніх перекладачів, які виступають 
міжкультурними фасилітаторами і модераторами. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна наукова література, присвячена сутності КП, 

відкриває широку палітру поглядів представників різних галузей науки: філософії освіти 
(В. Андрущенка, І. Зязюна, С. Клепка, О. Субетто та ін.); педагогіки (Н. Бібік, О. Локшиної, Л. Морської, 
Л. Паращенко, Н. Побірченкo, І. Родигіної, О. Савченко, С. Трубачевої, Л. Хоружої та ін.); психології 
(А. Маркової, Ю. Швалба та ін.); управління (Р. Бояціса, Л. Спенсера, С. Спенсера та ін.). 

Суттєву роль для розуміння КП у перекладознавчій професіології й освіті відіграють дослідження, що 
стосуються, передусім, двох аспектів: 

1) визначення поняття компетентності письмового та усного перекладача та їх складових (М. Керміс 
А. Ньюберт, А. Пим, О. Чередніченко, К. Шеффнер); 

2) формування компетентності майбутнього перекладача, зокрема: професійної компетентності 
усного перекладача в процесі навчання у вищій школі (Т. Гальчак); ключових компетентностей у процесі 
вивчення професійно орієнтованих дисциплін (Ю. Дишлева); інформаційно-технологічних 
компетентностей (Ю. Колос); професійної комунікативної компетентності (З. Підручна) та ін. 

Невирішені аспекти загальної проблеми. Незважаючи на активні дослідження у сфері професійної 
підготовки перекладача на засадах КП, особливості його реалізації потребують більш глибокого 
теоретико-методологічного осмислення. Відтак, мета статті – охарактеризувати поняттєве тло реалізації 
КП у професійній підготовці майбутнього перекладача. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Філософським підґрунтям для опису основних понять КП 

став контекстуальний методологізм, який дає змогу розкласти цілісну об’єктивну освітню реальність на 
частини, абстрагуючись від її поодиноких виявів. 

Акцентуємо, передусім, увагу на змістоутворювальних поняттях КП, а саме: ''компетенції'' і 
''компетентності''. 

Систематизація визначень поняття ''компетенція'' дозволила окреслити його семантичне поле: 
1) повноваження; 2) межі діяльності; 3) комплекс певних характеристик, зокрема: знань, умінь, навичок, 
досвіду, цінностей, мотивів та ін., необхідних для виконання певної соціально чи професійно значущої 
дії; 4) здатність: загальна здатність / спроможність, що складається з підмножин здатностей, одинична 
здатність виконувати дію, документально засвідчена здатність використовувати певні набуті якості; 
5) показник діяльності; 6) зразок поведінки; 7) демонстрування дії; 8) узагальнені способи виконання дії; 
9) диспозиція (передусім, когнітивна); 10) освоєне, вторинне, комплексне, стандартизоване уміння; 
11) якість: якість особистості, якість підготовки; 12) соціально закріплений освітній / навчальний результат; 
13) вимога: до фахівця, складової уміння, виконання обов’язків, освітньої підготовки; 14) рівень вимог до 
реалізації знань, умінь, навичок, ставлень тощо у певній сфері діяльності [1 : 16-17]. 

Результати термінологічного аналізу також засвідчили множинність підходів дослідників до 
визначення поняття ''компетентність'': 1) обізнаність щодо діяльності і здатність її реалізувати; 
2) загальна здатність / спроможність вирішувати проблеми засобами навчальних предметів; 3) міра 
(показник) здатності ефективно виконувати певне завдання; 4) готовність до професійної діяльності; 
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5) навчальний результат; 6) якість / характеристика якості особистості; 7) рівень умінь; 8) сума / 
сукупність / розгалужена система положень, знань, умінь, навичок та якостей [1: 17]. 

Як свідчать результати здійсненого нами порівняльного терміноголічного аналізу, компетентність і 
компетенція мають низку спільних ознак, а саме:  

1) описують інтегративну якість суб’єкта, що включає когнітивні, діяльнісні та мотиваційно-ціннісні 
аспекти; 

2) характеризуються особистісною, соціальною і професійною зорієнтованістю; 
3) є результатами навчання, наслідком саморозвитку індивіда; 
4) стосуються визначеного кола об’єктів реальної дійсності; 
5) відзначаються поліфункціональністю семантичної і поведінкової складових, мобільністю знань, 

гнучкістю методу, критичністю мислення;  
6) передбачають формування особистісної бази самоорганізованих і селективних знань, які 

генерують нові неалгоритмізовані знання; 
7) виявляють свої сутнісні ознаки в суб’єктивно новій нестандартній діяльності; 
8) мають особистісно-діяльнісний характер: формуються і доводяться через реальне демонстрування 

певної дії у відповідних контекстах; 
9) передбачають раціональне використання часу особистості: демонструють, що здатна зробити 

людина на певному відрізку часу; засвідчують, що її носій витратив певну частину часу на вправляння у 
відповідній сфері діяльності; 

10) є системними утвореннями, яким притаманна цілісність, структурованість, інтегрованість 
елементів, ієрархічність, стійкість, керованість аналізу [1: 18-19]. 

Незважаючи на семантичні збіги аналізованих понять, їх відмінності доволі суттєві, що підтверджує 
таблиця їх контрастивних характеристик (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Контрастивні ознаки понять ''компетенція'' та ''компетентність''  
Компетенція Компетентність 

1 Одиниця правової дійсності, яка визначає 
рамки діяльності. 

Оцінна категорія, яка виділяє певні поведінкові 
моделі в конкретних ситуаціях професійної 
діяльності. 

2 Правово-педагогічна категорія, яка розмежовує 
сфери професійної діяльності. 

Етична вимога щодо необхідності працювати в 
межах визначених компетенцій. 

3 Об’єктивна вимога до професійної діяльності, 
прав і обов’язків фахівця. 

Суб’єктивний фактор здійснення професійних дій. 

4 Шкала вимог до людини. Позначка на шкалі вимог, рівень відповідності 
цим вимогам, міра здатності ефективно 
виконувати певне завдання. 

5 Є складовою ізоморфної системи з числовою 
множиною. 

Визначається системою оцінювання, що 
ґрунтується на ізоморфізмі з числовою множиною. 

6 Відчужена, наперед задана вимога до засвоєння 
дискретних смислових орієнтацій, знань, умінь, 
навичок, способів діяльності й досвіду діяльності 
відносно визначеного кола об’єктів реальної 
дійсності, необхідних для здійснення особистісно і 
соціально-значущої продуктивної діяльності. 

Особистісна характеристика / якість, що 
ґрунтується на здатності використати сукупність 
знань, умінь, навичок і досвіду діяльності 
відносно визначеного кола об’єктів реальної 
дійсності, необхідних для здійснення особистісно 
і соціально-значущої продуктивної діяльності. 

7 Узагальнені способи дій, які забезпечують 
виконання професійної діяльності. 

Результативне виконання професійної 
діяльності. 

8 Стосується сфери умінь. Стосується рівня умінь. 
9 Характеризує діяльність. Характеризує людину як суб’єкта професійної 

діяльності, її здатність успішно виконувати свої 
повноваження. 

10 Має інституалізаційний характер. Має функціональний характер. 
11 Відображає метарівень, універсальний рівень. Відображає особистісний рівень. 
12 Загальна потенційна здатність. Індивідуальна характеристика / актуалізована, 

реальна здатність. 
13 Атомістичне / дискретне / одиничне цілісне 
утворення, яке інтегрує знання, уміння, навички, 
цінності, мотиви. 

Багатокомпонентне (метасистемне) цілісне 
утворення (комплекс компетенцій), яке інтегрує 
знання, умінні, навички, цінності, мотиви.  

14 Менш відносна, контекстуальна, 
культурозалежна, інтеропераційна, інтенцій на.  

Більш відносна, контекстуальна, культурозалежна, 
інтеропераційна, інтенційна і холістична. 

15 Генерує компетентність. Є результатом набуття компетенцій. 
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Компетенція Компетентність 
16 Залежить від освітньої системи. Залежить від освітньої системи і зусиль людини. 
17 Визначається задля забезпечення успішної 
діяльності. 

Підтверджується успішною діяльністю. 

18 Стандарт поведінки, який забезпечує здатність 
вирішувати виробничі завдання. 

Здатність вирішувати виробничі завдання. 

19 Задає зміст освіти. Є способом існування певного змісту освіти, 
способом його успішного втілення в діяльності. 

20 Впливає на встановлення набору системних 
характеристик змісту освіти для проектування 
освітніх стандартів, навчальної та методичної 
літератури. 

Сприяє успішному виконанню певних 
професійних дій. 

21 Відображається у критеріях навчальних 
досягнень та виступає передумовою професійних 
досягнень. 

Відображається у критеріях реальних 
професійних досягнень. 

22 Обсяг і глибина конкретизуються в навчальних 
програмах. 

Обсяг і глибина реалізуються в конкретній 
ситуації. 

23 Є нормою, ідеалом у певному виді людської 
діяльності. 

Констатує фактичні показники особистості, 
котра освоює певний напрям. 

24 Ідеальний якісний параметр фахівця. Реальні якісні параметри фахівця. 
25 Відображає зовнішню зумовленість якості 
майбутнього фахівця. 

Відображає внутрішню зумовленість якості 
фахівця. 

26 Виступає зовнішньою кількістю стосовно якості. Виступає внутрішньою кількістю стосовно якості. 
27 Результативно-діяльнісна характеристика 
освіти, нижній поріг якої є рівнем, необхідним і 
достатнім для мінімальної успішної діяльності. 

Характеристика якості підготовки фахівця. 

28 Соціально-закріплений одиничний освітній 
результат. 

Практично реалізований сукупний освітній 
результат. 

Незважаючи на різноплановість презентації ученими сутності понять ''компетенція'' і 
''компетентність'', варто зазначити, що: 

– компетенція є первинною статичною категорією КП, яка задає зміст освіти й описує вимоги до 
дискретного результату навчальної діяльності (одиничної здатності людини виконувати певне 
соціально чи професійно значуще завдання); 

– компетентність є похідною категорією КП, яка описує інтегральну особистісну якість, сукупний 
навчальний результат інтегрованих знань, умінь та інших елементів, необхідний і достатній для 
здійснення стандартизованої кваліфікованої діяльності відповідного рівня. 

Важливе значення мають поняття другої групи, які характеризують компоненти компетенції, зокрема: 
когнітивний – знання; операційний / діяльнісний / процесуальний – вміння, навички; особистісний – 
цінності, мотиви, професійно значущі якості, Я-концепції ( табл. 2). 

Таблиця 2. 
Компетенція та її складові 

Опозиційні 
пари 

Основна відмінність 

Знання ÷ 
компетенція 

знання – сконструйована людиною модель об’єктивної реальності, яка дозволяє 
пояснювати й прогнозувати розвиток цієї реальності; компетенція – форма 
інструменталізації знань; здатність виконати соціально чи професійно значущу дію. 

Уміння ÷ 
компетенція 

уміння – здатність до точних, швидких та усвідомлених практичних і інтелектуальних 
дій за зразком у відомих, змінених або нових умовах на основі засвоєних знань і 
досвіду; компетенція – переносна здатність, пов’язана з цілим кластером предметів 
діяльності, удосконалення якої відбувається шляхом інтеграції з іншими здатностями 
завдяки усвідомленню загальної суті діяльності. 

Навичка ÷ 
компетенція 

навичка – дія, яка виконується автоматично, без свідомого поелементного контролю; 
компетенція – усвідомлена дія. 

Цінності ÷ 
компетенція 

цінність – психолого-педагогічне утворення, яке визначає позитивну або негативну 
оцінку світу в широкому значенні та виявляється в процесі діяльності; компетенція – 
здатність, що виявляється тільки за наявності ціннісно-смислового ставлення та 
глибокої особистісної зацікавленості в певному виді діяльності. 

Мотиви ÷ 
компетенція 

мотиви – усвідомлені спонукання до певної дії, що прогнозують здатність засвоювати 
знання та формувати вміння; компетенція – мотивована здатність до дії. 
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Я-концепція ÷ 
компетенція 

Я-концепція – стійка система полімодальних уявлень особистості про саму себе та 
про її місце у суспільстві (Я-реальне, Я-ідеальне, Я-дзеркальне); компетенція як 
здатність і готовність особи діяти незалежно і відповідально розкриває власні дії 
особи та її ставлення до дій інших осіб, намір удосконалювати себе і надалі. 

Професійно 
значущі якості 
÷ компетенція 

професійно значущі якості – сукупність найбільш суттєвих, відносно стійких 
аутопсихологічних якостей особистості, що зумовлюють її готовність до виконання в 
майбутньому певних функцій; є основою формування компетенції. 

Поняття третьої групи відображають цілісну, багатокомпонентну, багаторівневу структуру 
компетентності майбутнього перекладача, складовими якої є ключові і професійні компетенції, що є 
результатом набуття предметних компетенцій, які дозволяють вирішувати життєві проблеми засобами 
навчального предмету. 

Ключовим компетенціям притаманні такі особливості, як: універсальність стосовно цілого класу 
об’єктів діяльності; непов’язаність із конкретною технологією чи алгоритмом поведінки; 
опосередкований вплив на професійну діяльність; культуродоцільність, міжпредметність і 
надпредметність; передбачення діяльності у ситуаціях із високим ступенем невизначеності; закладення 
основи безперервної освіти; релевантність глобальним проблемам і вимогам інформаційного суспільства 
й економіки знань [2]. 

Результати аналізу наукового фонду дозволяють дійти висновку, що на сучасному етапі в системі 
професійної освіти загальноприйнятим став перелік ключових компетенцій, обґрунтованих у проекті 
''Tuning Educational Structures in Europe'': 

• інструментальні: когнітивні, методологічні, технологічні, лінгвістичні;  
• міжособистісні: a) індивідуальні здібності, пов’язані з умінням виражати почуття та ставлення, 

критичним осмисленням і здатністю до самокритики; б) соціальні, пов’язані з процесами соціальної взаємодії, 
вміння працювати в групах, виконувати соціальні й етичні обов’язки;  

• системні: здатності застосовувати знання на практиці, проводити дослідження, навчатися, 
адаптуватися до нових ситуацій, породжувати нові ідеї, бути лідером, розуміти культури інших країн, 
працювати автономно, розробляти проекти і керувати ними, прикласти зусилля для досягнення успіху, 
ініціативність і підприємницький дух, відповідальність за якість [3]. 

Професійні компетенції окреслюють особливості фахового контексту, фіксують модель поведінки 
перекладача й вимоги до її реалізації. С. Сисоєва характеризує їх як ''складні професійно-індивідуальні 
новоутворення, що на основі міждисциплінарної інтеграції здобутих знань, соціального, професійного та 
особистого досвіду, сформованих умінь і навичок, особистісних якостей зумовлюють готовність та 
здатність людини до успішного виконання різних видів діяльності, у т. ч. професійної'' [4 : 155]. Відтак, 
професійні компетенції перекладача віддзеркалюють багатоплановість як перекладацького процесу, так і 
його результату – перекладу. Власне тому не можна не погодитися з В. Желясковим, що поняття 
''професійна компетентність майбутнього перекладача'' відображає ''сутність перекладацької діяльності як 
особливого виду іншомовної діяльності, спрямованої на успішну реалізацію завдань міжкультурної, 
міжмовної та міжособистісної комунікації за допомогою виконання ним когнітивно-комунікативної, 
проектувальної, організаторської, гностичної, посередницької й креативної функцій'' та специфіку 
професійної свідомості перекладача як особливої – вторинної – мовної особистості [5: 13]. 

Цікавими для виявлення групи понять, що віддзеркалюють родо-видове розмаїття структурних 
компонентів компетентності перекладача, є, на нашу думку, напрацювання як українських, так і 
зарубіжних дослідників, які виокремлюють такі компетенції: 

1) І. Колодій: когнітивні (знаннєві, розумові та металінгвістичного усвідомлення; лінгвістичні 
(фонологічний, лексичний, граматичний та соціолінгвістичний компоненти); комунікативні та 
соціолінгвістичі; ключові (аксіологічні, культурологічні, морально-естетичні); загальнопрофесійні (предметні, 
міжпредметні, професійно-комунікативні, психологічні, рефлексивні, інформаційні); спеціальні; стійкі 
професійно значущі особистісні якості (цілеспрямованість, відповідальність, уважність) [6]; 

2) А. Шиба: професійно-пізнавальні (культурологічні, дослідницькі, технічні, теоретичне й творче 
мислення); особистісно-мотиваційні (мотиваційні, вольові, емоційні); соціально-комунікативні [7]; 

3) М. Керніс: для письмового перекладача: лінгвістичні, аудіювальні, продуктивні, тематичні, 
культурні, перекладацькі, інструментальні, комунікативні, оцінювальні; для усного перекладача: 
лінгвістичні, аудіювальні, продуктивні, тематичні, культурні, загально енциклопедичні, 
запам'ятовувальні, моральні, стресостійкі, публічно-комунікативні [8]; 

4) А. Ньюберт: мовні, текстотвірні, тематичні, культурні, трансферні [9]; 
5) С. Шаффнер: лінгвістичні, культурні, текстотвірні, тематичні, науково-дослідні, трансферні [10]; 
6) група ''PACTE'': перекладацькі: білінгвальні, екстралінгвістичні, інструментальні, стратегічні, 

психофізіологічні, знання про перекладацьку компетентність [11]; 
7) проект ''The European Master's in Translation'': перекладацькі, мовні, міжкультурні 

(соціолінгвістичні і текстотвірні), інформаційно-аналітичні, технологічні, тематичні [12]. 
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Інтегруючи описані вище підходи, а також спираючись на загальноєвропейські рекомендації із мовної 
освіти [13], вимоги до професійного володіння мовами перекладачем [14], багатогранність функцій та 
''орудні властивості'' перекладу [15], пропонуємо чотириярусну модель компетентності майбутнього 
перекладача (рис. 1): 

1) ключові: інструментальні (когнітивні / навчально-пізнавальні, методологічні, технологічні); 
міжособистісні (індивідуальні, соціальні); системні;  

2) загальнопрофесійні: 
а) комунікативні (білінгвальні): лінгвістичні (граматичні, лексичні, семантичні, фонологічні, 

орфографічні, орфоепічні); соціолінгвістичні; прагматичні (дискурсивні, функціональні) [4]; 
б) власне перекладацькі: теоретичні знання у галузі теорії та практики перекладу взагалі та їхні 

особливості при перекладу відповідної літератури; вміння здійснювати лексичні, лексико-граматичні та 
граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання; знання 
прийомів подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу; вміння знаходити шляхи 
розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу; 

в) міжкультурні: уміння привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури; відчуття 
культурних відмінностей, здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з 
представниками інших культур; здатність виконувати роль культурного посередника між рідною 
культурою та іноземною, успішно долати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації; здатність 
долати міжкультурні стереотипи; 

г) інформаційно-аналітичні: уміння розмежовувати типи та види інформації та інформаційних джерел; 
обирати метод і засіб пошуку; виконувати вибірку потрібної інформації за допомогою правильно визначених 
та сформульованих критеріїв пошуку; визначати джерела інформації та стратегії їх пошуку тощо; 

д) інформаційно-технологічні: уміння використовувати інформаційні технології при перекладі 
науково-технічних текстів; професійні знання (теоретичні, процедурні, інтегративні), навички, уміння 
(пошуково-орієнтовні, аналітичні, інструментальні) в галузі ІТ, а також професійно важливі якості 
перекладача-користувача ІТ; 

3) спеціально-професійні / тематичні: розуміння галузі перекладу (екологія, авіабудування, нафтогазова 
промисловість тощо); 

4) особистісно-професійні: комунікативні уміння: налагоджувати, установлювати контакти з людьми 
різного віку, статі, соціального стану і культури); зв'язно і чітко викладати свої думки, добре поставлене 
мовлення, багатий словниковий запас; високий рівень самоорганізації; розвинуті мнемонічні здатності 
(гарна пам'ять); гнучкість розумових процесів; високий рівень розподілу уваги (здатність приділяти 
увагу декільком об'єктам одночасно); здатність швидко приймати рішення в умовах ситуації, що 
змінюється; здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії; 
фізична і психічна витривалість. 

 
Рис. 1. Структура компетентності майбутнього перекладача технічної літератури. 

 
Не можна не зазначити, що можливість виконання перекладацьких завдань зумовлена наявністю у фахівця 

необхідної кваліфікації. У контексті КП, як доведено в [16: 32-33], ''кваліфікація'' означає як рівень 
компетентності, встановлений професійним стандартом, так і освітній документ, що засвідчує успішне 
завершення навчальної програми, яка відповідає професійному або галузевому освітньому стандарту.  

Згідно з українською освітньо-правовою традицією, випускники освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра отримують кваліфікацію ''бакалавр з філології'', освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – 
''перекладач'', а освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – ''магістр з перекладу, перекладач''. Натомість 
на заході, як підтверджують сайти ВНЗ, пропонують різні кваліфікації, які відображають поєднання 
спеціалізацій у межах як одного, так і різних напрямів підготовки, наприклад: 

1) незавершений перший цикл вищої освіти: Undergraduate Certificate of Proficiency in Translation; 
Certificate in Spanish / English Translation Studies; 

2) завершений перший цикл вищої освіти:  
• Bachelor of Arts in Translation and Interpretation; Bachelor of Arts in Modern Languages with 

Translation; Bachelor of Arts in Applied Languages and Translating;  

Загальнопрофесійні 

Спеціально-професійні 
 

Ключові 

Особистісно-професійні 
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• Bachelor of Science in Translation Studies; Bachelor of Science in Foreign Language Translation; 
• Bachelor in Translation and Interpreting;  
• Bachelor of Arts in Journalism / Bachelor of Arts in Translation; 
3) незавершений другий цикл вищої освіти: Graduate Certificate / Postgraduate Certificate / Postgraduate 

Diploma in Translation Studies; 
4) завершений другий цикл вищої освіти:  
• Master of Arts in Literary Translation (Comparative Literature, Romance Languages); 
• Master of Science in Translation Studies; 
• Master in Translation, Interpreting and Intercultural Studies; 
• Master of Arts in Translation / Master of Business Administration 
• Master of Arts in Language, Literature, and Translation / Master of Library and Information Science. 
У свою чергу, поняття ''компетентність'' і ''кваліфікація'' генерують низку понять, пов’язаних із 

документальним забезпеченням правових аспектів реалізації КП [16: 32-33], зокрема: 
− національна система кваліфікацій, яка регулює усі процеси присвоєння кваліфікацій; 
− національна рамка кваліфікацій вищої освіти: а) узгоджений у національному масштабі набір 

кваліфікацій для всієї системи освіти й підготовки кадрів у країні, що надається після набуття 
обов'язкового рівня; б) комплексна матриця для угруповування кваліфікацій, яка охоплює всі сфери 
освіти та полегшує їх доступність і розуміння студентів, навчальних закладів і роботодавців; 

– профіль компетенцій – опис типових компетенцій, які вирізняють фахівця однієї професії від іншої; 
– модель компетенцій: компетенції, необхідні для виконання функцій на задовільному або 

відмінному рівні у межах різних посадових ролей, обов’язків і відносин у внутрішньому і зовнішньому 
середовищі організації; 

– меню компетенцій: перелік усіх компетенцій, необхідних для успішного досягнення результатів 
діяльності; 

– карта компетентності, яка складається з трьох складових: 1) детальної інформації про кожну 
компетенцію, характерну для професії (її компоненти, зв’язки з іншими компетенціями, показники 
практичної реалізації; 2) графічного зображення; 3) загальної інформації про професійну діяльність, її 
мету та основні визначення; 

– професійні стандарти (або стандарти компетенцій) – багатофункціональні нормативні документи, які 
встановлюють у межах конкретного виду професійної діяльності вимоги до змісту і якості праці, умов її 
здійснення, рівня кваліфікації працівника, професійної освіти і навчання, що необхідні для даної кваліфікації; 

– стандарти вищої освіти – сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, 
засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. 

Відповідно, поняття ''компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього перекладача'' є 
процесуальним конструктом, що спрямовує освітню діяльність на формування у майбутніх перекладачів 
ключових і професійних компетенцій, що уможливлюють ефективність виконання соціально та 
професійно значущих перекладацьких завдань, визначених професійними стандартами згідно з 
національною системою кваліфікацій. 
Висновки. Узагальнивши наукові вітчизняні і зарубіжні розвідки, виокремлюємо декілька груп 

понять, які відзначаються багатозначністю і різним рівнем узагальнення, зокрема: 
1) змістоутворювальні поняття, які формують ядро КП, виражаючи у концентрованому вигляді його 

загальну сутність: інваріантні результативно-цільові конструкти – компетенція та компетентність; 
процесуальний конструкт – КП;  

2) поняття, що відображають структурно-змістове наповнення понять ''компетенція'' та 
''компетентність: знання, вміння, навички, цінності, мотиви, професійно значущі якості, Я-концепція'';  

3) поняття ''професійна компетентність перекладача'' та його змістоутворювальні складові, що 
віддзеркалюють родо-видове розмаїття структурних компонентів компетентності як перекладача-
професіонала, так і майбутнього перекладача: ключові (навчально-пізнавальні; соціальні; етичні; 
професійні (загальнопрофесійні (комунікативні білінгвальні, власне перекладацькі, міжкультурні, 
інформаційно-аналітичні, інформаційно-технологічні); спеціально професійні; особистісно професійні); 
предметні компетенції тощо);  

4) поняття кваліфікації, що віддзеркалює як цілісно-інтегративну сутність результату 
компетентнісної освіти, так і якісний рівень професійного зростання особистості;  

5) поняття, що підтверджують документування, унормування та стандартизування вимог до 
компетентності перекладача (профіль компетенцій, модель компетенцій, карта компетентності, 
професійний стандарт, освітні стандарти, рамка кваліфікацій). 

Поліаспектність охарактеризованих груп понять, які актуалізуються у різних контекстах освітньої і 
професійної сфер, зумовлюють змістову ємність КП, що виступає сучасним методологічним орієнтиром 
професійної підготовки майбутніх перекладачів. 
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Перспективи подальшого дослідження. Теоретико-методологічне осмислення поняттєвого апарату 
КП у професійній підготовці майбутніх перекладачів закладає передумови для розроблення 
конкурентоспроможних освітньо-професійних програм для перекладу у нафтогазовій сфері. 
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Малык Г. Д. Понятийный фон реализации компетентностного подхода в профессиональной 
подготовке будущего переводчика. 

Акцентирована необходимость разработки теоретико-методологических основ реализации 
компетентностного подхода в профессиональной подготовке будущего переводчика. Выделены группы 
понятий, которые отражают его смыслообразующие, результативно-целевые и инструментальные 
особенности, определено структурно-содержательное наполнение переводческой деятельности. 

Рассмотрена квалификация как целостно-интегративная сущность результата компетентностного 
образования. Охарактеризованы понятия, связанные с нормативными аспектами формирования 

компетентности переводчика. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, квалификация, стандарт. 

Malyk G. D. The Notional Background of the Competence Approach to the Professional  
Translator's Training. 

The globalization of education brings into force the necessity of developing theoretical and methodological 
foundations of the professional translator's training based on the competence approach which is central in the 

modern translation theory. Competence is a broad concept which signifies certain sorts of expertise and aptitude 
that language users need to master which is difficult to pin down, particularly when applied to specific 

translation contexts and operational needs. The competence discourse abounds in terminology, developing in 
different directions, often masking discipline specific notions and arguably creating more confusion than clarity. 

The purpose of this paper is not so much to shed light on the different competence definitions, but rather to 
outline and characterize the existing plethora of debatable concepts related to Translation Studies embracing 

competences for the mapping of translation as a complex and specialized type of the interdisciplinary 
interlingual knowledge. The notion of the translator’s competence is viewed as an umbrella covering an 

inclusive mould of distinctive competences. The special attention is paid to the notion of qualification and 
documentary framework that serves as a prerequisite for translation programmes integrating competence 

standards and qualification reference framework. Consequently, this study has been designed to identify groups 
of concepts underlying the competence approach and organize them into comprehensive models that can be 

applied to the higher education curricula. 

Keywords: competency, competence, qualification, standard. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ГІРНИКІВ 

У статті розглянуто основні аспекти удосконалення сучасної професійної компетентності майбутніх 
інженерів-гірників. Розкрито питання інноваційного підходу до організації навчального процесу 

студентів спеціальності ''Гірництво''. Досліджено проблеми підвищення якості підготовки фахівців та 
їх адаптації у реальному професійному середовищі. Розглянуто питання впровадження даного підходу в 
умовах сучасної освіти, використання компетентнісних завдань з метою забезпечення формування 
професійних знань і навичок, які сьогодні є ключовими в умовах інформаційного суспільства та 

підвищення якості освіти загалом. Наведено приклади їх застосування на різних етапах навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: професійна підготовка, вищі навчальні заклади, фахівці, студенти. 

Постановка наукової проблеми та її визначення. В умовах реформування вищої освіти, створення 
нового ринкового механізму господарювання та забезпечення конкурентоспроможності спеціалістів на 
ринку праці особливої актуальності набуває проблема підготовки випускників вищих навчальних 
закладів до професійної діяльності. Однак, система професійної підготовки, яка існує сьогодні, не 
забезпечує належної готовності випускників до практичної діяльності. Молодий фахівець, який отримав 
основний багаж знань після закінчення навчального закладу потребує немало часу для адаптації до умов 
професійної діяльності на конкретному місці. 
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Проблему професійної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів досліджували О. Гаврилюк, І. Гаврик, І. Дичківська, О. Кияшко, Л. Кнодель, 
Г. Ковальчук та інші. Проте, окремі аспекти фахової підготовки потребують додаткового вивчення, 
зокрема сучасні проблеми удосконалення професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів. 
Сучасні умови ринку висувають принципово нові вимоги до молодих фахівців. Зважаючи на це, вимагає 
вдосконалення як сам процес навчання у вищій школі загалом, так і технології їх підготовки до 
професійної діяльності зокрема. 
Формулювання мети та завдань статті. У зв’язку з цим метою даної статті є з’ясування окремих 

аспектів удосконалення професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. На сучасному 

етапі розвитку суспільства професійна підготовка розглядається як процес виховання особистості, що 
усвідомлює своє місце в соціумі, є здатною до самовизначення, саморозвитку та творчої діяльності. 
Інтегративним показником якості підготовки студентів є їх професійна компетентність, ''яка визначається 
не через суму знань і вмінь, а характеризує вміння людини мобілізувати в конкретній ситуації отримані 
знання та досвід''. Для організації процесу професійної підготовки особливу складність мають такі 
складові: визначення провідної мети навчання, професійної підготовки та її пріоритетів. Мета навчання є 
базовою складовою будь-якої навчальної системи, що сприяє розкриттю результатів функціонування, 
спрямовує та інтегрує діяльність структурних компонентів цієї системи, її конкретних виконавців [1]. На 
підставі цього необхідно не лише декларувати, що сучасна система професійної підготовки у ВНЗ 
зорієнтована на особистість студента, формування його загальнолюдських і національних цінностей, але 
й реалізувати на практиці ці благі наміри. 

Професійну компетентність майбутнього гірничого інженера представлено як сукупність 
загальнонаукових, професійних знань, умінь, навичок, особистісних цінностей, керуючись якими він 
здатний до виконання суспільно професійних обов’язків. Професійна компетентність виявляється у 
сформованості в людини комплексу якостей, що відповідають вимогам певної професії. Показниками 
компетентності фахівця гірничої галузі вважаються знання ним технології гірничого виробництва, 
способів руйнування гірських порід тощо. В умінні приймати рішення в нестандартних ситуаціях, іти на 
ризик, передбачати результати своєї діяльності, критично оцінювати їх наслідки, вміло володіти 
інноваційними технологіями проявляється його професійна компетентність в умовах ринкових відносин. 
Тобто для компетентної особистості інженера знання і уміння вести роботу безумовно пов’язані з 
цінністю інженерної праці, із стійкою потребою в творчій та винахідницькій діяльності. Розвиток цих 
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складових, їх цілісне формування повинно забезпечуватися в системі професійної підготовки в умовах 
вищої технічної школи. 

Складність у формуванні компетентності сучасних фахівців – інженерів-гірників – пов'язана з 
необхідністю з'єднати глибоке освоєння фундаментальних знань, вивченням інженерної гірничої справи 
та оволодінням інженерною творчістю, а також підприємницьким мистецтвом. Розділяючи загальне й 
індивідуальне у змісті компетентнісної освіти, А. Хуторський розуміє під компетенцією ''сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються по 
відношенню до певного кола предметів і процесів і є необхідними для того, щоб якісно продуктивно 
діяти'', а компетентність розглядає як ''володіння людиною відповідною компетенцією, що включає 
особистісне ставлення до неї і предмета діяльності'' [2: 60]. Вчений підкреслює, що компетенція – це 
задана вимога, норма, а компетентність – набута особистісна якість, обізнаність, кваліфікованість. Саме 
під таким кутом зору розглядається феномен компетентності у даній статті. 

Відомо, що факторами формування професійної компетентності та іншомовної комунікативної 
компетентності як її складової є зміст освіти, методики та технології навчання, активність студентів та 
види діяльності, в яких вони беруть участь у процесі навчання, навички і уміння, які формуються в 
процесі оволодіння предметом. Все це в комплексі формує та розвиває особистість, націлюючи її на 
оволодіння засобами саморозвитку та самовдосконалення. В. Г. Первутинський серед умов розвитку 
професійної компетентності виділяє, у тому числі, такі: 

– змістовні (відбір змісту занять, інтеграція різних курсів, виділення провідних ідей); 
– технологічні (контрольно-оцінювальні процедури, організація активних форм навчання, 

використання інноваційних технологій); 
– акмеологічні (формулювання цілей навчання, система мотивації та стимулювання, включення 

студентів у керування освітнім процесом, сприяння творчій діяльності, розвиток креативності). 
Важливим показником професійної компетентності є наявність досвіду професійної діяльності. 

Відповідно, іншомовна комунікативна компетентність характеризується наявністю досвіду професійного 
спілкування іноземною мовою. Досвід будь-якої, у тому числі комунікативної, діяльності може бути 
сформований винятково в процесі цієї діяльності і як її результат. Отже, при організації освітнього 
процесу необхідно передбачити можливість для студентів спілкуватися іноземною мовою. Причому 
насиченість, складність такого спілкування повинна постійно зростати, наближаючись до характеристик 
реального професійного спілкування. Тому компетентнісний підхід до навчання іноземних мов, що 
припускає активність, самостійність студентів і спрямований безпосередньо на розвиток всіх 
компонентів професійної компетентності, може бути взятий за основу при організації як аудиторної, так і 
позааудиторної іншомовної підготовки студентів .Розглянуте вище дозволяє дійти висновку про 
необхідність оптимізації іншомовної освіти студентів інженерно-технічних спеціальностей з метою 
підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності, в тому числі: об’єму словника, 
аудіювання текстів професійного змісту, побудови професійно-орієнтованих монологів, діалогів. Таким 
чином, система навчання іноземних мов, що існує сьогодні, вимагає її методологічної та змістовної 
корекції, а також побудови системи мотиваційного впливу як компонента процесу формування 
іншомовної комунікативної компетентності. При цьому ефективність формування іншомовної 
комунікативної компетентності студентів багато в чому визначається адекватністю та силою мотивації, а 
також застосуванням сучасних методів навчання іноземних мов та професійним змістом курсу.). 

Отже, в сучасних умовах формування ринку праці, коли на перший план виходить проблема 
професійної мобільності, випускник інженерно-технічного навчального закладу – це фахівець, що не 
тільки володіє знаннями, необхідними для здійснення інженерних функцій по розробці, виробництву, 
дослідженню та експлуатації виробничих об’єктів, але і здатний до професійного та міжкультурного 
спілкування в іншомовному середовищі. Саме тому сьогодні однією із найважливіших складових 
загальної професійної компетентності інженера-гірника, яка необхідна для заняття їм професійної ніші 
на міжнародному ринку праці, є іншомовна комунікативна компетентність. Таким чином, у майбутніх 
інженерів необхідно формувати комунікативні здібності та потребу в партнерському співробітництві, 
прагнення до встановлення і підтримки продуктивних та ефективних взаємин. Завдяки володінню 
іноземною мовою вони зможуть за допомогою глобальної мережі Інтернет оперативно знайомитися з 
новітніми досягненнями у своїй професійній області. Крім того, контакти фахівців інженерного профілю 
з колегами відбуваються в різних формах ділового спілкування. Інакше кажучи, мова йде про 
формування в майбутніх інженерів-гірників іншомовної комунікативної компетентності, під якою 
розуміється вміння співвідносити мовні засоби з конкретними сферами, ситуаціями, умовами та 
завданнями спілкування, тобто іншомовна комунікативна компетентність визначає здатність і готовність 
суб’єкта професійної діяльності до здійснення професійного спілкування іноземною мовою. Вона 
припускає сформованість комунікативних умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності 
(говорінні, аудіюванні, читанні, письмі), наявність мовних знань (фонетичних, граматичних, лексичних) і 
навичок оперування ними [3]. 
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Ринкові умови діяльності підприємств та організацій, з одного боку, і надлишок фахівців, з іншого 
боку, ставлять випускників відповідної професійної спеціалізації в жорсткі конкурентні умови на ринку 
праці. Щоб досягти успіху, вони повинні мати високу професійну підготовку та вміти виявляти свої, 
професійно важливі якості під час проходження виробничої практики, стажування чи вступного 
випробування. Тільки в такий спосіб, викликавши зацікавлення з боку роботодавця до себе як до 
прекрасного потенційного працівника, випускник може отримати хорошу роботу за спеціальністю [4: 
12]. Роботодавці висувають певні вимоги до майбутніх працівників, основними з яких є теоретична 
підготовка, комунікабельність, здатність до швидкого ''реагування'', здатність мислити на перспективу, 
організованість, трудова дисциплінованість. Зростання попиту на висококваліфікованих спеціалістів 
підвищує вимоги до якості професійної підготовки спеціалістів, чинить тиск на системи освіти та є 
сильним фактором їх змін та адаптації [4: 13]. Визначення основних напрямів розвитку освіти в 
суспільстві, що розвивається під впливом глобалізаційних процесів, неможливе без урахування світових 
тенденцій розвитку університетської освіти. 

Зокрема, у дисертаційному дослідженні російського науковця Ю. Варданян формування професійної 
компетентності студентів ВНЗ подано як "складову частину професійної освітньої системи і являє собою 
єдину сукупність цілей, змісту та технологій оволодіння професією, побудованих з урахуванням професійних 
умов і психологічних механізмів, завдяки яким, по-перше, студент стає фахівцем, який формується та 
розвивається, а по-друге, потенціал, який він накопичив, забезпечує поступовий саморозвиток професійної 
компетентності в умовах професійної діяльності, яка може моделюватися, імітуватися або бути реальною" [5]. 
Можна зробити висновок, що процес організації професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ є засобом 
формування та подальшого розвитку їх професійної компетентності. 

На нашу думку, формування професійної компетентності майбутнього гірничого інженера потребує 
інтегративного, індивідуального підходу та реалізується під час навчально-виховного процесу. З 
урахуванням цих особливостей і механізмів формування професійних якостей майбутніх гірничих 
інженерів є динамічним, системно організованим процесом, спрямованим на заняття за допомогою 
педагогічних форм і методів суперечності між досягнутим і необхідним рівнем сформованості 
особистісних структур студента. При цьому мають реалізовуватися основні функції процесу формування 
професійної компетентності, врахування яких, на нашу думку, забезпечить результативність професійної 
підготовки майбутніх гірничих інженерів: дидактична, інформаційна, розвивальна, формувальна, виховна. 

Дедалі більшого поширення набуває організаційно-методичний підхід до навчального процесу, в основі 
якого – активна пізнавальна діяльність студентів. Цей підхід до вибору форм організації та методів 
навчання як дуже важливого способу управління діяльністю студентів отже, і їхнім індивідуальним 
психічним розвитком, вимагає від педагогів визначення тих конкретних видів діяльності, які б оптимально 
сприяли досягненню мети при підготовці фахівців. Це завдання може здатися простим лише на перший 
погляд. Адже величезну роль в індивідуальному розвитку й особистісному становленні студентів відіграє 
їхня свідома самостійна діяльність, основою якої є власні мотиви й рішення. Проблема полягає в тому, які 
саме види активної діяльності розвивають студента та сприяють інтенсифікації навчання. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, на основі проведеного аналізу можна 

зробити висновок про те, що сучасна підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності буде 
ефективною за таких умов: спрямування навчальної діяльності і практичної підготовки студентів на 
формування особистісних рис, необхідних для успішної професійної діяльності та спеціальних 
професійних якостей майбутніх інженерів-гірників; поєднання різних форм організації навчально-
виховного процесу та використання активних методів навчання; системної та систематичної підготовки 
студентів до майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з динамічним розвитком інформаційного 
суспільства професійна діяльність молодого фахівця не є визначеною на період трудової діяльності, а 
навпаки, передбачає необхідність неперервної освіти, готовність до підвищення своєї професійної 
компетентності. Здатність адаптуватися до змінних умов і сучасних інформаційних технологій є 
особливо актуальною для інженера-гірника, оскільки в сучасних умовах за період його навчання у 
вищому навчальному закладі відбувається зміна декількох поколінь програмних та апаратних засобів, 
з’являються нові технології, оновлюється зміст професійно-орієнтованих дисциплін. Тому у процесі 
підготовки таких фахівців потрібно не лише формувати предметні знання і вміння, а також сприяти 
розвитку особистих якостей студентів-випускників, що забезпечуватимуть у майбутньому вирішення 
нових виробничих завдань. 
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Озарко И. И., Книш Л. О., Моисеенко Н. В. Формирование профессиональной компетентности 
будущих горных инженеров. 

В статье рассмотрены основные аспекты усовершенствования современной профессиональной 
компетентности будущих горных инженеров. Раскрыты вопросы инновационного подхода к 

организации учебного процесса студентов специальности ''Горная инженерия''. Изучены проблемы 
повышения качества подготовки специалистов и их адаптации в реальной профессиональной среде. 

Рассматриваются вопросы внедрения компетентностного подхода в условиях современного 
образования. Показаны общие подходы к использованию компетентностных задач для обеспечения 
формирования профессиональной компетентности, которая является инвариантной в системе 
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ключевых компетентностей, в условиях информационного общества и повышения качества образования 
в целом. Отображены примеры использования компетентностных задач на разных этапах учебы в вузе. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, высшие учебные заведения, специалисты, студенты. 

Ozarko I. I., Knysh L. O., Moiseyenko N. V. The Formation of the Future Mining Engineers'  
Professional Competence. 

The article is concerned with basic aspects of the future mining engineers' modern professional competence. The 
innovative approach to the organization of the students’ educational process in the specialty ''Mining 

Engineering'' is analyzed. The problems of better specialists’ preparation and their adaptation to the real 
professional conditions are pointed out. In the article the usage of the competitive approach in the modern 

education is described. General methods of using competitive tasks in order to form the professional competence 
are depicted. They are invariant in the system of main competentences of the informative society and improving 
the whole educational system. The description of using competitive tasks in training is reflected in the article. 

Keywords: professional preparation, higher educational establishments, specialists, students. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВТНЗ 

У статті розглянуто теоретичні концепції використання кейс-методу як однієї із інтерактивних 
методик навчання на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у процесі 
підготовки студентів – майбутніх фахівців технічних спеціальностей у ВТНЗ України, а саме: 

визначено умови застосування інтерактивних методів навчання у професійній підготовці студентів 
ВТНЗ, обґрунтовано основні дидактичні умови та функції кейс-методу залежно від особливостей 

професійної підготовки студентів ВТНЗ. Також уточнено деякі елементи кейсу залежно від напряму 
професійної підготовки, з’ясовано основний алгоритм процесу створення кейсу для студентів ВТНЗ. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, кейс-метод, професійне спрямування,  
мовна компетенція, технічні ВТНЗ. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах становлення ринкової економіки, глобалізації, гуманізації 
та інформатизації суспільства сфера вищої освіти залучається до системи ринкових відносин. Це 
супроводжується оновленням змісту національної системи вищої освіти України, а сучасні тенденції 
світової інтеграції зводять проблему розвитку особистості в ранг пріоритетних завдань, адже 
конкурентоспроможність випускників ВТНЗ значною мірою залежить від того, наскільки вони володіють 
сучасними професійними знаннями, уміннями та навичками, рівнем професійної культури, чи 
притаманне їм вміння мислити і діяти в системі ринкової економіки. Саме тому до традиційного змісту 
вищої технічної освіти залучаються інтерактивні методи навчання, що є дієвим засобом в опануванні 
сучасних технологій, підвищенні ефективності навчання і якості знань, формуванні життєвої та 
професійної компетентності сучасної молоді і водночас пояснює актуальність теми дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади застосування сучасних педагогічних 

технологій у навчальному процесі розкрито у працях Б. Барнса, І. Богданової, Г. Каніщенко, М. Кларина, 
Е. Михайлова, В. Матірко, В. Полякова, Ю. Ткаченко, О. Сидоренко, Ю. Сурмина, П. Шеремети. Активні 
групові методи навчання інтенсивно розробляли таки вчені, як Л. Асімова, Н. Богомолова, 
Ю. Ємельянов, А. Смолкін та ін. Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у 
Великобританії, США, Німеччині, Данії та інших країнах стала методика сase study (кейс-методу або 
методу аналізу ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме 
їй у світової практиці відводиться важливе місце для вирішення сучасних проблем у навчанні. Загалом 
метод кейсів розроблено у 20-ті роки ХХ ст. у Гарварді. Зараз існують дві класичні школи кейс-методу: 
Гарвардська та Манчестерська і, відповідно, американська та західноєвропейська. В Україні кейс-метод 
уперше презентовано Х. Гусок та К. Ландбергом у 1992 році в Інституті державного управління і місцевого 
самоврядування фахівцями Школи державного управління ім. Дж. Кеннеді Гарвардського університету. 
Поширення кейс-методу спонукало вчених до розробки теоретичних засад його використання в навчальному 
процесі ВНЗ. Значний внесок у розв’язання цієї проблеми зроблено вітчизняними та зарубіжними вченими 
Г. Багієвим, О. Смоляниновою, В. Чубою, які розглядають кейси як метод навчання, форму організації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, зрештою дидактичну технологію, що застосовується в процесі 
фахової підготовки. Отже, мета дослідження – обґрунтувати доцільність використання кейс-методу у 
професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови 
за професійним спрямуванням у ВТНЗ. Серед основних завдань – визначити особливості професійної 
підготовки студентів технічних спеціальностей у ВТНЗ та основні умови використання інтерактивних 
методів навчання й, зокрема, методу кейса, зважаючи на особливості навчання іноземній мові за 
професійним спрямуванням у ВТНЗ.  
Виклад основного матеріалу. У нашій країні з переходом на ринкову економіку кардинально 

змінилися вимоги до майбутніх фахівців усіх галузей промисловості. Перше місце посідають не тільки 
набуті професійні знання, уміння та навички, але й інтуїція та творчість. Результатом освіти наразі є 
вміння майбутніх фахівців критично мислити, аналізувати, приймати відповідні рішення – тобто 
формування самостійної творчої особистості, фахівця у певній галузі виробництва. Для того, щоб 
досягнути таких високих результатів у процесі навчання та виховання, варто використовувати не тільки 
класичні методи лекції та семінару, а також й інші методи, які об’єднано в одну групу інтерактивних 
методів. Застосування таких методів у процесі навчання дозволяє розглядати діяльність викладача та 
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студента як рівноправних суб’єктів навчального процесу. Саме інтерактивне навчання дозволяє 
розвинути партнерські стосунки між викладачем та студентом, а також створити своєрідне 
співробітництво у навчальній діяльності, яке сприяє вищому рівню як загального, так і професійного 
розвитку студентів. Інноваційно-зорієнтований викладач має змогу розвинути у собі гнучкість, 
толерантність, доброзичливість до студента. 

Перш ніж почати використовувати інтерактивні методи навчання на занятті, зокрема у процесі 
професійної підготовки студентів – майбутніх фахівців у технічній галузі на заняттях з іноземної мови за 
професійним спрямуванням, викладач, на наш погляд, має визначити:  

• наскільки академічна група готова до застосування інтерактивних методів навчання загалом; чи 
зможе практично застосувати набуті знання, уміння та навички з іноземної мови у ситуаціях 
професійного характеру?  

• наскільки група студентів готова до співробітництва на занятті?  
• які недоліки та переваги студентів у групі (звичайно, варто оцінити їх навчальні можливості: 

рівень мотивації до навчання, активність, самостійну роботу тощо);  
• чи є сам викладач готовим до застосування інтерактивних методів на занятті?  
• чи уявляє викладач майбутнє заняття із використанням інтерактивних технологій навчання, чи 

усвідомлює його основну мету, чи сформулював основні завдання та способи їх вирішення за допомогою 
інтерактивних методів навчання? Чи вистачить його власної обізнаності у певній технічній галузі для 
застосування інтерактивних методів навчання із використанням іншомовної компетенції? 

Основні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю, а саме: 
переважна кількість навчальних дисциплін професійної (технічної) та практичної підготовки (які, згідно 
з робочими навчальними планами утворюють ІІІ цикл навчання) і професійно-орієнтованих та 
спеціальних дисциплін технічного спрямування (ІV циклу навчання); специфічне забезпечення 
навчального процесу (у спеціалізованих майстернях, на місцях практики, у спеціалізованих лабораторіях 
із використанням фахового комп’ютерного забезпечення або спеціалізованого матеріалу (хімічних 
сполук, електрозварювального обладнання тощо); залучення спеціалізованих методів навчання у вигляді 
лекцій-показів на різних підприємствах країни; створення науково-дослідних лабораторій на базі ВТНЗ 
продиктовані спробою концептуального удосконалення системи професійної підготовки майбутніх 
фахівців технічного профілю у напрямі вивчення та удосконалення іншомовної компетенції з метою 
формування ставлення до фахівця як до особистості з рисами індивідуальності та творчості; 
продукування в процесі фахової підготовки ґрунтовної професійної компетентності і соціальної 
відповідальності під час вирішення завдань науково-технічного прогресу, самостійності при прийнятті 
рішень та готовності до професійного удосконалення упродовж життя; наближення існуючої системи 
професійної підготовки до міжнародних європейських стандартів.  

Зважаючи на зазначені вище особливості професійної підготовки студентів у ВТНЗ, проблема 
застосування інтерактивних методів навчання у практиці вищої професійної освіти, а саме в іншомовній 
підготовці, сьогодні є досить актуальною та зумовлюється, по-перше, загальним напрямом розвитку 
освіти: орієнтацією на формування професійної мовної компетентності, вмінь та навичок іншомовної 
діяльності, розвиток навичок іншомовного навчання, вміння опрацювати великий обсяг інформації 
іноземною мовою; по-друге, зміною вимог до якості майбутнього фахівця, який сьогодні повинен мати 
адекватну поведінку у різних ситуаціях, вміти діяти ефективно в умовах кризи [1].  

Такий підхід до підготовки майбутніх фахівців технічного спрямування не може нехтувати 
використанням інтерактивних методів навчання, а саме кейс-методом (від англ. саsе studу – вивчення 
ситуації) у іншомовній підготовці. Цей метод відомий у національній освіті як метод ситуативного 
навчання на конкретних прикладах. Найбільш широко цей метод застосовується у вивченні економіки, 
проте його використання здобуло широке поширення й у педагогіці, медицині, математиці, культурології 
тощо. Кейс-метод дозволяє наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. Його 
використання сприяє інтелектуальному, моральному та мотиваційно-вольовому розвитку студентів, 
формуванню діалектичного мислення, становленню наукового світогляду, а також розвиває в них такі 
кваліфікаційні характеристики, як здатність до аналізу технічних проблем різного рівня складності, уміння їх 
чітко формулювати та прогнозувати шляхи вирішення з урахуванням не лише технічного, а й гуманістичного 
аспекту, відстоювати власну позицію, дискутувати та оцінювати різноманітну інформацію [2: 10]. Він сприяє 
розвитку винахідливості, розвиває навички спілкування іноземною мовою за професійним 
спрямуванням. Останнє є досить важливим, на наш погляд, у процесі вивчення іноземної мови у ВТНЗ, 
оскільки дозволяє поєднати два аспекти навчання: професійну підготовку та розвиток іншомовної 
компетенції. Враховуючи особливості визначення кейс-методу, а також особливості професійної 
підготовки студентів у технічному ВТНЗ, кейс-метод – це опис конкретної ситуації іноземною мовою, 
який пов’язаний із професійною підготовкою майбутніх фахівців ВТНЗ. У даному випадку кейс-метод 
використовується як певний педагогічний інструмент, що допомагає студентам краще зрозуміти тему, 
розвинути уяву; отримати теоретичний та практичний науковий грунт для перевірки теорії, дослідження 
ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез; підвищити мотивацію студентів 
щодо вивчення іноземної мови, а також професійної підготовки; сприяє розвиткові як критичного, так і 
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аналітичного мислення, комунікаційних навичок вживання іноземної мови; дозволяє поєднати набуті 
теоретичні (лінгвістичні) знання з їх практичною реалізацією у формі професійних навичок й умінь. 

Зважаючи на те, що ми пропонуємо використовувати кейс-метод у професійній підготовці майбутніх 
фахівців технічного профілю у ВТНЗ на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням, 
основні елементи кейсу потребують певного уточнення, а саме:  

• середовище: події, які відбуваються у кейсі, повинні бути пов’язаними із професійною (технічною) 
підготовкою студентів, а за часом не такими давніми, щоб торкалися того, що знайоме студентам;  

• тема: стосується як особливостей професійної підготовки студентів, так і лексико-граматичних 
особливостей вживання професійно-спрямованої іноземної мови;  

• дані: професійно-спрямована інформація, яка подається студентам доступною іноземною мовою, а 
також адаптована до тих знань, які викладач хотів би активізувати;  

• розв’язок кейса: враховуючи особливості професійної підготовки у ВТНЗ, є доцільним 
використовувати такі стилі мислення: дедуктивний – застосування теорії, конвергентний –аналітичний, 
дивергентний – творчий.  

Таке уточнення основних елементів кейсу у професійній підготовці студентів ВТНЗ дозволяє 
розробити алгоритм процесу створення кейсів, який, на наш погляд, досить вдало представлено у 
науковому дослідженні О. Шевченко [3: 13]. Він включає такі кроки, як формулювання дидактичних 
цілей (1), визначення місця в структурі навчальної дисципліни (2), аналіз змісту навчального матеріалу 
конкретної дисципліни (3), вибір та формулювання теми (4), збирання інформації на основі вивчення 
літератури (5), вибір жанру (6), написання тексту (7), розробку творчих завдань (8), упровадження в 
навчальний процес (9), а також інформаційно-методичне забезпечення викладання дисциплін 
гуманітарного циклу – банк кейсів з гуманітарних дисциплін (10), методичні рекомендації для викладачів 
та студентів з опрацювання кейсів (11). Варто зазначити, що крок 4 (вибір та формулювання теми) має 
прямий зв’язок з навчальною програмою дисципліни, в даному випадку – з викладанням іноземної мови за 
професійним спрямуванням. Якщо в економіці найбільш поширеними джерелами інформації для створення 
кейсів є історія фірми, річні звіти підприємств, доповіді менеджерів та керівників, то для студентів 
технічних спеціальностей можна запропонувати архівні матеріали з газет та журналів; художню літературу 
або навіть художні фільми за професійним спрямуванням; закони, накази або розпорядження, які 
стосуються певних галузей виробництва та пов’язані з професійною підготовкою студентів; сучасні 
науково-популярні статті про розвиток того чи іншого виробничого процесу; результати наукових 
досліджень, викладені у підручниках, посібниках, на Інтернет-сторінках тощо у формі невеликого за 
обсягом тексту у науково-публіцистичному стилі, що відповідає професійному спрямуванню навчальної 
підготовки майбутніх фахівців ВТНЗ та списку рекомендованої до вивчення літератури. Змістове 
наповнення тексту, його структура, а також вокабуляр повинні бути зрозумілими для студентів та 
відповідати рівню їх іншомовної компетенції. Кроки 8-11 вимагають від викладача творчого підходу, 
організації поетапної роботи студентів над кейсом, педагогічної підтримки студентів під час роботи над кейсом. 

Щодо структури кейсу (кроки 7-8), наприклад, для майбутніх фахівців нафтогазового профілю, можна 
розглянути історію становлення та розвиток нафтового або газового родовища, необхідність внесення 
певних змін (з метою модернізації), джерела змін, результати змін та основні дискусійні питання 
(завдання) за кейсом. Серед практичних завдань (крок 8), враховуючи розвиток іншомовної компетенції 
студентів на занятті з іноземної мови за професійним спрямуванням (де застосовується кейс-метод), 
можна запропонувати вирішення таких завдань: використання речень у пасивному стані, умовного 
способу, дієслів у теперішньому перфектному часі тощо. Щодо професійно-орієнтованих практичних 
завдань, можна запропонувати такі: у якому місці – А чи Б доцільніше розробити дане родовище; де 
краще прокласти газо- чи нафтопровід: в місці В або Г тощо.  

Серед основних типів кейсів – кейс-випадок, кейс-вправа і кейс-ситуація доцільно, на наш погляд, 
використовувати кейс-вправу або кейс-ситуацію. Кейс-вправа надасть студенту можливість застосувати 
на практиці здобуті практичні навички професійної та іншомовної компетенції. Кейс-ситуація дозволить 
студенту проаналізувати подану ситуацію.  

Використання кейс-методу на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у ВТНЗ буде 
успішним, на нашу думку, за таких дидактичних умов:  

• у поєднанні з іншими методами навчання, зважаючи на практичний характер занять;  
• враховуючи особливості професійної підготовки студентів, а також їх рівень володіння іноземною 

мовою: чим він вищий, тим кращі результати кейс-методу; 
• враховуючи загальний інтелектуальний та освітній рівень студентів, рівень їх мотивації до 

навчання. На наш погляд, чим вищій рівень навчально-освітньої програми професійної підготовки, тим 
легше й ефективніше застосовувати кейс-метод у навчальній практиці; 

• не останню роль у використанні кейс-методу має зіграти викладач: наскільки він оволодів 
методикою застосування цього методу, його прийомами та засобами; як творчо, цікаво, продумано він 
працює. Викладач повинен приділити велику увагу таким організаційним моментам: підготовці тексту 
самого кейсу в достатній кількості; забезпеченню іншого роздавального та матеріально-технічного 
матеріалу (іншомовних аудіо-відео записів); раціональному розподілу часу заняття – іншими словами, 
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викладачеві варто ретельно попрацювати над кроками 9-11 алгоритму застосування кейс-методу у 
процесі навчання. Дуже важливо, щоб викладач здійснив перевірку знань студентів матеріалу кейсу, 
чітко позначив проблеми для обговорення, нагадав студентам деякі ключові теоретичні або практичні 
моменти (наприклад, лексико-граматичні явища іноземної мови, яка вивчається), спрямував на вживання 
певного мовного вокабуляру, зорієнтував студентів на професійний підхід до аналізу ситуації. З цього 
приводу варто згадати І. А. Балягіну, яка порівнює викладача, що застосовує кейс-метод на занятті, з 
лоцманом, який ''…впевнено веде групу по бурхливому морю дискусії, обминаючи підводні рифи 
інтелектуальних непорозумінь, несподіваних запитань, прямуючи до конструктивних рішень'' [4].  

У процесі використання кейс-методу викладач вирішує завдання навчання та виховання студентів, 
виконуючи 6 основних функцій: 

1. гносеологічну, яка дозволяє розв’язати важливе завдання: отримати та накопичити нові знання як 
з навчальної дисципліни (у нашому випадку з іноземної мови за професійним спрямуванням), так і 
знання про закони та функціонування педагогічної системи – психології, педагогіки, соціології, методики 
викладання тощо; 

2. проекційну, пов’язану з проектуванням цілей, програми, планів, методичної системи та технології 
викладання навчальної дисципліни; 

3. конструкційну, яка включає вибір та побудову змісту навчального курсу, вибір основних форм та 
методів проведення заняття з використанням кейс-методу; 

4. організаційну, вирішуючи завдання з організації навчально-виховного процесу; 
5. комунікативну, яка передбачає встановлення педагогічно зумовлених стосунків між суб’єктами 

навчально-виховного процесу. В основі цієї функції – уміння об’єктивно сприймати партнера у 
спілкуванні, викликати у нього довіру; бути відкритим у спілкуванні, ділитися інформацією; передбачати 
та ліквідувати конфлікти; справедливо, конструктивно та тактично критикувати; сприймати та 
враховувати критику, перебудовуючи власну поведінку та діяльність; 

6. виховну функцію, яка спрямована на формування особистості майбутнього фахівця, його загальну 
та професійну соціалізацію. 

Досить складним і вирішальним етапом у роботі викладача є, на наш погляд, адекватне оцінювання 
результатів навчання студентів із застосуванням кейс-методу, адже це – не контрольна робота, не 
семінарське заняття і не лабораторна робота, це – один з елементів практичного заняття, де в ході 
коротких виступів студентів, в обговоренні поставлених проблем, у дискусії з іншими учасниками 
відбувається пошук найкращого варіанту вирішення завдання з використанням відповідної іншомовної 
бази. У даному випадку варто оцінювати два важливих аспекти: іншомовна компетенція та професійно-
спрямовані знання, причому оцінювання буде на користь першого аспекту. У будь-якому випадку 
оцінювання має здійснюватись згідно з дидактичними вимогами щодо оцінки набутих знань, умінь та 
навичок студентів, а саме: об’єктивно та справедливо по відношенню до усіх учасників, задіяних у кейсі; 
аргументовано, систематично і оптимально. У даному випадку оцінювання виконує контролюючу 
функцію (дозволяє виявити набуті іншомовні та професійні знання, уміння та навички); навчальну 
(вимагає досягнення студентами певного рівня іншомовної підготовки за професійним спрямуванням); 
виховну (оскільки у процесі навчання формуються особистісні якості студента); організуючу (організує 
навчально-виховну діяльність студента) та методичну (дозволяє викладачеві удосконалювати методику 
викладання іноземної мови за професійним спрямуванням). Якнайкраще реалізувати усі зазначені вище 
функції оцінювання дозволяє 100-бальна система оцінки знань, умінь та навичок студента, так як саме 
така система дозволяє накопичувати бали за окремі види завдань кейсу, оцінює активність студента та 
чисельність його виступів. Загалом кейс метод як один з інтерактивних методів навчання вимагає 
оцінювання не певних іншомовних знань, умінь та навичок, а умінь студента аналізувати конкретну 
професійну ситуацію, приймати виважене (адекватне) рішення, логічно мислити. 
Висновки. Застосування викладачем різноманітних інтерактивних методів навчання у ВТНЗ 

стимулює індивідуальну активність студентів, формує позитивну мотивацію до навчання, до вивчення 
іноземної мови за професійним спрямуванням, забезпечує високу ефективність навчання майбутніх 
фахівців, формує певні особистісні якості й компетенції. Крім того, це дає змогу й викладачеві постійно 
самовдосконалюватись, мислити й діяти по-європейські та постійно працювати над оновленням власного 
творчого потенціалу, удосконаленням власної іншомовної компетенції. 
Перспективи використання результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути 

використані для обґрунтування та подальшого ефективного використання кейс-методу на практичних 
заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих технічних навчальних закладах України. 
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Озарко О. О., Сахневич Т. И. Использование кейс-метода на занятиях по иностранному языку по 
специализации в процессе обучения студентов технических специальностей в ВТУЗ. 

В статье рассмотрены теоретические концепции использования кейс-метода как одной из 
интерактивных методик обучения на практических занятиях по иностранному языку по специализации 

в процессе подготовки студентов – будущих специалистов технических специальностей в ВТУЗ 
Украины, а именно: определены условия использования интерактивных методов обучения в 

профессиональной подготовке студентов ВТУЗ, обоснованы основные дидактические условия и функции 
кейс-метода в зависимости от особенностей профессиональной подготовки студентов ВТУЗ. Также 
уточнены некоторые элементы кейса в зависимости от направления профессиональной подготовки, 

выяснен основной алгоритм процесса создания кейса для студентов ВТУЗ. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, кейс-метод, специализация, языковая компетенция, 
технические ВТУЗ. 

Sakhnevych I. A., Ozarko I. I. The Usage of the Case-Study Method at the Lessons of a Professionally 
Oriented Foreign Language in the Process of the Students' Professional Education in Higher Technical 

Educational Establishments. 

The research highlights theoretical concepts of using the case study method at practical lessons in a professionally-
oriented foreign language in the process of the future specialists' professional education in higher technical 

educational establishments. The article contains the information on case study methods selected from various 
printed journals as well as specialized educational journals from the Internet. The scientific methods of analyses, 
synthesis, description and comparison have been used in order to single out some important reasons to use a case 
study method as one of various interactive methods of learning at the lessons of a professionally oriented foreign 
language as well as peculiarities of the teaching-learning process in higher technical educational establishments 
(universities). It is proved that some of the most important elements of a case study method used at professionally 

oriented lessons of a foreign language should be specified. Besides, some important didactical principles of using a 
case study method are summarized. The special attention is drawn to the functions of a case study method which 

highly depend on the specification of the technical education at the university. 

Key words: study interactive methods, case study method, professionally-oriented, language competence, higher 
technical educational establishments. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ 

У статті розглянуто проблеми духовно-морального виховання молодших школярів. Визначено 
оптимальні умови формування понять про загальнолюдські моральні цінності в учнів початкової школи. 
З’ясовано, що моральні основи виховання та розвитку особистості є засобом формування духовності 
людини. Запропоновано завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних 
рис людини, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-

естетичну культуру. 

Ключові слова: духовне виховання, моральні цінності, виховна робота, початкова школа. 

Постановка проблеми. Українська держава сьогодні переживає не лише економічну кризу, криза 
торкнулася майже всіх сфер людського життя – від економіки до культури, духовності. Однак, 
системною кризою, на нашу думку, є духовна. Духовна криза виявляється у відчутті людьми 
безглуздості життя; у знеціненні людських законів; у повсякденному порушенні норм поведінки; у втраті 
людських цінностей; у руйнуванні старих орієнтацій та пріоритетів і несформованості нових.  

Молоде покоління прагне набути знань, вмінь, навичок, які б допомогли у майбутньому, але, майже 
не замислюється над тим, яке місце в їх житті посідають духовні цінності. Останнім часом все більше 
спостерігається суттєве погіршення моральних взаємин між людьми. Це дедалі різкіше проявляється у 
поведінці не тільки "збагачених" досвідом дорослих, юнаків, а й підлітків і навіть дітей. 

У наш час є необхідним та дуже важливим переосмислення ідеалів, повернення до вічних цінностей 
людства, які мають закладати фундамент духовності як початкового напрямку подальшого розвитку 
людської цивілізації. Духовний розвиток особистості повинен стати головним завданням існування 
людства та кінцевою метою функціонування системи освіти і виховання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язання поставленого завдання залежить від якісної 

організації процесу духовного виховання та розвитку молоді на всіх вікових періодах. Питання 
формування та діагностики моральних цінностей особистості школярів присвячені роботи: І. Д. Бех, 
Г. Г. Ващенко, Т. Д. Дем’янюк, В. Д. Шадриков та ін. 

Значною мірою формування уявлень про ідеали, життєві пріоритети, загальнолюдські моральні 
цінності залежить від першого вчителя. Від основ, закладених учителем на початковому етапі виховання, 
залежить те, якими виростуть майбутні громадяни України. 
Метою статті – є визначення шляхів формування загальнолюдських моральних цінностей як основи 

духовного виховання школярів. 
Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку та виховання духовності є однією із центральних 

проблем сучасної педагогіки та психології. В основі процесу духовного виховання науковці бачать 
формування в особистості прагнення до найвищих загальнолюдських цінностей: гуманістичних ідеалів 
злагоди, милосердя, правди, справедливості; переважання альтруїстичних мотивів, готовності 
поступитися власними інтересами заради інтересів інших; потреби безкорисно робити добро і триматися 
далі від зла. Ступінь розвиненості цих рис особистості свідчить про рівень її духовності. 

Духовний розвиток особистості – важливе завдання, яке поставило українське суспільство перед 
сучасною школою. Закон України "Про загальну середню освіту" визначає одним із найважливіших 
завдань реформи освіти – створення умов для збереження духовного здоров’я наступних поколінь [1].  

Духовність особистості – динамічне явище, яке формується та змінюється протягом життя людини, 
зазнаючи впливу багатьох чинників [2: 106]. Успішність процесу духовного розвитку особистості 
залежить від внутрішніх, психологічних умов і зовнішніх впливів. 

Для формування духовного світу дитини потрібен системний підхід. Він передбачає цілісний, 
ієрархічний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей і молоді до цінностей у їх постійному 
розвитку й саморозвитку, а також наступність і безперервність, тобто постійне ускладнення та 
урізноманітнення змісту й напрямів розвитку моральних чеснот, комплексність та інтегрованість, які 
полягають у взаємодії навчання і виховання, поєднанні зусиль сім’ ї, школи, позашкільних закладів і 
дитячих об’єднань у виховному процесі. 

Т. Демян’юк дає визначення духовно-морального виховання. Духовно-морального виховання – 
організований цілеспрямований виховний процес сприяння духовно-моральному становленню особистості, 
що веде до опанування і прийняття дітьми ієрархії духовних цінностей [2: 205]. Духовно-моральне 
виховання передбачає формування у представників підростаючого покоління таких рис духовної 
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свідомості, як: почуття (сумління, обов’язку, віри, відповідальності, патріотизму); індивідуального 
духовного обліку (терпіння, послуху); особистої позиції (здатності розрізняти добро і зло, прояву 
самовідданої любові (до ближніх), готовності до подолання життєвих випробувань); духовно зумовленої 
поведінки (готовності до служіння людям і Батьківщині, проявів духовної розсудливості, милосердя, доброї 
волі). Отже, основною метою духовного виховання є пробудження в дитини бажання бути моральною. 

Враховуючи те, що дитина завжди знаходиться перед вибором, то вся сутність виховання полягає у 
тому, щоб людина від природи водночас і зла, і добра, розвинула б в собі прихильність до Добра, 
потребу йти дорогою доброти, робила щоденний вибір на користь саме Добра. 

Рівень духовно-морального виховання особистості, як відомо, залежить від багатьох факторів, але 
суттєве значення має воля людини та її бажання стати кращою, несхожою на всіх. Існує багато різних 
шляхів реалізації та здійснення морального виховання. До них відносять: зразок батьків, дошкільні 
заклади, школу, позашкільні заклади, самовиховання, вплив навколишнього середовища тощо.  

Але першочергову роль з наведених прикладів відіграють, по перше, сім’я, а по-друге, – школа та 
позашкільні заклади. У сім’ ї дитині закладаються основи характеру своєї особистості. Саме моральні 
стосунки в сім’ ї накладають відбиток на все життя людини, стаючи фундаментом формування характеру 
та відношення до всього оточуючого, оскільки їх вплив пов’язаний із досить суттєвими переживаннями і 
вони є більш постійними. 

У позашкільних навчально-виховних закладах діяльність спрямована на здобуття знань, умінь і 
навичок за інтересами, тут забезпечені потреби особистості, що є важливим фактором у самореалізації 
особистості, а також реалізується культурне дозвілля учнів. 

Одним із чинників духовно-морального виховання особистості є особистість педагога, який 
займається процесом виховання. У школі на уроках, постійно спілкуючись з однолітками та вчителем 
також формується моральність дитини, збагачується її життєвий досвід. Хвилювання, радощі або образи 
молодших школярів пов’язані з навчанням. Оскільки на уроках взаємодіють всі основні елементи 
виховного процесу: мета, засоби, зміст, методи та прийоми, організація, то можна сказати, що виховує 
весь процес навчання, а не так звані виховні моменти. Перелік всіх елементів у дбайливого вчителя 
спрямовуються на те, щоб сильні сторони кожного з учнів були усвідомлені ним самим і його 
товаришами. Саме це створює сприятливий емоційний стан учня в колективі, що являється однією з умов 
його успішного морального розвитку. 

Ніщо так не гальмує моральний розвиток у дитини, як несправедливість дорослих, яка викликає у неї 
не тільки образу, а також пригнічує її спробу та бажання виправитися у кращий бік. З огляду на це, 
вчитель має стати зразком моральної поведінки, на яку рівняються діти. Роль вчителя у даному аспекті є 
неперевершеною, оскільки йому належить навчити своїх вихованців справедливості та чесності, на 
власному прикладі через слова та дії пояснити ці поняття. 

Виховний процес повинен будуватися так, щоб у ньому передбачалися випадки, в яких школяр постає 
перед необхідністю самостійного морального вибору. Такі випадки для школярів всіх вікових груп ні в 
якому разі не повинні бути подані або мати вигляд як навчальні, або контролюючі, інакше їх виховне 
значення може бути зведене нанівець. 

Результат морального виховання проявляється у ставленні школярів до своїх обов’язків, до самої 
діяльності, до інших людей. На жаль, процес виховання загалом більше спрямований на те, щоб 
розвивати інтелектуальні здібності, аніж культуру та духовність. 

Духовною вважається будь-яка діяльність, яка веде людину вперед у напрямку певної форми 
розвитку: емоційної, інтуїтивної, соціальної, і вказує на життєвість внутрішньої сили [3]. 

Один із шляхів формування загальнолюдських моральних цінностей на уроках реалізується через 
матеріал підручників із навчальних предметів: читання, я і Україна, математика тощо.  

У ході вивчення навчального предмету "Читання" здійснюється мовленнєвий, морально-естетичний, 
літературний, інтелектуальний розвиток школярів, виховується дитяча особистість. Під час читання 
формуються ставлення дитини до навколишньої дійсності, її громадянська позиція, збагачуються 
почуття, розвивається творча уява, значною мірою задовольняються пізнавальні інтереси молодшого 
школяра [4: 79].  

Читання і розбір статей, розповідей, віршів, казок із навчальних книг допомагають дітям зрозуміти і 
оцінити моральні вчинки людей. У дітей є можливість читати і обговорювати статті, до яких поставлені 
запитання у доступній формі про дружбу, чесність, патріотизм, справедливість тощо. 

Тематика і зміст творів відображають різні сторони життя і діяльності школярів, розширюють світогляд, 
збагачують знання, сприяють засвоєнню найважливіших загальнолюдських цінностей, вихованню кращих 
почуттів. Наприклад, виховання шанобливого ставлення до рідної мови спостерігається у творах 
Л. Забашти "Рідна мова", В. Лучука "Найрідніші слова", І. Січовика "Мова". Виховання патріотичних 
почуттів до Батьківщини – у творах А. Костецького "Батьківщина", М. Чернявського "Рідний край", 
Д. Чередниченка "Рідні краєвиди", М. Гоголя "Чудовий Дніпро". Виховання любові до рідної домівки, сім’ ї 
простежується у творах І. Гнатюка "Наша хата", В. Лучука "Тільки мама", П. Осадчука "Я навчаюся у тата". 
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Виховання бережливого ставлення до природи мають на меті твори Л. Українки "Красо України, Подолля", 
С. Жупанина "Буду я природі другом", Л. Костенко "Перекинута шпаківня". 

Програма з математики для 1 – 4 класів забезпечує застосування здобутих знань і вмінь у 
повсякденному житті дитини, збагачення та розвиток пізнавального досвіду дітей, виховання особистості 
школяра – формуються позитивні якості учня, риси характеру, емоційно-вольова сфера, самостійність, 
саморегуляція, чесність, наполегливість, працелюбство, акуратність тощо. Особливе місце в 
математичній освіті приділяється розв’язуванню задач. Одна з функцій задач – виховна, яка передбачає 
під час розв’язування задач виховання волі, кмітливості, поваги до людей, до праці, товариськості, 
стійкості тощо [5: 166]. 

Наведемо деякі приклади задач, які реалізують виховну функцію:  
2 клас: Миколка восени обкопав 3 дерева, його татко – 10 дерев, а дідусь – 6. На скільки менше дерев 

обкопав Миколка, ніж дідусь? На скільки більше дерев обкопав татко, ніж дідусь? 
2 клас: Ніна вирізала з паперу витинанки. 7 витинанок вона подарувала подругам. У неї залишилося 

ще 13 витинанок. Скільки витинанок вирізала Ніна? 
3 клас: Дорослі і діти розчищали доріжки в парку. Дівчаток було 2, а хлопчиків 6. Дітей було у 2 рази 

більше, ніж дорослих. Скільки всього осіб розчищало доріжки? 
3 клас: На годування птахів у зоопарку витратили ячменю 324 кг, проса 380 кг, а кукурудзи – на 128 

кг менше, ніж проса. Скільки всього зерна витратили на годування птахів? 
4 клас: Жабеня може пофарбувати паркан завдовжки 300 м за 6 днів, а Кіт може зробити це у два рази 

швидше. За скільки днів вони пофарбують паркан, працюючи разом? 
Отже, через зміст задач з математики реалізуються різні напрямки виховання, що дозволяють учням 

осмислити події, брати хороший приклад із персонажів задач тощо.  
Навчальний предмет "Я і Україна" має дві складові – суспільствознавчу та природознавчу. У 

формуванні загальнолюдських моральних цінностей важливу роль відіграє суспільствознавча складова 
програми. У 1−2 класах вона охоплює знання про людину як складно організовану моральну істоту; 
знання про українське суспільство, довкілля, способи пізнання й орієнтації в навколишньому житті, 
сприяє усвідомленню єдності компонентів: "Я – сім’я – школа – рідний край – Україна"; розкриває 
взаємодію людей у сім’ ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і 
соціальним оточенням; накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей – етнічних, 
загальнонаціональних, загальнолюдських.  

У 3–4 класах продовжує суспільствознавчу складову предмет "Громадянська освіта" і спрямовується на 
громадянське зростання особистості школяра, його соціалізацію. Він охоплює 5 тем: "Людина", "Людина 
серед людей", "Правила життя в суспільстві", "Культура", "Громадянські права та обов’язки" [5]. 

Найважливішим виховним спрямуванням змісту є формування найбільш значущих цінностей для 
українського суспільства: патріотизму, справедливості, первинності духовного щодо матеріального, 
природолюбства, людинолюбства, працелюбства, взаємоповаги, виховання в дитини свого власного "Я", 
віри у свої сили; виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо ставитися 
до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності. 

Отже, виховні цілі дисципліни пов’язані з вихованням особистісних якостей кожного школяра, його 
культури поведінки, адекватної моральним, етичним, естетичним нормам і загальнолюдським цінностям 
у ставленні до навколишнього світу.  

Таким чином, на наш погляд, саме моральні основи виховання та розвитку особистості є засобом 
формування духовності людини. 

Велику роль у духовно-моральному вихованні учнів відіграє позакласна робота. Практика показує, 
що доцільно організований позакласний педагогічний процес сприяє формуванню духовно і морально 
багатої особистості, засвоєнню нею системи морально-етичних норм, розвитку дитячої ініціативи, 
впливає на розвиток почуттів, волі, характеру і високої моралі. 

Існують основні принципи позакласної роботи. Оскільки одним із завдань позакласної роботи є 
формування в учнів пізнавального ентузіазму до предмету, то принцип добровільності є одним із 
головних принципів позакласної роботи. Учень зобов’язаний виявляти щире бажання прийняти роль у 
позакласній роботі з предмета, а принцип врахування особистих особливостей учнів є принциповим при 
організації позакласної роботи. Він дозволяє врахувати рівні розвитку кожного школяра і, виходячи із 
цього, коректувати всі види робіт, проведених із кожним учнем. Як і у навчанні будь-якого шкільного 
предмета, у позакласній роботі визначальним є зміст, який при цьому підбирається довільно [6]. 

Доцільний вибір форм роботи не визначає повністю ефективності позакласної роботи. При організації 
позакласної виховної роботи необхідно враховувати принцип систематичності та послідовності. Це 
означає, що безперервність позакласної роботи забезпечить міцний фундамент для досягнення 
конкретної мети. 
Висновки. Досягти оптимальних результатів в духовно-моральному вихованні можна за умови 

широкого використання в навчально-виховному процесі завдань, що мають інтегрований зміст.  
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Формування моральної самостійності здійснюється на всіх ступенях навчання. Необхідною умовою 
успішного формування загальнолюдських моральних цінностей молодшого школяра є єдність навчального 
процесу та позакласної роботи. Через зміст навчальних дисциплін реалізуються різні напрямки виховання, 
що сприяє формуванню та засвоєнню найважливіших загальнолюдських моральних цінностей. 

На сучасному етапі за умови складного політичного і соціально-економічного стану країни особливо 
відчутний негативний вплив на сучасну школу, таких суспільних явищ, як посилення аморальності, 
злочинності, погіршення моральних взаємин між учнями, що призводить до знецінення освіти, падіння 
авторитету учителя, росту агресивності та свідчить про необхідність подальшого пошуку шляхів та умов 
ефективного розвитку та впровадження у навчальний процес нових методик формування духовного 
виховання школярів. 
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Почтовюк С. И. Формирование общечеловеческих нравственных ценностей младших школьников 
как основа духовного воспитания. 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания младших школьников. 
Определены оптимальные условия формирования понятий про общечеловеческие моральные ценности у 
учащихся начальной школы. Выяснено, что нравственные основы воспитания и развития личности 
являются средством формирования духовности человека. Предложены задания, практическая 

реализация которых направлена на формирование общечеловеческих качеств человека, включающие в 
себя национальное сознание, развитие духовности, моральной, художественно-эстетической культур. 

Ключевые слова: духовное воспитание, моральные ценности, воспитательная работа, начальная школа. 
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Pochtovyuk S. I. The Formation of Universal Moral Values of Junior Pupils as a Basis  
of the Spiritual Education. 

This article deals with the problems of the spiritual and moral education of primary school children. There is the 
analysis of the formation level of concepts of universal moral values in primary school and the optimum 

conditions for the formation of these universal moral values are defined. The attention is paid to the fact that the 
formation of moral independence takes place at all levels of training and a necessary condition for the 
successful formation of human moral values of junior pupil is the unity of the educational process and 
extracurricular activities. There are some tasks. And the practical realization of them is directed on the 

personality traits and includes national consciousness, spiritual development, moral, artistic and esthetic 
culture. To achieve optimal results in the spiritual and moral education is possible by wide using of tasks with 

the integrated content in the educational process. Due to the content of training courses various areas of 
education that promotes to the formation and absorption of the most impossible universal moral values are 

realized. At the present stage there is the difficult political and socio-economic situation in the country which is 
a particularly significant negative effect on the modern school. These are social phenomena such as the growing 
immorality, crime, moral deterioration of relations between students. This leads to the depreciation of education, 
falling of the teacher's authority, aggressive growth and demonstrates the necessity for further search paths, the 
effective development and implementation of the learning process that leads to the formation of new techniques 

of the spiritual students' education. 

Keywords: spiritual education, moral values, educational work, primary school. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 
ГАЛУЗІ (XX – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 

У статті представлено розвиток професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі у ХХ та на 
початку ХХІ століть. Розглянуто напрями розвитку фармацевтичної освіти, а також забезпеченість 
населення України фахівцями фармацевтичної галузі за 1995 – 2007 рр. Подано статистичні дані щодо 
кількості вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів освіти, що здійснювали професійну 
підготовку фахівців фармацевтичної галузі в Україні, та кількість студентів, що навчалися у вищих 
медичних навчальних закладах IV рівня акредитації за державним замовленням, за контрактною 

формою навчання, за заочною формою (фармація) та іноземних громадян з 98 країн світу станом на 
2008 р. Також наведено статистичні дані щодо науково-педагогічних працівників, які здійснювали 

професійну підготовку фахівців фармацевтичної галузі. 

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці фармацевтичної галузі, фармацевтична освіта. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність у професійній підготовці кадрів для 
роботи у фармацевтичній галузі України, які володіли б спеціальними знаннями виготовлення ліків на 
початку ХХ ст. виникла у зв’язку зі збільшенням кількості аптек, збільшенням кількості населення в 
містах та селищах. В Україні до 1913 р. налічувалося 1067 аптек (714 – сільських, 353 – міських), з яких 
тільки 43 належали земствам, а 1024 – приватним особам. У фармацевтичну галузь України щорічно 
вливається значна кількість спеціалістів: провізорів, інженерів-технологів, провізорів-косметологів, 
клінічних провізорів, біотехнологів, маркетологів, економістів, менеджерів, спеціалістів у галузі якості 
продукції. Саме тому перед фармацевтичною галуззю України постали нові масштабні завдання, які 
вимагали якісно нового підходу до професійної підготовки фахівців, перегляду діючих навчальних 
планів та програм, що пов’язано зі зростанням вимог до фармацевтичних препаратів.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Шляхи 

перебудови фармацевтичної науки висвітлював дослідник М. Т. Алюшин, реформування фармацевтичної 
галузі та стратегія професійної підготовки кадрів для фармацевтичної галузі привертала увагу таких 
науковців, як В. П. Черних, І. А. Зупанець, З. Н. Мнушко. Аналіз та переваги професійної підготовки фахівців 
фармацевтичної галузі України наведено в працях учених В. М. Князевича та В. В. Лазоришинця. 
Формування цілей статті. Метою даної статті є дослідження професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації фахівців фармацевтичної галузі України та напрямків розвитку фармацевтичної 
освіти у вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти у XX ст. та на початку ХХІ ст.. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі 

на початку ХХ ст. здійснювалася за схемою: учень аптекаря – помічник аптекаря (гезель) – провізор – 
магістр фармації. Учнем аптекаря міг стати кожен, хто мав освіту 4 класи гімназії. Через три роки, 
паралельно з виконанням підсобних робіт, учню дозволялося скласти іспит на медичному факультеті 
університету та отримати звання помічника аптекаря. Після відпрацювання трьох років у аптеці, він мав 
право слухати лекції в університеті на провізорських курсах та навчатися протягом двох років. Після 
цього фармацевт складав державний іспит та отримував звання провізора. Щоб отримати звання магістра 
фармації провізор готувався досить значний час (нерідко декілька років), складав певний іспит, після 
чого допускався до захисту дисертації. 

На початку ХХ ст. фармацевтична освіта в першому фармацевтичному вищому навчальному закладі 
України – Харківському університеті пов’язана з іменами професорів А. Д. Чирікова, М. О. Валяшка, 
М. П. Красовського, А. Д. Розенфельда та ін., які послідовно відстоювали необхідність фармацевтичної 
освіти для працівників фармацевтичної галузі, що було зумовлено потребами аптечної мережі України, а 
також досягненнями хімічної та фармацевтичної науки [1: 1]. 

Прагнення підвищити рівень освіти фахівців фармацевтичної галузі зустрічало жорсткий опір з боку 
власників аптек, які не хотіли дорожчання робочої сили, тому становлення системи вищої 
фармацевтичної освіти було важким та суперечливим. На фармацевтичне відділення із самого початку не 
приймали жінок, і це питання залишалося невирішеним до 20-х років ХХ ст. Із установленням радянської 
влади питання націоналізації аптек, розширення аптечної мережі, підготовки фахівців фармацевтичної 
галузі у профільних інститутах стали надзвичайно гостро. 10 вересня 1921 р. за ініціативи професорів-
фармацевтів Харківського університету (М. О. Валяшка, М. П. Красовського, А. Д. Розенфельда) на 
основі постанови Народного комісаріату охорони здоров’я України та Народного комісаріату освіти був 
заснований Харківський фармацевтичний інститут. Так було започатковано становлення державної 
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системи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України. Згодом були створені 
фармацевтичні інститути в Одесі, Дніпропетровську та Києві, в яких підготовка здійснювалася за трьома 
спеціальностями (фармацевти – працівники аптек; спеціалісти з дослідження поживних і смакових 
речовин, предметів домашнього побуту та судово-хімічного аналізу; робітники хіміко-фармацевтичної 
промисловості) з терміном навчання – 3 роки. Вдосконалення методів викладання, навчальних планів та 
програм відбувається протягом 1921 – 1940 рр., також збільшується тематика наукових досліджень, 
розширюється мережа аптек та збільшується кількість фахівців фармацевтичної галузі, розпочинається 
підготовка провізорів за заочною формою навчання. У загальному за період 1921 – 1941 рр. підготовлено 
2503 спеціалісти, у тому числі за заочною формою – 1124. Підготовка військових провізорів проводилася 
у 1952–1958 рр. (у загальному підготовлено 400 спеціалістів). Підготовка спеціалістів із вищої 
фармацевтичної освіти починається з 1965 р. для зарубіжних країн. Новий навчальний план підготовки 
фахівців фармацевтичної галузі розроблено у 1981 р., в якому значно розширено вивчення дисциплін 
медико-біологічного циклу [2: 1]. 

До 1991 р. підготовку спеціалістів в Україні здійснювали лише за спеціальністю "Фармація" на базі 
трьох вузів: Харківського фармацевтичного інституту та фармацевтичних факультетів Запорізького та 
Львівського медичних інститутів.  

У Західній Україні підготовка провізорів відбувалася на фармацевтичному відділенні медичного 
факультету (1930 р.) Львівського університету. У 1940 р. при медичному інституті (з 1996 р. - 
університет) відкривається фармацевтичний факультет, який нині налічує 11 кафедр, навчально-
виробничу аптеку та ботанічний сад. 

У кінці XX ст. професійну підготовку фахівців фармацевтичної галузі в Україні здійснювали 
Національна фармацевтична академія України, фармацевтичні факультети медичних університетів та 
академій за спеціальностями "Фармація", "Технологія фармацевтичних препаратів", "Клінічна фармація", 
"Технологія парфумерно-косметичних засобів", які функціонують у багатьох містах України (Вінниця, 
Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Київ, Одеса, Рубіжне, 
Тернопіль, Чернівці, Сімферополь та Ужгород).  

Професійну підготовку спеціалістів середньої ланки – фармацевтів – здійснюють 30 вищих медичних 
навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації (медичні училища, коледжі) та 2 фармацевтичні коледжі: 
коледж Національного фармацевтичного університету України та Житомирський фармацевтичний 
коледж ім. Г. С. Протасевича. 

Коледж Національного фармацевтичного університету України – єдиний навчальний заклад в 
Україні, який здійснює професійну підготовку молодших спеціалістів для всієї фармацевтичної галузі: 
фармацевтів, техніків-технологів та техніків-лаборантів. Крім того, наприклад, Національний 
фармацевтичний університет України здійснює професійну підготовку фахівців фармацевтичної галузі за 
14 спеціальностями (6 напрямів підготовки) на базі повної середньої освіти.  

Заступник Міністра охорони здоров’я України, професор В. В. Лазоришинець у своїй доповіді 
"Сучасні питання розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні" (2008 р.) наголошував, 
що для якісної підготовки медичних та фармацевтичних кадрів МОЗ України створено:  Раду 
студентського самоврядування при МОЗ України; Раду молодих учених при МОЗ України. 

Міністром охорони здоров’я України 21.10.2008 р. В. М. Князевичем було проведено нараду з 
представниками Ради студентського самоврядування та Радою молодих учених МОЗ України щодо 
покращання виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів 
акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я, а 
також прийнята нова Концепція розвитку медичної та фармацевтичної освіти, мета якої – приведення 
медичної та фармацевтичної освіти – структури, змісту, термінів підготовки – у відповідність до 
міжнародних освітніх стандартів з урахуванням потреб практичної охорони здоров’я країни (Наказ МОЗ та 
АМН України від 12.09.2008 №522/51). Було обговорено напрями розвитку фармацевтичної освіти, а саме: 

– підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів; 
– виконання державного та регіонального замовлень на підготовку фармацевтичних працівників; 
– гармонізація фармацевтичної освіти відповідно до вимог ЕС та забезпечення конкурентноздатності 

наших фахівців на світовому ринку праці; 
– підвищення якості наукових досліджень у галузі фармацевтичної науки. 
Основними складовими впливу фармацевтичної освіти на галузь, які впливають на якість надання 

медичної допомоги та здоров'я людини є: 
– розвиток підприємництва у сфері фармації і медицини; 
– нові технології виробництва лікарських препаратів; 
– розвиток різних форм власності у фармацевтичному секторі [1: 1]. 
Для якісної підготовки фармацевтичних кадрів постійно проводилася робота МОЗ України над 

забезпеченням: 
– якісного конкурсного набору студентів на І курс; 
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– виховання у студентів патріотизму та національної свідомості, милосердя та духовності; 
– наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення; 
– ефективної організації, інформатизації та управління навчальним процесом; 
– створення мережі університетських лікарень та клінік; 
– ефективного контролю за якістю навчання. 
У своїй доповіді "Сучасні питання розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні" 

(2008 р.) професор В. В. Лазоришинець також наголосив на тому що, в основі визнання кваліфікації 
фармацевта у ЄС повинно бути навчання не менше ніж тривалістю п’ять років, що включає наступне: 

– чотири роки штатного теоретичного та практичного навчання в університеті або у вищому 
навчальному закладі еквівалентного рівня, або під спостереженням університету;  

– шестимісячна практика в аптеці, яка відкрита для населення чи у лікарні, під спостереженням 
госпітального фармацевтичного департаменту.  

Значна увага МОЗ України приділяється післядипломній освіті фахівців фармацевтичної галузі, яка 
здійснюється в Національному фармацевтичному університеті України (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації), на фармацевтичному факультеті Запорізького державного медичного 
університету, Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького та в 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Вимоги до якісної професійної діяльності фахівців фармацевтичної галузі базуються на стандартах 
Європейської Директиви ЄС 2005/36/ЕС, а саме: 

– виготовлення фармацевтичної форми лікарської продукції; 
– виробництво й аналіз лікарської продукції; 
– аналіз ліків у лабораторії; 
– зберігання, безпека і розповсюдження ліків в оптовій стадії; 
– виготовлення, аналіз, зберігання і розповсюдження ліків в аптеках; 
– виготовлення, аналіз, зберігання і розподіл ліків у лікарнях; 
– уміння надати інформацію та поради про ліки.  
Забезпеченість населення України фахівцями фармацевтичної галузі за 1995 – 2007 рр. відображена у 

таблиці 1. 
Таблиця 1. 

Забезпеченість населення України провізорами і фармацевтами (1995 – 2007 рр.) 
 

Кількість провізорів Кількість фармацевтів 
Роки 

Осіб 
на 10 000 
населення 

Осіб 
на 10 000 
населення 

1995 17 126 3,4 19 736 3,9 
2000 16 347 3,3 18 131 3,7 
2001 17 560 3,6 21 794 4,5 
2003 17 722 3,7 23 382 4,9 
2005 16 520 3,5 22 264 4,8 
2006 16 531 3,6 22 257 4,8 
2007 15 777 3,4 21 745 4,7 

Професійна підготовка фахівців для галузі охорони здоров’я в Україні станом на 2008 р. 
здійснювалася у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-IV рівнів акредитації МОЗ 
України – серед них 64 медичних та фармацевтичних коледжів, 49 медичних училищ, два інститути 
медсестринства, 17 медичних університетів (академій), сім з яких мають статус національних та 
Національний фармацевтичний університет.  

У вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України станом на 2008 р. 
навчалося 24144 студентів за державним замовленням, 30734 за контрактною формою навчання, 12336 за 
заочною формою (фармація) та 16164 іноземних громадян з 98 країн світу [1: 1]. 

Професійна підготовка фахівців для фармацевтичної галузі України станом на 2008 р. здійснювалася 
13 вищими медичними та фармацевтичними навчальними закладами ІV рівня акредитації та 26 вищими 
медичними та фармацевтичними навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями: 
"Фармація", "Клінічна фармація", "Технологія фармацевтичних препаратів", "Технологія парфумерно-
косметичних засобів", "Виробництво фармацевтичних препаратів", "Аналітичний контроль якості 
хімічних лікарських сполук". 

На фармацевтичних факультетах вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації навчалося 18853 осіб. 
Професійну підготовку фахівців фармацевтичної галузі здійснювали 1177 науково-педагогічних працівників 
профільних кафедр, з них докторів наук – 156, кандидатів наук – 665, без наукового ступеня – 355 [1: 1]. 

Фахівці фармацевтичної галузі з вищою фармацевтичною освітою успішно працюють в аптеках, на 
аптечних базах, в аптеках військових частин і медичних закладах різних відомств України, у контрольно-
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аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фірмах, інспекціях з контролю якості лікарських засобів, на 
хіміко-фармацевтичних заводах і фабриках, а також у лікувально-профілактичних закладах, бюро 
судово-медичної експертизи, закладах із реалізації медичної техніки та в митній службі контролю тощо. 
Висновки. Згідно з міжнародними стандартами професійна підготовка фахівців фармацевтичної 

галузі в Україні має відповідати пріоритетам ХХІ ст.: формування в суспільстві поваги до професії, 
посилення значущості фармацевтичної галузі через якість підготовки висококваліфікованих фахівців, 
безперервне вдосконалення змісту освіти, запровадження нових технологій та форм освіти, адаптація до 
європейських стандартів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Лазоришинець В. В. Сучасні питання розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні 
[Електронний ресурс] / В. В. Лазоришинець. – Режим доступу : http://www.myshared.ru/slide/3748/.  

2. Черних В. П. Фармацевтична освіта [Електронний ресурс]. –
 Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/314/farmacevtichna-osvita.  

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Lazoryshynets' V. V. Suchasni problemy rozvytku vyshchoi medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity v Ukraini 
[Modern Problems of Higher Medical and Pharmaceutical Education in Ukraine] [Elektronnyy resurs] / V. 
V. Lazoryshynets'. – Rezhym dostupu : http://www.myshared.ru/slide/3748/. 

2. V.P. Chernykh. Farmatsevtychna osvita [Pharmaceutical Education] [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/314/farmacevtichna-osvita.  

 
Матеріал надійшов до редакції 19.03. 2014 р. 

Слипчук В. Л. Тенденции развития профессиональной подготовки специалистов фармацевтической 
сферы (XX – начало ХХІ столетия). 

В статье представлено развитие профессиональной подготовки специалистов фармацевтической 
сферы в ХХ и начале ХХІ столетий. Рассмотрены направления развития фармацевтического 

образования, а также обеспеченность населения Украины специалистами фармацевтической сферы 
1995 – 2007 гг. Поданы статистические данные касательно высших учебных медицинских 

(фармацевтических) заведений образования, которые совершали профессиональную подготовку 
специалистов фармацевтической сферы в Украине, и количества студентов, которые учились в высших 

медицинских учебных заведениях по государственному заказу, по контрактной форме обучения 
(фармация) и иностранных граждан с 98 стран мира состоянием на 2008 г. Также приведены 
статистические данные касательно научно-педагогических работников, которые совершали 

профессиональную подготовку специалистов фармацевтической сферы. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты фармацевтической сферы, 
фармацевтическое образование. 

Slipchuk V. L. Trends in the Professional Training of the Pharmaceutical Industry  
(the XX – the Beginning of the ХХІ Centuries). 

The need for the professional training to work in the pharmaceutical industry of Ukraine that possesses the 
specialists' knowledge in manufacturing drugs in the XX – the beginning of the XXI centuries, occurred due to the 
increase in the population and the increase in the number of pharmacies. In the pharmaceutical industry annually 

Ukraine joins a significant number of professionals: pharmacists, engineers, beauticians, clinical pharmacists, 
marketers, economists, managers, specialists in product quality. Therefore, the pharmaceutical industry faces new 
Ukraine-scale tasks that require a qualitatively new approach to the vocational training, the revision of curricula 

and programs associated with increasing requirements for pharmaceuticals. Reforming the pharmaceutical 
industry and vocational training strategy for the pharmaceutical industry attracted the attention of scientists as 
V. P. Chernykh, I. A. Zupanets, Z. N. Mnushko. The analysis and advantages of the professional training in the 

pharmaceutical industry in Ukraine are the writings of scientists, such as V. M. Kniazevych and 
V. V. Lazoryshynets. This article presents the development of the professional training in the pharmaceutical 

industry in the XX – the beginning of the XXI centuries. The areas of pharmaceutical education are considered by 
public security experts of Ukraine in the pharmaceutical industry in 1995 – 2007 years. The statistical data of the 
number of university medical (pharmaceutical) educational institutions that conducted the professional training in 
the pharmaceutical industry in Ukraine and the number of students who studied in the medical schools of the IV 

level of accreditation under public contracts, contracting for learning, by distance (pharmacy) and foreign 
nationals from 98 countries in the 2008 year are given. There are statistics on scientific and pedagogical workers 

who conducted the training in the pharmaceutical industry. 

Key words: professional training, pharmaceutical specialists, pharmaceutical education. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ЗАСОБАМИ ВЕБ-РЕСУРСУ CITATION MACHINE® 

У статті представлено ефективний засіб формування інформаційно-технологічного аспекту 
медіаграмотності майбутнього перекладача за допомогою однієї із медіатехнологій – веб-дидактики. 
Показано, що оформлення довідкового апарату перекладених науково-технічних статей є окремим 
етапом перекладацької діяльності та входить до кола обов’язків перекладача. Описано технологію 
використання спеціального вільного бібліографічного медіаресурсу Citation Machine, яка дає змогу 
автоматизувати виконання основних операцій із оформлення бібліографічних списків та посилань 

відповідно до вимог найбільш уживаних міжнародних стандартів MLA, APA, Turabian та Chicago Style. 
Обґрунтовано, що запропонована методика сприяє підвищенню рівня сформованості медіаграмотності 

майбутнього перекладач загалом та її інформаційно-технологічного аспекту зокрема. 

Ключові слова: майбутній перекладач, професійна діяльність, медіаграмотність,  
веб-дидактика, Citation Machine. 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство дедалі гостріше відчуває брак компетентних і 
конкурентоспроможних перекладачів. З одного боку, це пов’язано із невпинним зростанням обсягів 
інформації, яка потребує якісного перекладу. З іншого ж боку, вітчизняна вища школа, на жаль, поки що 
не спроможна задовольнити цю соціальну потребу через низку об’єктивних (як-от соціально-
економічний стан держави, відсутність галузевого стандарту освіти за спеціальністю ''Переклад'', 
недостатність теоретичного підґрунтя та практичних рекомендацій для впровадження якісно нових 
підходів до професійної підготовки майбутніх перекладачів відповідно до світових стандартів, 
відсутність посадових інструкцій для перекладачів спеціалізованих до перекладу науково-технічних чи 
медичних текстів тощо) та суб’єктивних (недостатній рівень співпраці з працедавцями, а також 
наукового, методичного та кадрового забезпечення професійної підготовки у ВНЗ) причин.  
Аналіз доробку сучасних вітчизняних науковців дає підстави стверджувати, що українська вища 

школа вже має певні напрацювання з окремих аспектів професійної підготовки майбутніх перекладачів. 
Зокрема, узагальнено досвід професійної підготовки перекладачів в університетах Великої Британії 
загалом (О. В. Сєргєєва [1]) та способи використання новітніх інформаційних технологій у цьому процесі 
(Є. В. Долинський [2]), виокремлено педагогічну складову підготовки конкурентоздатних перекладачів 
(Н. Абабілова [3]), з’ясовано педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 
перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій (О. О. Рогульська [4]) та запропоновано 
модель формування їх інформаційно-технологічних компетентностей у процесі фахової підготовки 
(Ю. З. Колос [5]), описано технологію професійно-педагогічної підготовки майбутніх перекладачів до 
використання офіційно-ділового мовлення (О. Б. Павлик [6]). 
Актуальність дослідження. Однак, навіть в умовах доволі динамічного розвитку системи вищої 

освіти упродовж останніх років, в Україні не вдалося подолати суперечність між вимогами сучасності та 
недостатньо високим рівнем формування професійної компетентності перекладачів. Це наводить на 
думку про необхідність узагальнити та впровадити передовий міжнародний педагогічний досвід у царині 
професійної підготовки перекладачів, зокрема застосування інноваційних медіаосвітніх технологій , що й 
обумовлює актуальність теми статті. 
Мета статті – ознайомити із практикою застосування окремого виду медіадидактики – веб-дидактики 

– у процесі фахової підготовки у ВНЗ для формування інформаційно-технологічного аспекту 
медіаграмотності майбутнього перекладача завдяки використанню бібліографічного медіаресурсу 
Citation Machine. 
Виклад основного матеріалу. В попередніх статях нами доведено співзвучність цілей медіаосвіти з 

основними пріоритетами створення єдиного європейського простору вищої освіти [7], обґрунтовано 
статус медіакомунікативної діяльності перекладача як важливої складової його фахової діяльності та 
уточнено педагогічні умови, які сприяють досягненню високого рівня сформованості медіаграмотності 
фахівців такого типу [8]. Це, насамперед, синтетична форма введення медіаосвіти до процесу фахової 
підготовки у ВНЗ із обов’язковим дотриманням основних принципів запровадження медіаосвіти, а саме: 
забезпечення пріоритетів базової дисципліни; одночасне доповнення та розвиток змісту навчальної 
дисципліни та медіаосвіти; врахування здатності медіаосвіти до вбудовування у різні методичні системи 
[9: 41]. Такий підхід уможливить наскрізне використання медіаосвітніх матеріалів і технологій у процесі 
вивчення навчальних нормативних та вибіркових дисциплін усіх трьох циклів (соціально-гуманітарної 
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підготовки; фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; професійної та 
практичної підготовки) навчального плану підготовки майбутнього перекладача та забезпечить 
рівномірне формування усіх аспектів його медіаграмотності: лінгвістичного, лінгвокраїнознавчого, 
інформаційно-технологічного та педагогічного. Підкреслимо, що медіадидактика володіє широким 
набором власних інноваційних педагогічних технологій та специфічних підходів – медіаосвітніх, які 
забезпечують розв’язання навчально-виховних завдань на основі використання одного із засобів масової 
інформації та спроможні забезпечити формування кожного із перелічених аспектів медіаграмотності, 
тобто вміння самостійно відбирати й адекватно сприймати інформацію із засобів масової інформації, 
інтерпретувати її та вільно спілкуватися за допомогою мас-медіа [10: 14]. Робота з мультимедійними 
матеріалами потребує нових підходів, що засвідчують нові лінгвометодичні відгалуження. За аналогією до 
введених Г. В. Онкович термінів для роботи із періодичними виданнями (пресодидактика і 
пресолінгводидактика), відповідно до видів ЗМІ, з’являються інші – радіодидактика, Інтернет-дидактика, 
кінодидактика, теледидактика тощо [11]. Назва кожної із медіаосвітніх технологій (пресодидактика, 
пресолінгводидактика, відеодидактика (кінодидактика), комп’ютерна дидактика, Інтернет-дидактика, 
мультимедіадидактика, веб-дидактика) містить вказівку на той вид мас-медіа, який застосовується для 
формування медіаграмотності індивіда. Вважаємо, що в комплексі вони складають одне ціле, яке можна 
назвати терміном ''медіадидактика''. 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу формування 
педагогічного аспекту медіаграмотності забезпечується завдяки опануванню медіаосвітніми 
технологіями під час вивчення вибіркових дисциплін: педагогіки, методики викладання основної 
іноземної мови та практикуму з педагогіки (модуль ''Медіапедагогіка'') – для студентів напряму 
підготовки ''Філологія''; педагогіки вищої школи та методики викладання іноземних мов – для 
спеціальності ''Переклад'' (докладніше див. [8]).  
Подальшого розробляння потребує формування інформаційно-технологічного аспекту 

медіаграмотності перекладача, який визначається тим, наскільки ефективно фахівець здатний 
послуговуватися сучасними перекладацькими технологіями, тобто всією сукупністю сучасних 
технологій, що забезпечують автоматичний переклад текстів з однієї мови іншою у будь-якому вигляді. 
Окрім загальновживаного програмного забезпечення, яке використовується для пошуку необхідної для 
перекладача інформації в Інтернеті чи створення веб-сторінок, та інформаційних технологій – для 
високоякісного опрацювання текстових документів чи редагування машинного перекладу, до 
перекладацьких технологій зараховують ще й термінологічні бази даних, засоби для машинного 
перекладу, автоматичного розпізнавання мовлення та перетворення текстів на мовлення, а також 
програмне забезпечення для підготовки, створення та застосування комп’ютерних словників, глосаріїв, 
баз даних та для роботи з багатомовними веб-сайтами й локалізації програмного забезпечення [12: 9, 22].  

Згідно із посадовими інструкціями підготовлення довідкового апарату перекладеної книги 
(передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків) та списків використаної 
літератури наприкінці наукових статей, звітів та інших наукових чи науково-технічних текстів, 
написання анотацій та рефератів іншомовної літератури і науково-технічної документації, складання 
оглядів із тематики матеріалів, що перекладаються, та тематичних оглядів за зарубіжними матеріалами 
входять до кола обов’язків перекладача і редактора-перекладача [13]. 

Для цього перекладач має знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосуються 
його діяльності. Серед міжнародних вимог до оформлення бібліографічних списків та посилань найчастіше 
уживаними є системи MLA (Modern Language Association) – в гуманітарних науках, APА (American 
Psychological Association) – для природничих та соціальних наук. Для оформлення зарубіжних 
бібліографічних описів в регіоні СНД найчастіше використовується Гарвардський стиль оформлення (BSI). 
Кожна із цих систем має свої вимоги, а їх вибір залежить не від волі перекладача, а від вимог редакції 
журналу, видавництва чи навчального закладу. Безсумнівно, що для опанування всіма правилами 
грамотного оформлення бібліографічних посилань у різноманітних систем потребує багато часу та сил. 

Заощадити час та укласти бібліографічні списки без помилок у одній із найбільш поширених 
системах оформлення бібліографії, можна, скориставшись особливим медіаресурсом – Citation Machine® 
(машина для цитування – Переклад наш О. Я.), що забезпечує оформлення посилань та бібліографічних 
списків відповідно до міжнародних вимог за стандартами: MLA, APA, Turabian і Chicago Style. Проект 
Citation Machine було розроблено для того, щоб допомогти віддати належне часові та творчим здобуткам 
тих людей, чиєю інформацією скористалися. Основна мета Citation Machine – створити такі умови, щоб 
студенти, дослідники та інші професіонали могли легко укладати списки опрацьованих інформаційних 
джерел та цитувати їх, затрачаючи на це якомога менше часу.  

Citation Machine – це он-лайновий інструмент, створений в межах проекту The Landmark Project 29 
жовтня 2000 року Д. Уорліком (D. Warlick), якому і належить авторське право. Citation Machine 
допомагає студентам та професійним ученим-дослідникам правильно оформляти посилання на 
інформацію, якою вони скористалися в науковій роботі. Зараз Citation Machine розроблений для учнів 
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середніх шкіл, студентів коледжів і університетів, викладачів і учителів, а також і для незалежних 
науковців веб-сайту Landmarks for Schools (Орієнтири для шкіл – Переклад наш О. Я.). Веб-сайт наочно 
демонструє, як практично у нас на очах змінюється сама природа інформації. Інформація змінюється 
зовнішньо, змінюються місця її пошуку, змінюються наші можливості та способи, якими ми можемо 
перетворити інформацію та здійснити її комунікацію. Citation Machine – це один із інструментів, який 
допомагає осягнути нові висоти медіаграмотності у ХХІ столітті.  

Нижче подаємо розроблену інструкцію для користування Citation Machine як інструментом для 
оформлення та редагування перекладів.  

Щоб розпочати роботу із Citation Machine у вікні браузера введіть таку Інтернет-адресу: 
http://citationmachine.net/index2.php?reqstyleid=1&newstyle=1. Рекомендуємо створити закладку, натиснувши 
на яку Ви завжди зможете без затримки зв’язатися із цим інтерактивним інструментом (рис. 1). 

LINKBOT 
Збережіть закладку 
в своєму записнику  

CMachine  

Рис. 1. Закладка Citation Machine в записнику персонального комп’ютера. 

Після цього на сайті Citation Machine натисніть на кнопку, щоб вибрати один із міжнародних 
стандартів (MLA 7TH, APA 6TH, TURABIAN або CHICAGO) (рис. 2). 

 

MLA 7TH 

APA 6TH 

TURABIAN 

CHICAGO 

Fewer 

Рис. 2. Панель вибору бібліографічного стандарту. 
 
Далі, залежно від типу ресурсу, який Ви будете цитувати, оберіть одну із закладок PRINT (для 

друкованих видань) або NONPRINT (для недрукованих) та виберіть відповідний вид (рис. 3).  
 

PRINT 

Book 

Journal Article 

Magazine Article 

NONPRINT 

Web Page or Other Online Posting 

Рис. 3. Панель вибору типу ресурсу. 
 
Наступний крок – заповнення форми, яка з’явиться на веб-сайті та внесення до неї даних про джерело 

інформації. Нижче вміщено зразок заповненої форми (рис. 4). 
Нижче подаємо перелік видів ресурсів для вибору, які містять кожна із закладок (див. рис. 3): 
1) PRINT – Book – для книги, Encyclopedia or Other Reference Work – для енциклопедії чи іншого 

довідкового видання, Journal Article – для статті з фахового журналу, Magazine Article – для статті з 
періодичного журнального видання, Newspaper article – для статті з газети, Anthology or Compilation 
(Including Textbook) – для антологій чи збірників (в т. ч. підручників), Correspondence (Part of Collection) 
– для кореспонденції (частини колекції), Government Publication – для урядової публікації, Conference 
Proceedings – для матеріалів конференції; 

2) NONPRINT – Online Journal Article – для статті із електронного фахового журналу, Online 
Magazine Article – для статті із електронного журнального видання, Online Encyclopedia – для Інтернет-
енциклопедії, Web Document – для веб-документа, Web-based Images or Videos – для фотографії або відео 
з веб-ресурсу, Weblog [blog] – для веб-блогу (блогу), Podcast – для подкасту, E-mail communication – для 
електронної пошти, Web Page –для веб-сторінки, Online Posting – для матеріалів із онлайнових ресурсів, 
Discussion Group Messages – для висловлювань членів дискусійних груп, Work from an Online Database – 
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для праць із онлайнових баз даних, Government Publication on the Web – для урядових публікацій на веб-
сайті, TV or radio program – для телевізійних і радіопередач, Film or Video Recording – для фільмів чи 
відеозаписів, Personal or Published Interview – для особистих чи опублікованих інтерв’ю, Lecture, Speech, 
Address, Reading – для лекції, промови, звертання тощо), Conference Proceedings (Online) – для матеріалів 
конференції, розміщених на Інтернет-сайтах та ін.. 

 

ISBN: 
0-671-56246

 
look-up

 

MLA Book with one or more authors One Author 
 +  

Author Name(s) as Listed in 
the Title 

Author #1 
Washbur

 
Stan

  
 Last name then first name. 

Title of the Work Into Thin Air
 

 
Include entire title as displayed on title page including subtitles. 
Capitalize important words. 

Edition of Book 1st
 

 
Type special edition information (i.e., 1st ed., 3rd ed., Rev. 
ed., Expanded ed.) 

Volume Number 1
 

 Number(s) of the volume(s) used (i.e., 5 vols) 

Publishing City ew  York, NY
 

 
City & State initials or Country 
separate with a comma (,) 

Publishing Company POCKET BOOKS
 

Year Published 1996
 

 YYYY 

Page Number(s) 0-328
 

 ppp-pp (i.e., 214-19) 

Medium  
Print

 

     Submit    
 

Рис. 4. Зразок заповненої форми для занесення даних про джерело цитування  
на веб-сайті Citation Machine.  

Щоб згенерувати стандартний бібліографічний опис та зразок посилання у тексті наукової роботи, 
натисніть кнопку [Make Citations]. 

Записи з’являться у новому віконечку. Звідти їх можна скопіювати та використати для складання 
списку посилань. Одночасно у верхньому віконечку з’явиться бібліографічний опис першоджерела, а у 
нижньому – зразок посилання у тексті наукової роботи (див. рис. 5). 

Якщо помітите неточності, то для їх виправлення натисніть кнопку ''Return to Form to Correct 
mistakes.| Submit''. 

Далі скопіюйте бібліографічний опис (рис. 6) та зразок цитування праці в тексті вашої наукової 
роботи та використайте їх за потребою.  
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Bibliographic Citation to highlight & copy 

 
 
In-Text Citation to highlight & copy 
(" ") 
There are usually many variations of in-text citations. Consult the 
Style Guide for clarification. 

Рис. 5. Віконечка для результатів опису першоджерела 
(верхнє) та посилання у тексті наукової роботи (нижнє). 

 
 

Washburn, Stan. Into Thin Air. 1st. New York, NY: POCKET BOOKS, 1996. Print 
. 

(Washburn) 
 

Рис. 6. Зразки отриманого бібліографічного опису та цитування (MLA). 
 
Висновки. Упровадження окремого виду медіаосвітніх технологій – веб-дидактики, яка передбачає 

використання розміщеного на веб-сайті вільного доступу спеціального бібліографічного медіаресурсу 
Citation Machine: 

– є ефективним засобом забезпечення автоматизації виконання низки обов’язків, які становлять 
окремий етап перекладацької діяльності та входять до кола обов’язків перекладача і редактора-
перекладача, як-от: укладання апарату перекладеної книги, бібліографічних довідок, списків 
використаної літератури наприкінці наукових статей, звітів та інших наукових чи науково-технічних 
текстів, написання анотацій та рефератів іншомовної літератури і науково-технічної документації, 
складання оглядів з тематики матеріалів, що перекладаються, та тематичних оглядів за зарубіжними 
матеріалами перекладу та оформлення бібліографічних довідок, списків та посилань тощо; 

– гарантує повне дотриманням міжнародних стандартів укладання бібліографічних описів та посилань; 
– сприяє підвищенню рівня сформованості медіаграмотності майбутнього перекладача, зокрема її 

інформаційно-технологічного аспекту. 
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Янышин О. К. Формирование информационно-технологического аспекта медиаграмотности 
будущего переводчика средствами веб-ресурса Citation Machine ®. 

В статье представлено эффективное средство формирования информационно-технологического 
аспекта медиаграмотности будущего переводчика с помощью одной из медиатехнологий – веб-
дидактики. Показано, что оформление справочного аппарата переведенных научно-технических 
статей является отдельным этапом переводческой деятельности и входит в задачи переводчика. 

Описана технология использования специального свободного библиографического медиаресурса Citation 
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засобами веб-ресурсу Citation Machine® 
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Machine, которая позволяет автоматизировать выполнение основных операций по оформлению 
библиографических списков и ссылок в соответствии с требованиями наиболее употребительных 
международных стандартов MLA, APA, Turabian и Chicago Style. Обосновано, что предложенная 
методика способствует повышению уровня сформированности медиаграмотности будущего 

переводчик в целом и ее информационно-технологического аспекта в частности.  

Ключевые слова: будущий переводчик, профессиональная деятельность, медиаграмотность, веб-
дидактика, Citation Machine. 

Yanyshyn O. K. Enhancing Would-Be Translators' Informational and Technological Aspects of Media 
Literacy by Using the Web Resource Citation Machine ®. 

The lack of competent and competitive translators in the modern Ukrainian society results from both, the 
substantial increase in the volume of information to be translated and the failure of the national higher schools 

to meet this social need, for a number of objective (social and economic situation in the state, lack of the 
translators and interpreters’ professional standard, insufficient theoretical basis and practical guidelines for 

their effective professional training in higher schools in accordance with internationally acknowledged 
standards) and subjective (lack of cooperation with employers) reasons. In the paper, it is described how to 
apply one of the efficient media didactics technologies, i.e. web-didactics. It is shown that the translation of 

references in the scientific and technical articles is a specific stage of translators’ work. The article describes 
the technology of using the special free bibliographic media resource – Citation Machine, which helps students 
and professional researchers to credit properly the information that they use. Its primary goal is to make it easy 
for student researchers to cite their information sources. Citation Machine enables translators to automate basic 
operations while compiling references and citations according to the requirements of the most commonly used 

international standards MLA, APA, Turabian and Chicago Style. It is proved that the described technique 
enhances forming informational and technique aspects of the media literacy in general and its information 

technological aspect in particular. 

Keywords: would-be translators, professional activities, Media Literacy, Web didactics, Citation Machine. 
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САМООСВІТА – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДИРЕКТОРА ЯК СУБ'ЄКТА ЦІЛІСНОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В СИСТЕМІ РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ШКОЛИ 

У статі обґрунтовано необхідність самоосвіти керівника навчального закладу, формування нової 
управлінської парадигми на підставі характеристики основних положень і етапів самоосвіти. 

Визначено основний предмет професійної діяльності керівника школи для особистісного переходу на 
новий якісний рівень професійної діяльності в умовах перебудови правової школи. Висвітлено вимоги до 
професійної компетенції керівника, характерні кроки управління, якості освіти як визначального 

чинника процесу функціонування і розвитку навчально-виховного закладу. Встановлено умови і стимули 
продуктивного процесу самоосвіти. Надано оцінку стимулам професійного розвитку вчителя-керівника 
як основного суб’єкта цілісного педагогічного простору в системі організації правової школи як школи 
інноваційної школи майбутнього. Розкрито актуальний зміст основних напрямків, в яких керівник-
новатор повинен удосконалюватися й займатися самоосвітою. Визначено значення керівника для 
сьогодення освіти як необхідного суб’єкта цілісного педагогічного простору, який будує засади 

громадянського, правового суспільства в повсякденному шкільному житті. 

Ключові слова: самоосвіта, квалітологія, керівник-новатор. 

Постановка проблеми. Активізація самоосвіти – основний предмет професійної діяльності керівника 
в системі розбудови інноваційної правової школи, адже правова школа – школа майбутнього, яка формує 
високу правосвідомість і правову кульутру школярів як майбутніх громадян правової держави. Це 
завдання оссобливо актуальне в контексті сьогоденної державотворчої системи. Розвиток і діяльність 
такої школи для її керівника відкриває великі можливості для творчого зростання, формування 
креативності, компетентності, здатності для конкуренції на ринку замовлення освіченої, вихованої 
особистості, дозволяє проявити себе справжнім творцем навчального процесу, реалізувати творчий 
потенціал. І лише за таких умов можлива якісна освіта, здатна виконати державне замовлення на 
сформовану, виховану, правову особистість, компетентне громадянське суспільство. Для підвищення 
якості освіти необхідна цілеспрямована робота щодо вдовконалення як внутрішніх, так і зовнішніх 
компонентів. Такі завдання можливо вирішити в системі адаптивного управління, основним механізмом 
якого є освітній моніторинг – постійне спостереження за освітньою системою на основі кваліметричного 
підходу. Якість освіти як філософська категорія, з одного боку, педагогічна проблема, з іншого, 
розглядається з позицій квалітології – триєдиної науки, що охоплює теорію якості, теорію оцінювання 
якості (кваліметрію) і теорію управління якістю. Ці важливі моменти, завдяки самоосвіті керівника, 
дають можливість йому оптимізувати процес управління освітньою системою, зробити його ефективним, 
зорієнтувати на дотримання вимог Державного стандарту, здійснювати управління на діагностико-
проективній основі. Адже впровадження системи освітнього моніторингу розв’язує основні завдання:  

– виступає як механізм узгодження зовнішніх вимог (треба), внутрішніх потреб (хочу) та внутрішніх 
мотивів діяльності (можу) у потрібному для навчального закладу напрямі для вироблення реалістичної 
мети освітньої діяльності; 

– стимулює здійснення самоаналізу діяльності, самоспрямування розвитку освітньої системи на 
бажаний результат; 

– узгоджує співвідношення зовнішнього моніторингу й самомоніторингу завдяки моделюванню 
управлінської діяльності у форматі ''вхід-вихід'' моніторингової інформації. 

Нові моделі шкіл вимагають перегляду змісту педагогічної діяльності, яка й є ядром професійної 
компетентності керівника. Зрозуміло, що освіта нетотожна обсягу засвоєної інформації, а набуті 
протягом навчання знання та вміння не завжди є запорукою успішної керівної професійної діяльності.  

У нових умовах розбудови нової, сучасної правової моделі школи потрібен, передусім, інтелігентний, 
знаючий, розуміючий керівник, що володіє необхідними фаховими знаннями та вміннями, добре 
усвідомлює шляхи їх набуття, володіє принципами і методами пізнання теорії та практики власної 
педагогічної діяльності. 

Таким чином, для успішної розбудови моделі правової школи – школи майбутнього, висвітлення 
шляхів організації та планування розвитку потрібен ще й керівник-менеджер, здатний до самоосвіти, 
самореалізації та саморозвитку професійної складової у сучасних умовах становлення української освіти. 
За таких умов базовими завданнями для керівника, який буде втілювати ідеї правової школи, будуть: 

1. Актуалізувати й активізувати роботу із самоосвіти педагогічних працівників гімназії на 
формувальному етапі розбудови моделі правової школи – школи майбутнього як підстави для розвитку 
особистісних можливостей із самовиховання і самовдосконалення. 

2. Визначити основні напрями самоосвітньої діяльності керівника школи, що є ключовими для його 
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успішної професійної діяльності в контексті розбудови моделі школи майбутнього. 
3. Створити умови для опанування всіма педагогами колективу технології організації роботи у 

команді із практичним залученням до цієї діяльності учнів, їх батьків та колег, представників 
громадськості міста. 

4. Запровадити технологію організації роботи в команді як головної умови педагогічної діяльності 
всіх учасників навчально-виховного процесу при реалізації системи профільного навчання. 

5. Стандартизувати систему самопідготовки керівника, орієнтовану на формування соціалізованої, 
компетентної, здорової особистості випускника школи при розбудові цілісної матричної освітньо-
організаційної моделі правової школи – школи майбутнього. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея саморозвитку особистості покладена в основу 

гуманістичної психології, засновниками якої є А. Маслоу, Ш. Мюлер, К. Роджерс та ін. В основі 
особистості, вважав А. Маслоу, закладена мотиваційна сфера, тобто те, що рухає людину і робить її 
особистістю. Цю сферу утворює низка взаємозалежних потреб: фізіологічних, потреб безпеки, поваги та 
ін. Однак чільне місце займає потреба в самоактуалізації: людина прагне реалізувати весь власний 
потенціал здібностей, щоб бути тою, ким вона може стати. 
Метою статті є обґрунтування необхідності самоосвіти керівника навчального закладу, формування 

нової управлінської парадигми на підставі характеристики основних положень і етапів самоосвіти. 
Виклад основного матеріалу. Прагнення до саморозвитку К. Роджерс розглядає як природну 

потребу особистості. Більш того, він вважає, що ця потреба мала б зберігати актуальність протягом 
усього життя людини. Людина готова вчитися тільки того, що для неї є значимим. Тому вирішальним у 
навчанні є той досвід, що уможливлює прийняття людиною нової для неї інформації, нових ідей. 

Усвідомлення основних положень сучасної психології вимагає дещо переглянути на сучасному етапі 
освіти саму мету в навчальному та виховному процесі, оскільки при визначенні діяльності директора 
варто пам'ятати, що основний шлях розвитку людини – це її самореалізація, самопобудова й розгортання 
індивідуальних здібностей. 

І. А. Зязюн виокремлює такі психологічно орієнтовані моделі, за якими відбувається самореалізація 
особистості: вільну, особистісну, розвивальну, активізуючу, формувальну, збагачуючу. 

Вільна модель передбачає, що учень разом із вчителем-керівником визначає інтенсивність і 
пролонгованість у часі навчальних занять, вільно планує час, самостійно обирає засоби навчання, 
жорстка система педагогічних впливів відсутня, підтримується імпровізація особистості учня й учителя у 
виборі змісту й способів навчання. Центральний момент моделі – свобода індивідуального вибору. 

Психологічна мета особистісної моделі полягає у тому, щоб дати загальний розвиток особистості, в 
тому числі в пізнавальній, емоційно-вольовій, моральній та естетичній сферах. Навчання відбувається на 
високому рівні складності, створюються умови для формування атмосфери довіри, варіативності 
навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей і схильностей до навчання учасників 
процесу. Центральний момент моделі – цілісне психологічне зростання. 

Розвивальна модель спрямована на побудову навчальної діяльності особистості для забезпечення 
теоретичного мислення, рефлексії, самостійності у вирішенні навчальних задач. Центральний момент 
моделі – ''способи діяльності''. 

Активізуюча модель спрямована на підвищення рівня активності за рахунок включення в навчальний 
процес проблемних ситуацій, опори на пізнавальні потреби й естетичні почуття. Центральний момент 
моделі – ''пізнавальний інтерес''. 

Збагачувальна модель має за ключовий психологічний елемент індивідуальний неповторний досвід 
вчителя. Це – система психічних механізмів, які визначають тип пізнавального ставлення до світу 
особистості, її сприйняття, розуміння і пояснення того, що відбувається. 

Яку б із моделей не практикували вчителі, саме особистісний досвід є психологічною основою 
самореалізації особистості в системі освіти. 

Специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що для ефективної діяльності вчитель-керівник 
повинен оволодіти глибокими знаннями власного предмета, методиками його викладання, вільно 
оперувати психологічними й педагогічними моделями, концептами, засобами, мати загальний високий 
рівень культури, знати прийоми риторики, основи моніторингу, розвинений інтелектуальний потенціал. 
Тому основними компонентами педагогічної діяльності, які керівник повинен постійно удосконалювати, 
є: професійний (предмет викладання); правознавчий; психолого-педагогічний (орієнтований на учнів і 
батьків); поведінковий (імідж, стиль спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості тощо); методичний 
(педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання); гуманітарний; історичний; інформаційно-
комп'ютерний; вмотивованість на здоровий спосіб життя. 

Отже, об'єктом особистісного розвитку є самоосвіта директора – вчителя. Основним предметом 
професійної діяльності педагога-керівника для особистісного переходу на новий якісний рівень 
професійної діяльності в умовах розбудови моделі правової школи – школи майбутнього – є активізація 
самоосвіти, зміст якої полягає у вивченні й запровадженні нових педагогічних технологій, форм, методів 
і прийомів навчання, чому сприяють: 

• відвідування уроків колег та обмін досвідом; 
• періодичне проведення самоаналізу професійної діяльності; 
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• удосконалення власних знань в галузі класичної та сучасної психології, педагогіки; 
• вивчення методичної, педагогічної і предметної літератури; 
• огляд в Інтернеті інформації із предмета, педагогіки, психології, педагогічних технологій; рішення 

задач, вправ, тестів, кросвордів та інших завдань підвищеної складності або нестандартної форми; 
• відвідування семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег; 
• участь у дискусіях, нарадах, узагальненнях практичного досвіду колег; 
• вивчення сучасних психологічних методик у процесі інтерактивних тренінгів; 
• вивчення іноземних мов для дослідження досягнень світової педагогіки; 
• систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації; 
• організація гурткової та позакласної діяльності з предмета. 
На підставі перерахованих вище пунктів з огляду на вагомість і значимість кожного пункту директор 

розробляє особистий план самоосвіти для професійного росту. 
Безумовним є той факт, що конструктивні елементи педагогічних технологій можуть бути 

актуальними у разі сформованості стійких умінь і навичок у педагога, що дозволить користуватися 
наступними навчальними системами: 

1. Колективним способом навчання (А. Г. Рівин, В. К. Д’яченко), а саме: 
• парами змінного складу; 
• групами змінного складу; 
• поабзацною проробкою тексту. 
2. Проблемним навчанням. 
3. Технологією проектного навчання. 
4. Технологією інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей (В. Ф. Шаталов). 
5. Технологією майстерень. 
6. Технологією розвитку критичного мислення. 
7. Технологією психолого-педагогічного проектування власної діяльності тощо. 
З цією метою керівник повинен знати і розуміти: 
• теорію питання (мету технології, історію появи); 
• алгоритм діяльності вчителя при роботі за певною технологією; 
• алгоритм діяльності учнів при роботі із завданнями вчителя; 
• актуальність використання технології; 
• критерії оцінювання результатів роботи вчителів у процесі використання конкретної технології. 
Безперечно, кожна діяльність безглузда, якщо в її результаті не створюється продукт і немає певних 

досягнень. Тому у певний термін повинні з'явитися конкретні результати, які виявляються в: 
• підвищенні якості навчально-виховного процесу закладу; 
• публікаціях методичних посібників, статтей, підручників, програм, сценаріїв, результатів 

досліджень, експериментів; 
• розробці нових форм, методів і прийомів навчання; 
• доповідях, виступах, публічних звітах; 
• виготовленні дидактичних матеріалів, тестів, наочності; 
• методичних рекомендаціях щодо застосування нових інформаційних технологій; 
• проведенні відкритих уроків за власними або новаторськими технологіями; 
• створенні комплектів педагогічних розробок; 
• проведенні тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, узагальненні досвіду із 

досліджуваної проблеми (теми). 
Рівні результативності повинні бути адекватні досвіду роботи керівника-педагога. З самого початку 

його кар'єри керівник послідовно формується як компетентний практик, а потім як дослідник-
експериментатор, який власною діяльністю сприяє створенню унікального творчого навчально-
мотиваційного простору навчального закладу. 

Порівняльні характеристики освітньої діяльності керівника-практика й керівника-новатора 
1. У складній ситуації керівник-практик шукає вихід ''тут і зараз''. Практичній вихід: 
1а. Керівник-новатор шукає не стільки рішення, скільки попередньо проектує та прогнозує 

максимально вдалі варіанти, шукає причини невдач. Він користується технологією попереднього 
прогнозування процесу навчання. 

2. Робота керівника-практика оцінюється за високою освіченістю учня, за досягненнями практичних 
результатів. 

2а. Керівник-новатор виявляється не тільки за високими показниками якості знань, але й, насамперед, 
за відтворюваністю знань, а також шляхів досягнення цих високих показників: за рахунок чого, в якій 
послідовності дій на проміжних етапах навчання, як продіагностовано проміжні та кінцеві результати 
навченості. 
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3. Робота за опублікованими програмами або скоригованими розділами навчальних курсів (за змістом 
матеріалу та змістовної інтеграції). Мета роботи за новими програмами – застосування їх у практичній 
роботі з дітьми. (Робота за програмою). 

3а. Авторська дослідницька робота з якісного переструктурування, коригування методичного 
забезпечення, із суттєвим додаванням авторського змісту (тексту) на 25 % і більше. Апробація в режимі 
експерименту із дослідженням прийнятності програми з метою підвищеная ефективності навчального 
процесу. (Робота над програмою). 

4. Застосування на практиці інноваційних методичних розробок (інноваційна діяльність). (Робота ''за 
методикою''). 

4а. Новаторська діяльність – робота ''над методикою'' як об'єктом дослідження з метою вирішення 
проблеми на основі її апробації і впровадження. 

5. Фіксація результативності навчального закладу у шкільній документації. Використання оцінок у 
практичній роботі. 

5а. Оцінні результати як діагностичний інструментарій для коригування процесу експерименту й 
підведення підсумків. Оцінка не стільки для вчителя, скільки для оцінювання ефективності покрокових 
дій на шляху до реалізації освітньої технології й експерименту. 

6. Після завершення процесу навчання здобувається особистий результат у вигляді навченості учнів, 
накопиченого досвіду роботи тощо. 

6а. На основі роботи вирішується освітня проблема, створюється авторський ''текст'': авторська 
методика, технологія, програма, тиражований досвід (яка проблема вирішувалася, що перевірялося, 
якими способами (поелементна технологія), яка ефективність, виконання мети й завдань і тощо). 

Самоосвіта директора буде продуктивною у разі, якщо: 
• у процесі самоосвіти реалізується потреба педагога до власного розвитку й саморозвитку; 
• директор володіє способами самопізнання й самоаналізу педагогічного досвіду. Педагогічний 

досвід керівника є чинником зміни освітньої ситуації. Він розуміє як позитивні, так і негативні моменти 
власної професійної діяльності, визнає власну недосконалість, а, отже, є відкритим для змін; педагог має 
розвинуту здатність до рефлексії, яка є необхідним атрибутом керівника-професіонала (під рефлексією 
розуміється діяльність людини, що спрямована на осмислення власних дій, внутрішніх почуттів, станів, 
переживань, аналіз цієї діяльності та формулювання висновків). При аналізі педагогічної діяльності 
виникає необхідність одержання теоретичних знань, оволодіння діагностикою, а саме самодіагностикою 
та діагностикою учнів, набуття практичних умінь аналізу педагогічного досвіду; 

• програма професійного розвитку керівника містить у собі можливість дослідницької та пошукової 
діяльності; 

• керівник готовий до педагогічної творчості; 
• здійснюється взаємозв'язок особистісного і професійного розвитку та саморозвитку. 
Питання мотивації та заохочення директора завжди було дуже болісним у матеріальному плані, і тому 

в кожному управлінні освіти поступово формується низка корпоративних домовленостей про стимул 
праці керівника. Ось деякі із загальноприйнятих стимулів професійного розвитку керівника-вчителя: 

• відкриття власного майстер-класу; 
• можливість працювати за певною програмою; 
• можливість працювати з певним класом; 
• зручний графік роботи, розклад; 
• одержання гранту на реалізацію проекту; 
• затвердження авторської програми; 
• стажування, курси; 
• надання часу на методичну роботу; 
• надання творчої відпустки в канікулярний час; 
• додаткові дні до відпустки; 
• оплата придбання науково-методичної літератури; 
• премії від спонсорів та меценатів; 
• узагальнення досвіду, сприяння публікаціям методичних матеріалів; 
• робота в експертних групах; 
• надання оплачуваних годин на методичну роботу; 
• входження до складу різних органів, що вирішують важливі проблеми життя навчального закладу. 
Мотивацію підвищують також відсутність конфліктів, атмосфера поваги, гордості за професію, 

підтримка, стимулювання ініціативи: ''Учитель живе доти, поки вчиться, як тільки він перестає вчитися, 
у ньому вмирає педагог'' (К. Ушинський). 

Розкриємо актуальний зміст основних напрямів, у яких директор школи повинен удосконалюватися й 
займатися самоосвітою: 

1. Професійний (предмет викладання). 
2. Психолого-педагогічний (орієнтація на учнів і батьків). 
3. Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості тощо). 
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4. Методичний (педагогічні технології, форми, методи та прийоми навчання). 
5. Правознавчий. 
При застосуванні декомпозиції кожного з понять можливо створити факторно-критеріальну модель 

сформованості основних параметрів самоосвіти керівника (табл. 1). 
Таблиця 1. 

Факторно-критеріальна модель сформованості основних параметрів самоосвіти керівника школи 
 

№ 
з/п Параметр Вага 

параметра 
Ступінь 
прояву Показник Вага 

показника 
Ступінь 
прояву 

Професіоналізм у викладанні 
предмета 0,41 

Безперервність самоосвіти з 
предмету, школознавства 0,27 1. Професійний 

напрям 0,17  

Інформаційно комунікаційна 
компетентність 0,32 

 

Готовність до педагогічної 
діяльності 0,26 

Власне педагогічна діяльність 0,35 2. 
Психолого-

педагогічний 
напрям 

0,18 

 

Результативність педагогічної 
діяльності 0,39 

 

Мотивація до педагогічної 
діяльності 0,33 

Володіння аналітико-
діагностичним 
інструментарієм визначення 
розвитку психічних процесів 

0,35 
3. Психологічний 

напрям 0,13 

 

Організація та планування 
педагогічної діяльності на 
основі даних психологічних 
досліджень 

0,32 

 

Володіння педтехнологіями, 
що формують ЗУН та 
розвивають комунікативну 
компетентність вчителів 

0,28 

Володіння технологіями 
психолого-педагогічного 
проектування та портфоліо 

0,25 
4. Методичний 

напрям 0,19 

 

Організація навчально-
виховної роботи в команді 0,47 

 

Правова грамотність у 
проектуванні власної 
педагогічної діяльності 

0,23 

Правознавча спрямованість 
поведінки керівника 0,38 

5. Правовий напрям 0,12 

 

Володіння основними 
здоров'язбережувальними 
педагогічними технологіями 

0,39 

 

Якісні зміни у педагогічній 
діяльності 0,17 

Підготовка власних програм, 
підручників, посібників 0,23 

Здійснення інноваційної 
діяльності 

0,2 
Творче використання у 
педдіяльності досягнень науки 0,16 

6. Результативність 
самоосвіти 0,21 

 

Створення авторської ідеї 
навчання і виховання 0,24 

 

Майбутня школа потребує керівника нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та 
професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища і факти, критично 
оцінювати та творчо перетворювати педагогічну дійсність. Усе це пов'язано, насамперед, із проблемами 
саморозвитку особистості та творчою самореалізацією педагога, новими концептуальними підходами до 
реформування загальної середньої освіти. 
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Закони України ''Про загальну середню освіту'' і ''Про позашкільну освіту'' чітко окреслюють шляхи 
реалізації принципів індивідуалізації та гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу 
навчання на розвиток особистості учня, визначення її самобутності та самоцінності, формування 
компетентності учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи 
цінностей і здібностей, здобутих у процесі навчання. 

За таких умов значення керівника-новатора для сьогодення є визначальним: він не тільки сприяє 
розвиткові учня як громадянина, вчителя, а й фактично будує засади громадянського суспільства в 
повсякденному шкільному житті. 

Водночас, у державі зберігається невідповідність між соціальним значенням керівника та його 
статусом у громаді, що визначається на рівні заробітної платні педагогічних працівників та системи 
нематеріальної мотивації та заохочування. Недостатнє фінансове забезпечення вчителів спричинило 
зниження мотивації вчительської праці і, відповідно, якості викладання. Тому з боку держави потрібен 
тільки невеликий крок до відновлення соціального статусу учителя, і це не гроші, а усвідомлення всією 
громадськістю місії педагога для динамічного розвитку сучасного суспільства. 

В одному ряду з цією проблемою стоять і такі питання, розв'язання яких можливо тільки за високого 
рівня сформованості кваліфікаційних можливостей педагога. 
Висновки. Професійна діяльність керівника наповнюється дедалі глибшим творчим змістом: йому 

надана можливість вносити зміни не тільки до окремих видів діяльності керівництва закладом, а й до 
навчально-виховного процесу загалом; використовувати як традиційні, так і нові форми роботи; 
розробляти і впроваджувати власні підходи до навчання і виховання учнів. 
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Матеріал надійшов до редакції 15.04. 2014 р. 

Иванюк И. В. Самообразование – основная задача директора как субъекта целостного 
образовательного пространства в системе развития инновационной правовой школы. 

Обоснована необходимость самообразования руководителя учебного заведения, формирования новой 
парадигмы управления на основании характеристики основных положений и этапов самообразования. 
Определен основной предмет профессиональной деятельности руководителя школы для личностного 
перехода на новый качественный уровень профессиональной деятельности в условиях перестройки 

правовой школы. Освещены требования к профессиональной компетенции руководителя, характерные 
шаги управления, качества образования как определяющего фактора процесса функционирования и 
развития учебно-воспитательного цикла. Установлены условия и стимулы процесса самообразования. 
Дана оценка стимулам профессионального развития учителя-руководителя как основного субъекта 

целостного педагогического процесса в системе организации правовой школы как инновационной школы 
будущего. Раскрыто актуальное содержание основных направлений, в которых руководитель-новатор 
должен совершенствоваться и заниматься самообразованием. Подведены итоги значения руководителя 

для настоящего образования как необходимого субъекта целостного педагогического процесса, 
который строит основы гражданского, правового общества в повседневной школьной жизни. 

Ключевые слова: самообразование, квалитология, руководитель-новатор. 

Ivanyuk I. V. Selfeducation is the Headmaster's Main Task as the Subject of the Integral Educational Space 
in the System of the Innovative Law School Development. 

The necessity of the headmaster's self-education in the educational establishment and the new paradigm of 
management on the basis of characteristics of main provisions and stages based on the leadership 
characteristics of the main terms and stages of self-education is justified. The main subject of the 

headmaster's professional work at school for the personal transition on the new qualitative level in the 
terms of reconstruction of the law school is determined. Requirements to the headmster's professional 

competence, characteristic steps of the management, quality of education as the determining factor of the 
educational cycle functioning and development are highlighted. Terms and incitements of the self-
educational process are established. The evaluation is given to the incitements of the professional 

development of the teacher-master as the main subject of the integral pedagogical process in the system of 
the law school organization as the innovational future school. The topical content of the main direction, in 

which the master-innovator must self-develop and be engaged in the self-education, is disclosed. The 
master's meaning for the present education as the main subject of the integral pedagogical process, who 

builds bases for the civil, law society in the current school life, is summed. 

Key words: self-education, qualitology, master-innovator. 
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ІННОВАЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА – ОСНОВА РОЗВИТКУ 
САМООСВІТИ 

У статті розглянуто проблеми інтеграції навчання з самоосвітою, інноваційно-професійної 
діяльності викладачів. Особливу увагу звернено на їх самоосвіту та самовиховання в умовах інноваційно-
професійної діяльності. Звернено увагу на процес проходження молодими викладачами професійно-

педагогічної адаптації у вищих технічних навчальних закладах, особливо у тих, які не мають відповідної 
базової педагогічної освіти. Рекомендовано логіко-структурну схему психолого-педагогічної адаптації 

молодого викладача. 

Ключові слова: самоосвіта, самовиховання, професійно-педагогічна адаптація, підготовка,  
інноваційні освітні процеси. 

Постановка проблеми. Сучасна дидактика вважає самоосвіту вищим етапом навчання. Процес 
підготовки до самоосвіти можна розділити на чотири етапи: адаптація, інтеграція навчання з 
самоосвітою; різноманітні форми самостійної роботи, пов’язані з творчістю, готовність до інноваційної 
професійної діяльності. 
Метою статті є розгляд проблем інтеграції навчання з самоосвітою, інноваційно-професійної 

діяльності викладачів. 
Постановка проблеми. Якщо перший і третій етапи беруть початок там, де починається будь-яка 

освіта, то інтеграція навчання з самоосвітою, інноваційна професійна діяльність – друга і четверта стадії 
розвитку самоосвітнього процесу знаходяться на межі адаптаційної фази і повної самоосвіти. Важливо 
зазначити, що теорія і дидактична практика дають позитивну відповідь на питання, чи можлива така 
інтеграція навчання з самоосвітою. Якщо виходити з теорії, то в ній звертається увага на необхідності 
врахування трьох основних функцій особистості того, хто навчається: пізнання світу і самого себе; 
переживання світу та існуючих в ньому цінностей; а також зміна світу. Проблемами розвитку цих трьох 
типово людських функцій займається теорія багатостороннього навчання.  

Про методи самоосвіти написано достатньо. Різні автори, в основному, єдині в питаннях методології. 
З інших питань мають спостерігаються розбіжності. 

Процесу самоосвіти або самовиховання намагались надати більш систематичну структуру, виділяючи в 
ньому певні елементи і встановлюючи зв’язки між ними. Вміння самостійно вчитися – це лише одна 
сторона процесу самоосвіти. Поряд з нею важливою стороною є бажання працювати над собою. Стосовно 
самоосвіти автори висловлюються по-різному, але згрупувавши їх можна виділити наступні її елементи: 

- визначення мети, зразка або ідеалу та порівняння його з власними можливостями; 
- розгляд умов, необхідних для досягнення мети; 
- прийняття рішення про вибір шляху діяльності; 
- реалізація поставлених задач самоосвіти; 
- самоаналіз і оцінка власних успіхів і недоліків в досягненні мети; 
- формування висновків про напрямок подальшої діяльності з самоосвіти. 
При цьому потрібно визначитись, наскільки важлива індивідуальна самоосвіта, чи варто більшу увагу 

звертати на участь в груповій освіті. Як в першому, так і в другому випадках має місце багатосторонній 
розвиток людини в процесі самоосвіти. 

Кожна особистість має суто індивідуальні властивості пізнавати, тобто накопичувати факти різної 
значимості. Звідси однакових знань, як і однакових людей, не буває. ''Технологія'' накопичення фактів, 
тобто набуття знань – це навчальний процес у вищому навчальному закладі. Тому накопичення фактів, а 
отже, і набуття знань особистістю, і відповідно, підвищення інтелектуального рівня проходить у вищій 
школі поетапно. 

Дуже важливо для викладача пройти також професійно-педагогічну адаптацію. У вищих технічних 
навчальних закладах молоді викладачі, не маючи достатньої базової педагогічної освіти, досить часто 
відчувають певні труднощі в адаптації до нового виду діяльності. Як показують спостереження, період 
психолого-педагогічної адаптації цієї категорії викладачів триває від одного до трьох років і, на жаль, не у 
всіх випадках закінчується оволодінням педагогічною кваліфікацією. Цей термін, в більшості випадків, 
скорочується завдяки підвищенню ними своєї кваліфікації з педагогіки та психології в центрі педагогічної 
майстерності, як це відбувається в нашому університеті. Між тим, система адаптаційних засобів для них не 
існує. Незважаючи на їх зрілість, самоосвіта та самовиховання не мають певної системності. 
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Дослідження показують, що система професійно-педагогічної адаптації, яка б могла стати 
передумовою допуску викладача до нового виду діяльності, особливо до інноваційної педагогічної, може 
складатись з наступного: 

- теоретичне обґрунтування з психології, педагогіки та методики і продовження у розробці курсу 
дисциплін, що викладаються; 

- вивчення назрілих проблем розвитку педагогічної освіти в умовах інноваційного суспільства; 
- вивчення досвіду роботи кращих викладачів і, паралельно з першим читанням дисципліни, 

самоаналіз своїх досягнень і недоліків. 
Розглядаючи все це з позицій психології, педагогіки та методики, викладач зобов’язаний вміло 

орієнтуватися на потребу у дальшому самовихованні. Системний підхід до такого явища, як ''психолого-
педагогічна адаптація викладача-новачка'', можна порекомендувати здійснювати у вигляді наступної 
логіко-структурної схеми, яка охоплює в комплексі всі складові адаптації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На нашу думку, потрібний комплекс методик самоосвіти та рекомендацій щодо самовиховання.  
Дуже важливою є професійно-педагогічна підготовка викладача в умовах розвитку інноваційних 

процесів у вищій школі. Будь-яка інновація покликана забезпечити ефективність освітнього процесу.  
Інноваційна діяльність є діяльністю усіх учасників інноваційного процесу як єдиної колективної 

системи отримання, накопичення і використання нових знань, а також застосування нових технологій, 
заснованих на таких знаннях. Така система докорінно змінює відносини ''викладач-студент'', 
перетворюючи їх у партнерів, які відповідають за результат своєї праці [1]. 

Таким чином, викладачу повинні бути притаманні закономірності особистого росту, щоб передавати 
свої знання через призму власного досвіду в умовах максимальної реалізації свого творчого потенціалу. 

Іншими словами, кожному викладачу технічних навчальних закладів повинна бути притаманна така 
важлива професійна якість, як соціальна і професійна мобільність. Це якість особистості, що полягає в 
умінні швидко перебудуватися, адаптуватися в умовах діяльності, які змінюються, знаходити оптимальні 
рішення в екстремальних умовах. 

Усе це приводить до того, що інженеру-педагогу в реальних умовах організації та проведення 
сучасного навчального процесу треба постійно оволодівати новими навчальними дисциплінами, 
самостійно розробляти навчально-програмну документацію і водночас бути в курсі науково-технічного 
прогресу галузі, володіти інноваційними навчаючими технологіями. А це можливо досягнути при 
організації та проведенні самостійної роботи з студентами та покращенням самоосвіти.  

Важливо також звернути особливу увагу на методичну діяльність, яка має такі компоненти: 
конструювання змісту освіти, розробку технології професійного навчання і дидактичне (методичне) 
забезпечення навчального процесу.  

Відповідно до складових професійно-педагогічної мобільності інженера-педагога можна структуру 
навчальної діяльності викладача технічного навчального закладу в умовах інноваційного освітнього 
простору згрупувати в шість основних умінь, які визначають зміст проведення навчального процесу. 

Психологічні особливості: 
1) Зміна сенсорної організації 

людини. 
2) Розвиток інтелекту. 

Соціально-психологічні передумови: 
1) Екстравертированість характеру, 

контактність. 
2) Соціальна адаптація в колективі. 

Етапи професійної психологічної адаптації: 
1) Самопідготовка до читання курсу дисципліни. Методична 

підготовка в різних формах. 
2) Конкретний самоаналіз своєї діяльності. Методичне та мовне 

вдосконалення її. 

Постійна самоосвіта за індивідуальним 
планом: 

1) Опрацювання літератури з 
педагогіки та психології вищої 
школи. 

2) Вдосконалення курсу дисципліни. 

Самовиховна робота над собою: 
1) Оволодіння методами 

індивідуального підходу до 
виховання. 

2) Опанування активними формами і 
методами роботи з колективом. 
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Серед основних хотілося б виділити наступні: уміння володіти методикою проведення всіх видів занять, 
в тому числі проведення самостійної роботи зі студентами; уміння використовувати у своїй діяльності 
знання з галузевої техніки і технологій, економіки, безпеки життєдіяльності, екології. Водночас педагог 
повинен володіти понятійним апаратом як техніко-технологічних, так і психолого-педагогічних 
дисциплін. У процесі своєї професійно-педагогічної діяльності він повинен постійно використовувати 
математичний апарат і комп'ютерну техніку. 

Розглядаючи питання розвитку інноваційних освітніх процесів, активно використовують термін 
''інноваційне навчання''. Йдеться про навчання, яке ґрунтується на оригінальних методичних засадах 
розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних 
можливостей особистості [2: 203].  

На наш погляд, для оптимізації розвитку інноваційних процесів необхідно створити модель 
інноваційного навчання в руслі гуманізації вищої освіти з урахуванням компетентнісного підходу. І тут 
велике значення має самоосвіта викладача, здатність до сприйняття нового.  

Система підвищення кваліфікації викладачів має будуватися на основі принципів гнучкості, 
варіативності, багаторівневості, додатковості, маневреності професійних освітніх програм. 

Потребує також якісної зміни психолого-педагогічна підготовка викладача вищої школи, особливо це 
стосується молодих викладачів. Викладач має володіти педагогічною культурою, уявляти взаємозв’язок 
закономірностей пізнання та педагогічної діяльності, адекватно сприймати зміни у професійній діяльності. 

Таким чином для саморозвитку викладача необхідно кожній людині спробувати розвинути в собі 
здібність до самоусвідомлення, самовіддачі, самосприйняття та самореалізації. Це буде шлях до себе, до 
своїх студентів, слухачів та й до кращого майбутнього. На шляху усвідомлення власної індивідуальності 
та самоактуалізації потрібні від кожного викладача певні зусилля, настирливість, терпіння. Але за це 
кожен буде винагороджений задоволенням бути здоровою, повноцінною, активною, творчою, 
оптимістичною особистістю, яка так конче зараз потрібна. 

Дуже важливим аспектом при викладанні дисциплін у вищій школі є необхідність розробки та 
впровадження в навчальний процес активних методів навчання. Нині вища школа перебуває на шляху 
об’єднання нових і традиційних методів активного навчання. Серед традиційних методів актуальним 
залишається проблема навчання з використанням комп’ютерних технологій. 

Інновації у галузі активних методів навчання пов’язані зі створенням нових інформаційних 
технологій, таких як дистанційне комп’ютерне навчання. В університеті при переведенні студентів 
заочної форми на кредитно-трансферну систему передбачається дистанційна форма подачі самостійних 
робіт, виконання ними 1-2 модульних контрольних робіт під час сесії та оцінювання набутих знань та 
вмінь студентів аналогічно стаціонарній формі навчання. Тому викладачами розроблено навчально-
методичні комплекси дистанційного курсу з багатьох дисциплін робочого навчального плану. 

Важливу роль тут відіграє професійна компетентність та педагогічна майстерність викладача, від 
якого вимагається глибока аналітико-логічна робота над змістовним наповненням предмета 
структурування його як системи. При модульній організації опанування навчальної дисципліни є 
можливість викладачеві виділити провідні ідеї професійної діяльності, на розкриття і засвоєння яких 
спрямований кожний модуль, а також чітко визначити обсяги проведеної студентом самостійної роботи. 

Досвід роботи за Європейською кредитно-трансферною системою свідчить про її ефективність, дає 
перспективу на майбутнє. Вона позитивно впливає на ефективність праці як студента, так і викладача; 
сприяє підвищенню рівня вищої освіти, спонукає студента до самостійного пошуку нових знань, сприяє 
їх ініціативності, вмінню вирішувати нестандартні задачі, планувати і прогнозувати результати своєї 
самоосвітньої діяльності. 

Дуже важливим у цій системі навчання є пошук засобів підвищення результативності викладача як 
особистості. При цьому необхідно вишукувати психологічні фактори, серед яких найбільше типовими 
для успішних людей є позитивне мислення та оптимізм. 
Висновки. Все це вимагає від викладача надавати студенту реальну можливість інтелектуальної 

ініціативи у навчанні, перетворення його на суб’єктне навчання, який вміє та прагне самостійно здобувати 
знання, критично мислити й аналізувати проблеми, які виникають, має здатність до генерації нових ідей.  
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Сверида Б. В., Антонюк В. М. Инновационная профессиональная деятельность преподавателя – 
основа развития самообразования. 

В статье раскрыты проблемы интеграции обучения с самообразованием, инновационно-
профессиональной деятельности учителей. Особенное внимание обращается на их самообразование и 
самовоспитание в условиях инновационно-профессиональной деятельности. Внимание обращается на 
процесс прохождения молодыми преподавателями профессиональной-педагогической адаптации в 
высших технических учебных заведениях, особенно в тех, которые не имеют соответственного 
базового педагогического образования. Рекомендована логико-структурная схема психолого-

педагогической адаптации молодого преподавателя. 

Ключевые слова: самообразование, самовоспитание, профессионально-педагогическая адаптация, 
подготовка, инновационно-образовательные процессы. 

Sveryda B. V., Antonyuk V. M. The Teacher's Innovative Professional Activity – the Basis of the Self-
Educational Development. 

The article deals with the problems of integrating learning with self-education, teachers' innovative and 
professional activity. The particular attention is paid to their self-education and self-upbringing in the terms of 

innovation and professional activity. The attention is paid to the process of passing young teachers of vocational 
and educational adaptation in higher technical educational establishments, especially for those who do not have 
proper basic pedagogical education. The logical framework of young teachers' psycho-pedagogical adaptation 

is recommended. 

Keywords: self-education, self-upbringing, vocational and educational adaptation, training, innovative 
educational processes. 
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ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Статтю присвячено умовам формування готовності до творчої самореалізації у підлітковому віці. 
Розглянуто педагогічні умови формування творчої самореалізації у підлітковому віці, критерії та 
показники готовності до творчої самореалізації підлітків. Проаналізовано теоретичні аспекти 

проблеми, зокрема способи стимулювання готовності підлітка до творчої самореалізації. З’ясовано 
особливості формування готовності до творчої самореалізації у підлітковому віці. Визначено умови, 

необхідні для формування готовності до творчої самореалізації підлітків. 

Ключові слова: підліток, педагогічні умови, виховання, формування готовності, творчість, активність, 
стимулювання. 

Ставлення проблеми. Інтенсивний розвиток теорії виховання в нашій країні базується на ідеях 
П. Блонського, A. Макаренка, К. Ушинського, Н. Крупської, С. Шацького та інших педагогів 20-30-х років 
ХХ століття. Саме в ці роки були закладені основи теорії виховання з розвитком творчої особистості, адже 
''людина не виховується частинами'', як стверджував A. Макаренко. Концепція цілісного виховання, що 
відображає педагогічну дійсність із позицій її системного розуміння, ''може стати, – як зазначав автор, – 
своєрідним ''каркасом'', що забезпечує синтезування безлічі поки ще нерідко розрізнених педагогічних знань, 
накопичених в ході досліджень, здійснюваних на базі функціонального підходу'' [1: 131]. 

Цю думку поділяв Ю. Сокольніков, він вважав, що процес виховання є ''результатом функціонування 
не однієї системи, а декількох, у які у цей час введена особистість'' [1: 131]. Ці системи об’єднані між 
собою, а також мають і свої специфічні призначення, структуру, зміст, форми організації діяльності 
вихованців і вихователів. Таку думку підтримував і М. Болдирьов, він підкреслював, що ''виховання – це 
цілісний процес. Людина виховується як цілісна особистість. Не можна спочатку формувати моральні 
якості, а потім привчати до праці; спочатку займатися естетичним вихованням, а потім переходити до 
фізичного. Особистість розвивається не частинами, а цілісно. Звичайно характер виховних задач, об’єм і 
глибина змісту виховання, співвідношення його видів і розділів на різних стадіях розвитку учнів будуть 
неоднаковими. Але на всіх етапах організації виховної діяльності не потрібно забувати про основні цілі 
школи – про всебічний, гармонійний розвиток особистості'' [2: 11]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема виховання творчої самореалізації школярів завжди 

привертала увагу теоретиків і практиків виховання. Про необхідність організації процесу формування творчої 
активності стверджували в свої роботах Ш. Амонашвілі, М. Болдирьов, П. Блонський, А. Возняк, І. Зязюн, 
В. Кремень, А. Макаренко, Ю. Сокольніков, В. Сухомлинський, С. Сисоєва, К. Ушинський та інші. 
Метою статті є з’ясування педагогічних умов формування готовності до творчої самореалізації у 

підлітковому віці. 
Виклад основного матеріалу. Предметом вивчення основ теорії виховання творчої особистості 

Н. Крупської був вплив на підлітків позитивного героя й ідеалу, а також видів діяльності, які мають 
пафосний і романтичний характер [3]. Підлітки часто формують модель своєї поведінки, тип мислення, 
манери, наслідуючи класного керівника. Тому вчителеві потрібно постійно працювати над собою, 
відчувати й усвідомлювати важливість та відповідальність за особистість, яка формується. Школа має 
сформувати особистість, здатну активно перетворювати навколишній світ, максимально реалізовувати 
власні творчі можливості, а провідною умовою є готовність педагога до цієї сфери професійної діяльності. 

Експериментальна робота (створення дитячих клубів, дитячих садків, колоній) дала можливість 
С. Шацькому сформулювати низку принципів, універсальних для організації як навчальної, так і 
позакласної роботи з дітьми, які потім ввійшли в основу його методу. Найближчою метою він називає 
''організацію дитячого життя в кожен даний момент''. Організація дитячого життя, на думку С. Шацького, 
– це організація їх діяльності. Автор вказує, що організація діяльності має відповідати віковим періодам 
розвитку дітей, а також бути за можливості необхідною для них [4]. 

Отже, робота повинна, передусім, спиратися на особистий досвід дитини, який є одним із основних 
елементів методу. Друга складова – отримання організованого досвіду (наприклад, у шкільній лабораторії), 
потім варто ввести підлітка в зіткнення з накопиченим людським досвідом (познайомити його з готовими 
знаннями). Таким чином, основне завдання методу – зв’язати в єдиний процес всі три види дослідної 
діяльності підлітка. Для того, щоб закріпити корисні зміни фізичного і психічного стану дітей, які 
виникають у результаті дослідної діяльності, існує четвертий елемент методу – вправи. Крім того, під час 
організації діяльності дітей варто враховувати вплив матеріального і соціального середовища, що оточує 
дитину, тому що весь педагогічний процес змінюється залежно від зміни середовища. 

Сім’я − основа навчально-виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі. Як зазначає 
В. Васютинський, соціальною основою розвитку суспільства є безперервне передання символічних значень від 
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покоління до покоління. Діти, починаючи засвоювати систему символічних значень, приєднуються до 
суспільства і стають його частиною. Таким чином, сім’я виконує роль основного посередника в 
транслюванні суспільних впливів на особу. Батьки як найперші соціалізаційні особи мають психологічний 
пріоритет у впливі на дитину, закладаючи основи її особистісного поставання [5: 12]. 

Отже, ми можемо дійти висновку, що важливість залучення батьків до роботи навчального закладу 
диктується не тільки необхідністю знати умови навчання і виховання дітей у цьому закладі, становище 
дитини в системі відносин колективу, а й тим, що батьки можуть взяти на себе організацію конкретної 
роботи в класі відповідно до своїх можливостей. Батьки є організаторами розвиваючої взаємодії у 
родині, також вони є прикладом у процесі особистісного росту підлітка. 

Основною умовою успішної організації діяльності дітей у навчальному закладі, на думку 
С. Шацького, є вчитель, який сам відчув ті елементи, з яких складається метод: ''спільна діяльність, на 
основі самостійних зусиль, тобто дух колективізму, звичка до фізичної праці, розвиток у собі навичок 
досліджень, вправи на спостережливість, вміння обслуговувати себе...'' [4: 42]. 

Теоретично обґрунтував і одним із перших реалізував на практиці систему педагогічного 
стимулювання А. Макаренко. Його система включала в себе ''традиції колективу і гру'', які, на 
переконання педагога, мали особливе виховне значення [6]. 

Система самоврядування, розроблена А. Макаренком і його вихованцями, сприяла розвитку умінь 
підкорятися і керувати, формуванню навичок конструктивної взаємодії. Робота (діяльність) гуртків та 
творчих колективів, наприклад, театру, була націлена на досягнення високих колективних результатів, 
що сприяло самореалізації підлітків, виховання почуття гордості і причетності до результату спільної 
діяльності [6: 55-56]. Також автор зазначає: ''Є ще один важливий метод – гра... Треба зазначити, що між 
грою і роботою немає такої великої різниці, як дехто думає... В кожній гарній грі є, насамперед, робоче 
зусилля та зусилля думки... Дехто гадає, що робота відрізняється від гри тим, що в роботі є 
відповідальність, а в грі її немає. Це неправильно: у грі є така ж велика відповідальність, як і в роботі, – 
звичайно, у грі гарній, правильній...'' [7: 367-368]. 

Отже, у підлітковому віці гра несе обов’язкове соціальне навантаження, підлітки зорієнтовані не 
тільки на задоволення особистісних потреб, а й на реалізацію суспільно значущих цілей колективу. Це 
сприяє оптимальному зростанню готовності до творчої самореалізації, яка найбільш ефективно може 
розвиватися в підлітковому віці: вміння ставити колективні цілі, вміння співвідносити власні та 
колективні потреби, критичність до колективного виконання роботи, вміння діяти організовано в 
колективі, відповідальність, фантазія, інтуїція тощо. 

Виділяючи моральні та матеріальні стимули, А. Макаренко надавав особливого значення поєднанню 
стимулів вимоги, поваги та довіри до вихованців. Важливим і необхідним для спонукання у вихованців 
віри в себе, почуття власної гідності, активності та ініціативи А. Макаренко вважав наявність 
перспективи та очікування ''завтрашньої радості'', розглядаючи їх як стимул людського життя [6]. 

Хоча сучасна педагогічна практика накопичила досвід, що розкриває життєтворчий потенціал 
особистості, але він не завжди прийнятний для формування готовності до творчої самореалізації 
підлітків у навчально-виховному процесі. Розвиток науково-технічного прогресу, науки і культури та 
відсутність комплексної методичної роботи з творчими особистостями у загальноосвітньому 
навчальному закладі об’єктивно вимагають пошуку зміни ставлення до творчої особистості підлітка. 

Нові умови життя спонукають до перегляду питання щодо формування творчості, сприяють 
популяризації серед підлітків інформатики та комп’ютерної техніки тощо. Як зазначено в офіційних 
нормативно-правових документах, зокрема в ''Національній стратегії розвитку освіти в України на 2012 – 
2021 роки'' першочерговим завданням загальноосвітнього навчального закладу є ''виховання людини 
інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з 
урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави'' [8: 2]. 
Тобто здійснення рішучого повороту від масового, валового навчання до посилення індивідуального 
підходу, розвитку творчих здібностей підростаючого покоління, опираючись на їхню самостійну роботу, 
активні форми і методи навчання.  

Як свідчать результати нашого дослідження на сьогодні перед педагогічною практикою постає 
завдання створення таких методик і технологій становлення особистості, які б допомогли підліткам не 
лише самовизначитися, а й почати розгортання автентичного життєвого сценарію, що зазвичай пов’язано 
з прагненням до найповнішої творчої самореалізації та розвитку своїх можливостей. ''Потрібно постійно 
підвищувати творчий потенціал особистості'', – зазначав Я. Пономарьов. Для цього необхідно 
цілеспрямовано формувати творчу активність школярів, створювати найбільш сприятливу мотивацію 
творчої діяльності, знаходити засоби, що стимулюють успішне протікання творчого процесу'' [9: 5]. 
Висновки. Таким чином, ми можемо допустити, що ефективною формою організації позакласної 

виховної роботи, яка впливає на формування готовності до творчої самореалізації підлітків, як свідчать 
результати нашого дослідження, є залучення підлітків до діяльності. Це практично забезпечує реалізацію 
теоретично здобутих знань, навичок та умінь на практиці, дозволяє їх закріпити в процесі творчої 
діяльності та засвоїти нові навички та компетентності, що є важливим для розвитку творчої 
самореалізації підлітків та носить характер спрямований тією активністю, яку виявляє підліток у 
діяльності. Можна, проявляти активність і взаємодопомогу в праці, прагнучи домогтися загального 
успіху класу і школи, а можна бути активним, щоб тільки показати себе, заслужити похвалу і мати 
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особисту вигоду. У першому випадку буде формуватися колективіст, у другому – індивідуаліст або 
навіть кар’єрист. Все це ставить перед кожним педагогом завдання – постійно стимулювати активність 
підлітків і формувати до неї позитивне і здорове ставлення. Отже, можемо зазначити, що саме діяльність 
і ставлення до неї виступають як визначальні чинники виховання й особистісного розвитку підлітків. 
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Флярковская О. В. Воспитание творческой самореализации школьников в общественно-
образовательном учебном заведении. 

Статья посвящена условиям формирования готовности к творческой самореализации в подростковом 
возрасте. Рассмотрены педагогические условия формирования творческой самореализации в 

подростковом возрасте, критерии и показатели готовности к творческой самореализации подростков. 
Проанализированы теоретические аспекты проблемы, в частности способы стимулирования 
готовности подростка к творческой самореализации. Выяснены особенности формирования 

готовности к творческой самореализации в подростковом возрасте. Определены условия, необходимые 
для формирования готовности к творческой самореализации подростков. 

Ключевые слова: подросток, педагогические условия, воспитание, формирование готовности, 
творчество, активность, стимулирование. 

Flyarkovskaya O. V. The Upbringing of the Pupils' Creative Self-Realization in the Civil Educational 
Establishment. 

The article is devoted to the conditions of forming the readiness to the creative self-realization in the 
adolescence. The article places the emphasis on the need to form the creative self-realization in the adolescence, 

considers the criteria and indicators of adolescents' readiness to the creative self-realization. Theoretical 
aspects of the problem, including ways to stimulate teens' willingness to the creative self-realization are 

analyzed. Peculiarities of forming the readiness for the creative self-realization in the adolescence are singled 
out. The conditions necessary for the readiness formation to the adolescents' self-realization are determined. 

Keywords: teenager, pedagogical conditions, education, readiness formation, creativity, activity, stimulation. 
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МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

Розглянуто згадані у заголовку передумови: компетентнісний та комунікативний підходи, 
співвідношення лінгвістичної та педагогічної граматик, застосування типів навчальної інформації, 

включаючи матеріалізовані (модель та алгоритм), усунення етапу довільного запам’ятовування, злиття 
орієнтувальної фази дії із виконавчою, пріоритет процедурних знань, формування фахової 

компетентності. Окреслено перспективу подальших досліджень. 

Ключові слова: фахова та граматична компетентності, майбутні філологи, друга іноземна мова, 
компетентнісний та комунікативний підходи, педагогічна граматика, типи навчальної інформації, 

орієнтувальна та виконавча фази, процедурні знання, перспектива дослідження. 

Постановка проблеми. Важливим компонентом загальної фахової компетентності майбутніх філологів є 
їх компетентність з другої іноземної мови, однак попри це згадана проблема майже не була предметом 
спеціальних досліджень на рівні кандидатських дисертацій. Зокрема, якщо вести мову про навчання 
французької мови як другої іноземної, то цей процес за останні п'ятнадцять років взагалі не вивчався, так само 
як не розглядалися й питання формування відповідних граматичних навичок. Це й пояснює актуальність 
нашої статті, метою якої є аналіз методичних передумов формування граматичної компетенції майбутніх 
філологів із другої іноземної мови (французької). Об’єктом дослідження є процес формування граматичної 
компетенції у майбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу іноземну, а предметом – 
методичні чинники, що мають враховуватися у керуванні згаданим процесом. 
Виклад основного матеріалу. До складу іншомовної комунікативної компетентності, яка є головною 

метою навчання іноземних мов, відносять [1; 2] кілька компонентів, що розглядаються далі, і які дещо 
по-різному тлумачаться у різних підходах. Зокрема, зарубіжні підходи [1] пропонують три види 
комунікативних мовленнєвих компетентностей: лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну, а 
сучасніший підхід українських дослідників [2] оперує вже чотирма (мовленнєва, мовна, 
лінгвосоціокультурна та навчально-стратегічна). Склад лінгвістичної (мовної) компетентності в обох 
підходах майже збігається – у другому відсутня семантична компетентність, що визначається як 
''здатність учня усвідомлювати і контролювати організацію змісту'' [1: 115], яка, вірогідно, врахована у 
змісті мовленнєвої компетентності у другому підході, а орфоепічна та орфографічна компетентності у 
першій моделі поглинаються змістом терміна ''компетентність у техніці читання та письма'' у другій [2]. 

Соціолінгвістична компетентність наявна в обох підходах, однак у першому з них [1] вона є родовою 
по відношенню до низки видових елементів. У другій же моделі [2] соціолінгвістична компетентність 
сама є видом по відношенню до родового поняття ''лінгвосоціокультурна компетентність'', до якого 
входять ще два видових елементи – соціолінгвістична та соціальна компетентності.  

У першій моделі третім видом компетентностей є прагматична, що визначається як пов’язана із 
знаннями мовця принципів організації та структурування висловлювань (дискурсивна компетентність), 
їх узгодження з інтерактивними і трансактивними схемами (компетенція програмування мовлення), а 
також здійснення комунікативних функцій (функціональна субкомпетентність) [1: 122]. Згадані 
компетентності взагалі відсутні в другому підході [1], хоча їх зміст, вірогідно, поглинається змістом 
мовленнєвих компетентностей, які відсутні в першій моделі [1]. 

У другому підході [2] наявна компетентність, якої взагалі немає серед комунікативних мовленнєвих 
компетентностей у першій моделі [1], а саме ''навчально-стратегічна компетентність'', що визначається як 
''здатність і готовність … користуватися різними навчальними і комунікативними стратегіями у процесі 
оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю та ситуаціях реального міжкультурного 
спілкування'' [2: 96]. До її складу входять навчальна та стратегічна субкомпетентності, що ґрунтуються 
на навчальній (послідовність дій, що забезпечують ефективність засвоєння) та комунікативній 
(усвідомлений спосіб комунікативної поведінки у конкретній ситуації спілкування) стратегіях. 

Видається, що зміст поняття ''навчальна субкомпетентність'' у другій моделі [2] поглинається змістом 
компетентності ''вміння вчитися'' у першому підході [1], що відноситься до загальних (на відміну від 
комунікативних) компетентностей і включає мовне та комунікативне чуття, навчальні вміння, а також 
фонетичні та евристичні здібності [1: 107]. З іншого боку, зміст поняття ''комунікативної стратегії'' у 
другій моделі [2] загалом співвідноситься зі змістом прагматичної компетенції у першій [1] та iз 
визначенням стратегічної компетенції як здатності компенсувати особливими засобами недостатність 
знання мови й мовленнєвого та соціального досвіду спілкування в іншомовному середовищі [3]. 

Виходячи з викладеного вище, можна сформулювати першу методичну передумову розробки нашої 
методики, а саме: в основу формування граматичної компетентності (ГК) французької мови як другої 
іноземної має бути покладено компетентнісний підхід, зміст якого викладено вище. При цьому доцільно 
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зазначити, що обидві моделі [1; 2] є співвідносними за змістом, однак мають певні відмінності за своєю 
структурою. Виходячи із завдань нашого дослідження, більш зручною нам видається другий підхід [2], 
якого ми й будемо дотримуватися у подальшому викладі.  

Сучасні підходи до навчання іноземних мов характеризуються діяльнісно-орієнтованим підходом, який 
розглядає користувачів мови й тих, що її вивчають, насамперед, як членів суспільства, що використовують 
мовленнєві дії для досягнення певного результату [1: 9]. Інші автори [2] модифікують діяльнісно-
орієнтований підхід, називаючи його комунікативно-діяльнісним або особистісно-діяльнісним, відповідно до 
якого навчання має здійснюватися шляхом ведення мовленнєвої діяльності, умови якої моделюються на уроці 
з тим чи іншим ступенем наближення до реальної комунікації [2: 82]. Таким чином, принцип 
комунікативності тлумачиться як прагнення до максимальної відповідності процесу навчання іноземної мови 
моделі процесу комунікації [4], що має зберігати усі найсуттєвіші риси об`єкта, що моделюється. Для процесу 
спілкування – це вмотивований характер мовленнєвих дій як викладача, так і студентів.  

За даними досліджень [4], ознаки комунікативного підходу включають пріоритет формування 
комунікативної компетентності (будь-яка навчальна діяльність має вносити внесок до розвитку 
компонентів згаданої компетентності), мовленнєво-розумову активність (залучення до процесу 
спілкування), індивідуалізацію навчання (враховує особливості того, хто навчається), функціональність 
(вживання мовленнєвих одиниць відповідно до їх мовленнєвих функцій), автентичність умов процесу 
соціалізації студентів [5: 46] (відповідність компонентів навчання умовам реальної комунікації), 
ситуативність (моделювання реальних ситуацій спілкування у процесі навчання), новизну (застосування 
у вправах різних комбінацій одного й того ж мовного матеріалу). 

Комунікативні ситуації, на думку дослідників [1: 53], мають моделювати типові обставини реального 
життя у відповідній сфері спілкування. Виконання комунікативних завдань такого плану здійснюється з 
метою спонтанного застосування мови у ситуаціях, що виникають у різних сферах, наближення 
навчального мовлення до реальних функцій мови. Найвдалішими вважаються завдання, які спонукають до 
одержання або повідомлення певної інформації. Це вдається тоді, коли зусилля мовців спрямовуються на 
розв'язання певного позамовного завдання чи проблеми за допомогою іноземної мови. Наявність особистої 
зацікавленості партнерів розглядається [6: 122] як важливий чинник їх комунікативної активності. 

Таким чином, другою методичною передумовою формування іншомовної ГК є комунікативний 
підхід, що ґрунтується на відповідних принципах, зокрема, на пріоритеті формування комунікативної 
компетентності; тлумаченні навчання як моделі реальної комунікації; мовленнєво-розумовій активності 
студентів у процесі навчання; варіативності у використанні системи орієнтирів, на основі яких 
здійснюється оволодіння граматичними діями; функціональності і ситуативності процесу навчання; 
додержанні принципу новизни при складанні вправ.  

Обговорення питань, пов’язаних із проблемами формування іншомовних граматичних навичок, 
потребує з’ясування змісту терміна ''граматика'', оскільки різні дослідники тлумачать його по-різному. 
Наприклад, у мовознавстві граматику визначають як ''науку, що досліджує, описує творення слів, їхні 
граматичні значення й форми та існуючі в мові засоби поєднання їх у реченні для вираження думки'' [7: 
273] або як ''систему правил та матеріальних засобів у мові для позначення предметів і явищ, 
моделювання зв’язків, які існують між ними чи уявляються нам, а також для вираження деяких 
найзагальніших властивостей буття'' [7: 273]. Інші дослідники визначають граматику як ''пристрій, що 
породжує речення у процесі мовлення'' [8: 1]. Очевидно, що у визначеннях, наведених вище, йдеться про 
різні поняття, а тому доцільно приділити трохи більше уваги цій суперечності.  

Оскільки усі згадані дефініції є вірними, однак розглядають граматику з різних точок зору, то, як 
зазначається в оглядових працях [9], для розв’язання згаданої суперечності доцільно розрізняти рівні 
граматики. По-перше, пропонується рівень ''абстрактної граматики'', що визначається як ''система правил, 
що є властивою певній мові і діє незалежно від ступеня її пізнання людиною та лінгвістичного опису'' [9: 
15]. Звідси випливає, що абстрактна граматика є притаманна навіть мові, яка взагалі не описана у 
лінгвістиці, наприклад, мові певного племені, що з якихось причин є відрізаним від решти світу. 

Другий рівень у концепції, що аналізується [9], називається ''лінгвістичною граматикою'', хоча 
існують й інші терміни на її позначення (аналітична, формальна, наукова тощо) (див. огляд в [9]), однак 
вони є менш поширеними, а тому у подальшому викладі ми будемо вживати термін ''лінгвістична 
граматика''. Зміст цього терміна вже визначався у попередньому абзаці, тобто це – опис абстрактної 
граматики у лінгвістиці (декларативні знання). Лінгвістична граматика, вірогідно, ніколи не збігається за 
змістом із абстрактною граматикою (обсяг останньої завжди більший), вона просто відображає ступінь 
пізнання лінгвістами абстрактної граматики на кожному етапі розвитку науки. 

Третій рівень граматики позначається як ''педагогічна граматика'', хоча побутують й інші назви 
(навчальна, дидактична, довідкова, граматика для учня тощо). Знову ж таки, зважаючи на більшу 
поширеність, у подальшому викладі ми вживатимемо термін ''педагогічна граматика'', розглядаючи його, 
за прикладом інших авторів [9], як правила (інформація) лінгвістичної граматики, перероблені та 
адаптовані для навчання іноземної мови.  

Четвертий рівень граматики є власне граматичними механізмами мовлення, за допомогою яких 
реалізується граматична ланка породження висловлювань. Згадані механізми є переважно 
неусвідомленими (процедурні знання або ''психо-правила'' [8: 2]), якщо йдеться про рідну мову індивіда, 
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й характеризуються різним ступенем усвідомленості стосовно мов, що засвоєні в результаті 
цілеспрямованого вивчення іноземної мови в класі. Цей рівень граматики найчастіше називають 
''інтуїтивною граматикою'' [3]. 

Як зазначається у попередніх дослідженнях [3], у процесі засвоєння рідної мови дитина переходить 
від першого рівня (абстрактної граматики) безпосередньо до четвертого рівня (інтуїтивної граматики) 
без будь-якого застосування лінгвістичної граматики. Граматичні механізми мовлення формуються 
внаслідок взаємодії свідомості індивіда із зразками мовлення, що надходять до неї у результаті 
спілкування останнього з оточуючими його / її особами. З цілої низки причин (мотивація, обсяг часу на 
засвоєння, відсутність мовленнєвого довкілля тощо) такий процес неможливо повторити при навчанні 
іноземної мови в класі, а тому в останньому випадку необхідно використовувати лінгвістичну та 
педагогічну граматику. Оскільки багаторічний негативний досвід (в межах граматико-перекладного 
методу) застосування лінгвістичної граматики в класі довів її невисоку ефективність, варто зробити 
висновок про необхідність застосування у процесі формування граматичної компетентності педагогічної 
граматики, для чого варто переробити і пристосувати до потреб навчання інформацію, що міститься в 
лінгвістичній граматиці. Це і є третьою методичною передумовою формування іншомовної ГК при 
навчанні французької мови як другої іноземної.  

Педагогічна граматика може мати різний вигляд, залежно від теоретичної концепції, на якій 
ґрунтується конкретна методика навчання. Оскільки ми виходимо з положень теорії поетапного 
формування розумових дій [10], то для забезпечення адекватного орієнтування студентів у процесі 
формування іншомовних граматичних навичок варто вирішити питання про способи такого 
забезпечення. Як відомо (див. [10]), до складу повної орієнтувальної основи (Од) входять три елементи: 
зразок дії, модель об’єкта і модель дії, комплексне застосування яких в усіх випадках забезпечує 
адекватність орієнтування студентів. При формуванні іншомовних граматичних навичок згадане 
орієнтування забезпечується за рахунок застосування навчальної інформації. 

Навчальну інформацію (НІ), що тлумачиться як інструмент педагогічного впливу, що зменшує 
ступінь невизначеності того, хто навчається [11], можуть нести різні засоби, які в методичній літературі 
[2; 9; 11] називаються ''типами НІ''. Як зазначають дослідники [9: 33-34], критерієм виділення згаданого 
типу є не тільки його здатність нести згадану інформацію, але й наявність специфічного способу його 
передачі. Аналіз спеціальної літератури [2; 3] дозволив виділити принаймні шість типів НІ (зразок 
мовлення, модель, схема, ілюстративна таблиця, правило (алгоритм), когнітивна метафора).  

Узагальнюючи викладене вище, можна сформулювати четверту методичну передумову формування 
іншомовної ГК при навчанні французької мови як другої іноземної, а саме – необхідність застосовування 
для забезпечення адекватного орієнтування різних типів НІ.  

Проблема співвідношення типів НІ розглядалася у деяких роботах [12; 13], загальним висновком яких 
є теза про його динамічний характер. Розумові дії найефективніше формуються по лінії ''матеріалізовані 
– розумові форми виконання дії'' [7]. Зразок мовлення без застосування інших типів НІ не може 
забезпечити матеріалізацію граматичної дії, для чого потрібне використання моделі, яка матеріалізує 
структуру граматичного явища, тобто формальний аспект граматичної дії, а також правило (алгоритм), 
що забезпечує орієнтування стосовно функціонального аспекту граматичної навички і матеріалізує 
покрокове виконання граматичної дії.  

Найпростішим способом матеріалізації дії на предметному етапі її засвоєння є процедура, коли 
студенти під час виконання операцій граматичної дії торкаються відповідних елементів моделі або 
ведуть ручкою по гілках алгоритму. На етапах виконання дії у зовнішньомовленнєвій формі та у 
мовленні до себе тактильні операції можуть уже не виконуватися (якщо у того, хто навчається, немає в 
цьому потреби), проте студенти зберігають зорову опору на модель (схему), правило (алгоритм) чи 
ілюстративну таблицю). Коли й така опора стає непотрібною, орієнтири згортаються і у такому вигляді 
зберігаються у свідомості, забезпечуючи ефективне виконання граматичної дії у розумовій формі. 

Таким чином, п’ятою методичною передумовою формування іншомовної граматичної 
компетентності при навчанні французької мови як другої іноземної є застосування матеріалізованих 
типів НІ – (модель (схема) та алгоритм, які забезпечують тактильну й зорову опору та дозволяють 
матеріалізувати граматичну дію. 

Дослідження застосування принципів поетапного формування розумових дій [10; 12; 13], до яких 
відносяться й граматичні дії, засвідчили їх суттєву відмінність від схеми, яка має зовнішню схожість 
(пред’явлення правила та виконання вправ) з нею, але є відмінною по суті. Етапи діяльності того, хто 
навчається, у другій схемі можна показати так: 1) свідомий аналіз правила, пред’явленого викладачем; 
2) мнемічні дії, метою яких є запам’ятовування правила; 3) засвоєння декларативних знань: 4) виконання 
вправ; 5) засвоєння граматичної дії дій [9: 323].  

Хоча формально у цій схемі наявні орієнтувальний та виконавчий етапи, їх зміст суттєво 
відрізняється від однойменних етапів у методиці поетапного формування. У даному випадку відсутня 
ланка, що з’єднує орієнтувальну фазу з виконавчою, внаслідок чого студент не може одразу приступити 
до виконання вправ, оскільки він не засвоїв систему орієнтирів і буде змушений під час такого 
виконання повсякчас повертатися до правила. Аби якось з’єднати згадані фази, необхідний додатковий 
мнемічний етап, щоб запам’ятати правило. Навіть у цьому випадку виникають проблеми, оскільки 
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описове правило, яке зазвичай застосовується у цій схемі, не орієнтує безпосередньо на виконання 
граматичної дії, а тому потрібний певний час, аби свідомість пристосувала одержану інформацію до 
потреб виконання граматичної дії.  

Наявність же матеріалізованих типів НІ при формуванні граматичних дій за методикою поетапного 
формування знімає необхідність мнемічного етапу, оскільки згадані типи НІ забезпечують симультанне 
сприймання усіх необхідних орієнтирів у графічній формі і дозволяють перейти до виконання вправ 
одразу після ознайомлення з моделлю (схемою тощо) та алгоритмом. Під час виконання граматичних дій 
з опорою на матеріалізовані типи НІ відбувається паралельне мимовільне запам’ятовування системи 
орієнтирів та формування граматичної дії. Тобто засвоєння системи орієнтирів відбувається в процесі 
формування граматичної дії і навпаки. Внаслідок цього спостерігається злиття орієнтувальної та 
виконавчої фаз дії, а сама схема етапів значно спрощується: на першому етапі відбувається одночасне 
введення системи орієнтирів у вигляді типів НІ (зокрема, матеріалізованих) та виконання вправ, а на 
другому – засвоєння знань і граматичної дії.  

Доцільно зазначити, що у випадку з другою схемою мова йде переважно про процедурні, а не 
декларативні знання. Як зазначають дослідники [12], в методиці поетапного формування при засвоєнні 
дій декларативні знання не є метою навчання – нерідкими є випадки, коли студенти, оволодівши 
відповідною граматичною навичкою, мають певні проблеми у відтворенні теоретичних знань, що 
стосуються правил вживання відповідної граматичної дії, хоча виконання самої дії здійснювалося 
правильно. Це пояснюють тим, що процедурна інформація, яка міститься у матеріалізованих типах 
навчальної інформації, виконавши свою функцію опори у процесі формування граматичної дії, відходить 
на периферію усвідомлюваного й не завжди може бути легко актуалізованою.  

Відповідно можна сформулювати шосту, сьому й восьму методичні передумови формування 
іншомовної ГК при навчанні французької мови як другої іноземної: організація навчання має 
забезпечити умови, за яких був би непотрібним етап довільного запам’ятовування системи орієнтирів 
виконання граматичної дії, тобто згадана система засвоювалася б мимовільно у процесі формування 
навички; орієнтувальна фаза формування граматичної дії зливалася б із виконавчою, а головною метою 
було б формування навички (процедурних знань) та її включення до складу мовленнєвих умінь, а не 
засвоєння декларативних знань. 

Як зазначають дослідники [5], процес формування граматичної компетентності має потенціал і для 
формування фахової компетентності майбутніх учителів, оскільки формуючи відповідні навички, 
студенти паралельно засвоюють і певні принципи організації навчання граматики. Це і є останньою 
(дев’ятою) методичною передумовою розробки нашої методики формування іншомовної ГК при 
навчанні французької мови як другої іноземної.  
Висновки. Таким чином, у цій публікації ми сформулювали дев’ять методичних передумов розробки 

згаданої методики, які будуть враховані при розробці відповідної системи вправ, в чому і вбачаємо 
перспективи подальшого дослідження.  
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Андрущенко А. А. Методические предпосылки формирования грамматической компетентности 
будущих филологов по французскому языку как второму иностранному. 

Рассмотрены упомянутые в заглавии предпосылки: компетентностный и коммуникативный подходы, 
соотношение лингвистической и педагогической грамматик, использование типов учебной информации, 
включая материализованные (модель и алгоритм), устранение этапа произвольного запоминания, 
слияние ориентировочной и исполнительной фаз действия, приоритет процедурных знаний, 

формирование профессиональной компетентности. Очерчено перспективу дальнейших исследований. 

Ключевые слова: профессиональная и грамматическая компетентности, будущие филологи, второй 
иностранный язык, компетентностный и коммуникативный подходы, педагогическая грамматика, 

типы учебной информации, ориентировочная и исполнительная фазы, процедурные знания, перспектива 
исследования. 

Andrushchenko A. O. Teaching Methodology Factors in the Development of the Future Philologists’ Second 
Foreign Language (French) Grammar Competence. 

The article deals with the factors given in its title which include the necessity of taking into account, while 
developing the corresponding teaching methodology, the competence and communicative approaches, the 

correlation of linguistic and pedagogic grammars, the application of pedagogic information types, including 
materialized ones (model and algorithm), the removal of the voluntary memorization stage, the integration of the 

orientation and accomplishment phases, the priority of procedural knowledge, the professional competence 
development. Prospects for the further research are outlined. 

Key words: professional and grammar competence, future philologists, second foreign language (French), 
competence and communicative approaches, pedagogic grammar, types of pedagogic information, orientation 

and accomplishment phases, procedural knowledge, research prospects. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена исследованию педагогического опыта и современных подходов к проблеме 
формирования ЗОЖ в системе образования в условиях современной среды обитания. Для осмысления этой 
проблемы предпринята попытка изучить качественно новые основания здоровья и здорового образа 
жизни различных социальных групп, особенно студенческой молодежи, рассмотреть наиболее важные 
причины ухудшения их здоровья в обществе переходного периода и трудностей в воспитании привычек и 
принципов здорового образа жизни. В статье кратко рассмотрены идеи и взгляды выдающихся педагогов 
прошлого касательно проблемы здоровья и связанного с ним морального уровня личности, которые могут 
быть использованы в формировании современной концепции здорового образа жизни и их практической 
реализации в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин и физического воспитания в высших 
учебных заведениях Украины. Сделаны выводы о необходимости изучения и решения этой проблемы в 
комплексе преподавания и воспитания будущих педагогов, так как сохранение физического и духовного 

здоровья человека, его морали и культуры, формирование навыков здорового образа жизни у 
подрастающего поколения являются важнейшей задачей современной цивилизации. 

Ключевые слова: духовный мир, влияние преподавателя, студенческая молодежь, педагогическая 
деятельность, модернизация образования. 

Постановка проблемы. Потребность общества в воспитании здоровой, гармонически развитой 
личности актуальна как никогда. В этом процессе большую роль играет формирование здорового образа 
жизни (ЗОЖ) детей и молодежи. Формирование ЗОЖ в контексте педагогической технологии 
сохранения здоровья и обеспечения высокой результативности и продуктивности учебного труда в вузе 
является важнейшей проблемой педагогики высшей школы. Здоровье и обучение взаимосвязаны и 
взаимообусловлены: чем лучше здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель 
обучения утрачивает подлинный смысл и ценность (А. И. Киколов). Не смотря на очевидность 
вышесказанного, педагогический процесс в большинстве образовательных учреждений является 
здоровьезатратным (А. Г. Чучалин, B. C. Воробьев). Многие ученые отмечают катастрофическое 
ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи.  

Студенчество, независимо от времени и социального строя, всегда было и остается одной из самых 
незащищенных категорий общества, испытывающей комплекс неблагоприятных организационно-
педагогических, социально-гигиенических и материально-бытовых влияний. Студенческая молодежь 
относится к группе населения с повышенным риском заболеваний в связи с большой 
психоэмоциональной и умственной нагрузкой, необходимостью адаптации к новым условиям 
проживания и обучения, формированием особых межличностных отношений вне семьи, поиском 
внеучебных дополнительных источников дохода. Многочисленные исследования и социальная практика 
показывают, что значительная часть современной молодежи выбирает стиль жизни, не соответствующий 
задачам сохранения и укрепления здоровья, что снижает эффективность обучения в высшей школе и в 
дальнейшем ограничивает профессиональную успешность специалистов. В связи с этим, важнейшей 
задачей высшей школы является формирование у студентов готовности к реализации ЗОЖ как 
альтернативы аутопатогенному поведению. Студенческий период для формирования готовности к 
реализации ЗОЖ является важным в связи с тем, что это этап завершения усвоения человеком системы 
ценностей и процессов интеллектуального и социального интегрирования молодого человека в систему 
общественных отношений (И. А. Зимняя, А. В. Мудрик и др.). 

Потребность в систематической работе по улучшению образа жизни и здоровья студентов осознается 
на всех уровнях. Однако эта потребность до настоящего времени не удовлетворена, чему во многом 
способствуют противоречия в теории и практике высшего образования. Ведущим из них является 
противоречие между гуманистическими идеями построения личностно-ориентированного 
педагогического процесса, необходимостью обучения студентов с учетом здоровьесберегающих 
принципов и отсутствием системы педагогических условий формирования у будущих педагогов 
готовности к реализации здорового образа жизни. 
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Целью исследования данной статьи является попытка проанализировать педагогический опыт и 
современные подходы к изучению проблемы формирования ЗОЖ в системе образования. 
Задачи исследования:  
– рассмотреть взгляды выдающихся педагогов прошлого на проблемы здоровья и здорового образа 

жизни и их рекомендации по реализации основных положений ЗОЖ; 
– выяснить объективные характеристики здоровья и здорового образа жизни и их влияние на 

формирование духовной культуры общества; 
– изучить основные причины ухудшения здоровья людей и трудности в воспитании привычек и 

принципов здорового образа жизни в современных условиях; 
– раскрыть основные теоретические и практические подходы формирования ЗОЖ в системе 

образования, особенно в педагогических вузах. 
Проблема здоровья всегда интересовала исследователей, ученых и педагогов прошлого. 
Изложение основного материала. Выдающийся швейцарский педагог И. Г. Песталоцци разработал 

теорию элементарного образования, сущностью которой является природосообразное, гармоничное 
развитие умственных, физических и нравственных сил ребенка. И. Г. Песталоцци был убежден, что 
овладение физическими навыками содействует нравственному и умственному развитию, поэтому 
огромную роль в своих трудах он отводил элементарному физическому образованию, которое должно 
строиться на природосообразных началах и играть положительную роль в оздоровлении народа. 
Заслугой Песталоцци в области физического воспитания можно считать введение гимнастики в школу в 
качестве особенного учебного предмета (И. Г. Песталоцци). XVIII век – важный период отечественного 
Просвещения. Яркой личностью этого времени являлся М. В. Ломоносов, который много внимания 
уделял комплексному исследованию проблем человека с позиции психологии, физиологии, педагогики. 
По его мнению, именно такой подход позволял получать объективные данные о человеке, необходимые 
для педагогов. В работе ''О сохранении и размножении российского народа'' ученый показал роль 
наследственности в появлении здорового поколения, обозначил влияние среды на личность, обратился к 
проблемам нравственного, полового воспитания молодого поколения. 

Ученый считал, что для успешного воспитания детей необходимо наличие крепкой, счастливой 
семьи, вовлечение молодых людей в трудовую деятельность. М. В. Ломоносов в своих трудах придавал 
особое значение образу жизни студенческой молодежи. Автор предъявлял высокие требования к 
соблюдению элементарных гигиенических норм студентами, следил за режимом и рационом питания в 
общежитиях с учетом возрастных особенностей студентов, уделял большое значение труду, не 
приветствуя праздный образ жизни (В. П. Казначеев, Н. А. Склянова, В. В. Иванов). 

С развитием высшего образования в конце XIX – начале XX века проблема образа жизни и здоровья 
студенческой молодежи стала еще более актуальной. Рекордный рост численности студенчества 
происходил на фоне плохого состояния здоровья и роста заболеваемости среди студенческой молодежи. 

Основоположник научной педагогики К. Д. Ушинский писал, что педагогика – это искусство, 
опирающееся на знание человеком антропологических наук, к которым относится анатомия, физиология, 
психология, патология человека. В своих трудах К. Д. Ушинский показал влияние физических 
упражнений, закаливания и других факторов образа жизни на здоровье человека. Высокие требования К. 
Д. Ушинский предъявлял к личности будущего педагога. Так, для поступающих на педагогические 
курсы требовалось не только высокая образованность и знание языков, но и ''безукоризненная 
нравственность и одобрительный образ жизни'' (К. Д. Ушинский). 

Гармоническое всестороннее развитие человеческого организма в качестве важнейшей цели 
воспитания и образования рассматривал П. Ф. Лесгафт. Он указывал на тесную взаимосвязь между 
умственным и физическим развитием: ''Умственный рост и развитие требуют соответствующего 
развития физического''. В разработанной им системе физического образования, физическое развитие 
неразрывно связывается с духовным, нравственным, эстетическим. Само физическое упражнение как 
целенаправленное действие, по мнению П. Ф. Лесгафта, является элементом психофизического процесса. 
В физическом и духовном развитии ребенка автор решающее значение придавал воспитанию, отвергая 
какую бы то ни было наследственную обреченность. По Лесгафту, только темперамент человека, т. е. 
сила и быстрота его проявлений является наследственным. Условия же воспитания порождают 
индивидуальные различия. Тип ребенка, его характер не наследуется, а формируется влияниями среды, 
воспитания и самодеятельности ребенка. В первые семь лет жизни ребенка семейное воспитание играет 
особо важную роль. Лесгафт считал, что семья дает ребенку именно то, что не могут дать общественные 
дошкольные учреждения. Однако, влияние школы на детей еще могущественнее, чем влияние семьи и 
отрицательные черты семейного воспитания, по мнению автора, должны исправляться школой. 

П. Ф. Лесгафт разработал оригинальную систему физического образования, связал ее с умственным, 
нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием. Для ее осуществления он предложил новую 
систему подготовки педагогических кадров по физическому образованию, которую он внедрил на курсах 
в Петербурге (П. Ф. Лесгафт). 
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Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский в своих трудах говорил о необходимости всестороннего и 
гармоничного развития личности и постоянно подчеркивал, что: ''... забота о здоровье – это важнейший 
труд воспитателя''. По мнению В. А. Сухомлинского, плохое состояние здоровья, наличие каких-либо 
заболеваний, недомоганий являются причиной неуспеваемости, замедленного мышления, плохой работы 
на уроке и дома, и ликвидировать эти причины возможно только ''совместными усилиями матери, отца, 
врача и учителя''. В. А. Сухомлинский писал: ''Забота о человеческом здоровье... – это не просто комплекс 
санитарно-гигиенических норм и правил... Это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил''. Главное условие многогранного физического, интеллектуального, 
эстетического воспитания ребенка автор видел в предупреждении болезней и склонностей к заболеваниям, 
во всестороннем укреплении здоровья (В. А. Сухомлинский, 1982). Необходимость укрепления здоровья и 
формирования здорового образа жизни молодежи подчеркивали выдающиеся врачи М. Я. Мудров, 
С. Ф. Хотовицкий, Н. И. Пирогов, Г. А Захарьин, которые многократно указывали на первостепенное 
значение профилактических мероприятий в медицине. Основы гигиены детей и подростков заложены в 
трудах А. П. Доброславина, Ф. Ф. Эрисмана, где так же подчеркивается роль профилактики.  

Широкая разработка и осуществление политики укрепления здоровья и профилактики относится к 70-м 
годам XX века, когда была принята серия документов ВОЗ ''Здоровье для всех к 2000 году''. В 80-х годах ВОЗ 
была разработана интегральная программа профилактики неинфекционных заболеваний (Н. В. Вартапетова). 

Для сферы здравоохранения разработана солидная организационно-нормативная база, обеспечивающая 
деятельность в сфере пропаганды ЗОЖ, однако, отсутствие централизованного финансирования фактически 
сводит на нет практическую реализацию данных документов. В связи с этим многократно возрастает роль 
системы образования в гигиеническом воспитании и образовании детей и молодежи. 

Повышение роли формирования здорового образа жизни в современном обществе обусловлено тем, 
что в настоящее время изменился профиль патологии с преобладанием хронических неэпидемических 
болезней, в возникновении которых решающую роль играет образ жизни (Ю. П. Лисицын). Это 
системный кризис общества, снижение жизненного уровня населения, физиологические и 
психологические особенности юношеского возраста, а также особенности современной молодежной 
субкультуры (культ кумиров, мода на наркотики, миф об относительной безопасности ''легких'' или 
вовлекающих наркотиков) обеспечивают рекламу наркотиков и снижают порог страха перед их 
применением. Мы согласны с мнением о том, что девиантное поведение – это системное явление, в 
формировании которого участвуют исторические, макросоциологические, социально-психологические и 
индивидуально-личностные факторы (Л. М. Зюбин, Е. П. Ильин, Ф. Патаки). В связи с этим и проблема 
формирования ЗОЖ является комплексной междисциплинарной задачей. Поэтому, наряду с дальнейшим 
развитием служб лечебной сети, необходимо внедрение широкой программы профилактических и 
оздоровительных мероприятий. Основными исполнителями национальных программ профилактики 
острых неинфекционных заболеваний должны быть государство, коллектив, семья, человек. Все они 
между собой тесно связаны и зависят друг от друга. В то же время у каждого имеются самостоятельные, 
независимые способы влияния на здоровье (И. А. Гундаров, С. В. Матвеева). 

Несомненно, сформированность мотивации на ЗОЖ является ведущим фактором эффективности 
гигиенического образования. Воспитание личности не должно ограничиваться передачей субъекту 
определенной суммы знаний. Без нахождения человеком личностного смысла данное знание не способно 
побуждать к деятельности. Большое значение в формировании определенного стиля жизни детей и 
молодежи имеют ценностные ориентации. Вузовское образование должно создавать благоприятные 
условия для формирования мотивации на здоровую, продолжительную, полноценную жизнь, воспитание 
культуры здоровья и бережного отношения к нему. Ценностные ориентиры способствуют точному 
целеполаганию и проектированию деятельности, определяют приоритеты и критерии педагогического 
процесса, направляют педагогическую деятельность и общение участников педагогической системы. 

В систему современного образования, по мнению И. Д. Лушникова, необходимо включить 
государственные, национальные, семейные, общечеловеческие и личностные ценности. К личностным 
ценностям автор относит и здоровье человека. В контексте нашего исследования, наиболее значимыми 
являются такие экзистенциальные ценности, как ценность жизни и здоровья. 

Поскольку ценности определяют сознание, мировоззрение и поведение личности, то в процессе 
формирования педагога-профессионала следует уделять этой проблеме соответствующее внимание. 
В. Н. Ирхин отмечает как приоритетную ценность здоровье учителей и учащихся. И если мы ведем речь 
о ценности здоровья, то должны найти способ доказать эту ценность студентам в учебном процессе. 
Преподаватель вуза должен ориентироваться на оказание студенту как личности и будущему 
специалисту высококвалифицированной помощи в его способности ставить и решать многообразные 
задачи его жизни и здоровьесберегающей педагогической деятельности. Важной задачей вузовского 
образования является пропаганда здоровья. Пропаганда здоровья – это широкое поле деятельности, 
включающее обеспечение формирования ЗОЖ и информацию, направленную на пропаганду здоровья. 
Пропаганда здоровья включает повышение осведомленности о персональном и общественном здоровье, 
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возможные изменения в поведении и отношении к здоровью, а также поиск альтернатив в укреплении 
здоровья (И. В. Поляков с соавторами). 

Используя зарубежную терминологию, можно сказать, что валеопропаганда имеет задачи: ''стать 
осведомленным''; ''повысить знания'', ''повысить мотивацию''; ''выучить навыки''. Валеопрактика должна: 
''использовать навыки по изменению поведения''; ''внедрить изменения в стиль жизни''; ''поддерживать 
изменение в поведении''. Таким образом, валеопропаганда без валеопрактики как дерево, не давшее плоды. 

В целом, пропаганда здоровья относится к сфере социального маркетинга, которая у нас в стране пока 
еще не достигла должного уровня. Решение проблем планирования программ валеологического 
воспитания и образования на уровне региона во многом зависит от согласованных, взаимных усилий 
органов управления здравоохранением и образованием. Здесь, особенно в условиях небольших городов, 
на селе необходимо планирование и внедрение общих направлений деятельности в сфере 
валеопропаганды и первичной профилактики, как в системе ''службы здоровья'', так и в учреждениях 
''службы болезни'' (П. П. Горбенко). 

Студенты – это будущее нации, определяющее ее благополучие, ее экономическое и духовное 
процветание, это особая социальная группа, специфическая общность людей, объединенных институтом 
высшего образования. Она имеет характерные, ярко выраженные черты, определяющие ее 
аксиологические установки, связанные как с процессом обучения в высшей школе, так и с получением 
профессионального образования. 

Несмотря на большое число исследований по проблемам формирования ЗОЖ студентов, в 
большинстве педагогических вузов программы и организация валеологического образования не имеют 
четкой методологической базы, не поддержаны учебно-методическим обеспечением (Е. В. Волынская). 

В. Н. Касаткин указывает, что недостатком многих программ является ориентация на получение 
информации о здоровье, а не на изменение поведения студентов и закрепление навыков ЗОЖ. Мы 
согласны с мнением автора о том, что оценка эффективности обучения здоровью пока не отработана ни в 
Украине, ни за рубежом. Положительную динамику здоровья можно ожидать в течение длительного 
наблюдения. В качестве промежуточного критерия предполагаются активное формирование позиции 
будущего педагога, переход от персональной концепции ''Здоровье – это данность'' к убеждениям 
''Здоровье завоевывается'' и ''Здоровье есть способность к развитию''. 

Для совершенствования процесса формирования ЗОЖ будущих учителей нужно учитывать 
положение о том, что образование должно формировать новые личностные качества студента. А именно 
– критическое отношение к себе, своим стереотипам и привычкам, осознание необходимости 
преодоления костных взглядов, формирование новых ценностных ориентаций, более гибкого мышления, 
установок на диалог и сотрудничество. 

В структуру основных направлений по реализации педагогических условий нами были включены не 
только учебная, но и воспитательная, и научная составляющие, которые позволили создать целостную и 
динамичную модель формирования у студентов готовности к реализации ЗОЖ. 

Для осуществления исследования формирования готовности студентов к реализации ЗОЖ мы 
обозначили категории, которыми оперировали в процессе работы. Понятийный аппарат исследования 
составили такие основные категории, как здоровье, здоровый образ жизни студента, педагогические 
условия, образовательная система, готовность студентов к реализации ЗОЖ. 

К факторам образа жизни, формирующим здоровье, относятся: отсутствие вредных привычек, 
двигательная активность, рациональное питание, стрессоустойчивость, стремление к духовно-
нравственному совершенствованию и реализации творческого потенциала, контроль за средой 
жизнедеятельности, оздоровительные процедуры, медицинский контроль, соблюдение правил личной и 
общественной гигиены, контроль сексуальных взаимоотношений и межличностных отношений, 
овладение приемами психической саморегуляции. Особенности повседневной жизни человека, 
охватывающие его трудовую деятельность, быт, формы использования свободного времени, 
удовлетворение материальных и духовных потребностей, участие в общественной жизни, нормы и 
правила поведения – все это характеризует образ жизни (Н. В. Максимова). 

С психолого-педагогических позиций, нам близким является определение С. Л. Рубинштейна, который 
обозначает образ жизни как единство и взаимопроникновение образа действий с объективными условиями 
существования. В свою очередь, образ действий формируется в работе, учении, труде, которые 
способствуют выработке различных способностей и черт характера на основе врожденных задатков.  

По мнению А. Г. Асмолова, образ жизни можно рассматривать как источник развития личности, 
который в ходе жизни превращается в ее результат. Ученый определяет образ жизни как: ''совокупность 
типичных для данного общества, социальной группы или индивида видов жизнедеятельности, которые 
берутся в единстве с условиями жизни данной общности или индивида''.  

Образ жизни включает четыре категории: экономическая – ''уровень жизни''; социологическая – 
''качество жизни''; социально-психологическая – ''стиль жизни''; социально-экономическая – ''уклад 
жизни'' (Ю. П. Лисицын).  
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Образ жизни формируется у человека в течение всей жизни. Обычно, говорят о здоровом или 
нездоровом образе жизни, видя в этом сознательно совершаемые человеком действия, которые могут 
привести либо к сохранению и укреплению здоровья, либо к возникновению различных заболеваний. 

Здоровый образ жизни – категория, соотносимая с философскими идеалами – представлениями о 
достойном человека образе жизни, с социальными потребностями и возможностями общества на каждом 
конкретном этапе его развития, с медицинскими критериями оценки здоровья, как физического, так и 
психического и нравственного. К здоровому образу жизни можно отнести все то, что через деятельность 
по оздоровлению условий жизни способствует выполнению людьми их функций в благоприятных для 
здоровья условиях. 

Понятие ''здоровый образ жизни'' трактуется учеными различно. Проанализировав работы 
И. И. Брехмана, Б. А. Воскресенского, Д. А. Изуткина, Ю. П. Лисицына, Н. К. Смирнова и др. мы 
выделили два подхода к формированию понятия ЗОЖ. Во-первых, определение ЗОЖ как типичной 
формы жизнедеятельности, позволяющей человеку укрепить его адаптивные возможности, полноценно 
выполнять социальные функции, достичь активного долголетия. Второй подход ограничивается 
перечислением условий здорового образа жизни человека. К таким условиям относят правильно 
организованный, физически оптимальный труд, нравственное воспитание, психогигиену, физкультуру, 
закаливание, отказ от вредных привычек, экологическое воспитание. 

С учетом этого, сущность здорового образа жизни заключается в том, что это научно обоснованный, 
культурный, наиболее рациональный в конкретных условиях образ жизни, обеспечивающий здоровье, и 
осознанный личностью как жизненная необходимость. К отличительной черте феномена здорового 
образа жизни относятся его неразрывная связь с общей культурой личности и формирование 
способности удовлетворять в разумных пределах свои потребности. Являясь базовой ценностью 
человека, здоровый образ жизни обеспечивает биологический потенциал жизнедеятельности организма, 
создаёт предпосылки для гармоничного развития личности. 

Здоровый образ жизни становится феноменом общественной жизни. Исходя из этого, здоровый образ 
жизни может быть определен как: ''Система жизни, в которой эти требования удовлетворяются в 
достаточной степени и в оптимальном режиме, что позволяет сохранить здоровье на безопасном уровне'' 
(Н. А. Евстратова). 

Анализ основных категорий, используемых для изучения выбранной нами темы (здоровье, образ 
жизни, готовность) позволил нам дать следующее определение понятия ''готовность студентов к 
реализации ЗОЖ'', применительно к будущим педагогам. Готовность студентов педагогического вуза к 
реализации ЗОЖ, мы понимаем как: интегральное личностное образование, формирующееся в процессе 
целенаправленной подготовки и позволяющее будущим педагогам осуществлять личную а, в 
перспективе, и профессиональную здоровьесберегающую деятельность. Готовность студентов 
педагогического вуза к реализации ЗОЖ мы рассматриваем с одной стороны, в контексте готовности 
студента к личностному развитию, с другой стороны, как готовность к будущей педагогической 
деятельности. Эти составляющие готовности взаимосвязаны между собой, поскольку 
здоровьесберегающее поведение педагога является главным условием эффективности его 
профессиональной деятельности в сфере ЗОЖ. 

Систему формирования у студентов готовности к реализации ЗОЖ мы рассматриваем как 
образовательную систему, включающую (по Н. В. Кузьминой): цели подготовки специалистов, 
профессорско-преподавательский состав высшей школы, содержание обучения, средства педагогической 
коммуникации, состав студентов, критерии оценки качества образования. Исходя из вышесказанного, 
формирование ЗОЖ будущего педагога рассматривается нами как целенаправленный процесс обучения 
основам здоровья и воспитания культуры здоровья с целью развития готовности студентов к 
деятельности в сфере здорового образа жизни. Данное определение обозначает обучающую и 
воспитывающую составляющие этого процесса, а также главную цель, критерий и результат 
формирования ЗОЖ – готовность студента к здоровьесберегающей деятельности. Более подробно 
содержание этого понятия, также как и категории ''педагогические условия'' и ''система формирования у 
студентов готовности к реализации ЗОЖ'', будут описаны ниже. 

Потребности в формировании готовности студентов к реализации ЗОЖ во многом определяются 
исходным уровнем сформированности у студентов ценностей, знаний, умений и навыков в сфере 
здорового образа жизни. 

Одной из ведущих проблем формирования у студентов готовности к реализации ЗОЖ является 
воспитание ценностных ориентации на здоровую жизнь. И. А. Зимняя, Б. Н. Бондаренко, Н. А. Морозова, 
(1998) рассматривая систему ценностей у студентов вузов, указывают, что респонденты относят 
''здоровье'' к ценностям жизненного ''я''. Однако фактически в большинстве анализируемых ими 
ценностных ориентаций здоровье присутствует либо как предпосылка, составляющая часть, либо как 
условие таких ценностей, как жизнь, семья, труд, добро, чувства. Приведенные данные наглядно 
иллюстрируют проблемы, существующие в сфере воспитания здоровьецентричной системы ценностей у 
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детей и молодежи. А. Г. Маслоу писал, что, только лишившись здоровья, мы начинаем понимать его 
истинную ценность. 

Исходный уровень знаний студентов в сфере ЗОЖ определяется их гигиенической грамотностью. 
Знания в вопросах здоровья и здорового образа жизни включают в себя содержание понятия ''здоровья'', 
основные компоненты здоровья, уровни здоровья. Существенными являются знания студентов о том, что 
здоровье на 50 % зависит от образа жизни. Так, среди обследуемых нами респондентов, 88,3 % 
правильно ответили на этот вопрос. 

Знания основных видов и основных направлений профилактики заболеваний также являются 
важными для будущего педагога. Одним из показателей недостаточной грамотности студентов в этом 
направлении является то, что 30 % опрошенных нами студентов не знают, что избыточный вес – одна из 
частых причин возникновения заболеваний.  

Знания по вопросам профилактики аддиктивного поведения являются важным компонентом 
формирования у будущих учителей готовности к реализации ЗОЖ. Саморазрушающее поведение – 
табакокурение, алкоголизм, наркомания и токсикомания отрицательно воздействует на все компоненты 
здоровья: духовное, нравственное, эмоционально-психическое, физическое, сексуальное, а так же на 
социальное благополучие человека. Употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ, приводит к 
деградации личности, снижению интеллектуальных способностей, психическому и физическому истощению, 
эмоциональной неуравновешенности, утрате моральных установок и ценностей (Д. Н. Давиденко).  

Готовность к реализации ЗОЖ предполагает наличие у студентов знаний об основных группах 
факторов, формирующих здоровье. Ведущим здесь является понятие об образе жизни, о таких 
составляющих образа жизни, как: отношение к своему здоровью, питание, психологический 
микроклимат в семье и в студенческом коллективе, физическая активность, сексуальное поведение.  

История педагогики и медицины иллюстрирует богатый опыт исследований в области воспитания 
здорового образа жизни. Выводы выдающихся ученых, врачей, педагогов и психологов прошлого 
сохраняют актуальность и в наше время, находят развитие и продолжение в трудах современных 
исследователей. Многочисленные данные свидетельствуют о сохраняющемся неблагополучии в сфере 
здоровья студентов и определяют актуальность поиска новых путей формирования здорового образа 
жизни в условиях высших учебных заведений. 

Решение задач формирования у студентов готовности к реализации ЗОЖ имеет следующие проблемы и 
препятствия: нормативно организационные (отсутствие современных требований к образованию в области 
здоровья в ГОС); экономические (отсутствие необходимого финансового обеспечения); кадровые (отсутствие 
системы подготовки преподавателей вуза по данному направлению); психологические (низкий стартовый 
уровень мотивации студентов на ЗОЖ); отсутствие компьютерного мониторинга образа жизни и здоровья 
студентов; отсутствие системы охраны здоровья субъектов образования в вузе. В числе субъективных 
проблем можно выделить низкую стартовую образованность студентов педагогического вуза в области 
здоровья, а также несовершенство требований к содержанию и организации учебного процесса по данному 
разделу в структуре профессиональной подготовки будущего педагога. 
Выводы:  
1. Здоровье и здоровый образ жизни гражданина определяется государством как социальный 

приоритет. Количественная и качественная составляющие человеческого ресурса – это основа 
сохранения и возрождения нации и страны в экономической, социальной и духовных сферах. 

2. При решении этих важнейших проблем необходимо опираться на идеи, теоретические положения и 
практические выводы выдающихся ученых и педагогов прошлого о здоровье человека и связанного с 
ним морального и духовного уровня личности и использовать этот опыт при разработке современных 
концепций здорового образа жизни. 

3. Основным направлением создания здорового образа жизни является формирование средствами 
образовательного и воспитательного процессов социально осознанного поведения человека, 
направленного на сохранение здоровья. 

4. Вся концепция образования, особенно в сфере обучения и воспитания педагогических кадров, 
должна быть ориентирована не только на социальную сущность человека, сохранение его моральной и 
духовной культуры, но должна способствовать сохранению и развитию здоровья и формированию 
навыков здорового образа жизни. 
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Парвадов Л. А., Чалабова Е. Ф.,Улановський А. Н. Педагогічний досвід і сучасні підходи щодо 
дослідження проблеми формування ЗСЖ у системі освіти. 

Статтю присвячено дослідженню педагогічного досвіду та сучасних підходів до проблеми формування 
ЗСЖ у системі освіти в умовах сучасного навколишнього середовища. Для осмислення цієї проблеми 
зроблено спробу вивчити якісно нові основи здоров’я та здорового способу життя різних соціальних 
груп, особливо студентської молоді, розглянути найбільш важливі причини погіршення їх здоров'я в 
суспільстві перехідного періоду та труднощів у вихованні принципів та звичок здорового способу 
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життя. У статті коротко розглянуто ідеї та погляди видатних педагогів минулого щодо проблеми 
здоров'я та морального рівня особистості, які можуть бути використані в формуванні сучасних 
концепцій здорового способу життя та їх практичної реалізації у процесі викладання природничо-
наукових дисциплін та фізичного виховання у вищих учбових закладах України. Зроблено висновки про 
необхідність вивчення та рішення цієї проблеми в комплексі викладання та виховання майбутніх 

педагогів, та як збереження фізичного та духовного здоров'я людини, її моральної культури, формування 
здорового способу життя у підростаючого покоління є найважливішою задачею сучасної цивілізації. 

Ключові слова: духовний світ, вплив викладача, студентська молодь, педагогічна діяльність, 
модернізація освіти. 

Parvadov L. A., Chalabova E. F., Ulanovskiy A. M. The Pedagogical Experience and Modern Approaches to 
the Study of the Issue of Healthy Lifestyle Formation in the System of Education. 

The article investigates the pedagogical experience and modern approaches to the problem of formation of 
healthy lifestyle in the education system in the modern environment. The society's demand in upbringing the 
healthy and harmonically developed personality is rationale as never before. The formation of the children 

and youth's healthy way of life (HWL) plays the great role in this process. The formation of HWL in the 
context of the pedagogical technology of the health preservation and the provision of the high effectiveness 

and productivity of the academic year in the Higher Educational Institutions is the most important problem of 
pedagogy of the higher school. Health and teaching are interrelated and intercorrelated: the better is a 

student’s health, the more productive teaching is, or otherwise the final goal of teaching loses its true sense 
and value. In spite of obviousness of the above-said, the pedagogical process in the majority of educational 
institutions is health-ineffective. Many scientists emphasize the catastrophic deterioration of the student's 

youth health state. The aims of the research are: to consider famous pedagogues' views of the past about the 
problems of health and healthy way of life, as well as their recommendations on the realization of the basic 

provisions of HWL; to find out the objective characteristics of health and healthy way of life and their 
influence on the formation of the society's spiritual culture; to study the basic reasons of deterioration of 

human health and difficulties in upbringing the habits and principles of healthy way of life in modern 
conditions; to reveal the basic theoretical and practical approaches of formation of HWL in the system of 

education, in particular in the pedagogical higher educational establishments. To understand this problem, 
an attempt is adopted to study the qualitatively new grounds of health and healthy lifestyles of different social 
groups, especially young students, their health in the society in the transition and difficulties in raising habits 
and a healthy lifestyle. In this article we briefly discuss ideas and views of outstanding teachers of the past on 
health problems and the individual's moral level, which can be used in the formation of the modern concept of 

a healthy lifestyle, and their implementation in the teaching of science education and physical education in 
higher institutions in Ukraine. The citizen's health and healthy way of life are defined by the state as a social 

institute priority. Quantitative and qualitative constituents of the human resource are the basis for the 
preservation and revival of the nation and country in economic, social and spiritual areas. To solve these 
important issues it is necessary to rely on ideas, theoretical provisions and practical conclusions of the 

outstanding scientists and pedagogues of the past about human health and personal moral and spiritual level 
connected with it, and use this experience at the development of modern conceptions of healthy way of life. 
The basic direction of the creation of healthy way of life is the formation of the socially recognized human 
behaviour, directed at the preservation of health by means of educational and upbringing processes. The 

whole conception of education, particularly in the area of pedagogical staff's education and upbringing must 
be oriented not only on the human's social essence, preservation of his / her moral and spiritual culture, but it 
must promote to the preservation and development of health and the formation of habits of healthy way of life. 

Keywords: moral philosophy, teachers' influence, students, teaching activities, modernization of education. 
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ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА" 

У статті розглянуто загальні питання створення електронних бібліотек, зазначено переваги електронних 
бібліотек над традиційними бібліотеками. Описано головні відмінності електронних бібліотек від інших 

видів інформаційних систем та ключові ознаки електронних бібліотек. За допомогою понятійно-
термінологічного аналізу визначено та уточнено сутність поняття "електронна бібліотека". 

Ключові слова: електронна бібліотека, цифрова бібліотека, віртуальна бібліотека. 

Постановка проблеми. В умовах формування інформаційного суспільства надзвичайно важливим 
інструментом стійкого економічного й соціального розвитку є забезпечення публічного (у тому числі 
віддаленого) доступу до соціально значимої інформації, передусім, наукового, освітнього і культурного 
характеру. Завдяки розвитку інформаційних технологій і засобів передавання даних можливі якісні зміни 
у вирішенні одного з головних завдань, яке стояло перед людством, – збереження даних з метою їх 
передавання. Нові інформаційні технології дали можливість для розв'язання проблеми створення сховищ 
інформаційних ресурсів, їх організації, доступу до них користувачів. Усе це спонукало появу, у певному 
розумінні синтетичного напрямку – електронних бібліотек, який об’єднав фахівців у галузі 
інформаційних технологій, бібліотекарів, представників музеїв і архівів, видавців. Вирішення цих питань 
відображено нині в цілеспрямованій державній політиці України щодо інформатизації суспільства. На 
сьогодні це чинні документи: Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної 
складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 
Україні ", документ 928/2000 (редакція вiд 31.07.2000), схвалена 23 грудня 2009 року (остання редакція 
04.08.2010 на пiдставi 675-2010-п) Концепція Державної цільової національно-культурної програми 
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека – XXI ", метою якої є підвищення 
ефективності використання, забезпечення доступності документів, які зберігаються у бібліотечних, 
архівних і музейних фондах; а також схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 
серпня 2010 р. № 1722-р. Концепція Державної цільової програми "Сто відсотків " на період до 2015 
року. Зокрема, в останньому документі визначені шляхи і способи розв’язання таких задач, як створення 
системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських 
надбань, створення єдиного освітнього середовища й інформаційної інтеграції освітніх ресурсів. 
Мета дослідження – розглянути специфіку формування електронних бібліотек, проаналізувати та 

уточнити базове поняття дослідження "електронна бібліотека". 
Виклад основного матеріалу дослідження. Поява нових ЕБ, збільшення числа збережених у них 

документів і підвищення якості ресурсів і сервісів, які вони надають, сприяє розвитку науки, полегшує, а 
іноді просто відкриває єдиний можливий доступ до джерел даних для людини, яка може представити 
плоди своєї діяльності для найширшої аудиторії. У наш час немає універсальної ЕБ, яка б підтримувала 
всі вимоги й очікування користувачів і груп користувачів. Нині існує велика кількість систем в галузі ЕВ, 
які варіюються від систем репозиторій (сховищ) до складних систем, заснованих на нових технологіях. 
Аналіз бібліотечних систем [1-3] показує їх різнорідність на декількох рівнях:  

• на рівні інформаційної моделі, яку вони забезпечують; 
• на рівні архітектури, яку ці системи підтримують; 
• на рівні підтримки користувачів (і груп користувачів); 
• на рівні функціональних можливостей ЕБ.  
Стрімкий розвиток електронних цифрових технологій багато в чому змінив напрям діяльності 

бібліотек і радикально змінився погляд на бібліотеку в сучасному світі. Усе частіше в наукових джерелах 
використовуються поняття: електронні інформаційні ресурси, цифрові документи, електронні бібліотеки.  

Нові системи ЕБ, що існують у наш час, характеризуються такими ключовими особливостями [4: 32-48]: 
• насамперед, це інформаційні системи, тобто системи збереження, обробки і передавання даних; 
• по-друге, це системи, що підтримують саме електронні документи (ресурси) різного типу; 
• і, нарешті, важливим моментом сучасного поняття ЕБ є те, що такі системи працюють у 

глобальних інформаційних мережах передавання даних. 
На думку П. М. Лаппо і А. В. Соколова, які об’єднали спільне в існуючих визначеннях, присвячених 

електронним бібліотекам: 
• електронна бібліотека не є єдиним цілим;  
• електронній бібліотеці властива технологія для зв'язку ресурсів багатьох ЕБ і інформаційних служб;  
• електронна бібліотека, що складається з багатьох ЕБ і інформаційних служб, "прозора" для 

кінцевого користувача; ціль створення електронної бібліотеки – забезпечення універсального доступу до 
даних та інформаційних служб;  

• фонди електронної бібліотеки не вичерпуються тільки ідентифікаторами документів-об'єктів, вони 
містять електронні об'єкти, які не можуть бути представлені або поширюватися в друкованій формі. 
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Порівняно з традиційними бібліотеками електронні мають такі переваги [5]:  
• доставляють інформацію користувачеві на місце її замовлення – достатньо мати комп'ютер, 

підключений до комп'ютерної мережі;  
• надають більше можливостей щодо пошуку відомостей і їх опрацювання, оскільки практично 

будь-яке слово в тексті може бути пошуковим виразом;  
• надають можливість спільного використання певної інформації, що значно спрощує завдання 

фізичного дублювання маловикористовуваних матеріалів, а також забезпечує доступ до унікального 
документа, для роботи з яким раніше потрібно було приїхати в сховище, де він знаходиться;  

• надають бібліотекам і архівам можливість забезпечити широкий доступ користувачів до своїх 
фондів за допомогою подання їх в комп'ютерній мережі; надають можливість бібліотекам постійно 
підтримувати свої інформаційні ресурси в актуальному стані, оскільки оновлення електронної версії 
документа простіше, ніж друкарської;  

• інформація доступна цілодобово і повсюдно; інформаційні матеріали можуть бути подані в різних 
форматах (текст, база даних, діаграма). 

Основним принципом, відповідно до якого головною відмінністю ЕБ від інших видів інформаційних 
систем, є здатність ЕБ накопичувати і використовувати (наприклад, поширювати) дані у вигляді 
документів. Внаслідок відносної новизни даного поняття ще немає загальноприйнятого визначення, 
однак можна виділити декілька ключових ознак електронних бібліотек [1]:  

• ЕБ є комп'ютерною системою і керування ресурсами здійснюється за допомогою додатків, які 
працюють на комп'ютері; система перебуває у всесвітньому інформаційному просторі – взаємодія з 
системою можлива через мережу на будь-якому рівні (користувальницькому, службовому, 
адміністративному);  

• система зберігає не тільки дані (тобто документи), але і метадані, тобто "дані про дані" (про зміст 
документів і їх структуру);  

• система зберігає дані різного типу (текст, зображення, відео) і може подавати дані в різних 
форматах (HTML, PDF і т. п.); 

• дані зберігаються в структурованому і систематизованому вигляді;  система каталогізує всю 
збережену в ній інформацію за єдиним уніфікованим форматом;  

• існують різні способи доступу до даних – перегляд, пошук, імпорт, експорт.  
Різні погляди на поняття ЕБ викликають і різні його тлумачення. Так М. Ю. Кадемія дає такі 

визначення поняття ''електронна бібліотека'': 
• сукупність електронних книг, які розміщені на одному або декількох мережевих серверах; 
• програмний комплекс, що забезпечує можливість накопичення і надання користувачеві на основі 

засобів ІКТ повнотекстових електронних інформаційних ресурсів, забезпечений власною системою 
документування і безпеки. 

Автори Проекту концепції електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України 
зазначають, що електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що дозволяє накопичувати, 
надійно зберігати й ефективно використовувати різноманітні колекції електронних повнотекстових 
документів, які доступні в зручному для користувача вигляді через глобальні мережі передавання даних. 

Науковці зазначають, що як синоніми терміну "електронна бібліотека" використовуються терміни 
"цифрова бібліотека" і "віртуальна бібліотека". З огляду на форми подання даних термін "цифрова 
бібліотека" більш точний, ніж "електронна бібліотека", оскільки всі матеріали, що зберігаються в такій 
бібліотеці, попередньо так чи інакше оцифровуються, тобто мають цифровий, дискретний характер. 
Характером подання даних у цифровій (електронній) бібліотеці обумовлюються її потенційні 
можливості, недоліки і форми роботи з нею.  

Термін "віртуальна бібліотека", на думку К. Генієвої, використовується для визначення загалу 
інформаційних джерел, які є доступними через глобальні комп’ютерні мережі, що в сукупності 
утворюють мережу Інтернет [6: 3]. Тобто автор зазначає, що "віртуальна бібліотека" не має єдиного 
місцезнаходження, її ресурси розподілені по всьому світу. Інформаційний потенціал "віртуальної 
бібліотеки" перевищує документні ресурси будь-якої книгозбірні і постійно збільшується. Як зазначає 
дослідник В. Фокєєв, "електронна (віртуальна) бібліотека – бібліотека машинозчитуваних носіїв 
інформації, яка функціонує в електронному середовищі" [7: 263]. Варто зазначити, що ряд авторитетних 
бібліотекознавців вважає використання терміну "віртуальна бібліотека" недоречним через його 
метафоричність [8]. Об’єднання в сучасній бібліотеці історично традиційних функцій, використання 
електронних ресурсів і сервісів, а також упровадження нових альтернативних технологій, якісна 
організація і наявність усіх інформаційних ресурсів – це, на думку науковців, головні ознаки "гібридної 
бібліотеки" [9]. Такий процес свідчить про те, що створення гібридної бібліотеки не розглядається в 
контексті надання яких-небудь спеціалізованих послуг, а дозволяє змінити погляд на саму ідею 
бібліотеки, що передбачає надання цифровим і друкованим матеріалам однакового статусу. Тому Т. 
Кузьмішина зазначає, що в закордонних проектах визнається факт існування гібридної бібліотеки як 
найбільш ефективної форми існування бібліотеки сьогодні, в якій паралельно використовуються різні 
джерела інформації, розвивається інтегрована система послуг і технології обслуговування взаємодіють 
одночасно у двох середовищах –друкованому та електронному [10: 5]. 



Н. С. Прилуцька. Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека" 

 133 

Під "цифровою бібліотекою" розуміють бібліотеку, в якій вся інформація зберігається в 
оцифрованому вигляді, або створена цифровими методами, вся інформація зберігається на дисках, 
дискетах та не передбачає наявності документів на традиційних носіях. Тобто в цьому визначенні 
наголошується на технології виготовлення документів [11: 14]. 

А. Антопольський вважає, що на відміну від віртуальної, електронна бібліотека може розглядатися як 
зібрання електронних текстів (даних), які належать тій або іншій організації (або окремій особі), що 
виражається у їхньому розміщенні на конкретному web-сайті, який має постійну адресу в мережі 
Інтернет. Якщо порівнювати визначення "електронна бібліотека " та "цифрова бібліотека", то Е. Сукіасян 
вважає, що термін "електронна бібліотека ", вживаний у російському бібліотекознавстві, є більш 
доцільним з точки зору повноти охоплення ознак цієї нової форми бібліотеки.  

Проведений структурний аналіз наведених визначень свідчить, що переважна більшість науковців 
вважає, що електронна бібліотека – це інформаційна система. Тому, узагальнюючи два з поданих 
елементів визначення, зазначимо загальне, наявне у більшості з наведених визначень: електронні 
бібліотеки – це впорядкований фонд електронних документів, насамперед, текстових, який реалізується у 
вигляді складних бібліотечно-інформаційних систем. Наступну ознаку електронних бібліотек 
характеризують такі елементи визначень, як єдина ідеологія структуризації і доступу; комплекс 
програмно-технологічних засобів, що реалізують функції створення, використання й зберігання фонду; 
єдиний інтерфейс доступу, який забезпечується програмними засобами з єдиного пункту за допомогою 
глобальної інформаційної мережі. Серед цих понять найбільш широким є поняття "структуризація і 
доступ", яке передбачає як організацію фонду електронних бібліотек за певною методикою, так і 
доступність його через телекомунікаційні мережі. 

В одному із проаналізованих визначень акцентовано увагу на функціональному аспекті електронної 
бібліотеки і підкреслено не збереження матеріалу, а обслуговування користувачів незалежно від місця 
знаходження його або ресурсу. Але, варто зазначити, що питання збереження фонду електронних 
документів є також дуже важливим для бібліотеки. Отже, загальним в інтерпретації наведених елементів 
визначень досліджуваного поняття є те, що електронна бібліотека має певне цільове призначення та 
обслуговує локальних та віддалених користувачів.  
Висновки. Аналізуючи різні погляди і тлумачення поняття ''ЕБ'', ми в нашому дослідженні 

зупинились на такому визначенні електронна бібліотека – це розподілена інформаційна система, що 
дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних 
документів у зручному для користувачів вигляді через глобальні мережі передавання даних.  

Нині найперспективнішим способом інформаційного забезпечення науки й освіти є використання 
електронних бібліотек. Основною метою створення наукових ЕБ є забезпечення наукових досліджень, 
надання науковцям можливості ефективного доступу до інформаційних ресурсів. Основними завданнями 
створення освітніх ЕБ – забезпечення навчального процесу, надання користувачам можливості 
ефективного доступу до необхідних освітніх інформаційних ресурсів. На наступному етапі дослідження 
необхідно більш детально розглянути основні сервіси і науково-освітні ресурси електронної бібліотеки, 
оскільки вони є основними компонентами бібліотеки. 
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Прилуцкая Н. С. Понятийно-терминологический анализ понятия " электронная библиотека". 

В статье рассмотрены общие вопросы создания электронных библиотек, указаны преимущества 
электронных библиотек над традиционными библиотеками. Описаны главные отличия электронных 
библиотек от других видов информационных систем и ключевые признаки электронных библиотек. С 

помощью понятийно-терминологического анализа определена и уточнена сущность понятия 
"электронная библиотека". 

Ключевые слова: електронная библиотека, цифровая библиотека, виртуальная библиотека. 

Prilutska N. S. The Notional-Terminological Analysis of the Notion ''Electronic Library''. 

The article considers general issues of creating electronic libraries, indicates advantages of electronic libraries 
over traditional ones and describes main differences of electronic libraries from informational systems and key 
features of electronic libraries. Due to the notional-terminological analysis the essence of the notion ''electronic 

library'' is determined and clarified. 

Key words: electronic library, digital library, virtual library. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕРЕКЛАДАЧА НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ НАФТОГАЗОВОЇ СФЕРИ 

У статті з’ясовано різницю між перекладацькою компетенцією та перекладацькою компетентністю. 
Визначено основні складові перекладацької компетентності. З’ясовано труднощі, з якими стикаються 
науковці в процесі визначення перекладацької компетентності, пов’язані з складною природою перекладу 

як діяльності. Опираючись на погляди провідних мовознавців та запропоновані ними класифікації 
перекладацьких компетенцій, запропонована власна система компетенцій, оволодіння якими є 

необхідним для формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача. Проаналізовано 
систему вправ, спрямованих на формування перекладацької компетентності. 

Ключові слова: компетенція, підготовка фахівців, професійна компетентність. 

Постановка наукової проблеми та її значення. В будь-якому професійному середовищі ступінь 
виконання оцінюється відповідно до чітко визначених цілей та потреб, які вимагають високого рівня 
конкретної компетентності. Розвиток економіки, впровадження принципово нових технологій у 
виробництві, посилення міжнародної співпраці та багато інших факторів підвищують роль перекладача і 
значущість перекладацької професії у світі загалом. Потреба у висококваліфікованих спеціалістах з 
перекладу зростає з кожним днем, а, отже, й зростають вимоги до фахової підготовки майбутніх 
перекладачів. В цьому аспекті найважливішу роль відіграє перекладацька компетентність як ключове 
поняття у визначенні рівня професіоналізму перекладача. Формування перекладацької компетентності є 
основним завданням підготовки майбутніх фахівців у сфері перекладу. 
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Компетентнісний підхід включає в себе два основні 

поняття "компетенція" та "компетентність". Різні вчені по-різному визначають ці поняття. Поняття 
"компетентність" виступило предметом дослідження А. Хуторського, І. Зимньої, О. Овчарук, 
З. Підручної, О. Пометун та ін. Праці Є. Долинського, В. Комісарова, З. Підручної, Л. Латишева, 
Л. Черноватого та інших присвячені окремим аспектам фахової підготовки майбутніх перекладачів. 
Погоджуємося з А. Хуторським, який вважає, що компетенція – це сукупність взаємозв’язаних якостей 
особи (знань, умінь, навиків, способів діяльності), заданих по відношенню до визначеного кола 
предметів та процесів і необхідних для якісної продуктивної діяльності по відношенню до них. 
Компетентність, за А. Хуторським, – це володіння людиною відповідною компетенцією, включаючи її 
особисте ставлення до неї і предмета діяльності [1: 59]. 

Л. Латишев визначає перекладацьку компетенцію як сукупність знань, умінь та навичок, які 
дозволяють перекладачеві успішно вирішувати свої професійні задачі [2: 12].  

Серед вчених-лінгвістів немає єдиної точки зору стосовно компетенцій, які входять в професійну 
компетентність перекладача. Недостатньо досліджена й система вправ, спрямованих на формування ПК 
майбутнього перекладача. Метою даної статті є розкриття сутності поняття "перекладацька 
компетентність" та аналіз системи вправ, які сприяють її формуванню на основі перекладу текстів 
нафтогазової тематики. Для досягнення поставленої мети було визначено такі основні завдання: 
уточнити зміст поняття "перекладацька компетентність" та її компоненти; охарактеризувати систему 
вправ, спрямованих на формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача текстів 
нафтогазової сфери.  
Об’єкт дослідження – перекладацька професійна компетентність як ключовий елемент фахової 

підготовки майбутніх перекладачів. Предмет дослідження – складові ПК та методи формування її у 
майбутніх перекладачів.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. "Великий 

тлумачний словник сучасної української мови" визначає компетентність як властивість за значенням слова 
"компетентний", тобто як поінформованість, обізнаність, авторитетність, а компетенцію як а) добру 
обізнаність із чим-небудь; б) коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи (у своєму 
дослідженні ми опиратимемося на перше визначення) [3]. Поняття "компетентність" у деяких джерелах 
трактується як набута характеристика особистості, зокрема, як здатність останньої приймати самостійні 
рішення та діяти, спираючись на набуті знання і досвід. Іншими словами, компетентність розглядається як 
активний прояв компетенції, тобто як поняття, що є ближчим до "знаю як", аніж "знаю що" [4: 38]. 

Характерною рисою компетентності вважається контекстуальність, тобто неможливість її відриву від 
контексту діяльності, оскільки вона пов’язана із останньою. Рівень компетентності визначається 
ступенем оволодіння певними фаховими компетенціями та вмінням застосовувати їх на практиці.  
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Термін "перекладацька компетентність" є відносно новим і ще не досить поширеним серед 
перекладознавців. На протязі багатьох років з’являлися все нові і нові тлумачення цього терміна, які 
загалом зводяться до трактування перекладацької компетентності як "оволодіння системою базових 
знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення перекладу". Однак даний термін не слід плутати з 
терміном "перекладацька компетенція", адже остання є лише однією з багатьох складових 
перекладацької компетентності. Перекладацька компетентність – це складне поняття, яке вимагає 
наявності ряду компетенцій, без яких її неможливо досягти. Труднощі, з якими стикаються науковці в 
процесі визначення перекладацької компетентності, пов’язані з складною природою перекладу як 
діяльності. Переклад – це, теоретично, поліфункціональна діяльність, яка вимагає значно більше, ніж 
простого володіння кількома мовами. Однією з найбільш поширених помилок, що стосується перекладу 
технічних текстів, є думка, що будь-який фахівець з достатнім рівнем володіння іноземною мовою може 
не тільки відтворити текст цією мовою, а й перекладати. Хоча знання іноземної мови і є основною 
передумовою перекладу, воно не гарантує адекватності перекладу і його відповідності тексту-джерелу.  

Звідси слідує, що білінгви – це не завжди перекладачі, хоча знання іноземної мови є передумовою та 
основною перевагою в процесі навчання перекладу. На даному етапі дослідження доцільно визначити 
основні складові перекладацької компетентності – компетенції, володіння якими є запорукою 
професіоналізму перекладача і, як наслідок, успішної перекладацької діяльності. 

Р. Міньяр-Бєлоручев виділяє три види компетенцій: мовну, мовленнєву та лінгвокраїнознавчу [5: 
131]. В. Комісаров говорить про чотири компетенції: мовну, комунікативну, текстотворчу, технічну, а 
також про особисті характеристики, як складові професійної компетентності перекладача [6: 326]. Багато 
авторів говорять про провідну роль в перекладацькій діяльності соціокультурної та міжкультурної 
компетенції. М. Волчанська включає до перекладацької компетентності як мети навчання майбутніх 
перекладачів, такі складові: фахову, інтелектуальну, мовну, мовленнєву, семантичну, текстотвірну, 
інтерпретаційну та міжкультурну компетенції (посилання).  

Досить важко оцінити поняття, чіткого трактування якого немає ні серед лінгвістів, ні серед 
перекладачів. Тому, опираючись на всі вищеназвані погляди провідних мовознавців та запропоновані 
ними класифікації перекладацьких компетенцій, пропонуємо власну систему компетенцій, оволодіння 
якими є необхідним для формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача: 

1) мовна компетенція – володіння як мінімум двома мовами (рідною та іноземною), граматичними, 
термінологічними, синтаксичними та морфологічними нормами цих мов та уміння їх застосовувати; 

2) комунікативна компетенція – сукупність знань, умінь і навичок, необхідних фахівцю для 
здійснення мовного посередництва як в усній, так і в письмовій формі [7: 343]; 

3) текстуальна компетенція, яка виникає з і є безпосередньо пов’язана з мовною компетенцією і 
являє собою здатність визначати текстуальні риси, наприклад, технічної, правової чи філологічної галузі; 

4) предметна компетенція, яка походить від текстуальної, і означає обізнаність з тим, про що йдеться 
в конкретному тексті (ця компетенція поширюється на знання про світ (енциклопедичні знання) та 
професійні знання); 

5) соціокультурна компетенція або "фонові знання" – знання про національно-культурні особливості 
соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови: їх звичаїв, етикету, соціальних стереотипів, історії та 
культури, а також способів використання цих знань в процесі спілкування [8: 140]; 

6) технічно-технологічна компетенція – знання, уміння та навички, необхідні для здійснення 
перекладацької діяльності (стратегії перекладу, перекладацькі прийоми та трансформації); володіння 
комп’ютерними технологіями, пошук інформації в мережі Інтернет, володіння електронними 
словниками, вміння критично оцінювати знайдену інформацію; 

7) інтегративна компетенція – здатність мобілізовувати знання, уміння та навички, отримані зі своєї 
основної спеціальності і суміжних технічних дисциплін, і успішно застосовувати їх в процесі перекладу 
професійно орієнтованих текстів. Ця компетенція є фундаментальною для перекладачів професійно 
орієнтованих текстів, оскільки володіння спеціальністю та спеціальною термінологією рідною мовою 
допомагає правильно і точно зрозуміти вихідний текст і гарантує якісніший переклад; 

8) особистісна компетенція перекладача включає широкий спектр особистісних характеристик, які 
дозволяють успішне виконання професійної діяльності, таких як цікавість, логічне мислення, 
зосередженість, об’єм та розподілення уваги, швидка реакція, перцепція та увага, швидкісний перехід з 
одного завдання на друге, екстравертність. Перекладач повинен володіти широким науковим та 
культурним кругозором, мати знання з суміжних наук, мати жагу до знань, бути спостережливим, 
зосередженим, самокритичним, фізично витривалим, оскільки йому часто доводиться працювати в 
складних умовах, вміти швидко мобілізовувати ресурси своєї пам’яті, вміти ефективно розподіляти свій 
час та увагу, бути ерудованим та кмітливим. Під кмітливістю часто розуміють креативність – здатність 
до нестандартного мислення і знаходження нестандартних рішень в конкретній ситуації (в нашому 
випаду – це пошук необхідної інформації, лексичних відповідників, значень термінів, вирішення 
нестандартних перекладацьких проблем), продуктивну оригінальність мислення, яка сприяє свідомому 



М. В. Штогрин. Особливості формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача на основі 
текстів нафтогазової сфери 

 137 

розвитку та усвідомленню свого досвіду, критичне мислення.  Креативність – це не тільки "основа всіх 
професійних дій перекладача", а й його основна перевага. Креативність прямо пов’язана з особистісно-
психологічним портретом перекладача, з його життєвим досвідом, індивідуальною перекладацькою 
компетентністю [9: 14]. 

Формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача – це складний, тривалий, якщо 
не безперервний, процес, який включає багато компонентів та чинників. Бути білінгвом недостатньо. 
Потрібно постійно вдосконалювати навички володіння мови, вміння оперувати термінологією сфери, в 
якій перекладач працює. Як вже зазначалося раніше, формуванню перекладацької компетентності 
сприяють різноманітні системи вправ, виконання яких спрямоване на вироблення та тренування певних 
навичок перекладача. Лінгвісти по-різному класифікують ці вправи, маючи чітке уявлення про те, яку 
компетенцію покликана формувати та чи інша вправа.  

Система вправ для формування перекладацької компетентності може варіюватися, залежно від 
конкретної тематики та ситуації, проте існують такі вправи, обов’язковість виконання яких є 
беззаперечною. В даному контексті погоджуємося з вибором Карабана В. І. та Черноватого Л. М., які у 
своїй серії підручників для навчання практики перекладу у різних галузях людської діяльності роблять 
акцент на оптимізації системи вправ з метою підвищення ефективності навчання за рахунок його 
інтенсифікації [10: 4]. Автори пропонують виділяти такі цикли вправ: 

- Цикл 1, який включає введення та засвоєння іншомовної термінології за допомогою тексту 
конкретної тематики, який подається у лівій частині таблиці, в той час як у правій розташована власне 
незнайома термінологія. Далі запропоновані різноманітні рецептивно-продуктивні цілісні та операційні 
вправи, які спрямовані на закріплення термінів за обраною тематикою та сприяють розвитку 
контекстуальної догадки. Студентам надається можливість перекладати фрагменти тексту, а потім 
перевіряти власний переклад, порівнюючи його із запропонованим в таблиці.  

- Цикл 2-4, де навчання проводиться з використанням англомовних текстів, а вправи для усного 
перекладу знаходяться у додатках в кінці підручника.  

- Цикл 5 включає комплексне тренування вживання термінології текстів, де переважають вправи, в 
яких студентам пропонують навести еквіваленти термінів англійською і навпаки, заповнити пропуски у 
текстах словами, що є складовими вивченої термінології. Важливим є також те, що студентам надається 
можливість працювати в парах, таким чином вони поряд з іншими формують комунікативну та соціальну 
компетентність.  

- Цикл 6 включає перенесення навичок та умінь, які були набуті у попередніх циклах, на нові 
тексти, що відносяться до даної тематики, де студенти мають змогу прослухати, записати та перекласти 
нові незнайомі тексти двома мовами [10: 4]. 

Е. Поршнева пропонує власну систему вправ, спрямованих на формування перекладацької 
лінгвістичної компетенції. Вважаємо доцільним розглянути її, оскільки лінгвістична компетенція, на 
нашу думку, невід’ємна складова формування перекладацької компетентності. Отже, лінгвіст пропонує 
наступну класифікацію: 

1. вправи на розвиток навику контекстуальної здогадки;  
2. вправи завдання на розвиток навику компресії;  
3. вправи на трансформацію граматичної структури висловлювання;  
4. вправи на переформулювання і перефразування змісту;  
5. вправи на оперування синонімічними та антонімічними засобами;  
6. вправи на здатність спрогнозувати ситуацію (тобто завершити незакінчене висловлювання);  
7. вправи на вилучення і утримання в пам’яті основної отриманої візуально інформації;  
8. інтелектуальні ігри на ерудицію, на визначення понять [11: 35]. 
Формуванню перекладацької компетентності майбутнього перекладача на основі текстів нафтогазової 

тематики покликана сприяти система спеціально розроблених вправ, яка включає вправи для розвитку 
граматичної, лексичної, та власне перекладацької компетенцій. Ми вважаємо доцільним наголошувати на 
необхідності розширення словникового запасу за допомогою виконання спеціально розроблених вправ. 
Окрім того, важливо зосередитися на формуванні граматичної перекладацької компетенції, яка є чи не 
найважливішою після лексичної, оскільки допомагає правильно "оформити" і передати отриману 
іншомовну інформацію засобами рідної мови і навпаки. І, нарешті, остання компетенція, формування 
якої входить до поставлених перед нами завдань, це перекладацька компетенція, яка, очевидно базується 
на попередніх двох і має в своїй основі й інші, не менш важливі компетенції, як наприклад, 
комунікативну (вміння передавати інформацію, підбираючи адекватні еквіваленти, здатність 
переключатися з однієї теми на іншу), технічну (знання та вміння застосовувати перекладацькі 
трансформації, стратегії, приймати адекватні перекладацькі рішення, критично аналізувати власний 
перекладений текст).  

Отже, пропонуємо таку класифікацію вправ, спрямованих на формування перекладацької 
компетентності майбутнього перекладача у сфері перекладу нафтогазових текстів: 
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1. вправи на формування лексичної компетенції (перший тип вправ – в таблиці подано слова 
англійською мовою, їх еквіваленти українською та російською, другий тип – в таблиці в довільному 
порядку подано англомовні терміни та їх визначення і запропоновано поєднати термін та визначення); 

2. вправи на закріплення та тренування вивченої термінології (вводиться незнайомий текст, який 
містить слова, наведені в таблиці у вправі 1, за ним слідують питання до тексту); 

3. вправи на розуміння прочитаного тексту та окремих його частин (вправи типу "true/false", "fill in 
the gaps"); 

4. вправи на формування граматичної компетенції (коротко подається теоретичний матеріал про 
конкретне граматичне явище, характерне текстам нафтогазової тематики, далі слідують вправи на 
закріплення вивченого); 

5. вправи на формування перекладацької компетенції (усний та письмовий переклад речень та 
текстів з української на англійську і навпаки). 

Таким чином, перекладацька компетентність майбутнього перекладача – це складне поняття, 
структура якого складається з багатьох компонентів (компетенцій), формування та розвиток яких 
відбувається в безперервному процесі навчання та виконання цілої низки спеціально розроблених вправ. 
Запропонована в роботі система вправ допомагає розвинути перекладацьку компетентність майбутнього 
перекладача саме у нафтогазовій сфері, а тримані результати можуть стати основою для подальших 
досліджень в галузі підготовки майбутніх перекладачів.  
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Штогрин М. В. Особенности формирования переводческой компетентности будущего переводчика 
на основе текстов нефтегазовой промышленности. 

В статье установлено разницу между переводческой компетенцией и переводческой компетентностью. 
Определены основные составляющие переводческой компетентности. Выяснено трудности, с 

которыми сталкиваются ученые в процессе определения переводческой компетентности, связанные со 
сложной природой перевода как деятельности. Опираясь на взгляды ведущих языковедов и 

предложенные ими классификации переводческих компетенций, предложена собственная система 
компетенций, овладение которыми необходимо для формирования переводческой компетентности 
будущего переводчика. Проанализирована система упражнений, направленных на формирование 

переводческой компетентности. 

Ключевые слова: компетенция, подготовка специалистов, профессиональная компетентность. 

Shtohryn M. V. Peculiarities of Formation of Translation Competence of a Future Translator on the Basis of 
Texts of Petroleum Industry. 

The research deals with the analysis of the peculiarities of future translators’ translation competence formation 
on the basis of texts of petroleum industry. The research was carried out on the materials of the researches done 

by foreign and domestic scientists. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison 
have been used. The main constituents of translation competence are defined and described. Different 

approaches to the system of exercises for practicing translation competence are analyzed. The system of 
exercises aiming at translation competence formation is proposed and described. As a result it is proved that 

translation competence of future translator is a complex notion, the structure of which comprises many 
components, formation and development of which is done within the framework of continuous process and a 

series of specially developed exercises. The system of exercises proposed in the paper helps to develop 
translation competence of future translator in oil and gas industry, and the obtained results can become a basis 

for further researches in the sphere of training future specialists. 

Key words: competence, translation, future professionals, exercises. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті проаналізовано основні методичні підходи щодо ефективного забезпечення загальноосвітньої 
підготовки у закладах професійно-технічної освіти аграрного профілю. Обґрунтовано основні шляхи 

організації роботи викладача, який забезпечує зв’язки між елементами цієї підготовки та 
функціонуванням розвитку цієї системи загалом. Здійснено авторський аналіз організації методичної 
роботи у загальноосвітньому циклі аграрного ПТНЗ, її змісту, форм і методів з метою обгрунтування 

ефективних векторів забезпечення сучасного рівня викладання і підвищення якості навчання. 

Ключові слова: загальноосвітня підготовка, навчальний процес, міжпредметні зв’язки,  
самоосвітня діяльність. 

Актуальність дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює підвищення вимог до 
підготовки робітничих кадрів. Однією із головних причин означеної проблеми варто вважати 
недостатній рівень розвитку їх підготовки, зокрема загальноосвітньої, яка виступає однією із важливих 
особистісних якостей майбутнього професіонала, а її розвиток вимагає відповідного педагогічного 
забезпечення в процесі навчання у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ). 
Аналіз останніх публікацій. Здійснений нами аналіз наукової літератури свідчить про те, що 

більшість дослідників (М. Агапова, Р. Гуревич, М .Кадемія, Б. Клим, І. Козловська, П. Лузан, 
В. Лозовецька, Л. Нестерова, А. Пащенко, Л. Сушенцева та ін.), які здійснювали дослідження структури 
загальноосвітньої підготовки у закладах професійно-технічної освіти, зокрема аграрного профілю, 
пропонували вирішення проблеми її розвитку на засадах удосконалення дидактичних принципів на всіх 
етапах навчального процесу. Серед головних професійно-діяльнісних якостей особистості, необхідних 
для орієнтації у різноманітних ситуаціях навчання, дослідниками визначалися активність, ініціативність, 
відповідальність, самостійність, творчість, дисциплінованість тощо. Актуальною також видається, на їх 
думку, потреба розвитку в учнів професійно-технічних навчальних закладів здатності оволодівати 
новими технологіями, способами пошуку та користування навчальною інформацією, здатністю до 
самоосвітньої діяльності тощо. 

Незважаючи на вагомі теоретичні та методологічні напрацювання з цієї проблеми, існує низка 
невирішених питань, які пов’язані з питанням організації ефективної загальноосвітньої підготовки у 
ПТНЗ. Зокрема, недостатньо дослідженими в цьому аспекті є професійна спрямованість навчальних 
дисциплін та методичний супровід викладача для оволодіння учнями знаннями на належному рівні.  
Метою статті є розгляд різноманітних методичних підходів до забезпечення ефективної 

загальноосвітньої підготовки у закладах професійно-технічної освіти аграрного профілю. 
Виклад основного матеріалу. Реалізацію загальноосвітньої підготовки в аграрних ПТНЗ забезпечує 

педагогічний колектив викладачів. Їх методичне об’єднання (МО) є тим структурним підрозділом, яке 
сприяє вдосконаленню забезпечення освітніх програм на методичному рівні, для організації 
взаємодопомоги з метою забезпечення сучасного рівня викладання і підвищення якості навчання 
підростаючого покоління, вдосконалення навчально-виховного процесу ПТНЗ загалом. До складу 
методичного об’єднання можуть також входити викладачі професійних дисциплін.  

Основними компонентами організації роботи МО є: характеристика кадрового складу; складання 
чіткого плану роботи, виходячи із завдань, які постають перед ПТНЗ на сьогодні та аналізу діяльності за 
минулий період; практична реалізація плану роботи МО зусиллями викладачів, що входять до його 
складу; всебічна взаємодопомога у реалізації поставлених перед викладацьким колективом завдань. 

У плані роботи виділяються також основні пріоритети, такі як підвищення якості навчання та якості 
викладання, вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості учня та 
ін. Будують роботу МО у межах загальної педагогічної проблеми, над якою працює колектив. У ході 
обговорення цієї теми на засіданні методичного об’єднання для ефективної роботи бажано конкретизувати 
її в роботі викладачів різних циклів загалом і кожного окремо. Після визначення теми, над якою працюють 
викладачі загальноосвітніх дисциплін, потрібно намітити форму її практичного виходу: виступ на семінарі, 
представлення досвіду роботи з практичним показом (презентацією) на відкритому занятті, доповідь на 
науково-практичній конференції та ін. Для забезпечення сучасного рівня методичної роботи у ПТНЗ 
важливо організувати також роботу по ознайомленню з нормативними документами, новинками 
методичної та спеціальної літератури, монографіями, електронними посібниками тощо. 

Здійснений нами аналіз організації методичної роботи у загальноосвітньому циклі аграрних ПТНЗ 
показав, що основна її відмінність полягатиме не в формах і методах роботи, а в змісті, спрямованому на 
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професійний профіль установи. Багатоваріантність її організації підготовки характеризується: 
мотивацією до навчання; первинними уявленнями учнів про майбутню професію; позитивним 
ставленням до ПТНЗ та самого себе; відповідальним ставленням до навчання.  

Взаємини викладача з учнями у групах повинні будуватися відповідно до особистісно-орієнтованої та 
професійно спрямованої моделі спілкування, мета якої – сприяти становленню особистості майбутнього 
фахівця конкретного профілю [1]. 

Проект нового Закону України ''Про освіту'' вводить Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) як форму 
об’єктивної оцінки досягнення учнів, які навчаються, згідно до результатів їхнього освоєння основної 
програми державного освітнього стандарту середньої загальної освіти, відображаючи рівень засвоєння 
цих знань. Освоєння змісту загальноосвітньої програми у ПТНЗ дозволить знати: цілі державної 
підсумкової атестації; нормативно-правові основи її проведення; структуру та зміст контрольно-
вимірювальних матеріалів із предметів, зокрема кодифікатор елементів його змісту для складання 
контрольних вимірювальних матеріалів ЗНО; кількість завдань у тесті, окремих його частин; порядок 
розташування завдань у тесті; типи завдань; загальні вимоги до завдання з розгорнутою відповіддю; 
специфіку тестової форми контролю, відмінність тестування від інших видів контролю рівня 
сформованості загальноосвітніх знань, умінь і навичок; обумовленість контролю та атестації учнів ПТНЗ 
при проведенні ЗНО зі специфікою предмета; кінцевими цілями навчання і призначенням екзаменаційної 
роботи; специфіку відображення структури предмета в контрольно-вимірювальних матеріалах; 
можливості тестового контролю у перевірці рівня сформованості загальноосвітньої компетентності; 
використання тестових технологій як форми поточного і підсумкового контролю рівня загальноосвітніх 
знань учнів; аналіз типових помилок, що допускаються учнями при виконанні тренувального 
екзаменаційного тестування, правильне організування навчально-методичної роботи щодо їх 
профілактики; проведення стандартизованої процедури перевірки і повторної перевірки виконання тестів 
і завдань; якість виконання завдань з відкритою відповіддю за необхідними критеріями; застосовування 
критеріїв та нормативів оцінки кожного з пред’явлених у системі оцінювання навчальних вмінь.  

Організація навчальної роботи у загальноосвітньому циклі ПТНЗ також спрямована на різні види 
діяльності, зокрема, аудиторні заняття в інтерактивному режимі з використанням мультимедійного 
обладнання [1: 168]. Зміст цих занять включає не тільки теоретичний матеріал, але й великий обсяг 
практичних рекомендацій із використання діагностичних завдань ЗНО; самостійну роботу з наступним 
впровадженням нових технологій у процес викладання загальноосвітніх дисциплін, яка виконується 
обов’язково і являє собою роботу над одним або декількома модулями ЗНО (теоретичний матеріал, 
завдання частини А, В, С). Ця робота спрямована на створення практично значимих методичних 
розробок викладача з підготовки учнів аграрних ПТНЗ до підсумкової атестації. 

Методичні особливості цієї роботи включають наступні складові: перевірити ступінь 
загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ; визначити рівень сформованості критичного мислення, 
креативного вирішення навчального завдання; визначити рівень готовності учнів до ЗНО; оцінити 
технічні можливості загальноосвітніх предметів щодо проведення дистанційних комп’ютерних 
моніторингових досліджень щодо якості підключення ПТНЗ до глобальної мережі Інтернет. 

Сьогодні викладачі ПТНЗ користуються програмами загальноосвітньої школи для учнів 10-11 класів. 
У пояснювальній записці до кожної програми вказується для якого предмету вона призначена. Майже всі 
розділи програм рівня стандарту або академічного рівня можна розширювати шляхом викладання курсів 
за вибором (інтегрованих курсів). Це необхідно здійснювати наступним чином: на вивчення відводиться 
більше однієї години на тиждень; певні теми можна вивчати поглиблено за рахунок інших тем, які учні 
розглядали раніше, наприклад, у 9 класі школи, можуть пройти у ПТНЗ лише оглядово. 

Вимоги до програми визначають позиції: наявності ознак нормативного документа; обліку основних 
положень освітньої програми конкретної установи; системності й цілісності змісту загальної 
освіти; послідовності розташування та взаємозв’язок усіх елементів змісту навчального курсу; обліку 
міжпредметних зв’язків з іншими предметами навчального плану ПТНЗ; конкретності представлення 
елементів змісту предмету.  

Робочі програми з предметів входять до інваріантної частини базисного навчального плану. Основою 
для їх складання є навчальні програми. Це документ, який детально розкриває обов’язкові компоненти 
змісту навчання і параметри якості засвоєння матеріалу з конкретного предмета базисного навчального 
плану. Програми слугують інструментом для реалізації компонента державного стандарту загальної 
освіти в ПТНЗ.  

Навчальні програми виконують дві основні функції: 
Інформаційно-методична функція дозволяє учасникам освітнього процесу отримати уявлення про 

цілі, зміст загальної стратегії навчання, виховання та розвитку учнів засобами конкретного навчального 
предмета, внесок кожного предмета у вирішення спільних цілей загальної освіти у ПТНЗ. 
Організаційно-плануюча функція розглядає можливий напрям розгортання та конкретизації змісту 

освітнього стандарту загальної освіти та окремого предмету з урахуванням його специфіки і логіки 
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викладання. Реалізація цієї функції передбачає також виділення етапів навчання, визначення кількісних і 
якісних характеристик його змісту на кожному етапі. 

До програм з навчальних предметів, що входять до інваріантної частини базисного навчального плану 
належать: 
Авторські програми до підручників загальноосвітньої підготовки.  
Авторська програма – це документ, створений на основі державного освітнього стандарту та 

навчальної програми, має авторську концепцію побудови змісту навчального предмета, курсу, 
дисципліни (модуля). Вона розробляється одним або групою авторів. Для авторської програми 
характерні оригінальна концепція і структура побудови змісту. До них викладач складає тільки 
календарно-тематичне планування, що відображає особливості загальноосвітнього процесу в ПТНЗ. 
Програми, складені одним викладачем або колективом. У цьому випадку для розробки робочої 

програми викладачі можуть брати за основу: 
– авторські програми та навчальні програми з конкретного предмета (в нашому випадку, останні 

програми є обов’язковим документом-орієнтиром, що надає коригування авторським програмам); 
– освітні програми і матеріали авторського навчально-методичного комплекту (при відсутності 

відповідних авторських програм до переліку підручників, наявних у списку рекомендованих для 
використання у закладі); 

– навчальні програми по окремих навчальних предметів загальної освіти. 
Укладач робочої програми може самостійно: розширити перелік досліджуваних тем, понять у межах 

навчального навантаження, розкривати зміст розділів, тем, визначених у державному освітньому 
стандарті, й навчальній програмі; конкретизувати і деталізувати теми; встановлювати послідовність 
вивчення навчального матеріалу; розподіляти навчальний матеріал за роками навчання; розподіляти час, 
відведений на вивчення курсу, між розділами і темами по їх дидактичній значущості, а також виходячи з 
матеріально-технічних ресурсів ПТНЗ; конкретизувати вимоги до результатів освоєння основної 
освітньої програми навчання; обирати, виходячи із завдань, предмети, завдання, методики, технології 
навчання і контролю рівня навчальної підготовленості учнів. 
Робочі програми додаткових предметів, елективних (інтегрованих), факультативних курсів, 

предметних гуртків та інших об’єднань додаткової освіти. 
Робочі програми додаткових предметів, елективних (інтегрованих), факультативних курсів, 

предметних гуртків, введених до навчального плану відповідно до особливостей освітньої політики 
загальноосвітнього закладу, статусу (типу та профілю, освітніх потреб і запитів учнів, особливостей 
контингенту учнів), можуть розроблятися на основі різноманітних програмних і методичних матеріалів. 
Такими матеріалами можуть бути: програми установ професійно-технічної освіти; програми, що 
реалізуються в установах додаткової освіти; авторські програми факультативних, елективних 
(інтегрованих) курсів, підготовленими іншими викладачами, опублікованими в методичних 
виданнях; довідкова та методична література; інші інформаційні джерела. 

Така різноманітність визначається тим, що, як правило, ці програми спрямовані на освоєння змісту, 
який не входить у державні освітні стандарти загальної освіти і викладач, за відсутності готових 
авторських програм, може користуватися різноманітними джерелами. При наявності апробованих 
авторських програм по факультативним, елективним (інтегрованим) курсам, предметним гурткам вони 
можуть використовуватися викладачем у якості робочих. 

Структура робочої програми є формою представлення навчального предмета, дисципліни (модуля) як 
цілісної системи, що відображає внутрішню логіку організації навчально-методичного матеріалу, і включає 
в себе наступні елементи: титульний лист; пояснювальну записку; основний зміст; вимоги до рівня 
підготовки учнів; календарно-тематичне планування; перелік навчально-методичного забезпечення [2 : 10]. 

Календарно-тематичне планування є одним із найважливіших компонентів робочої програми, тому 
що дозволяє розподілити весь навчальний матеріал згідно з планом і річним графіком роботи аграрного 
професійно-технічного навчального закладу. Робочі програми для вивчення предмета на базовому рівні є 
інструментом для реалізації державного стандарту загальної освіти і дозволяють якісно здійснити 
загальноосвітню підготовку учнів. Основою для складання цих програм (як було зазначено вище) є 
навчальні програми. 

Ці програми для вивчення предметів орієнтовані на підготовку учнів до подальшої професійної 
освіти, забезпечують цю підготовку. Основою для складання цих програм є навчальні програми 
профільного рівня. 

Для реалізації додаткової підготовки учнів у ПТНЗ реалізуються також програми поглибленого і 
розширеного вивчення предмета. 

В якості робочих програм для поглибленого вивчення предмета, як правило, використовуються 
авторські програми, запропоновані викладацькими колективами, авторами підручників для поглибленого 
вивчення предметів, рекомендованих або допущених Міністерством освіти і науки України. За 
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відсутності таких програм викладачем (колективом викладачів) можуть бути розроблені робочі програми 
для поглибленого вивчення предмета з професійною спрямованістю [3: 234]. 

В основній школі за основу береться приблизна програма по предмету (гарантія виконання вимоги 
державного стандарту) з поглибленим вивченням окремих тем і питань. У ПТНЗ програма поглибленого 
вивчення предмета може бути складена на основі: приблизної програми профільного рівня з 
поглибленим вивченням окремих тем і питань; авторської програми для профільного вивчення предмета 
з поглибленим вивченням окремих тем і питань. Також програмою поглибленого вивчення предмета 
може бути визнана авторська програма за умови, що учням запропоновані елективні (інтегровані) курси, 
що поглиблюють окремі питання досліджуваного предмета (тобто, програма поглибленого вивчення 
предмета може включати програми елективних (інтегрованих) курсів, що буде фундаментом для 
програми поглибленого вивчення предмета). При умові, що при розробці цих програм викладачем 
(колективом викладачів) повинні бути виконані наступні умови: 

– програма має бути розглянута в освітній установі (методична рада, засідання ради міських та 
обласних центрів професійно-технічної освіти та ін.); 

– програма повинна пройти апробацію в освітньому закладі та отримати експертний висновок про хід 
реалізації та отримані результати (в сукупності ці дії забезпечують внутрішнє рецензування програми); 

– програма повинна пройти зовнішнє рецензування на предметних (предметно-методичних) кафедрах 
профільних (педагогічних) вузів, установ підвищення кваліфікації (регіональних, республіканських). 

Робочі програми для розширеного вивчення предметів, як правило, забезпечують додаткову 
підготовку за певним напрямом загальноосвітньої (суспільно-гуманітарним або природничо-
математичним). Програма для розширеного вивчення предмета передбачає наявність додаткового змісту 
(не менше 10-15 %), який дозволить вивчити додаткові питання, теми, які не містяться у програмі. Зміст 
додатково запропонованого матеріалу відображає особливості освітньої політики ПТНЗ, його профіль, 
напрями професійної підготовки, потреби і запити тих, хто навчаються, авторський задум викладача. 

Розробник програми розширеного вивчення предмета в пояснювальній записці повинен обґрунтувати цілі 
включення додаткового матеріалу, виділити запланований результат, описати способи перевірки отриманого 
результату; вказати наявні ресурси для освоєння запропонованого змісту навчальної дисципліни. 

Програма розширеного вивчення предмета проходить процедуру внутрішнього рецензування у ПТНЗ 
за наступними напрямами: представляється на засідання МО закладу; проходить апробацію, на предмет 
ефективності внесених доповнень у закладі. 

Кожний звітний період (чверть, семестр, півріччя) календарно-тематичний план робочої програми в 
аграрному ПТНЗ повинен бути співвіднесений із журналом групи та звітом викладача про проходження 
програмного матеріалу. У разі їх розбіжності викладач обґрунтовує і вносить зміни до календарно-
тематичного плану, забезпечуючи умови для проходження цієї програми в повному обсязі за меншим або 
більшим терміном розподілу часу на вивчення конкретних навчальних тем. 
Висновки. Отже, в результаті загальноосвітньої підготовки здійснюється сукупність використання 

необхідних форм і засобів її здійснення викладачем, завдяки яким майбутні кваліфіковані робітники 
орієнтуються на аграрну професійну діяльність. В учнів ПТНЗ така здатність може відображатись у 
пошуку і використанні навчальної інформації, діях самоосвітньої діяльності для досягнення позитивних 
навчальних результатів.  

Для підвищення професійного рівня викладачів загальноосвітніх дисциплін варто систематично 
проводити комплексні заходи у вигляді семінарів, курси підвищення кваліфікації, довгострокові або 
короткотривалі проекти, роботу творчих груп викладачів з узагальнення та поширення ефективного 
педагогічного досвіду, у межах яких варто переводити діяльність викладачів з режиму отримання 
інформації до режиму інноваційної роботи, спільний пошук робочих орієнтирів для ефективності 
викладання предметів загальноосвітнього циклу в сучасних аграрних ПТНЗ. 
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Герлянд Т. Н. Методические подходы к обеспечению эффективности общеобразовательной 
подготовки будущих квалифицированных рабочих аграрного профиля. 

В статье проанализированы основные методические подходы к эффективному обеспечению 
общеобразовательной подготовки в учреждениях профессионально-технического образования аграрного 
профиля. Обоснованы основные пути организации работы преподавателя, который обеспечивает связи 

между элементами этой подготовки и функционированием развития этой системы в целом. 
Осуществлен авторский анализ организации методической работы в общеобразовательном цикле 
аграрного ПТУЗ, ее содержания, форм и методов с целью обоснования эффективных векторов 

обеспечения современного уровня преподавания и повышения качества обучения. 

Ключевые слова: общеобразовательная подготовка, учебный процесс, межпредметные связи, 
самообразовательная деятельность. 

Gerlyand T. N. Methodical Approaches, Ensuring the Effectiveness of the Future Agrarian Skilled Worker's 
Comprehensive Training. 

The article analyzes basic methodological approaches, ensuring the effective educational training in the 
institutions of vocational technical education of the agrarian profile. Basic ways of organizing the 

teachers' work, which provides connections between elements of the training and the developmental 
operation of the system as whole, are clarified. The author's analysis is made concerning the methodical 

work in the general educational cycle in the vocational technical educational agrarian institution, its 
content, forms and methods in order to the current level of teaching and enhance learning. The question of 

the professional orientation of academic disciplines is considered, primary types and functions of 
educational programmes and the teacher's methodological support to give students the knowledge at the 

appropriate level in the agricultural sector are illustrated. 

Key words: general education, educational process, between subject communications, self-educational activities. 
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ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ УКРАЇНИ 

У статті відзначено недостатню обґрунтованість концептуальних завдань ґендерної підготовки 
студентів та доведено необхідність розробки системи підготовки студентів-майбутніх класних 
керівників до впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України. Визначено основні 
етапи цієї підготовки. З урахуванням специфіки навчального процесу у вищому педагогічному закладі 
освіти розкрито зміст кожного з етапів підготовки студентів-майбутніх класних керівників до 

впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи. 

Ключові слова: ґендерний підхід, ґендерна соціалізація, ґендерна освіта, ґендерне виховання, 
 класний керівник. 

Упродовж останнього часу в Україні та світі значно активізувались наукова думка й діяльність, 
спрямовані на ґендерні перетворення, зокрема й у системі професійної підготовки і перепідготовки 
педагогічних кадрів. Цьому сприяли проведені наукові дослідження з проблем: теорії та методології 
ґендеру (О. Вороніна, І. Горошко, І. Жеребкіна, Г. Тьомкіна та ін.); ґендерної психології та педагогіки 
(Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Кон, В. Кравець, О. Луценко та інші); ґендерної освіти та ґендерного 
виховання (С. Вихор, Н. Єрофеєва, О. Каменська та інші); інтеграції ґендерного підходу у систему вищої 
професійної і педагогічної освіти (С. Вихор, І. Іванова, І. Луценко, І. Мунтян, О. Цокур та інші).  

Сучасний стан підготовки вчителів до організації ґендерного виховання як за кордоном, так і в нашій 
країні перебуває в стані пошуку, експерименту, а підготовка майбутніх класних керівників до 
впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України взагалі знаходиться поза увагою 
науковців, хоча необхідність ґендерного виховання та підготовки педагогічних кадрів для вирішення 
даної проблеми визнана переважною більшістю розвинених країн світу, що й зумовило актуальність 
нашого дослідження.  

Проаналізувавши досвід роботи ВНЗ з навчання студентів організації впровадження ґендерного 
підходу у загальноосвітні школи України, встановлено, що, хоча окремі напрями комплексного підходу 
реалізуються, але відсутня систематичність, яка передбачає використання усіх видів діяльності, з 
урахуванням завдань ґендерного виховання школярів. За результатами проведеного на базі 
Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка анкетування тільки 39 % 
опитаних студентів мають уявлення про основні напрямки, особливості ґендерного виховання школярів, 
20 % ніколи не замислювалися над існуванням цієї проблеми, 41 % – під ґендерним вихованням 
розуміють статеве просвітництво.  

Очевидним є те, що: 
- у вітчизняній практиці не має цілісної обґрунтованої системи підготовки майбутніх класних 

керівників до вирішення проблем ґендерного виховання в загальноосвітніх школах України; 
- у багатьох вищих педагогічних закладах освіти ця проблема залишається поза увагою; 
- існуюча система навчальної роботи обмежує взаємозв'язок практичної та теоретичної підготовки 

студентів до роботи у цьому напрямку; 
- педагогічна практика, яка є невід'ємною складовою процесу підготовки, не включає питання 

ґендерного виховання школярів; 
- не приділяється спеціальної уваги формуванню у майбутніх вчителів-класних керівників 

професійних мотивів, інтересу до роботи із ґендерного виховання. 
З урахуванням усіх вищевказаних нюансів, сформовано мету дослідження, що передбачає виділення 

етапів підготовки студентів-майбутніх класних керівників до впровадження ґендерного підходу у 
загальноосвітні школи України та їх основного змісту. 

Процес навчання у вищому педагогічному закладі має передбачати поєднання теорії та практики у 
підготовці майбутніх класних керівників. Необхідно цілеспрямовано орієнтувати студентів на майбутню 
педагогічну діяльність, формувати у них уявлення про сутність ґендерного виховання в умовах школи та 
сім'ї, ознайомлювати з проблемами, труднощами ґендерного виховання школярів, формувати уміння 
організовувати взаємини з батьками вихованців, проектувати розвиток особистості дитини, корегувати 
можливі відхилення в ґендерній поведінці. Потрібно створити оптимальні умови для самостійного 
визначення майбутніми вчителями-класними керівниками завдань ґендерного виховання дітей різного віку.  

Підготовка до організації ґендерного виховання школярів може здійснюватися у двох варіантах. 
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Перший варіант полягає в тому, що питання ґендерної соціалізації, ґендерного виховання школярів 
розкриваються через психолого-педагогічний, медико-біологічний, загальнокультурний блоки та 
методики навчання. 

У другому варіанті підготовки доцільно з низки дисциплін перенести частину годин на обов'язковий 
курс "Ґендерне виховання школярів", щоб комплексно висвітлити дану проблему, інтегруючи знання 
різних галузей науки. 

Підготовка майбутніх класних керівників до реалізації ґендерного підходу у загальноосвітніх школах у 
повному обсязі може реалізуватися, починаючи з другого, третього курсів навчання, коли студенти 
вивчають курси теорії виховання і навчання, історії педагогіки, психології, ґендерної педагогіки, підготовки 
учнівської молоді до сімейного життя. На першому етапі, який охоплює перший рік навчання та навіть 
довузівську підготовку, передбачено розвиток творчої спрямованості, інноваційної культури, посилення 
уваги щодо пошуку та пізнання власної жіночої / чоловічої індивідуальності. З урахуванням цих аспектів 
підготовка майбутніх класних керівників до реалізації ґендерного підходу складається з таких етапів.  

Перший етап – інформаційно-діагностичний (довузівська підготовка, 1 курс); другий етап – 
теоретико-практичний (2 – 3 курси); третій етап – рефлективно-аналітичний (4 та 5 курси, а також 
післядипломна підготовка).  

Перший етап (початковий) – інформаційно-діагностичний передбачає професійне самопізнання, 
осмислення особливостей своєї індивідуальності як представника певної статі, розвиток творчих 
здібностей, формування у студентів здібностей виявляти, формувати, аналізувати і вирішувати творчі 
педагогічні завдання, проблемні педагогічні ситуації на основі аналізу типових педагогічних ситуацій і 
власного соціального досвіду, розвивати критичність мислення, адекватну самооцінку, здібності до 
саморефлексії достоїнств та недоліків, орієнтації на самовдосконалення індивідуальності. 

Початковий етап підготовки студентів до реалізації ґендерного підходу у загальноосвітніх школах 
збігається з початком професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Це період адаптації до 
нового середовища, тому, для більш ефективного перебігу адаптації, на першому курсі студенти 
вивчають "Вступ до педагогічної професії", "Загальну психологію", завдяки чому, майбутні вчителі-
класні керівники переконуються у необхідності цих дисциплін як основ педагогічної діяльності; у 
студентів виникає зацікавленість до теорії та практики формування особистості, пізнання себе як 
майбутнього вчителя, класного керівника. Для ефективного впровадження майбутніми класними 
керівниками ґендерного підходу у загальноосвітні школи, вищезгадані навчальні курси мають містити не 
лише теми, на кшталт: "Загальна і професійна культура вчителя", "Технологія педагогічного 
спілкування","Професійне самовиховання вчителя" тощо, а й теми ґендерного спрямування, наприклад: 
"Ґендерні ролі", "Типи сімейних взаємовідносин та моє дитинство", "Ґендерна поведінка та особливості 
взаємовідносин статей у громадських місцях, у сім’ ї, у школі, виші, з друзями у функціонально-рольових 
та емоційно-особистісних відносинах", "Сутність позитивної ґендерної соціалізації, ґендерного 
виховання та мої можливості у цих процесах як майбутнього вчителя-класного керівника". В межах такої 
дисципліни, як культурологія, яку студенти освоюють на першому курсі навчання, для вивчення варто 
запропонувати ті теми, які б ознайомили студентів з особливостями ґендерного виховання та 
взаємовідносин статей у різних культурах та у різних вікових періодах життя людства. 

Зміст вищезазначених дисциплін має охоплювати знання про шляхи самодіагностики особливостей 
жіночої / чоловічої індивідуальностей, потенціалу педагога-класного керівника і прийоми професійного 
становлення; знання про норми статевої поведінки, прийняті у суспільстві; трактування таких понять, як 
"ґендерний підхід", "ґендерна соціалізація"," ґендерне виховання", "жіноча / чоловіча індивідуальність", 
"культура взаємовідносин статей".  

Варто зазначити, що важливе значення при підготовці студентів до майбутньої професійної 
діяльності, зокрема до діяльності класного керівника як суб’єкта ґендерної соціалізації підростаючого 
покоління, мають міждисциплінарні курси та спецкурси. Використання різних варіантів навчальної 
діяльності дозволяє проектувати новий зміст навчального процесу. Такі курси мають охоплювати знання, 
педагогічні ситуації, рольові ігри, пов’язані з уявленнями про ґендерні стереотипи та сучасні ґендерні 
ролі, особливості ґендерної соціалізації, жіночу / чоловічу індивідуальності, культуру взаємовідносин 
статей. На думку С. А. Козлової, такі курси сприяють розвитку у майбутніх фахівців самостійності 
мислення, допомагають визначити професійні інтереси, вчать виконувати творчі завдання, прищеплюють 
смак до дослідницької діяльності та сприяють глибокому знанню предмета [1].  

Організація спецкурсу з проблеми ґендерного виховання школярів є доцільною тому, що він стає 
основою для науково-дослідної роботи майбутніх вчителів-класних керівників. На думку 
В. А. Сластьоніна, природа педагогічної діяльності вимагає від учителя вміння досліджувати навчально-
виховний процес, розкривати його протиріччя і рушійні сили, застосовувати науковий підхід до його 
організації. Це диктує необхідність озброювати студентів знанням методик і процедур педагогічного 
дослідження, початковим досвідом наукової роботи з проблем теорії навчання і виховання, психології [2]. 
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Другий етап (основний) – теоретико-практичний (2 – 3 курси) – ознайомлення з соціальними та 
науковими передумовами виникнення ідеї ґендерного виховання, його основні поняття, сучасні підходи 
до проблеми виховання школярів у процесі їх ґендерної соціалізації, сучасні концепції виховання 
хлопчиків та дівчат, знайомство із загальноосвітніми навчальними закладами, творча інтерпретація 
концепції ґендерного виховання у взаємозв’язку із потенційними можливостями навчального закладу, 
віковими та індивідуальним особливостями дітей і вчителів, засвоєння методів педагогічного 
дослідження. На цьому етапі відбувається загальна орієнтація студентів у педагогічній реальності, 
актуалізуються шкільні проблеми та потреби, формуються цілі та завдання виховання школярів у межах 
ґендерного підходу.  

На другому етапі формування готовності студентів до реалізації ґендерного підходу у 
загальноосвітніх школах, починаючи з 2 – 3 курсів (відповідно до навчального плану кожного 
факультету) студенти у процесі лекцій, семінарських занять мають вивчати історію розвитку ідей 
ґендерного виховання (диференційованого, статевого виховання), сучасні підходи виховання школярів у 
процесі їх ґендерної соціалізації, концепції виховання хлопчиків та дівчат у вітчизняній та зарубіжній 
педагогіці, вивчати особливості ґендерної соціалізації дітей молодшого шкільного, підліткового та 
раннього юнацького віку.  

Тематичний зміст підготовки студентів до діяльності класного керівника як одного із суб’єктів 
впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи на другому етапі має реалізовуватись за 
допомогою спецкурсу "Ґендерне виховання школярів" та фрагментарно через зміст таких курсів, як: 
"Педагогіка", "Історія педагогіки", "Вікова психологія", "Освітні технології", "Методики виховної роботи 
у дитячих оздоровчих таборах"; педагогічної практики у загальноосвітніх навчальних закладах у ролі 
класного керівника; літньої педагогічної практики у ролі вихователя літнього оздоровчого табору. Теми 
для вивчення: "Виникнення ідей ґендерного виховання та їх розвиток у вітчизняній педагогіці", "Сучасні 
підходи у вихованні школярів у процесі їх ґендерної соціалізації", "Концепції виховання дівчат та 
хлопчиків у рамках ґендерного підходу", "Особливості ґендерної соціалізації дітей підліткового віку", 
"Особливості ґендерної соціалізації старшокласників та завдання ґендерного виховання", "Методика 
ґендерного виховання", "Практикум розвитку інтелектуальної сфери", "Практикум розвитку 
мотиваційної сфери", "Практикум розвитку емоційної сфери", "Практикум розвитку діяльнісної сфери", 
"Практикум розвитку саморегуляції", "Проектування цілісного "Я" (жіночої / чоловічої індивідуальності, 
педагога-класного керівника). 

У процесі формування готовності студентів до діяльності класного керівника як суб’єкта ґендерної 
соціалізації необхідно формувати риси особистості, що є "ядром" особистості майбутнього вчителя-
класного керівника, який здатен орієнтуватись у сучасній педагогічній реальності, своєчасно реагувати 
на соціальні зміни, до таких належать: ініціативність, самостійність, рефлективність, прогнозування 
результатів власної ґендерної поведінки та ґендерного виховання школярів, адекватна оцінка своїх 
можливостей, критичний аналіз своєї ґендерної поведінки, планування педагогічної діяльності у межах 
ґендерного підходу.  

Особливо треба зупинитися на педагогічній практиці студентів у період основного – теоретико-
практичного етапу підготовки студентів до виховання школярів у межах ґендерного підходу. 
Педагогічна практика є невід'ємною частиною професійної підготовки майбутнього вчителя-класного 
керівника, забезпечує з'єднання теоретичних знань студента з його практичною роботою у ЗОШ, сприяє 
розвитку індивідуальної і професійної саморефлексії як засобу пізнання і аналізу студентом явищ власної 
свідомості та діяльності (погляд на власне ґендерне самопізнання, ґендерну поведінку і професійні 
орієнтири у вирішенні проблеми ґендерного виховання школярів). Проте, щоб педагогічна практика дала 
результати, варто зробити наступне: 

а) на першому, другому курсах навчання необхідно: 
- розвивати у студентів інтерес до педагогічної діяльності; 
- формувати у них первинні організаторські уміння і навички; 
- розвивати уміння аналізу та самоаналізу організації різних видів діяльності з дітьми різного віку; 
- формувати уявлення про можливості організації ґендерного виховання школярів в умовах 

загальноосвітньої школи. 
б) на третьому, четвертому та п´ятому курсах: 
- розвивати у студентів професійну зацікавленість у вирішенні завдань ґендерного виховання 

школярів; 
- формувати уміння і навички організації роботи з ґендерного виховання школярів, ґрунтуючись на 

диференційованому, з урахуванням статі, підході до організації різних видів діяльності; 
- проводити різні форми роботи з ґендерного виховання; 
- вивчати досвід роботи з дітьми та їх батьками, умови організації предметно-розвиваючого 

середовища в загальноосвітній школі.  
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Другою, завершальною складовою підготовки студентів до впровадження ґендерного підходу у 
загальноосвітні школи України на цьому етапі є літня педагогічна практика у літніх оздоровчих таборах. 
Це одна з найбільш самостійних, складних практик, в якій розкриваються ґендерні (індивідуальні і 
професійні) орієнтири студентів, реалізується їх творчий потенціал, але й відстежуються 
недоопрацювання у професійній підготовці студентів.  

Третій етап (завершальний) – рефлексивно-аналітичний (4 – 5 курси) – починається з конференції про 
підсумки літньої педагогічної практики. Аналіз звітів студентів засвідчує процес їх ґендерного 
самовдосконалення. Літня педагогічна практика дозволяє кожному студенту / студентці проаналізувати 
успіхи і невдачі у реалізації авторських програм "Виховання школярів в рамках ґендерного підходу", під 
час першої самостійної практики (на протязі 24 годин поряд з дітьми), відчути "смак" педагогічної 
професії (чи переконатися в тому, що професія вчителя не для студента / студентки, проте, педагогічні 
знання є необхідними для виховання власних дітей та позитивних взаємовідносин у сім'ї) і надалі 
обдумано відноситись до спецкурсу та практикумів по вихованню школярів у межах ґендерного підходу, 
приділяючи більше уваги тим знанням, умінням і навикам, які важливі для нього / неї. 

Третій етап підготовки студентів до роботи по вихованню школярів у межах ґендерного підходу 
спрямований на відстеження результатів експериментальної роботи, самоаналізу професійної діяльності; 
аналітичної діяльності по розвитку концепції виховання школярів у межах ґендерного підходу. На цьому 
етапі формуються індивідуально-творчі позиції вчителя-класного керівника як система його поглядів і 
установок, рівень інноваційної культури відносно проблеми виховання школярів у межах ґендерного 
підходу і педагогічне кредо по відношенню до майбутньої самостійної педагогічної діяльності. До 4-5 
курсів ускладнюється статево-рольовий репертуар багатьох студентів від дівчини / юнака до жінки / 
чоловіка, матері / батька. Взаємовідносини дружби, любові у багатьох доповнюються сімейними 
прив’язаностями, новими обов’язками, що підвищують інтерес до проблеми ґендерного виховання у 
зв’язку з вихованням власних дочки / сина. 

На даний час, на жаль, весь навчальний процес у виші не є особистісно-орієнтованим, індивідуально-
творчим. Навчальні програми пропонують лише об’єм знань, умінь і навичок, є своєрідною 
інформаційною системою, обов’язковою для засвоєння незалежно від індивідуальності студента. 
Більшість з них орієнтовані на формування особистісних якостей, становлення особистості. Ґендерні 
стереотипи, засвоєні студентами з дитинства у сім'ї, школі прямо чи опосередковано впливають на дівчат 
і хлопців-школярів, з якими студенти взаємодіють у процесі педагогічної діяльності. Чим раніше 
студенти починають рефлексувати свої індивідуальні особливості як представника конкретної статі, тим 
швидше й ефективніше буде реалізовуватись індивідуальна і професійна підготовка студентів до 
виховання школярів у рамках ґендерного підходу. 

Організація особистісно-орієнтованого навчання, індивідуально-творчого виховання передбачає 
розробку навчальних програм, програм спецкурсів і спецпрактикумів, ціль яких не передача знань, а 
постійне збагачення досвідом творчості, формування механізму самореалізації особистості, 
індивідуальності кожного студента / кожної студентки як майбутнього професіонала, осмислення 
індивідуальних особливостей і можливостей самовдосконалення своєї жіночої / чоловічої індивідуальності. 
Вимоги до підготовки на різних етапах вузівського навчання різні, міняється їх характер, підхід до оцінки 
програм з врахуванням реального вкладу у розвиток індивідуальності, особистості.  

В навчальних програмах вищих педагогічних закладів освіти, в педагогічній практиці не закладений 
необхідний для ефективної роботи із ґендерного виховання обсяг знань, що обумовлює необхідність 
вдосконалення змісту існуючої системи підготовки майбутніх класних керівників до організації 
ґендерного виховання дітей шкільного віку. 

Процес підготовки майбутніх класних керівників до виховання школярів в межах ґендерного підходу 
на всіх етапах має відповідати наступним вимогам:  

- наступність всіх етапів підготовки; 
- психологічна діагностика індивідуального та професійного потенціалу студентів; 
- формування у студентів творчої активності та мотиваційно-цілісного ставлення до дівчаток / 

хлопчиків, дівчат / юнаків; 
- взаємозв’язок методологічної, педагогічної, психологічної та фахової підготовки студентів;  
- формування у них інноваційної культури;  
- забезпечення єдності педагогічної практики та теоретико-дослідницької підготовки;  
- інтеграції знань у руслі ґендерного підходу;  
- взаємодії різних дисциплін та форм роботи зі студентами;  
- забезпечення готовності майбутнього вчителя-класного керівника до вирішення поставлених 

перед ним / нею завдань. 
Для ефективної організації підготовки майбутніх класних керівників до впровадження ґендерного 

підходу у загальноосвітні школи України недостатньо наявності у студентів мотивів, інтересу до 
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вирішення завдань ґендерного виховання в загальноосвітніх школах, необхідно сформувати у них 
професійні мотиви діяльності у цьому напрямку. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно,передусім, забезпечити студентів інформацією про 
особливості ґендерної соціалізації та ґендерного виховання дітей різного віку. 

Формування готовності майбутніх вчителів-класних керівників до виховання школярів у межах 
ґендерного підходу передбачає врахування багатоаспектності і комплексності феномену людської статі і 
орієнтування на інтеграцію всіх цих аспектів у цілісну картину спроможну задовольнити людину як 
статеву істоту в єдності її тілесної і духовної субстанцій. 
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Гоголь-Саврий М. В. Этапы подготовки будущих учителей-классных руководителей к внедрению 
гендерного подхода в общеобразовательные школы Украины. 

В статье отмечена недостаточная обоснованность концептуальных задач гендерной подготовки 
студентов и доказана необходимость разработки системы подготовки студентов-будущих классных 
руководителей к внедрению гендерного подхода в общеобразовательные школы Украины. С учетом 
специфики учебного процесса в высшем педагогическом учебном заведении раскрыты содержание и 
продолжительность каждого из этапов подготовки студентов-будущих классных руководителей к 

внедрению гендерного подхода в общеобразовательные школы.  

Ключевые слова: гендерный подход, гендерная социализация, гендерное образование, гендерное 
воспитание, классный руководитель. 

Gogol-Savriy M. V. Stages of Students' Training as Future Class Teachers to Implement the Gender 
Approach in Ukrainian Schools. 

The article notes the lack of validity of the conceptual challenges of students' gender training and the necessity 
of developing a system of students' training as future class teachers to implement the gender approach in 

Ukrainian secondary schools. By analyzing the experience of higher pedagogical educational institutions to 
train students, promoting the gender approach in secondary schools of Ukraine, the author states the absence of 
the developed system of teachers-specialists, who would provide the use of all activities on the basis of objectives 

of schoolchildren's gender upbringing. Basic requirements and recommendations for organizing the students' 
gender training as future class teachers are clarified. The main preoperational stages are determined: the first 

phase – information and diagnostics (Institute preparation, 1 year); the second stage – the theoretical and 
practical (2 – 3 courses); the third stage – reflective and analytical (4 and 5 courses and postgraduate training). 
The special attention is paid to the teaching practice in the secondary school and the summer student teaching in 

summer camps, which are an integral part of future teachers' training as class teachers and secure the 
connection between the theoretical knowledge and the practical work, promote to the development of the 

personal and professional self-reflection as a means of knowledge and analysis of the student 's own awareness 
of events and activities. 

Keywords: gender approach, gender socialization, gender education, gender upbringing, class teacher. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ 

У статті представлено на основі аналізу історико-педагогічних джерел, зокрема статутів (1812, 
1818), діяльність Харківського інституту шляхетних дівчат. Розглянуто навчальні плани (або зміст), 
форми, методи навчально-виховної роботи в інституті шляхетних дівчат. Виявлено, що досвід та 

програми першого жіночого закладу Харківського інституту шляхетних дівчат й надалі 
використовувалися в жіночих гімназіях. 

Ключові слова: жіноча освіта, інститут шляхетних дівчат,статут, навчальні плани. 

Актуальність дослідження. Особливий інтерес до розвитку освіти викликає період другої половини 
ХІХ − початку ХХ ст., коли відбувалися глибокі зміни у всіх галузях життя (виробничій, культурній, 
освітній, громадській) та у свідомості людей. Активні суспільні процеси, пов’язані зі швидкими темпами 
розвитку промисловості і сільського господарства, викликали зміни у системі освіти: розширювалася 
мережа початкових і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, з’являлися нові типи навчально-
виховних закладів, удосконалювався зміст освіти, методи і форми роботи у них. На цей час припадає й 
офіційне запровадження та розвиток освіти жінок [1]. 

Питання розвитку освіти жінок у Харківській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ 
століття – невід’ємна сторінка нашої історії, бо саме тут були відкриті перші середні жіночі навчальні 
заклади на території України – Інститут шляхетних дівчат і Маріїнську гімназію, де формувалася 
інтелектуальна, культурна генерація жінок. Дослідження цих закладів дає уявлення не тільки про жіночу 
освіту і загальний розвиток шкільництва в Україні, але й про демократичні процеси, що відбувалися у 
тогочасному суспільстві. На прикладі започаткування й функціонування жіночих навчальних закладів 
загалом можна простежити зміни поглядів у суспільстві, ставлення уряду до проблем освіти, розвиток 
прогресивної педагогічної думки в Україні та інші процеси, що дають уявлення про загальний розвиток 
країни, і освіти зокрема [2]. 

Отже, доцільно і актуально буде розглянути та проаналізувати діяльність одного з перших жіночих 
навчальних закладів на Україні – Харківського інституту шляхетних дівчат. 
Аналіз сучасних наукових публікацій. Проблема освіти жінок завжди привертала увагу багатьох 

істориків і педагогів різних часів. Вони по-різному висвітлювали ті чи інші питання цієї проблеми. Так, 
дослідники І. Альошинцев, О. Бабіна, Д. Багалій, І. Богданов, І. Важинський, С. Верхратський, Н. Вессель, 
Р. Гавриш, Ш. Ганелін, О. Головко, А. Грива, Г. Данилевський, І. Захарова, Я. Звігальський, О. Зима, 
О. Іванов, Н. Калениченко, В. Камишникова, М. Константинов, В. Корнієнко, М. Костомаров, 
Т. Кравченко, Т. Лутаєва, І. Мартинова, Б. Мітюров, О. Ососков, І. Прокопенко, С. Рождественський, 
С. Сірополко, Є. Шмідт та інші у своїх працях розглядали окремі факти становлення системи жіночої 
освіти. 

Особливу увагу жіночим особистостям та окремим жіночим навчальним закладам приділили 
Я. Абрамов, Т. Александровський, Л. Артемова, М. Жебилєв, О. Заєць, О. Ільченко, О. Кобельська, 
Л. Ковалець, Т. Коломієць, Ю. Кочубей, Т. Куліш, О. Луговий, О. Мазуркевич, С. Миропольський, 
Т. Морозова, М. Мухін, І. Огієнко, Ю. Понежа, А. Приходько, С. Сергеєва та інші. 

Окрему групу становлять праці, переважно сучасного періоду, що досліджують розвиток жіночої освіти в 
окремих регіонах. Це дослідження Ш. Акічева, В. Добровольської, Л. Єршової, Т. Зоріної, Г. Маслій, 
О. Мельник, З. Нагачевської, В. Нижник, В. Павлової, О. Рябченко, Б. Савчук, Т. Шушари та інших.  

Деякі дослідження (Я. Абрамова, О. Бабіної, Д. Багалія, О. Друганової, Т. Коломієць, І. Мартинової, 
В. Павлової, О. Рябченко, М. Рижкова) містять окремі відомості про розвиток жіночої освіти у 
Харківській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Однак серед них немає жодної 
узагальнюючої праці, яка б відтворювала цілісний процес, шляхи та умови розвитку саме першого 
жіночого навчального закладу Харківського інституту шляхетних дівчат. [1] 
Мета статті – на основі історико-педагогічної літератури та наукових праць показати діяльність 

Харківського інституту шляхетних дівчат за роки його існування. 
Постановка задачі та її розв’язання. У середині ХІХ ст. Харківська губернія входила до складу 

Російської імперії. Вважаючи на цей факт будемо розглядати розвиток освітніх закладів, а саме жіночих 
навчальних закладів у контексті процесів, що відбувалися загалом по всій державі. Варто зауважити, що 
Харківська губернія на той час була однією із найрозвинутіших губерній держави. Це сприяло 
пожвавленню освітніх процесів у ній. Так, саме у Харкові було засновано перший в Україні Інститут 
шляхетних дівчат (1812) та Маріїнське училище (1860). 
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Харківський Інститут шляхетних дівчат є найстарішим провінційним інститутом. Він був відкритий у 
вересні 1812 року. У його житті два періоди – від дати заснування до 1818 року, коли він був приватним 
закладом та існував за рахунок Харківської губернії та від 1818 року, коли він був прийнятий під 
найвище заступництво государині імператриці Марії Федорівни. 

Перший будинок, у якому знаходився Інститут, належав священику Вознесенської церкви, обличчю 
відомому у літописах Харкова, Василію Фотієву. Будинок знаходився далеко від міста та мав невелику 
площу. У травні 1813 року будинок Фотієва був малим за площею, тому було вирішено знайти інший, що 
належав громадянці Зарудній; при будинку був город, сад. У цьому місці Інститут знаходився до 1817 року, 
коли Суспільством про Доброчинність було придбано два будинки з дворовими будівлями та садом. У нове 
приміщення Інститут перейшов у 1818 році, а до цього він один рік знаходився у будинку Г. Ф. Квітки. 

У історії існування інституту, як вже зазначалося, було два періоди. Вважаємо за доцільне розглянути 
навчально-виховну діяльність інституту у двох цих періодах (з 1812 до 1818 рр.) та (з 1818 до …). 

Навчально-виховна робота Інституту здійснювалася згідно документу – Статуту. Перший Статут 
Інституту(1812) був написаний ректором університету та членом Ради Товариства А. І. Стойкевичем, у 
основу статуту 1812 року було покладено заклад Смольного Інституту. Ось деякі особливості цього 
статуту: 1) затверджується він для бідних дівчат шляхетних прізвищ; 2) головні розпорядження у нього 
робить Суспільство про Доброчинність, а управління залежить від Головної начальниці, яку обирає 
Суспільство про доброчинність та піклувальника, завідуючого господарською та навчальною частинами; 
3) в Інституті можуть знаходитись: а) пансіонерки з платою; вони повинні мати свою білизну, плаття, 
взуття, посуд, книги та постіль; б) полупансіонерки – з яких плату брали в залежності від доходів 
батьків; 4) метою закладу Інституту є, щоб дівчатам, які у ньому навчаються дати освіту та необхідне у 
суспільстві пізнання, щоб коли вони закінчили заклад могли піти у будинки поміщиків вчителями їх 
дітей та у випадку необхідності власними зусиллями прогодувати себе; 5) перше піклування вихователів 
– пояснити та привити любов до серця, віру у християнство; 6) в Інституті викладаюсь такі предмети: 
закон Божий, історію, географію, арифметику, фізику, риторику, граматику, малювання, писання, 
рукоділля, музику, танці та зарубіжні мови – по бажанню та за окрему плату; 7) розпорядок дня такий: 
встають дівчата о шостій ранку, одягнувшись та прибравши кімнати, заправляють ліжко та моляться 
Богу, молитву читає вихованка. Потім слідує сніданок, з 8 до 12 год. – уроки, у час – обід та відпочинок, 
з 2 – 6 год. – знову уроки, потім знову відпочинок. З 7 до 9 год. дівчата займаються рукоділлям та 
повторення уроків. О 9 год. – вечеря, після якої Доглядачка ''займає деякий час дівчат розмовами про 
приємні для них предмети, або читанням, після молитви відпускає їх спати''; 8) чергова вихованка 
наглядає за порядком у класі, відвідує кухню та дає звіт на другий день начальниці з власними 
зауваженнями. Це робиться для привчання вихованок до порядку; 9) щоб привчити вихованок до 
співчуття при хворих інститутках чергує старша вихованка; 10) брати дівчат з інституту до закінчення 
курсу наук батьки не можуть та дають на це письмове зобов’язання. Батьки та родичі маю можливість 
бачити дітей тільки у неділю та святкові дні та бачитися тільки при виховательці; 11) випробування з 
предметів проходять щомісяца та щорічно публічно у кінці червня; 12) Рада приймає прохання від 
бажаючих узяти до шлюбу вихованку, якщо у неї нема родичів; від Ради цій вихованці видають: три 
сорочки, чулки, башмаки, шинель, платки, сукню та гроші. Після закінчення курсу вихованки отримують 
з Інституту свідоцтво. Таким був перший статут Інституту. 

Перший учительський склад Інституту був такий: російська мова та арифметика викладались 
студентом Коллегіума Ів. Баконовським, Закон Божий та право (нраво) навчання – прот. 
Василієм Фотієвим. Згодом В. Фотієв був замінений священиком Харківського Коллегіума Александром 
Башинським, а на місце Баконовського прийшов Федір Леванський, вчитель читання та чистописання 
був Данилов, малювання – Писаревський. У 1017 році до Інституту прийшло відразу кілька нових 
учителів, колишні студенти Університету: Н. Чєрняєва, Д. Канатова, І. Воскобойникова, А. Семенов. 
Також були запрошені вчитель музики Воронець та вчитель ''танцювання'' – Штейн, які забажали давати 
уроки в Інституті безкоштовно. Таким було життя та навчання у перший період існування Харківського 
Інституту шляхетних дівчат. 

Другий період існування Інституту (1818) є найважливішим у його житті. У цьому році Харківський 
Інститут шляхетних дівчат був прийнятий під найвище заступництво государині імператриці Марії 
Федорівни. 

26-го жовтня 1818 року імператриця ''випробувала'' новий Статут Інституту, який із незначними 
змінами існував до 1855 року, коли вийшов загальний Статут жіночих навчальних закладів Відомства 
закладів Імператриці Марії. 

Головні відмінності Статуту 1818 року від Статуту 1812 року такі: 1) Управляється Інститут під 
найвищим заступництвом государині імператриці Марії Федорівни, складається із Голови, Начальниці та 
трьох членів за вибором дворянства Харківської губернії; 2) Рада з'їжджається раз на тиждень та 
щотижня дає відомості про успішність, поведінку вихованець та розходи на утримання Інституту,які 
потім висилаються імператриці Марії; 3) службовці в Інституті перебувають на державній службі та 
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носять мундир; 4) у розпорядженні члена з господарської частини знаходиться економіка та він 
займається постачанням Інституту усіма потрібностями для утримання будинку предметами; 5) у 
розпорядженні члена з учбової части знаходиться Інспектор та вчителя: Інспектор зобов'язаний частіше 
бувати на уроках, слідкувати за якістю викладання: він складає розклад уроків, робить розходи на 
покупки учбових посібників та приладдя; 6) вихованок ділять на: а) штатних – знаходяться на повному 
утриманні Інституту; б) пансіонерок – платять у користь Інституту встановлену суму; 
в) полупансіонерки – користуються лише навчанням; 7) навчальниця визначається Імператрицею: вона 
має головний контроль над вихованками та освітою, вона повинна ''привчити дівчат не соромитися 
бідності та поважати сором’язливість''; 8) класна дама – перша помічниця начальниці; 9) термін навчання 
в Інституті – 6 років. Предмети, що викладаються у ньому діляться на три класи по два роки кожний; 
10) в Інституті викладаються наступні предмети: Закон Божий, російська мова та словесність, 
арифметика, алгебра, французька та німецька мови, історія, географія, фізика, чистописання, малювання, 
рукоділля, музика, співи та танці; 11) розклад життя залишився в Інституті майже таким же як і в Статуті 
1812 року. Для вихованок була встановлена форма одягу: щоденна – темно-зелена сукня з білим 
фартухом; святкова – біле коленкорове плаття із зеленим кушаком та бланжевими довгими рукавичками. 

Згідно Статуту 1818 року навчання починалося в Інституті 1-го вересня і закінчувалося 1-го липня, а з 
1-го липня заняття закінчувалися і вихованки займалися повторенням. В Інституті були не лише приватні 
екзамени, а й публічні, на які запрошували дворянин, чиновників, купців, батьків дівчат та їх родичів. 

З переходом Інституту під заступництво государині імператриці Марії Федорівни та об’яви у ньому 
державної служби, він отримав можливість запрошувати у свої стіни найкращі педагогічні сили 
Університету та Гімназії. Склад педагогічного персоналу Інституту у 1818 році був такий: Закон Божий 
як і раніше викладав Александр Башинський, російську мову та математику А. І. Оптовцев, словесність – 
П. Н. Рейпольський (проф. у-ту), фізику та математику – проф. у-ту М. К. Робуш, історію та географію – 
Я. Г. Прожанський, проф. коллегіума, німецьку мову І. Ф. Ольденборгер, вих. гімназії, французьку мову 
П. П. Артемовський-Гулак, малювання – П. М. Денисов та Л. Альгенштедт, чистописання – 
Т. Г. Лницький, музику – К. Шуберт, танці – О. Ф. Штейн, співи – Д. Г. Носачьов. 

Після переходу Інституту під заступництво государині імператриці Марії Федорівни значно 
покращилось його становище. Вона живо цікавиться усіма подіями Інституту, вимагає від Ради 
пояснення щодо поганої відмітки будь-якої вихованки, щиро переживає невдачі якої-небудь з них [3]. 
Висновок. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що навчання в інституті передбачало, що 

протягом усього курсу дівчата знаходяться в закладі, залишаючи свою родину на кілька років. Це 
вважалося запорукою успiху у справi виховання. Все необхiдне для життя та навчання вихованок в 
iнститутах – їжу, книги, пiдручники, форму – забезпечував заклад.  

Негативно впливало на вихованок те, що вони жодної хвилини не залишалися на одинцi, не могли 
розпоряджатися своїм часом, робити щось з власної волi. Порушницi денного розпорядку пiддавалися 
покаранням. Це перешкоджало формуванню самостiйностi iнституток, звужувало їх внутрiшнiй свiт, 
травмувало психіку.  

В інститутах вдосконалювалося викладання таких предметiв, як рукодiлля, домоведення, гiгiєна. 
Вони мали великi досягнення у постановцi естетичного та морального виховання, викладаннi 
педагогiчних дисциплін. Досвід та програми першого жіночого закладу Харківського інституту 
шляхетних дівчат й надалі використовувалися в жіночих гімназіях. 
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Зозуля Е. В. Деятельность Харьковского института благородных девиц. 

В статье на основе анализа историко-педагогических источников, в частности уставов (1812, 1818), 
проанализирована деятельность Харьковского института благородных девиц. Рассмотрены учебные 
планы (или содержание), формы, методы учебно-воспитательной работы в институте благородных 

девиц. Выявлено, что опыт и программы первого женского учебного заведения Харьковского института 
благородных девиц потом использовались в женских гимназиях. 

Ключевые слова: женское образование, институт благородных девиц, устав, учебные планы. 

Zozulia K. V. Activities of the Kharkov Institute for Noble Maidens. 

The article, based on the analysis of historical and educational sources, including statutes (1812, 1818) analyzes 
the activity of Kharkov Institute for Noble Maidens. Researches of the institution gives an idea of the education 
and the overall development of the women's school system in Ukraine in the period under the review. Kharkov 
Institute for Noble Maidens is the oldest provincial institution. It was opened in September in 1812. The article 
examines two periods – from the establishment in 1818, when it was a private school and in 1818, when it was 

taken under the highest patronage of the Empress Maria Fedorivna. It is found out that the experience and 
programmes of the first feminine educational establishment under the Kharkov Institute for Noble Maidens have 

been used further in the feminine gymnasiums. 

Keywords: female education, Institute for Noble Maidens, charter curricula. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ 
ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ 

У статті представлено сучасні тенденції розвитку демократизації управління освітніми закладами в 
Україні, які передбачають, по-перше, поступовий перехід від державної до державно-громадської 
форми управління, по-друге, оптимізацію професійної підготовки компетентних керівників освітньої 

галузі, і, по-третє, децентралізацію управління освітніми закладами. 

Ключові слова: сучасні тенденції, демократизація управління освітніми закладами, державно-
громадська форма управління, професійна підготовка керівників. 

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, які відбуваються в українському суспільстві, 
зумовили необхідність модернізації системи управління освітніми закладами, а також пошук нових 
підходів до впровадження демократичних принципів управління освітніми закладами. 
Актуальність проблеми обумовлена потребою налагодження дієвих відносин державних та 

регіональних органів управління освітою і організацій громадянського суспільства в Україні як 
визначального механізму демократизації державного управління. Загальні ради освітніх закладів не 
вирішують перспективних питань розвитку освіти, тому для розв’язання вищезазначеної проблеми 
необхідне проведення досліджень основних концепцій, моделей організації, функціонування й 
удосконалення демократизації управління розвитком освітніх закладів в Україні. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуюча джерельна база з проблеми можливості 

демократизації процесу управління освітніми закладами, тобто впровадження якісно нових 
управлінських моделей представлена в різноманітних педагогічних наукових дослідженнях, серед яких 
наукові праці О. Адаменко, В. Андрущенка, Д. Дзвінчука, Г. Єльнікової, М. Набок, О. Пастовенського, 
Є. Хрикова та ін. У контексті демократизації управління освітніми закладами всі науковці дотримуються 
спільної думки щодо впровадження державно-громадського управління. 
Мета статті полягає у виокремленні сучасних тенденцій розвитку демократизації управління 

освітніми закладами в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття).  
Виклад основного матеріалу дослідження. Останніми роками питання функціонування моделей 

державно-громадського управління освітою на основі визначених принципів стають об’єктом 
дослідження сучасних вітчизняних науковців. Варто зазначити, що проблема державно-громадського 
управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні виходить за межі галузевого, 
суто освітянського питання й набуває загальнодержавного значення. 

Очевидно, демократизація управління освітніми закладами, особливо на регіональному рівні, можлива 
лише за умови, коли зміст, форми, функціонально-організаційна структура, стиль і методи, механізми 
управлінської діяльності районних відділів та управлінь освіти відповідатимуть вимогам розвитку суспільства 
в умовах створення громадянського суспільства, української державності, культурного й духовного 
відродження народу. Успіх реформування системи державного управління освітою значною мірою залежить 
від того, як раціонально та ефективно буде використовуватися не тільки зарубіжний, а й, насамперед, 
вітчизняний досвід управлінської діяльності районних органів управління освітою. 

На основі аналізу процесів демократизації управління освітою в Україні вітчизняний науковець 
О. Адаменко узагальнила досвід українських дослідників у цій галузі і виокремила пріоритетні напрямки 
демократизації на різних рівнях управління освітою: 

• реалізація демократичних засад у всій структурі управління та відмова від командно-
адміністративного стилю та методів керівництва; 

• удосконалення стилю, форм і методів роботи керівників, тобто свобода дій директора та його 
заступників; 

• забезпечення провідної ролі керівників школи, здатних забезпечити умови для розвитку творчого 
потенціалу педагогічного та учнівського колективів, оптимальних умов праці; 

• обмеження інспекторського та адміністративного контролю, розширення громадського контролю 
й самоконтролю; 

• опора на колективність і колегіальність управління, підвищення персональної відповідальності за 
наслідки роботи кожного працівника; 

• забезпечення соціальної справедливості під час розподілу навчального навантаження і 
громадських доручень; 
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• встановлення взаєморозуміння між адміністрацією та громадськими організаціями школи, 
формування колективу школи [1: 6-7]. 

Враховуючи сучасну законодавчу та нормативну базу в сфері управління загальною середньою 
освітою та стан розвитку демократичних традицій в Україні, О. Пастовенський пропонує такі шляхи 
підвищення ефективності процесу демократизації управління освітніми закладами в галузі середньої 
освіти на основі певного розподілу повноважень між державними, самоврядними, освітніми та 
громадськими структурами: 

– по-перше, держава має делегувати частину повноважень освітнім і громадським структурам, 
відмовившись від здійснення управлінських функцій у галузі на регіональному і районному рівнях, що 
дасть можливість значно спростити державний управлінський апарат; 

– по-друге, державі доцільно обмежитися такою управлінською вертикаллю у загальній середній 
освіті: Президент України → Кабінет Міністрів України → Міністерство освіти і науки України, які 
мають здійснювати нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти; 
визначати перспективи її розвитку; розробляти, впроваджувати і контролювати дотримання Державного 
стандарту загальної середньої освіти; встановлювати нормативи фінансового, матеріально-технічного, 
інформаційного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, норм та порядок організації 
харчування, медичного, транспортного обслуговування, типові переліки обов’язкового навчального та 
іншого обладнання тощо; 

– по-третє, державі доцільно делегувати місцевому самоврядуванню основну частину повноважень 
(зокрема щодо розвитку мережі навчальних закладів, утворення закладів нового типу, центрів дитячої та 
юнацької творчості, організації складання іспитів екстерном; закріплення території обслуговування за 
навчальними закладами; створення матеріально-технічної бази тощо); 

– по-четверте, державним і самоврядним органам варто запровадити механізми контролю та 
підзвітності керівництва закладів, оскільки школи мають нести відповідальність за якість навчання 
(такий контроль мають здійснювати громадські структури); 

– по-п’яте, на всіх рівнях управління освітнім закладом має бути вільний обмін інформацією про 
реальні освітні потреби населення, а також рівень задоволення цих потреб конкретним навчальним 
закладом за принципом мережевого обміну, який у нинішніх умовах розвитку Інтернету визнано 
найефективнішим [2: 14-16]. 

Є. Хриков вважає, що важливою умовою демократизації управління освітніми закладами є не 
перегляд концептуальних основ, а перегляд особистісної основи демократизації управління освітніми 
закладами. Це передбачає, передусім, перехід керівника на демократичний стиль керівництва, який 
будується на особистісному й діловому авторитеті. При розробці рішень керівник спирається на активну 
участь ініціативних груп, однак, право остаточного вибору залишає за собою. Варто зазначити, що 
демократичний стиль управління вимагає високого рівня інтелектуальних, організаторських, 
комунікативних здібностей від керівника. Такий стиль керівництва сприятимете правильному виробу 
управлінських рішень, сприятливому психологічному клімату в колективі, високій результативності 
навчально-виховного процесу [3: 172-173]. 

У контексті демократизації управління навчальними закладами для нашого дослідження суттєвим є 
положення щодо модернізації системи управління освітою, які репрезентовані в ''Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки''.  

Отже, протягом десятиріччя управління освітніми закладами має здійснюватися на засадах 
інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх 
проектів та моніторингу; розвитку моделі державно-громадського управління, посилення ролі та 
взаємодії усіх суб’єктів освітньої політики, в якій особистість, суспільство й держава стають 
рівноправними суб’єктами і партнерами.  

Необхідно забезпечити створення гнучкої, цілеспрямованої, ефективної системи державно-
громадського управління освітою, що забезпечує інтенсивний розвиток і якість освіти, спрямованість її 
на задоволення потреб країни, запитів особистості. Таке управління навчальними закладами передбачає:  

• оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію управління освітою; 
перерозподіл функцій і повноважень між центральними та регіональними органами управління освітою, 
органами місцевого самоврядування і навчальними закладами; 

• створення у складі МОН молоді та спорту центрального органу з управління професійною 
підготовкою робітничого потенціалу для економіки країни;  

• деполітизацію процесу добору і призначення керівників навчальних закладів та органів 
управління освітою;  

• розроблення системи заходів (нормотворчих, науково-методичних, фінансово-економічних тощо) 
щодо впровадження ідеї автономії навчальних закладів, розширення їх прав і можливостей щодо 
фінансової самостійності;  
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• апробацію і впровадження різних моделей державно-громадського управління розвитком 
навчальних закладів; перехід до програмно-цільового управління;  

• подолання бюрократизації у системі управління, упорядкування перевірок та звітності навчальних 
закладів; 

• професійну підготовку компетентних менеджерів освітньої галузі, формування управлінців нової 
генерації, здатних мислити і діяти системно в умовах кризового стану суспільства, приймати 
управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси; 

• запровадження нових ефективних форм підвищення кваліфікації керівників освіти та науково-
методичних служб;  

• розроблення ефективних механізмів взаємодії органів управління освітою, сім’ ї, освітніх установ, 
дитячих і молодіжних громадських організацій у напрямі розвитку, виховання і соціалізації дітей та молоді;  

• розроблення та підтримку інноваційних підходів до удосконалення окремих підсистем освіти 
(фінансові, організаційні, нормативно-правові тощо);  

• створення умов щодо введення до штатного розпису закладів освіти додаткових штатних одиниць 
педагогів-організаторів, соціальних педагогів, психологів, класних керівників та інших фахівців з 
урахуванням потреб навчального закладу; 

• розвиток автоматизації управління освітою [4: 32-33]. 
Отже, протягом десятиріччя управління освітніми закладами має здійснюватися на засадах 

інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх 
проектів та моніторингу; розвитку моделі державно-громадського управління, посилення ролі та 
взаємодії усіх суб’єктів освітньої політики, у якій особистість, суспільство й держава стають 
рівноправними суб’єктами і партнерами.  
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким 

чином, нами були виокремлені сучасні тенденції розвитку демократизації управління освітніми 
закладами в Україні, які передбачають: по-перше, професійну підготовку компетентних менеджерів 
освітньої галузі, оскільки керівники навчальних закладів здебільшого не мають відповідної професійної 
підготовки до управління освітніми закидами, що негативно впливає на процес демократизації 
управління освітніми закладами. Незважаючи на те, що всі керівники, які обіймають управлінські 
посади, є висококваліфікованими фахівцями з різних спеціальностей, проблема переходу до 
демократичного управління освітнім закладом криється саме в цьому. По-друге, складність і 
багатогранність проблеми управління освітніми закладами є причиною ускладнення впровадження 
демократизації у систему управління. Такі недоліки, як надмірна централізація управління освітніми 
закладами, авторитарність, недостатня компетентність та професіоналізм управлінців освітніми 
закладами уповільнюють процес демократизації, роблять систему освіти нездатною до саморозвитку, 
синтезу вітчизняного та зарубіжного досвіду.  
Подальшим перспективним напрямком дослідження щодо розвитку демократизації управлення 

освітніми закладами в Україні ми вбачаємо у визначені та обґрунтуванні критеріїв процесу демократизації 
управління освітніми закладами. 
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Иванов Е. В. Современные тенденции развития демократизации управления  
учебными заведениями в Украине. 

В статье представлены современные тенденции развития демократизации управления учебными 
заведениями в Украине, которые предусматривают, во-первых, постепенный переход от 

государственной к государственно-гражданской форме управления, во-вторых, оптимизацию 
профессиональной подготовки компетентных управляющих сферы образования, и в-третьих, 

децентрализацию управления учебными заведениями. 

Ключевые слова: современные тенденции, демократизация управления учебными заведениями, 
госурственно-гражданская форма управления, профессиональная подготовка управляющих. 

Ivanov E. V. Current Tendencies of the Democratization Development of the Educational Establishments’ 
Management in Ukraine. 

This article reveals current tendencies of the democratization development of the educational establishments’ 
management in Ukraine. The author focuses on the following current tendencies, for the first, on the gradual 

transformation from the state to the state and public structure of the educational management, for the second, on 
the optimization of the professional competent managers' training in the educational sphere, and, for the third, 

on the decentralization of the educational establishments’ management. Hence, on the regional level the 
management democratization of the educational establishments is possible due to the following conditions such 

as the substance, forms, organizational and functional structure, style and methods, mechanisms of the 
management performance of the regional departments' work in accordance with the requirements of the society 

development. The accomplishment tasks of reforming the system of the state management depends on the 
efficient and resourceful usage as foreign experience and state experience of the regional educational 
management. One of the conditions for the practical work use in the management democratization of 

educational establishments we consider to review not only the conceptual foundations but also personal basis of 
the democratic management of educational establishments. It means that each director of any educational 

establishment has to use democratic management style, which focuses on the personal experience and business. 
During making the decision the director has to take into consideration the decisions of the teachers’ initiative 
groups, and to leave the right to make the director’s last decision. The democratic management style requires 

the highest level of organizational, intellectual and communicative abilities from the educational managers and 
directors. Such kind of management style promotes to the accurate management decision-making and easy-going 

psychological atmosphere in the teachers’ group. After all, by using the democratic management style the 
director can determine the real level of academic achievements as well as pupils and teachers’ competence in 

the teaching and learning process and improve the educational quality. 

Key words: current tendencies, democratization of educational establishments' management, state-civil 
management form, directors' professional training.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННІСНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
У статті представлено результати моделювання процесу впровадження організаційно-педагогічних 

умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів шляхом розкриття змісту й 
взаємодії системи компонентів – організаційного, цільового, змістового, методичного та 
результативного. У статті розглянуто зміст і методи реалізації кожного компоненту: 

організаційного, що відображає сукупність організаційно-педагогічних умов; цільового, який інтегрує 
цілі та завдання змодельованої педагогічної діяльності; змістового, що розкриває зміст системи 
освітніх цінностей; методичного, який характеризує форми, методи й засоби реалізації цінностей; 

результативного, що модерує очікувані результати впровадження моделі. 

Ключові слова: моделювання, модель, організаційно-педагогічні умови, ціннісні засади,  
інноваційні навчальні заклади. 

Постановка проблеми дослідження. Актуальність проблеми дослідження організаційно-
педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів визначається 
потребами опису послідовності їх реалізації у освітній простір, а також проектуванням форм і методів 
такої реалізації. Одним із шляхів задоволення зазначених потреб є моделювання.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом, у педагогіці моделювання виступає як провідний 

метод наукового пізнання, оскільки дозволяє абстрагуватися від значної кількості факторів впливу на предмет 
дослідження (Д. Айстраханов, О. Лодатко, І. Міхєєв, О. Троценко та ін.) й інтегрувати педагогічний 
експеримент із науковим абстрагуванням (Б. Гуменюк, Н. Дахін, І. Євтушенко, М. Павлютенков та ін.). 

Отже, метою нашої статті є висвітлення результатів моделювання процесу впровадження 
організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів 
шляхом обґрунтування модуля. 
Виклад основного матеріалу. Використання педагогічного моделювання дозволяє створити модель 

предмету пізнання, оцінити зв’язки та відношення між різними факторами впливу на неї та, відповідно, 
виявити наявні соціально-психолого-педагогічні закономірності [1: 8]. 

Етапи побудови педагогічної моделі, за Г. У. Матушанським [2], також, на нашу думку, 
співвідносяться з ідеями експериментальної роботи: на змістовому етапі відбувається формулювання 
мети та задач педагогічного моделювання та формулювання умов і факторів його здійснення; на 
формальному етапі проводиться кількісний і якісний аналізи результатів вимірів стану предмету 
дослідження; на інтерпретаційному етапі проводиться змістова інтерпретація отриманих даних 
педагогічного моделювання. 

Таким чином, модель впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад 
діяльності інноваційних навчальних закладів визначаємо як результат системного проектування цілей, 
засобів та очікуваних результатів перетворюючої педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення 
результативності аксіологічного напряму діяльності ЗНЗ (див. рис. 1.). 

Висвітлена на рис. 1. модель впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних 
засад діяльності інноваційних навчальних закладів визначає прямий і зворотній зв’язок п’яти основних 
компонентів моделювання – організаційного, цільового, змістового, методичного і результативного, що 
відображають результати попереднього теоретичного аналізу літератури з проблеми дослідження. 
Охарактеризуємо визначені компоненти та їх місце у процесі реалізації системи перетворюючої 
педагогічної діяльності. 
Організаційний компонент моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації 

ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів ми визначили як відправний, оскільки 
основною метою розробки та впровадження моделі є перевірка спроектованих педагогічних умов. 
Відповідно, для їх реалізації у навчально-виховному процесі інноваційних навчальних закладів постає 
потреба створення функціонального зв’язку між організаційно-педагогічними умовами та змістом 
запропонованих педагогічних перетворень: де х – виступає незалежною змінною педагогічного 
моделювання і становить сукупність штучно впроваджених організаційно-педагогічних умов, а у – є 
залежною змінною педагогічного моделювання і символізує якість перетворень досліджуваного 
предмету – ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів.  

Відповідно, основним завданням педагогічного експерименту є визначення характеру цієї 
функціональної залежності шляхом вимірювання прояву критеріїв і показників впровадження ціннісних 
засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Визначений алгоритм дій відповідає методиці 
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проведення педагогічного експерименту, коли на підставі отриманих результатів від введення 
експериментального фактору (незалежної змінної) роблять висновок про ступінь впливу інших факторів 
(залежних змінних) на цільовий результат педагогічних перетворень [3]. 
 

 

Рис. 1. Модель впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності 
інноваційних навчальних закладів. 
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Цільовий компонент представленої моделі інтегрує мету та завдання перетворюючої педагогічної 
діяльності у середовищі експериментальних груп та є ідеальним образом очікуваних результатів 
експериментальних перетворень із впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних 
засад діяльності інноваційних навчальних закладів (мета експериментальної роботи). Передбачено, що ця 
мета реалізовуватиметься покроковим виконанням сукупності педагогічних завдань:  

− організація досвіду суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу на 
засадах толерантності, справедливості, емпатії, поваги (забезпечує умову актуалізації суб’єктної позиції 
учасників освітнього процесу інноваційного навчального закладу); 

− забезпечення взаємозв’язку системи декларованих ціннісних засад діяльності ЗНЗ із рефлексією їх 
реалізованості та практикою навчання (відповідає умові організації навчально-виховного процесу 
інноваційного навчального закладу на аксіологічних засадах); 

− організація діалогічної взаємодії учнів, учителів, батьків, адміністрації ЗНЗ, територіальної громади на 
принципах партнерської співпраці (спрямована на реалізацію умови створення спільного аксіологічного 
простору інноваційного навчального закладу та його партнерів у навчально-виховному процесі); 

− педагогічне оцінювання та корекція впливу факторів соціалізації різного рівня на становлення й 
розвиток учнів (корелює з умовою регулювання факторів впливу в аксіологічній сфері інноваційного 
навчального закладу). 

Представлені мета і завдання моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації 
ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів детермінують сукупність наступних 
компонентів моделі – змістового, методичного й результативного.  
Змістовий компонент моделі відображає взаємозв’язок змісту освіти з аксіологією, що відповідає 

аналізу системи цінностей сучасної сфери освіти, та спрямований на розкриття сукупності цінностей – 
загальноосвітніх, конкретно-педагогічних, цілей діяльності та засобів діяльності, як представлено на рис. 
1. Тобто, покрокова реалізація визначених завдань дозволяє впровадити в освітню діяльність 
інноваційних навчальних закладів увесь спектр охарактеризованих ціннісних засад. Форми, методи, 
засоби і прийоми реалізації цієї системи цінностей у навчально-виховному процесі інноваційних 
навчальних закладів окреслено у методичному компоненті нашої моделі. До них віднесено: тренінги, 
діалоги, дискусії, круглі столи, фестивалі, гуртки й факультативи за інтересами, ділові й рольові ігри, 
ієрархізацію цілей, рефлексію цінностей, аналіз, відвідування, обговорення, зустрічі, інноваційні проекти 
й технології, інтерактивні методи, спецкурси, виконання творчих завдань, цілепокладання, проектну 
діяльність, соціальне партнерство, зустрічі, суспільно-корисну діяльність, волонтерські загони, учнівське 
й батьківське самоврядування, сімейне консультування, моніторинги, опитування, тестування, 
психологічні й соціально-педагогічні консультації.  

Базовим методом перетворюючої педагогічної діяльності з упровадження визначених ціннісних засад 
уважаємо тренінг як процес, що дозволяє змінити ставлення, знання або поведінку його учасників за 
допомогою навчального досвіду, і передусім, спрямований на розвиток їх цінностей і поведінкових 
моделей [4]. Загалом, результативність тренінгових занять визначається дотриманням при їх організації 
та проведенні системи принципів (добровільність спілкування, саморозкриття учасників, усвідомлення 
та формування ними особистісно значущих проблем, позитивний характер зворотного зв’язку, 
неконкурентність стосунків, особистісна ідентифікація, особистісно орієнтований підхід, гармонізація 
інтелектуальної та емоційно-вольової сфери особистості, тощо) [5: 36-37]. Відповідно, визначена система 
цінностей, незалежно від теми та цілей тренінгової роботи, дозволяє комплексно формувати 
загальноосвітні цінності учасників. В той час як введення спеціалізованих тренінгових тематик може 
бути спрямоване на цілеспрямоване формування конкретно-педагогічних цінностей учасників. А саме, 
якщо однією із цілей педагогічної діяльності інноваційного навчального закладу є розвиток соціально-
психологічної компетентності учнів, то введення тренінгів на теми: ''Конструктивне спілкування у 
ситуації конфлікту'', ''Ефективна міжкультурна комунікація'', ''Досягнення успіхів у міжособистісному 
спілкуванні'', ''Розвиток активного слухання'', тощо дозволить цілеспрямовано формувати окрім 
загальноосвітніх цінностей, ще й цінності-цілі та цінності-засоби педагогічної діяльності.  

Окрім того, уважаємо за доцільне введення у навчально-виховний процес тренінгів, спрямованих на 
рефлексію ціннісних засад спілкування, навчальної, соціальної та професійної діяльності педагогів, 
батьків, учнів, соціальних партнерів освітньої установи: ''Життєві цінності для середньої школи'', 
''Здоров’я як ціннісна основа нашого життя для підлітків'', ''Цінність життя: цінності у житті для 
старшокласників'', ''Людина та її життєві цілі для педагогів'', ''Цінність родини для батьків''.  

Тобто, використання тренінгів у навчально-виховній діяльності дозволяє досягнути декількох важливих 
педагогічних завдань: на засадах особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів реалізовувати 
загальноосвітні цінності; інтегрувати суб’єктів освітнього простору інноваційного навчального закладу – 
батьків, педагогів та учнів як шляхом проведення спільних тренінгів та організації змішаних тренінгових 
груп, так і шляхом підняття специфічних, важливих для всіх проблем (спілкування, розвитку, взаємодії, 
тощо); опосередковано впливати на ціннісні засади суб’єктів навчання та виховання.  
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Крім тренінгів, важливу роль при формуванні ціннісних засад діяльності інноваційного навчального 
закладу відіграє використання діалогічних, інтерактивних методів (соціально-психологічного театру, 
форум-театру, дискусій, дебатів, мозкового штурму, тощо), які можуть входити до програми тренінгів, 
але й можуть бути застосовані самостійно. Термін ''інтеракція'' походить з латинської мови і буквально 
означає рух, який відбувається між об’єктами: зовнішніми (тобто окремими людьми) і внутрішніми (як 
активність, що відбувається власне у людині і призводить до зміни поглядів, думок, поведінки, тощо) [6: 
21]. Ціннісні засади реалізації інтерактивних методів навчання і виховання визначаються їх змістом – 
визнання індивідуального досвіду і почуттів усіх учасників, обмеження ролі знань шляхом підвищення 
ролі ставлень і відношень, особиста відповідальність за результати роботи, добровільність участі, 
толерантність, довіра та наявність зворотного зв’язку.  

Наприклад, мозковий штурм є ефективним інструментом для пошуку групового вирішення певних 
проблем шкільного життя. Потенціал використання мозкового штурму полягає в організації комплексної 
групової взаємодії (інтеракції) – аналізі актуальної проблеми, генеруванні великої кількості ідей щодо її 
вирішення, пошуку та виборі оптимального рішення [5]. Основними функціями використання мозкового 
штурму у контексті досліджуваної проблеми є формування таких цінностей учасників, як активність, 
творчість, комунікабельність, взаємодія, індивідуальність, терпимість. При груповому вирішенні 
проблеми доповнити використання мозкового штурму можна: дебатами, що спрямовані на формування 
вміння аргументувати і використовувати контраргументи, висловлювати власну думку, ''мета-планом'', 
який включає обмін поглядами і думками для прийняття певного рішення, моделюванням (як мисленнєве 
проектування ситуації та її розв’язку за різних змінних умов), рольовими іграми як методом, 
спрямованим на зміну цінностей, усвідомлення учасниками наслідків власних дій та дій інших людей, 
розкриття почуттів і поведінки інших людей у визначеній ситуації.  

Використання інтерактивних форм у навчально-виховній діяльності дозволяє реалізувати потреби 
учнів у самостійності, самопізнанні, взаємодії, індивідуалізації, що, на думку І. Д. Беха [7: 59-75], 
доводить об’єктивну необхідність упровадження комунікативних форм особистісно орієнтованого 
виховання. Введення інтерактивних методів як обов’язкових елементів навчально-виховного процесу 
дозволяє реалізувати організаційно-педагогічні умови щодо врахування та розвитку суб’єктного досвіду 
учнів, які не пасивно сприймають моральні норми, цінності, стандарти, етичні правила чи вимоги, а 
стають у позицію їх активного створення, емоційного переживання, рефлексії особистісного смислу [8]. 

Тому набувають актуальності такі форми роботи суб’єктів освітнього простору, як круглі столи, 
дискусійні гойдалки, вечори запитань та відповідей, сократівські бесіди, творчі монологи, промови на 
захист добра і милосердя, вільний мікрофон, розмови при свічках, тощо. При їх організації важливо 
враховувати потреби та інтереси учасників, які, на нашу думку, варто розглядати через призму 
загальнолюдських цінностей.  

Методика організації та проведення діалогічних методів виховання учнів, зокрема проблемного 
діалогу як процесу обговорення морально-етичних проблем, вироблення в учнів умінь діяти у 
незнайомій ситуації на основі вже сформованих цінностей-ставлень, висвітлена у роботі Н. С. Тимощук 
[8]. Вона містить такі педагогічні рекомендації організатору проблемного діалогу: а) сісти на одному 
рівні з учнями; б) говорити спокійним голосом, використовуючи повні, короткі, прості та поширені 
речення, мовні портери, повторюючи те, що говорять учні; в) викладати зміст своєї особистісної позиції 
у доступній для вихованців формі; г) висловлювати кожну свою думку чи фрагмент свого образу ''Я'', 
насичуючи їх сильними почуттями; ґ) забезпечити адекватне інтелектуально-емоційне реагування 
вихованців на саморозкриття педагога; д) створювати умови для постановки учнями запитань стосовно 
інформації про себе, що є показником їх високої активності; е) заохочувати висловлення учнями власних 
думок і суджень; є) використовувати навідні запитання, типу: як? чому? що? коли?, уникати запитань 
закритого типу; ж) використовувати техніку обміну ролями для прояву учнями емпатійних переживань; 
з) використовувати слова у властивому для них значенні, уникати абстрактних понять, пояснювати 
учням значення незнайомих слів; и) бути правдивим із учнями, виражати словами й жестами тільки те, 
що узгоджується з вашими внутрішніми відчуттями й переживаннями у момент спілкування, 
усвідомлюючи свій внутрішній емоційний стан [8]. 

Інноваційними формами організації групової корекційної, розвивальної та профілактичної роботи з 
учнями, батьками та педагогами можуть виступати інтерактивні соціально-психологічні та форум-
театри, основними завданнями яких є формування і розвиток у учасників навичок міжособистісної 
взаємодії, емоційної децентрації, розвитку сенсорного досвіду, профілактики особистісних девіацій та 
соціальних проблем [9: 10]. Заняття соціально-психологічного театру, як правило, включають вправи на: 
самопрезентацію, самовираження почуттів, виконання ролей, застосування діалогу та монологу, обмін 
ролями, дубляж поведінки один одного. Сутність використання форму-театру полягає у спільному 
пошуку учасниками способу вирішення проблеми або виходу з життєвої ситуації. У Декларації 
принципів форум-театру основною метою його використання визнається розвиток толерантності, 
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людяності й гуманізму як основних цінностей сучасного життя, що слугують засобом покращення 
суспільства щасливих людей [9]. 

Важливим методом формування цінностей є дискусії як вільний вербальний обмін знаннями, ідеями, 
думками. Для побудови ефективної дискусії варто врахувати, що її бажано обмежити одним питанням 
або темою, що зачіпає емоційну сферу учасників [10].  

Отже, охарактеризовані нами групові форми і методи формування ціннісних засад діяльності 
інноваційних навчальних закладів можуть впроваджуватися як у навчальний, так і позанавчальний час. 
Їх реалізації здійснюється з урахуванням таких вимог: 

- орієнтація на потреби суб’єктів освітнього простору; 
- врахування вікових, культурних, статусних, індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього 

простору; 
- наукова й соціальна обґрунтованість здійснюваних навчально-виховних впливів; 
- стимулювання розвитку відповідальності учасників педагогічних перетворень; 
- активізація, сенсибілізація та партнерство усіх суб’єктів освіти [11]. 
Створення достатньої кількості програм позааудиторної динамічної освіти у середовищі 

інноваційного навчального закладу розкриває потенціал до розширення напрямів його діяльності та 
підвищення результативності. Зокрема, важливими напрямами роботи щодо формування ціннісних засад 
діяльності уважаємо: 

- когнітивне неформальне навчання, спрямоване на усвідомлення учасниками власних дій та 
формування відповідальності за них; 

- афективне навчання, метою якого є запобігання ускладнень при переживанні учнями вікових криз; 
- інтерперсональне навчання для розвитку Я-концепції, усвідомлення власних почуттів, розвиток 

соціально-психологічної компетентності; 
- поведінкове навчання, що реалізує теорію соціального научіння А. Бандури і передбачає 

оволодіння певними уміннями й навичками; 
- формування соціальних альтернатив шляхом залучення суб’єктів освіти до різноманітних видів 

дозвіллєвої діяльності; 
- суспільна (громадська) діяльність як поширення соціально спрямованих об’єднань дітей, молоді, 

педагогів, батьків, партнерів і т. д.; 
- програми, орієнтовані на сім’ю, спрямовані на підтримку сімейного середовища загалом та у 

кризових станах, зокрема; 
- програми, орієнтовані на територіальну громаду інноваційного навчального закладу, що сприяють 

залученню школярів до життя мезосередовища. 
Значна кількість запропонованих напрямів, а також форм і методів їх реалізації дозволить підвищити 

ефективність процесу формування цінностей шляхом врахування максимально можливої кількості 
факторів впливу на аксіологічну сферу.  
Результативний компонент моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації 

ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів окреслює очікуваний результат 
впровадження моделі, а саме: гармонізацію системи загальноосвітніх і конкретно-педагогічних цінностей 
у навчально-виховному процесі інноваційних навчальних закладів шляхом врахування організаційно-
педагогічних умов і факторів впливу на аксіологічну сферу їх діяльності. Результативний компонент 
проектується на засадах системи критеріїв, показників і рівнів реалізації системи цінностей у діяльності 
інноваційних навчальних закладі.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, спроектована модель 

впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних 
навчальних закладів визначає логічну послідовність експериментальної педагогічної перетворюючої 
діяльності, спрямованої на визначення рівня ефективності її впливу на аксіологічну сферу усіх суб’єктів 
освітнього простору та охоплює такі основні компоненти: організаційний, цільовий, змістовий, 
методичний, результативний, що є взаємозумовленими та системними. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в експериментальній перевірці ефективності 

спроектованої моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад 
діяльності інноваційних навчальних закладів та поширенні результатів емпіричної роботи. 
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Левковская К. В. Моделирование процесса внедрения организационно-педагогических условий 
реализации ценностных оснований деятельности инновационных учебных заведений. 

В статье представлены результаты моделирования процесса внедрения организационно-педагогических 
условий реализации ценностных оснований деятельности инновационных учебных заведений. Модель 
внедрения организационно-педагогических условий реализации ценностных оснований деятельности 
инновационных учебных заведений определена как результат системного проектирования целей, 
средств и ожидаемых результатов педагогической деятельности, направленной на повышение 

результативности аксиологической деятельности школы. Установлено, что спроектированная модель 
определяет взаимосвязь пяти основных компонентов – организационного, целевого, содержательного, 
методического и результативного. В статье рассмотрены содержание и методы реализации каждого 
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компонента: организационного – как отражающего совокупность организационно-педагогических 
условий; целевого – как интегрирующего цели и задачи моделируемой педагогической деятельности; 

содержательного – как раскрывающего смысл системы образовательных ценностей (в т. ч. 
общеобразовательных, конкретно-педагогических, целей деятельности и целей средств); 

методического – как раскрывающего формы, методы, средства и приемы реализации системы 
ценностей в учебно-воспитательном процессе инновационного учебного заведения и результативного – 

как очеркивающего ожидаемые результаты внедрения модели. 

Ключевые слова: моделирование, модель, организационно-педагогические условия, ценностные 
основания, инновационные учебные заведения. 

Levkivska K. V. Simulation of the Process of Implementing Organizational and Pedagogical Conditions for 
the Realization of Value Bases of the Innovative Schools Activity. 

The paper presents simulation results of the implementation process of organizational and pedagogical 
conditions for the realization of value bases of the innovative schools activity. The implementation model of 

organizational and pedagogical conditions for the realization of values based on the activities of the innovative 
education is defined as the result of goals construction, and the anticipated results of educational activities 

aimed at enhancing axiological activities of the school. It is found that the designed model defines the 
relationship of five main components – institutional, target and meaningful, methodical and efficient. The article 

describes the content and methods of implementing each component: institutional – as reflecting the 
organizational and pedagogical conditions, the target – as integrating goals and objectives of the simulated 

teaching activities; meaningful – as revealing the meaning of educational values (including general education, 
specifically teaching, goals and objectives of the funds); methodical – as revealing forms, methods, means of 

implementing the system of values in the educational process of innovation and efficiency of the institution – as 
describing the expected results of the implementation model. 

Keywords: modeling, model, organizational and pedagogical conditions, value base, innovative schools. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ВЖИВАННЯ 
АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В УСНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

У статті розглянуто динаміку розвитку соціолінгвістики як суміжної для мовознавства і методики 
викладання іноземних мов науки. Наведено вимоги Програми з предмету ''Англійської мова'' та 
Загальноєвропейських рекомендацій iз мовної освіти до рівня володіння майбутніми філологами 

соціолінгвістичним матеріалом, лексичним діапазоном та діалогічним мовленням на другому і третьому 
курсах. Окреслено мету сучасної лінгвістичної освіти – виховувати білінгвальну і бікультурну 

особистість. Автор звертається до метафоричної природи англомовних фразеологічних одиниць. 

Ключові слова: англомовні фразеологічні одиниці, діалогічне мовлення, майбутні філологи, 
соціолінгвістична компетентність, соціолінгвістика, метафоричне значення фразеологічних одиниць. 

Постановка проблеми. Досвід показує, що наявність в практичному курсі навчання іноземної мови 
(ІМ) великої кількості культурологічного матеріалу не здатна сама по собі змінити свідомість студентів і 
налаштувати на рефлексію іншої культури, а лише збільшує потік інформації, в якій їм приходиться 
існувати. Так, людина, яка знає велику кількість імен і дат, не обов’язково володіє історичним 
мисленням, а людина, яка знає на пам'ять англо-український словник, не обов’язково вміє спілкуватись 
англійською мовою (АМ) [1: 111]. Щоб володіти мовою мало вивчити її граматичний та лексичний 
склад, потрібно розуміти її культуру, ментальність і світогляд носіїв мови. За таких умов, вивчення АМ 
неможливе без опанування студентами фразеологічного складу АМ, оскільки фразеологічні одиниці 
(ФО) втілюють в собі культурно-історичний досвід народу. Саме у ФО відбиваються особливості 
світосприйняття та мудрість кожної нації. 

Варто зазначити, що під ФО ми розуміємо сталі словосполучення, які об’єднують у собі лексико-
граматичні особливості певної мови, є різними за ступенем стійкості та структурною організацією, 
демонструють елементи культури та світосприйняття окремо взятого народу. Ми розглядаємо ФО таких 
типів: 1) прислів’я та приказки (when the cat’s away, the mice will play; it never rains but it pours); 
2) фразові дієслова (to) fill in, (to) take off); 3) ідіоми (to) have egg on one’s face; (to) eat crow); 4) біноміали 
(movers and shakers, bread and butter); 5) сталі порівняння (bold as brass; fresh as a daisy); 6) фразові 
складні слова (scapegoat, greenhorn); 7) інкорпорувальні дієслівні ідіоми ((to) headhunt, (to) blackball); 
8) сталі вирази (at first sight, on the one hand, on the other hand) [2: 56-64]. З огляду на те, що АМ не лише 
використовується в багатьох країнах як офіційна або національна, а й у всьому світі як лінгва франка, 
вивчення англомовних ФО є особливо важливим для майбутніх філологів, які повинні демонструвати 
правильність вибору мовних засобів для вираження своїх думок та емоцій, а також розуміти прихований 
соціокультурний зміст АМ як засобу інтернаціональної комунікації.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціокультурного і лінгвокраїнознавчого 

аспектів навчання ІМ знайшли теоретичне і методичне обґрунтування в працях багатьох учених 
(Н. І. Гез, І. О. Зимня, О. О. Леонтьєв, Ю. І. Пасов, В. В. Сафронова, О. Б. Тарнопольський, 
І. А. Воробйова, Р. О. Гришкова, І. А. Закирьянова, Ю. М. Коган, Т. М. Колодько, О. О. Першукова, 
В. М. Топалова, С. О. Шехавцова, Т. О. Яхнюк, P. Adler, D. Brown, E. Hall, R. Lado, G. Mounin та інші). 
Були виділені причини, з яких вивчення культури як набору фактів не є ефективним (Т. К. Цветкова), 
виокремлені способи викладання країнознавчої інформації (А. Д. Райхштейн), тощо. 

В галузі соціолінгвістики як самостійної науки свій внесок зробили низка науковців: Г. К. Каррі 
(першим, у 1952 р., вжив термін ''соціолінгвістика''), Ю. Д. Дешерієв (дає вичерпне поняття предмету 
соціолінгвістики), Е. Сепір, Б. Л. Уорф (висунули гіпотезу про те, що погляд людини на навколишнє 
середовище може бути зумовлений його мовою), Е. Д. Поливанов (склав чітку програму 
соціолінгвістичного підходу до вивчення мови), А. О. Кургузов (визначав мовні універсалії важливим 
компонентом дослідження мови), Ю. А. Фірсова (окреслила підходи до вивчення проблеми 
взаємозв’язку й взаємодії мови і культури), П. Сорокін, В. А. Маслова (досліджували типологію 
культури), Л. Б. Никольський (визначив класифікацію, за якою всі мовні ситуації по суті зводяться до 
ендоглосних незбалансованих (сукупність окремих, нерівнозначних мов) та екзо-ендоглосних 
незбалансованих (сукупність нерівнозначних підмов і функціональних стилів однієї мови), 
В. О. Виноградов (описував мовні ситуації за кількісними, якісними й аксіологічними параметрами), 
Ю. С. Степанов (відобразив складну систему мови у вигляді образів), К. Бюлер (розподілив функції мови 
на репрезентативну, експресивну та директивну), Д. Хаймс (виділив сім функцій мови: 1) експресивна, 
2) директивна, 3) поетична, 4) контактна, 5) метамовна, 6) референційна, 7) контекстуальна; і висунув 
програму описових досліджень, предметом яких стали естетична, соціальна і металінгвістична функції 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Педагогічні науки 

166 

мовного спілкування поряд із експресивною та репрезентативною), Ю. М. Караулов (ввів поняття 
психоглоса – одиниця мовної свідомості особистості, що відображає певну рису мовного строю або 
системи мови, що володіє високою стійкістю до варіацій і стабільністю у часі). Незважаючи на велику 
кількість досліджень в галузі соціолінгвістики і формування соціолінгвістичної компетентності, 
вважаємо необхідним наголосити на важливості вивчення соціолінгвістичного боку англомовних ФО, 
зв’язку ФО з культурно-історичною спадщиною носіїв АМ.  

Все зазначене вище підводить нас до мети статті, яка полягає в окресленні соціолінгвістичних 
особливостей вивчення студентами ІІ-ІІІ курсів англомовних ФО для використання їх у діалогічному 
мовленні (ДМ). 
Виклад основного матеріалу. Вивчення англомовних ФО передбачає формування у студентів 

соціолінгвістичної компетентності, яка є одним із компонентів лінгвосоціокультурної компетентності. 
Соціолінгвістична компетентність розглядається науковцями як знання і вміння, необхідні для 
ефективного використання мови в соціальному контексті. Соціолінгвістична компетентність виражається 
в нормах ввічливості, регістрах спілкування, лінгвістичних маркерах, соціальних відношень, виразах 
народної мудрості [3: 288]. Соціолінгвістична компетентність – це також здатність здійснювати вибір 
мовних форм, використовувати їх і перетворювати відповідно до контексту, усвідомлення зв’язків між 
мовою (АМ) і явищами суспільного життя [4]. Щоб навчитися цього, студенту важливо знати структурні 
й семантичні особливості ФО, їх емоційну забарвленість і ефект, який вони можуть справити на 
співрозмовника. ФО відображають особливості життя людей і дозволяють багато чого зрозуміти й 
дізнатися про культуру англомовних країн (зокрема Великої Британії та США). Студентам необхідно 
знати, як правильно оформити власні думки, щоб вони були доречними у конкретних ситуаціях 
спілкування. Наприклад, сталий вираз How do you do! не варто розуміти дослівно як вияв зацікавленості 
людиною в чиїхось справах, цей вираз вживають як синонімічний варіант вітання, замість слів Hello!, або 
Good day!. Тому помилковою буде реакція співрозмовника, який почне розповідати про свої проблеми. 
Без знання історії США й англомовних ФО важко буде зрозуміти, що треба зробити, коли кажуть ''give 
your John Hancock''(поставити підпис). Прикладів таких випадків, де незнання ФО запобігає порозумінню 
між співрозмовниками дуже багато. Уникнути незручних ситуацій у спілкуванні допомагає формування 
соціолінгвістичної компетентності, яка складається із соціолінгвістичних знань, навичок, вмінь. 

До соціолінгвістичних знань відносять знання студентами таких мовних особливостей, як фонової, 
конотативної і безеквівалентної лексики, що відображає культуру країни, мова якої вивчається, в семантиці 
мовних одиниць [4: 9]. До соціолінгвістичних знань, необхідних для навчання студентів ІІ-ІІІ курсів 
вживання англомовних ФО в усному діалогічному мовленні відносимо знання студентами особливостей 
функціонування англомовних ФО в мовленні, їх семантичного значення і граматичної структури.  

Під навичками володіння англомовними ФО для навчання майбутніх філологів англомовного ДМ з 
використанням ФО розуміємо навички правильного розуміння і вживання англомовних ФО в усному 
діалогічному висловлюванні на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між слухо-мовленнєвомоторною і 
графічною формами слова та його значенням. Лінгвосоціокультурні навички підкріплюються 
усвідомленістю студентів необхідності вивчення ФО як своєрідної форми відображення національного 
духу і характеру представників англомовних націй. 

До соціолінгвістичних вмінь вживання майбутніми філологами англомовних ФО в усному 
діалогічному мовленні відносимо вміння студентів виділяти ФО в потоці мовлення, викликати значення 
ФО з пам’яті або розуміти значення ФО з контексту і самостійно вживати ФО в побудові діалогічного 
висловлювання на теми, визначені Програмою. 

Поступове розширення горизонтів студентів, їхній загальний розвиток та підвищення рівня володіння 
АМ, дозоляє майбутнім філологам вивчати все нові, складніші теми й проблеми та збільшувати об’єм 
засвоєного соціокультурного матеріалу. Теми, що пропонуються на ІІ-ІІІ курсах охоплюють здебільшого 
систему культурних вимірів, що з’являється у всіх людських суспільствах (соціальний порядок, 
економіка, охорона здоров’я, мова, мистецтво, працевлаштування, сімейні та соціальні системи, 
технології, освіта, мова). Тематика на ІІ курсі охоплює наступні блоки: 1) Вибір професії; 2) Питання 
охорони здоров’я; 3) Подорожі; 4) Британія і британці; 5) Україна і українці; 6) Театр [5: 71]. Тематика ІІІ 
курсу охоплює такі блоки: 1) Кінематограф; 2) Мистецтво; 3) Люди й особистості; 4) Світ навколо нас; 
5) Освіта і навчання; 6) Англійська мова у світі [5: 85-86]. 

Універсальні культурні виміри людського існування у тематичних блоках, що пропонуються на 
другому та третьому році навчання, визначають компоненти людського існування, які відносяться до 
міжкультурного спілкування. Порівнюючи елементи, одиниці та структури, студенти проводять паралель 
між індивідуальним досвідом та соціокультурними структурами, в прагненні співвіднести їх до більш 
загальної структури життєвого досвіду, який ми всі поділяємо [5: 71]. 

З огляду на те, що англомовними ФО просякнуті всі сфери людської взаємодії, вважаємо доречним 
доповнювати лексичний матеріал, що пропонується студентам у навчально-методичних комплексах, 
більшою кількістю англомовними ФО за тематикою, представленою в Програмі. Збільшення кількості 
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завдань, спрямованих на вивчення англомовних ФО впливатиме на загальний розвиток студентів як 
всебічно розвинутих гармонійних особистостей і сприятиме формуванню у них соціолінгвістичної 
компетентності. Згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР) до 
формування у студентів соціолінгвістичної компетентності, студенти ІІ року навчання, які досягли рівня 
В2 (підрівень В2.2), можуть з певним зусиллям розуміти і брати участь в групових дискусіях / бесідах, 
навіть коли мова швидка й розмовна. Студенти можуть висловлюватись упевнено, чітко і ввічливо у 
формальному та неформальному реєстрах, адекватно ситуації та особистості співрозмовника [6: 121].  

По досягненні рівня С1 студенти ІІІ року навчання можуть впізнавати широкий спектр ідіоматичних 
виразів та колоквіалізмів, усвідомлюючи реєстрові відмінності; проте вони можуть відчувати потребу в 
уточненні окремих деталей предмету спілкування. А також студенти можуть гнучко й ефективно 
користуватись мовленням із соціальними цілями, у тому числі в емоційному, алюзивному та 
жартівливому аспектах [6: 121]. 

Відповідно до вимог ЗЄР до лексичного діапазону студентів, які досягли рівня В2, майбутні філологи 
повинні вільно володіти лексикою на найбільш загальні теми та теми, пов’язані із майбутньою сферою 
діяльності. Студенти можуть варіювати формулювання, щоб уникнути частих повторів, проте лексичні 
помилки можуть спричиняти невпевненість та інакомовлення [6: 112]. 

Студенти ІІІ курсу (рівень С1) повинні вільно володіти широким лексичним репертуаром, що 
дозволяє долати важкі місця шляхом перефразування; пошуки виразів або альтернативних стратегій ледь 
помітні; студенти можуть вільно вживати ідіоматичні вирази та колоквіалізми [6: 112].  

Вирази народної мудрості (до яких відносяться ФО) є важливим складником народної культури, що 
втілюють та одночасно підсилюють загальні значення. Вони часто вживаються, на них ще частіше 
посилаються або обігрують їх, наприклад, в газетних заголовках або у автентичних художніх фільмах. 
Знання цієї акумульованої народної мудрості, виражені у мовленні як загальновідомі, є важливим 
компонентом лінгвістичного аспекту соціокультурної компетентності [6: 119]. У своєму мовленні 
майбутні філологи здатні демонструвати обізнаність у культурних, національних звичаях та традиціях 
народів носіїв АМ, помічати відображення національної специфіки ФО англійської та української мов 
(''be tied to smb’s apron strings'' – триматися за материну спідницю, a ''knight in the shining armour'' – принц 
на білому коні); можуть підтримувати розмову на загальнокультурні та соціальні теми.  

Наведемо вимоги ЗЄР до рівнів володіння усним ДМ. Студенти ІІ року навчання мають досягнути 
рівня незалежного (просунутого) користувача (рівень В2 (підрівень В2.2). Студенти можуть 
користуватись мовою вільно, правильно й ефективно, в широкому діапазоні загальних, академічних, 
професійних тем про дозвілля, чітко виділяючи зв’язки між ідеями. Вони можуть спонтанно 
спілкуватись, добре контролюючи граматичний аспект, без жодних ознак необхідності обмеження того, 
що він / вона хоче сказати, змінюючи стиль мовлення залежно від обставин [6: 74].  

Студенти ІІІ року навчання повинні оволодіти іншомовним ДМ на рівні С1 (С1.1), тобто вони можуть 
висловлюватись вільно і спонтанно, майже без зусиль. Студенти повинні вільно використовувати 
широкий лексичний репертуар залежно від потреб у заповненні прогалин за допомогою іншомовного 
мовлення. Спостерігаються ледь помітні утруднення при пошуках засобів вираження або альтернативних 
стратегій; лише концептуально складний предмет обговорення може перешкодити природному, 
плавному мовленнєвому потоку [6: 74]. Таким чином, починаючи з другого року навчання необхідно 
збагачувати ДМ студентів англомовними ФО для того, щоб на кінець третього року навчання у студентів 
не виникало труднощів у передачі співрозмовнику власних думок і почуттів англійською АМ з 
використанням ФО. Наявність англомовних ФО в ДМ студентів свідчить про високий рівень 
уподібнення ДМ студентів мовленню носіїв АМ, що неможливо досягнути без сформованої 
соціолінгвістичної компетентності.  

В свою чергу, соціолінгвістична компетентність базується на соціолінгвістичному матеріалі, аспекти 
якого досліджуються не лише в методиці викладання ІМ, а й у галузі мовознавства – соціолінгвістиці. Як 
наука, соціолінгвістика виникла порівняно нещодавно, але оскільки вона виникла на перетині кількох 
дисциплін, соціолінгвістика представляє широкий інтерес для науковців у галузях лінгвістики і методики 
викладання ІМ. Отже, соціолінгвістика – суміжна для методики навчання ІМ наука; галузь мовознавства, 
що займається питаннями існування і розвитку мови. Вивчає зв'язок між мовою і фактами соціального 
життя, активні процеси в розвитку мови під дією екстралінгвістичних факторів, зміну співвідношення 
між письмовою і усною формами мови у зв’язку з поширенням радіо, телебачення, кіно і проникненням 
особливостей усного мовлення в письмову мову, задачі і форми проведення мовної політики [3: 288].  

З огляду на визначення соціолінгвістики, сучасна лінгвістична освіта ставить за мету виховання 
бікультурного білінгва, людини, яка не лише володіє ІМ і вміє нею користуватись, але й здатна миттєво 
адаптуватися до особливостей народу, що спілкується цією мовою. На мові сучасної лінгводидактики це 
транслюється в задачу формування ''вторинної мовної особистості'', під якою розуміють пристосування 
іншомовної особистості через новий для неї засіб соціальної комунікації до нових картин світу [1: 112; 7; 8].  
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У білінгва свідомість має бути білінгвальною і бікультурною. Білінгв існує одночасно в двох 
культурних просторах, сприймає світ одночасно з двох різних точок зору. Відповідно одиниці його 
мовної свідомості мають бути білінгвальними, принаймні там, де можливе встановлення відповідностей 
між одиницями двох мов. Швидше за все в свідомості білінгва присутні як білінгвальні, так і 
монолінгвальні психоглоси (''психоглоса'' – це одиниця мовної свідомості особистості, що відображає 
певну рису мовного строю або системи мови, що володіє високою стійкістю до варіацій і стабільністю у 
часі. На думку автора, набір психоглосів складає зміст мовного типу, тому, що не завжди одиниці різних 
мов відповідають одна одній [1: 113]. 

Проте, коли людина лише починає вивчати ІМ, її свідомість повністю монолінгвальна і 
монокультурна; і весь механізм породження і сприйняття мовлення налаштований на рідну мову. Все, що 
людина хоче сказати ІМ, без її волі оформлюється у внутрішньому мовленні у висловлювання рідною 
мовою зі всіма культурно обумовленими особливостями. В рідких випадках таке висловлювання може 
бути дослівно перекладене на ІМ. Але частіше за все необхідне ''перекодування'' з однієї мови на іншу [1: 
113]. ''Перекодування'' розуміється як засіб подолання міжкультурного розриву, поєднання двох 
свідомостей. Навчання має озброїти людину способами здійснення цього перекодування і, передусім, 
знанням про те, коли вона може спиратись на досвід рідної мови, а коли цього робити не варто. Це буде 
можливо за умови здатності людини ''вийти за межі'' рідної мови, поглянути на неї з боку, усвідомити її 
особливості та відмінності від виучуваної мови [1: 113]. 

Вивчення ІМ безперечно пов’язане з вивченням культури та самобутності народу виучуваної мови, а 
отже із їх проявом у мові. Оскільки, якщо людина навчилась ''технічної мови'', але не володіє живою 
мовою, що відображає особливості свідомості реального народу, вона стає до певної міри двомовною, 
але залишається монокультурною [1: 111]. Монокультурність стоїть поруч з лінгвоцентризмом: 
свідомість людини, її бачення навколишнього світу сформовані рідною мовою y контексті рідної 
культури, і нехтуванням знаннями про те, що інша мова і культура може формувати інше світобачення. 
Людина думає рідною мовою і породжує висловлювання ІМ, в яких слова ІМ підставляються в 
структури, які властиві рідній мов [1: 111]. У результаті можуть виникати ситуації міжмовного 
непорозуміння відомі як ''культурний бар’єр''. 

Між тим високий ступінь розвитку культури іншомовного спілкування може бути поданий у вигляді 
трьох рівнів [9]. До першого рівня належать пізнавальні процеси; до другого – сукупність лінгвістичних 
та екстралінгвістичних знань, що є базовими для представників певної мовної спільноти. Сума навичок і 
вмінь третього рівня забезпечує: 1) відповідність мовлення системі; 2) доречність і стилістичну 
адекватність мовлення, тобто узусу, характерного для освічених носіїв мови. Розвиток умінь цього рівня 
потребує подолання інтерференції рідної мови. До зумовлених інтерференцією помилок у мовленнєвій 
діяльності саме майбутніх філологів належить дослівний переклад моделей рідної мови або недоречне 
вживання моделей ІМ у ситуаціях, коли одному денотативному й сигніфікативному значенню 
відповідають різні синтаксичні значення [10], наприклад,англомовна ФО to eat dog означає ''проковтнути 
образу; принижуватись'', тоді як аналогічний український фразеологізм собаку (на чомусь) з’ їсти має 
значення ''бути досвідченим у чомусь''. 

АМ дуже багата на ФО різного типу, але разом з тим, носії АМ всю різноманітність ФО об’єднують 
під назвами ''ідіоми'', ''метафори'', або просто ''вирази''. Для них важливий не тип ФО, а метафора, яка 
лежить в основі ФО. Більше того, такі фразеологізми, як прислів’я та приказки досі спричиняють 
дискусії стосовно їхньої приналежності до ФО. Прислів’я та приказки традиційно вивчались у 
фольклористиці як жанрові тексти. З прагматичної точки зору мета прислів’ їв розмита: одне і те ж 
прислів’я може бути докором, втіхою, повчанням, порадою, погрозою тощо, наприклад: Better late than 
never. Цим прислів’ям можна виразити докір та повчання, якщо воно прозвучить з уст учителя, втіху, або 
пораду, якщо його вимовить друг чи близька людина [11: 43]. 

За твердженням Р. Гіббса існують докази того, що люди розуміють ідіоматичне значення слів, тобто 
метафору, закладену в них, швидше, ніж те саме значення, висловлене простими словами [12: 286]. 
Розуміння метафоричного значення ФО – це складний психофізіологічний процес, який залежить від 
того, як люди розпізнають основну частину ФО і сприймають переносне значення виразу. Якщо основна 
частина метафори ФО з’являється на початку виразу або речення, то переносне значення може бути 
оброблене в мозку людини до того, як пряме значення повністю оформилось. Якщо основна частина 
з’являється в кінці фрази або речення, то пряме значення виразу може бути обробленим у мозку раніше, 
ніж переносне значення [12: 288]. 

Було встановлено, що метафори є універсаліями свідомості, метафоричне бачення світу сучасні 
психологи схильні пов’язувати з генезисом людини і, відповідно, людської культури. Можливо 
протомова була метафоричною, а сама протокомунікація здійснювалась саме на метафоричному рівні 
[11: 88]. Наприклад, носії АМ розуміють ідіоматичний вираз spill the beans як ''розповісти таємницю'', 
тому що в основі цієї ідіоми лежать концептуальні метафори, такі як ''розум – це ємкість, а ідеї – це її 
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фізичне наповнення'' [12: 291]. Переносне значення ідіом мотивується різними концептуальними 
метафорами, що існують незалежно як частини нашої концептуальної системи. 

Згідно з М. Мюллером [13], метафора з’явилась внаслідок лексичної бідності древньої мови: запас 
слів був невеликим, і людина змушена була вживати одне і те ж слово для позначення різних предметів і 
явищ. Проте, на думку О. О. Потебні [14], метафора виникла внаслідок зближення між предметами, 
схожими за тим враженням, яке вони справляли. Вона утворювалась абсолютно вільно, черпаючи 
інформацію із багатого джерела, а не з потреби, не через бідність мови [11: 90-91]. В АМ наявний 
широкий спектр лексичних одиниць, які здатні описати будь-яке явище чи предмет. Попри це, АМ 
насичена ФО, які здатні описати всі сфери людського життя. ФО не лише функціонують в АМ, а й 
постійно оновлюються відповідно до розвитку людської цивілізації (наприклад, ФО (a) red-eye flight 
''нічний рейс, політ'' з’явився з популяризацією авіаподорожей). 

ФО відіграють особливу роль в утворенні мовної картини світу. Вони – ''дзеркало життя нації''. 
Природа значення ФО тісно пов’язана з фоновими знаннями носія мови, практичним досвідом 
особистості, культурно-історичними традиціями народу, що спілкується цією мовою. ФО приписують 
об’єктам ознаки, які асоціюються з картиною світу, розуміють цілу дескриптивну ситуацію (текст), 
оцінюють її, виражають відношення до неї. Своєю семантикою ФО спрямовані на характеристику 
людини і її діяльності [11: 68].  

Як результат вивчення англомовних ФО для формування соціолінгвістичної компетентності майбутні 
філологи мають поєднати три взаємопов’язані компоненти оволодіння АМ: користування мовою, 
усвідомлення природи мови, розуміння англомовної та рідної культур. Студенти повинні розуміти 
можливу різницю між їхньою рідною та іншими культурами, а також розвивати позитивне сприйняття 
інших культур і набувати вмінь долати соціокультурні відмінності [5: 7].  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, ДМ майбутніх філологів повинно 

наближатися до ДМ освічених носіїв мови. Одним із засобів для досягнення такої мети є англомовні ФО, 
використання яких дозволяє майбутнім філологам вийти на якісно новий рівень володіння АМ. Для того, 
щоб студенти розуміли структурний склад і семантичне значення англомовних ФО, а також 
усвідомлювали особливості існування і вживання ФО, необхідно сформувати у майбутніх філологів 
соціолінгвістичну компетентність. Складовими соціолінгвістичної компетентності є знання, навички та 
вміння, які потрібні майбутнім філологам для ефективного використання АМ і англомовні ФО в ДМ. 
Розуміння ФО студентами може ускладнюватись тим, що в основі ФО лежить метафора, значення якої 
може бути не зрозумілим в контексті сучасного життя. З іншого боку, деякі дослідники стверджують, що 
саме метафоричне значення людина сприймає швидше ніж неметафоричне.  

Підсумовуючи все зазначене вище вважаємо, що подальшою перспективою розвитку даного питання 
є врахування соціокультурних особливостей англомовних ФО під час відбору ФО для навчання студентів 
ІІ-ІІІ курсів англомовного ДМ з використанням ФО. 
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Нищик Р. А. Социолингвистические особенности обучения будущих филологов употребления 
англоязычных фразеологических единиц в устной диалогической речи. 

В статье рассматривается динамика развития социолингвистики как смежной для языковедения и 
методики преподавания иностранных языков науки. Приводятся требования Программы с дисциплины 

''Английский язык'' и Общеевропейские рекомендации по языковому образованию к уровню владения 
будущими филологами социолингвистическим материалом, лексическим диапазоном и диалогической 
речью на втором и третьем курсах. Очерчивается цель современного лингвистического образования – 
воспитывать билингвальную и бикультурную личность. Автор обращается к метафорической природе 

англоязычных фразеологических единиц. 

Ключевые слова: англоязычные фразеологические единицы, диалогическая речь, будущие филологи, 
социолингвистическая компетентность, социолингвистика, метафорическое значение 

фразеологических единиц.  

Nishchyk R.O. Sociolinguistic Peculiarities of Teaching Future Philologists to Use English Phraseological 
Units in the Oral Dialogic Speech. 

This article shows the dynamics of sociolinguistics development as allied for linguistics and foreign languages 
teaching techniques. There are also demands to the level of the sociological material, the lexical range as well 

as demands towards the range of the future philologists' dialogic speech that are represented in the Programme 
of the discipline ''The English Language'' and Common European Framework of References for Languages 

listed in the article. The author states that to be a fluent user of English and be able to use phraseological units 
in the oral dialogic speech, it is important to build in future philologists a sociolinguistic competence, the 

integral components of which are knowledge and skills necessary to use effectively the language in the social 
context. Sociolinguistics as an allied science for linguistics and foreign language teaching technique is 
considered in the article. The aim of the modern linguistic education is the education of a bilingual and 

bicultural personality – a person that can not only speak and use a foreign language, but can also easily adapt 
to the peculiarities of the nation that uses the language. The author refers to the metaphorical nature of English 
phraseological units and supports the idea that the metaphorical perception of the world is associated with the 

humans' genesis and, correspondently, the human culture. The importance of taking into account the 
sociolinguistic side of the phraseological units is stressed in the article. 

Keywords: English phraseological units, dialogical speech, future philologists, sociolinguistic competence, 
sociolinguistics, metaphorical meaning of phraseological units. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Педагогічні науки 

© Словінська Ю. А., 2014 
172 

УДК 37.02:004.4+378:004 
Ю. А. Словінська, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 

У статті доведено актуальність проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі 
підготовки майбутніх учителів інформатики. Охарактеризовано поняття "педагогічні програмні 

засоби", а також визначено мету їх використання у процесі підготовки майбутніх фахівців. Окреслено 
ефективні шляхи застосування педагогічних програмних засобів у професійній діяльності майбутніх 
педагогів. Наведено різні класифікації, які дозволяють більш ґрунтовно дослідити умови якісної 
реалізації існуючих педагогічних програмних засобів та надають можливість розробляти нові 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Ключові слова: педагогічні програмні засоби, майбутні учителі інформатики, професійна діяльність, 
інформаційно-когмунікаційні технології.  

Постановка проблеми. За умов переходу України до сучасного інформаційного суспільства дедалі 
актуальнішою стає проблема розробки та інтеграції інноваційних методів, форм та засобів навчання, серед 
яких інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), у традиційну систему вищої освіти. Це дасть змогу 
сучасним випускникам вищих начальних закладів оволодіти ефективними методами здобуття знань у 
галузі своєї майбутньої професії, за допомогою яких вони зможуть ґрунтовно пояснювати власні 
професійні дії, узагальнювати способи навчально-пізнавальної і професійної діяльності, творчо мислити, 
швидко набувати нові знання та вміти їх застосовувати до розв’язання нових нестандартних ситуацій.  

Про важливість даної проблеми йдеться в ряді нормативних документів та концепцій, зокрема, в 
Законі України "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, 
основних положеннях Державної програми "Вчитель", Законі України "Про Національну програму 
інформатизації", Державній програмі "Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-
2010 роки, Законі України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки", Указі Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні". Усі ці документи передбачають упровадження у навчальний процес вищої школи ІКТ, 
підвищення якості природничо-математичної освіти, а також забезпечення закладів освіти сучасними 
електронними засобами навчання. 

Розв’язання цього завдання можливе за рахунок зміни підходу до навчання у вищих навчальних 
закладах нашої держави, впровадження нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання та інтеграції різних форм навчання, а саме розробки та впровадження в процес підготовки 
майбутніх учителів інформатики педагогічних програмних засобів, які слугують одним із шляхів 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу вищої школи загалом. 
Аналіз наукової, психолого-педагогічної та спеціальної літератури доводить, що різні аспекти 

проблеми дослідження педагогічних програмних засобів, а саме їх розробку та використання у 
навчальному процесі вищих навчальних закладів, висвітлено у наукових працях широкого кола 
вітчизняних і зарубіжних дослідників (В. О. Бабич, Є. П. Веліхов, Р. Вільямс, Б. А. Глинський, 
В. М. Глушков, М. С. Головань, В. Г. Гриценко, О. М. Довгялло, А. А. Дородніцин, А. П. Єршов, 
М. І. Жалдак, В. А. Каймін, В. Н. Касаткін, Г. М. Клейман, А. А. Кузнецов, А. Г. Кушніренко, 
М. П. Лапчик, К. Маклін, Є. Д. Маргуліс В. С. Михалевич, М. М. Моісєєв, Н. В. Морзе, І. Д. Підласий, 
М. С. Раков, Ю. С. Рамський, Й. Я. Рівкінд, Г. Д. Фролов, Г. В. Фролова, І. М. Яглом та ін.), але попри 
значну зацікавленість цим питанням єдиного підходу до визначення поняття "педагогічні програмні 
заходи", мети їх використання, а також класифікації ще й досі немає.  

Враховуючи важливість окресленої проблеми виникає необхідність здійснити повне дослідження 
такої категорії як "педагогічні програмні засоби", що і є метою даної статті. 
Виклад основного матеріалу. Поняття педагогічного програмного засобу (ППЗ) набуло широкого 

використання, починаючи з 1986 року, одночасно із запровадженням у середніх загальноосвітніх школах 
курсу інформатики. 

Перші ППЗ розглядались як програмно-інформаційні системи, які складалися з комп’ютерних 
програм, що реалізували сценарії навчальної діяльності, та певним чином здійснювали підготовку до 
базових знань. Сучасний ППЗ – це електронний мультимедійний підручник, оснащений 
аудіовізуальними матеріалами та допоміжними текстами, який містить сукупність різноманітних засобів 
навчання (наочність, моделі механізмів, інструкційно-технологічний матеріал, картки контролю і 
самоконтролю знань, умінь і навичок тощо) [1: 71]. 



Ю. А. Словінська. До проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі 
 підготовки майбутніх учителів інформатики 

 173 

Зауважимо, що педагогічні програмні засоби – це не просто переведення друкованого видання в 
електронний варіант. Вони не мають на меті замінити звичний підручник, а покликані підсилити 
традиційні засоби навчання, оскільки в дидактичному плані мають низку переваг, а саме: є більш 
зрозумілими і цікавими для сучасної молоді; містять необхідну кількість ілюстративних матеріалів 
належної якості (рисунки, графіки, карти, схеми, фотографії, відеофрагменти, звуковий супровід, 
анімацію тощо), що значно підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу; передбачають модульну 
подачу інформації із можливістю її подальшого розширення та зміни структури змісту професійної 
підготовки; забезпечують можливість об’єктивного контролю знань студентської молоді та оперативного 
корегування процесу навчання; реалізують інтерактивність, діалогічність, наступність тощо; дають змогу 
реалізувати індивідуальний підхід та організувати самостійну роботу майбутніх учителів інформатики у 
зручний для них час; підвищують якість підготовки майбутніх фахівців та ефективність роботи 
викладачів, у яких з’являється поле для творчих пошуків та інновацій. 

Таким чином, з одного боку, ППЗ – це пакети прикладних програм для використання в процесі навчання 
різним предметам, а це означає, що можна визначити їх місце у складі програмного забезпечення 
комп'ютера. З іншого боку, – це дидактичні засоби, призначені для різних цілей навчання: формування 
знань, умінь і навичок, контролю за якістю їхнього засвоєння, тобто це компоненти процесу навчання. 
Перше принципово важливо для вирішення питання про склад і види ППЗ, друге – для визначення їхнього 
місця серед численних дидактичних засобів навчання, виявлення класів задач, які доцільно розв’язувати із 
застосуванням програмних засобів, для співставлення традиційних і програмних засобів навчання . 

З позицій програмної реалізації до числа ППЗ можуть бути віднесені комп'ютерні навчальні програми 
(вони, у свою чергу, можуть бути підрозділені на інформаційні, контролюючі, моделюючі, 
демонстраційні, тренажерні, комбіновані тощо), експертні системи навчального призначення, 
комп'ютерні ігри та інші. Зазначимо, що за певних умов на заняттях із різних предметів можуть 
використовуватися інструментальні програмні засоби, такі як текстові, графічні, музичні редактори, 
електронні таблиці тощо. 

На думку В. Смірнова, ППЗ нового покоління не лише охоплюють весь обсяг знань із певного курсу, 
а й надають можливість доступу до необхідних джерел додаткової інформації, а також реалізують 
міжпредметні зв’язки [2]. 

Використання ППЗ дозволяє забезпечити якісно новий рівень професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих педагогів. Виклад матеріалу за допомогою тексту, нерухомих і рухомих зображень, звуку 
є не лише значно інформаційнішим, а ще й більш цікавим для студентів. Проте варто зауважити, що, як і 
будь-який дидактичний засіб, ППЗ варто використовувати лише за умови його ефективності в конкретній 
педагогічній ситуації. 

Педагогічні програмні засоби передбачають різні форми організації роботи: колективну, групову, 
індивідуальну, що дає змогу викладачам професійно-теоретичної підготовки спланувати заняття з 
максимальним урахуванням індивідуальних особливостей студентів. Також стає можливим проблемно-
орієнтоване вивчення матеріалу, коли майбутні учителі інформатики ознайомлюються з певним фактом, 
явищем не за традиційною схемою, а в результаті постановки та вирішення практичного завдання з 
майбутньої професійної діяльності. 

Визначимо мету використання ППЗ у навчальному процесі: образне і динамічне представлення 
навчальної інформації, її систематизація, постійне й оперативне відновлення; вироблення і закріплення 
різноманітних умінь і навичок; контроль за засвоєнням знань. 

Використання комп'ютера як засобу навчання висуває задачу розробки науково обґрунтованої 
типології програм як на рівні дидактики, так і на рівні приватних методик із врахуванням специфіки 
кожного предмета. У педагогічній літературі можна зустріти різні підходи до побудови типології 
навчальних програм. 

У літературі зустрічаються різні підходи до класифікації ППЗ. Так, наприклад, Б. С. Гершунський 
класифікує ППЗ за діловим призначенням і виділяє наступні типи машинно-орієнтованих навчальних 
програм: керуючі, діагностуючі, демонстраційні, ті що генерують, контролюючі, моделюючі тощо [3]. 
Керуючі і діагностуючі програми орієнтовані на керування процесом навчання на заняттях, а також в 

умовах додаткової індивідуальної або групової роботи. Вони дозволяють послідовно задавати студентам 
різні питання, аналізувати відповіді, визначати рівень засвоєння матеріалу, виявляти допущені помилки і 
відповідно до цього вносити необхідні корективи у процес навчання. Однак необхідно чітко 
усвідомлювати, що зайва індивідуалізація навчання, орієнтація на алгоритмізацію розумової діяльності 
навіть у тих випадках, коли необхідна аналітико-синтезуюча діяльність, відмова від виконання 
обчислювальних і довідково-пошукових операцій, надмірне захоплення діалоговим спілкуванням – усі ці 
недоліки комп'ютерного навчання вимагають реально оцінювати його педагогічний потенціал і 
сполучати його з традиційним навчанням.  
Демонстраційні програми дають можливість одержати на екрані дисплея барвисті, динамічні 

ілюстрації до матеріалу, що викладається викладачем. На заняттях із математики, фізики, інформатики 
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студентів можна продемонструвати ті або інші явища, роботу складних приладів і механізмів, сутність 
різних технологічних процесів. Прикладами ППЗ даного типу є численні електронні енциклопедії, що 
представляють різні області людських знань і представлені на компакт-дисках: мультимедіа 
енциклопедія Ермітаж. Російська колекція; енциклопедія History of life; енциклопедія природи. 

Більшість з них побудовані у формі "електронного підручника", що допомагає самостійно обирати 
послідовність і ступінь докладності викладання, використовуючи технології гіпертексту. Крім того, в 
програмах даного типу широко застосовуються засоби мультимедіа (звук, відео, графіка тощо).  
Програми, що генерують, виробляють набір задач певного типу по заданій темі. Вони дозволяють 

провести контрольну або самостійну роботу в академічній групі, забезпечивши кожному студенту 
окреме завдання, що відповідає його індивідуальним можливостям.  
Контролюючі програми спеціально розраховані на проведення поточного або підсумкового контролю 

студентів. Вони дозволяють установити необхідний зворотний зв'язок у процесі навчання, дають 
можливість простежити у динаміці успішність кожного студента, порівняти результати навчання зі 
складністю запропонованих завдань, індивідуальними особливостями тих, хто навчається, 
запропонованим темпом вивчення, обсягом матеріалу, його характером. Контроль знань, як і навчання, 
за допомогою комп'ютера може бути тільки автоматизованим, але не автоматичним, тобто не виключає 
елементи творчості з процесу навчання.  

Значний інтерес представляють моделюючі програми, що дозволяють імітувати проведення складних 
експериментів, вводити студентів у дослідницьку лабораторію учених, конструкторів, архітекторів. 
Особливий інтерес представляє моделювання явищ, недоступних прямому спостереженню, а також 
явищ, що у умовах навчання не можна продемонструвати без допомоги комп'ютера [3].  

Поряд із цією класифікацією, існують і інші класифікації ППЗ. Однією із найбільш розповсюджених є 
класифікація педагогічних програмних засобів за характером і засобами навчання. При цьому 
виділяється п’ять типів навчальних програм: тренувальні; консультаційні; моделюючі; ігрові навчальні 
програми; редактори тексту [4; 5].  
Тренувальні програми. Мета таких програм – сприяти засвоєнню, повторенню і закріпленню основних 

умінь і навичок. Передбачається, що майбутні учителі інформатики вже пройшли курс початкового 
навчання з предмета і засвоїли теоретичний матеріал. ППЗ даного типу широко використовуються для 
відпрацьовування математичних навичок, вправ із перекладу з іноземної мови. Програма у випадковій 
послідовності генерує навчальні задачі, рівень труднощів яких визначається педагогом. Тренувальний 
режим досліджений повніше всього і застосовується найбільш часто.  
Консультаційні програми. Даний тип програм розрахований на засвоєння студентами конкретної 

теми за допомогою показу ретельно підготовлених "кадрів". Характер навчання подібний навчанню з 
використанням програмованих текстів, де зміст розбивається на послідовний ряд маленьких кроків. 
Правильна відповідь просуває його до наступного розділу програми, а неправильна – до необхідності 
повторної відповіді, або до такої послідовності навчання, що допоможе виправити помилку.  
Моделюючі програми. Моделювання – засіб навчати студентів рішенню практичних проблем, з якими 

вони можуть зіштовхнутися в дійсності. За допомогою комп'ютера можна візуально відтворювати моделі, 
що раніш можна було описати тільки математичними рівняннями. Отримана за допомогою комп'ютера 
візуальна модель сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Необхідно зазначити, що група 
програм моделювання включає поряд із програмами власне моделювання, спрямованими на розвиток умінь 
створювати власні моделі, і так звані імітаційні програми, що пропонують студентам готові моделі.  
Ігрові програми для навчання. Гра впливає на весь спектр навчальних здібностей студентів: стимулює 

ініціативу і творче мислення, сприяє формуванню умінь діяти спільно, підкоряти свої інтереси загальним 
цілям, підвищує мотивацію навчання. Гра дає можливість використовувати раніше отримані знання, уміння і 
навички та створює передумови для формування в майбутніх учителів інформатики кількох стратегій 
розв’язку задач і структуризації знань, що можуть бути успішно застосовані в різних областях. Прихильники 
використання гри в навчальному процесі стверджують, що гра стимулює процес навчання, а супротивники 
говорять про необхідність різниці між грою і навчанням унаслідок негативного впливу розважальності на 
вольові якості студентів, оскільки вони не можуть ґрунтуватися лише на емоційно-привабливій діяльності.  
Редактор тексту. Для багатьох студентів найбільш складно досяжними є навички письма. Режим 

редактора тексту спрямований на здійснення письма за допомогою комп'ютера. Програми редактора 
тексту полегшують майбутнім фахівцям такі операції, як виправлення і переписування тексту. Вони 
дозволяють зосередити увагу на суті питання [4; 5]. 

Отже, як бачимо, впровадження педагогічних програмних засобів у підготовку майбутніх фахівців 
сприятиме покращенню рівня навчально-виховного процесу у вищій школі і підвищенню якості 
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, що, у свою чергу, позитивно вплине на їх 
конкурентоспроможність на ринку праці України. 
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Словинская Ю. А. К проблеме использования педагогических программных средств в процессе 
подготовки будущих учителей информатики. 

В статье доказана актуальность проблемы использования педагогических программных средств в 
процессе подготовки будущих учителей информатики. Охарактеризовано понятие "педагогические 
программные средства", а также определены цели их использования в процессе подготовки будущих 
специалистов. Определены эффективные пути применения педагогических программных средств в 
профессиональной деятельности будущих педагогов. Приведены различные классификации, которые 

позволяют более основательно исследовать условия качественной реализации существующих 
педагогических программных средств и предоставляют возможность разрабатывать новые 

информационно-коммуникационные технологии. 

Ключевые слова: педагогические программные средства, будущие учителя информатики, 
профессиональная деятельность, информационно-коммуникационные технологии. 

Slovinska Yu .A. To the Issue of the Use of Educational Software in the Preparation of Future Teachers of 
Computer Science. 

The article proves the relevance of the use of educational software in the preparation of future teachers of 
computer science. The concept "educational software" is characterized and the purpose of their use in the 

preparation of future professionals is defined. Outlines of effective ways to use the educational software in the 
professional activity of future teachers are determined. Different classifications that allow you to explore more 

thoroughly the conditions of implementation of existing high-quality educational software and provide an 
opportunity to develop the new informational and communication technologies are given. 

Key words: educational software, teachers of computer science, professional activity, informational and 
communication technologies 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РІВНЕНЩИНИ В КОНТЕКСТІ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН (1939-1958 РР.) 

У статті розглянуто становлення та реорганізація системи освіти західноукраїнських земель, зокрема 
Рівненщини в контексті суспільно-політичних змін; реформування педагогічної освіти та особливості 
професійної підготовки майбутніх учителів педагогічних закладів краю; висвітлено шляхи подолання 
гострої проблеми нестачі вчительських кадрів у регіоні; роль професорсько-викладацького колективу 
педучилищ у формуванні особистості майбутнього вчителя із відповідною життєвою позицією; 

ідеологічно-політичний чинник у підготовці освітніх кадрів; роль радянського вчителя у формуванні в 
учнів особистісних світоглядних орієнтирів комуністичного суспільства. 

Ключові слова: Рівненщина, педагогічна освіта, вчительські кадри, педагогічні заклади, ідеологічний 
чинник, комуністичний світогляд. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку європейських держав визначилися нові критерії 
суспільного прогресу, що зумовило соціальний попит на високий рівень освіченості, культури та 
професіоналізму фахівців. Втім, попри всі прагнення України влитися до європейської спільноти, освіта в 
державі перебуває у кризовому стані, що актуалізує дослідження історії освітніх процесів періоду корінних 
соціально-економічних і політичних перетворень. Відтак, метою статті є здійснення історико-педагогічного 
аналізу досвіду радянської теорії освіти і навчання як галузі марксистсько-ленінської педагогіки, 
методологічну основу якої складала філософія марксизму-ленінізму, дослідження рівня професіоналізації 
майбутнього вчителя початкової школи навчально-освітніх закладів Рівненщини в означений період.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Установлення та реформування радянської системи освіти 

Рівненщини після приєднання до Української РСР досліджувалися і досліджуються вітчизняними та 
зарубіжними вченими. Серед них відзначимо В. Доброчинську [1], С. Сворака [2], О. Прищепу [3], 
В. Яремчука [4] та інших. Однак, аналіз окремих аспектів реорганізації радянської системи освіти 
Рівненщини залишився поза увагою дослідників, що й стало предметом наших наукових студій. 
Виклад основного матеріалу. Після приєднання західноукраїнських земель до СРСР з осені 1939 р. 

почалася їх активна радянізація, що зводилась до здійснення перетворень, взірцем для яких слугували 
заходи радянської влади, впроваджені в Радянській Україні у 1920-30-х рр. Відповідно до оформлення 
нового політичного і територіального устрою Західної України, указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 4 грудня 1939 р. серед низки новоутворених областей була сформована Ровенська область у складі 30 
районів. Тому, реорганізація освітньої системи в краї була пов'язана зі зміною політичного статусу 
Західної України. Освіта в цій системі стала однією із сфер, що реформувалася відповідно до нового 
соціального замовлення. Упровадження докорінної перебудови в освітній сфері було одним із 
найважливіших методів ідеологічного впливу правлячої партії на населення, передусім, на підростаюче 
покоління. На радянського вчителя покладалося завдання: "…не тільки навчити, але й виховати надійних 
будівничих комунізму". Вчительство, цей численний загін радянської інтелігенції, із честю виконає всі 
завдання, які на нього покладають партія і уряд [5: 185]. Будучи носієм комуністичних ідей, учитель 
поставав для учнів вагомим авторитетом у плані їх становлення як активних громадян своєї країни. 
Відтак важливим було не лише забезпечити високий професійний рівень майбутнього вчителя, а й 
підготувати його до виконання функцій вихователя учнів. 

Відразу ж після зміни влади в краї (адже асиміляторська політика Другої Речі Посполитої прагнула до 
соціокультурної інтеграції багатонаціонального населення Західної Волині в систему державотворення 
Польської Республіки і проводила цілеспрямовану політику полонізації у галузі освіти та всілякими 
способами зводила кількість українських шкіл до мінімуму) українці взялися за ліквідацію тяжкої 
спадщини, подолання економічної і культурної відсталості. Занедбаною катастрофічно виглядала освітня 
сфера. Понад 60 % дітей шкільного віку зовсім не навчалося. Сотні сіл не мали шкільних приміщень, і, 
що найголовніше, нікому було навчати дітей. Наочним підтвердженням таких фактів слугують архівні 
джерела, які демонструють, що на початок нового 1940-1941 н. р. в регіоні не вистачало 1708 вчителів, 
зокрема 1006 вчителів 1-4 класів [6: 99]. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми стало відкриття 
двотижневих курсів із підготовки вчителів, що діяли впродовж зимових канікул 1939-1940 н. р. Така 
практика не стала ситуативною, а навпаки традиційною. Уже влітку з липня 1940 р. у Рівному, Дубно та 
Здолбунові працювали курси з підготовки вчителів, а в Костополі, Сарнах, Острозі, Рівному – курси 
перепідготовки. На курсах в Острозі зареєстровано 240 слухачів, а в Костополі – 400 (11 груп із 16 
районів області) [6: 33; 40; 52; 55; 99]. 
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На курсах, крім лекцій із фахових дисциплін, проводилася політмасова робота: слухачі переглядали 
радянські кінокартини, слухали доповіді про рішення ХV з'їзду КП (б)У, VІ сесії Верховної Ради СРСР та ін. 
партійні директиви [6: 40]. Особлива увага в роботі з педагогами приділялася насадженню антирелігійного 
виховання у школі, адже на західноукраїнських землях традиції християнської моралі були в основі 
навчально-виховного процесу російської та польської освітньої моделі. Школа стала головним знаряддям 
комуністичного виховання молоді і педагогічні кадри мали бути цілковито перейняті духом більшовицької 
партії. Як зазначив Й. В.Сталін: "Фаланга народних учителів становить одну з найнеобхідніших частин 
Великої армії трудящих нашої країни, що будують нове життя на основі соціалізму" [7: 2]. 

З березня 1940 р. у дію вступила постанова Раднаркому УРСР "Про реорганізацію початкових і 
середніх шкіл на території західних областей України". Педагогічні ліцеї реорганізовували у педагогічні 
училища з 3-річним терміном навчання, семінарії виховательок – у педагогічні училища з відділами 
шкільним і дошкільним [8]. На розвиток освітньої мережі Наркомат фінансів УРСР і Наркомат освіти 
виділили значні кошти. Цього року на потреби освіти Рівненщини асигновано у 15 разів більше, ніж 
попереднього року – 46 925 крб. Це дало змогу, попри очікувані результати збільшити кількість шкіл до 
1162, з яких початкових – 818, неповних середніх – 289, середніх – 55. Навчальним процесом охоплено 
190 914 осіб [9: 1;2]. 

Відтак, стрімке зростання сітки шкіл вимагало не лише коштів та покращення матеріально-технічної 
бази, а насамперед, – забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами. У червні 1940 р. в 
області не вистачало 2293 вчителів початкової та середньої школи [6: 97]. При цьому кадрова проблема 
вирішувалася владою кількома шляхами: формуванням педагогічних кадрів із середовища місцевої 
інтелігенції, лояльної до радянської влади та спеціалістів зі Східної та Центральної України, яких 
надсилали в якості ідеологічного авангарду на приєднані землі. На 1940-1941 н. рр. для Рівненщини 300 
учителів готували Одеська (200 осіб) та Кіровоградська (100 осіб) області. Підготовка вчителів 
здійснювалася за скороченою програмою на 3-місячних курсах [6: 1]. 

У період фашистської окупації національно-культурне життя українців не припинялося, хоча умови 
для його розвитку в окремих частинах західного регіону України були неоднаковими. Відновлення 
освітньої мережі, з визволенням території Рівненщини від німецько-фашистських загарбників у лютому 
1944 р., детермінувалося низкою факторів: традиції радянської школи на Рівненщині були нестійкими 
(період 1939-1941 рр. хоч і порушив засади полонізації школи, проте за час німецької окупації втратив 
будь-яке значення); відродження освітньої сфери проходило в умовах заподіяних війною збитків та 
великої нестачі вчительських кадрів. Отже, першочерговим завданням стала відбудова зруйнованих шкіл 
та будівництво нових.  

Важкими були умови роботи школи в перші повоєнні навчальні роки. Не вистачало навчального 
приладдя, підручники і посібники старої школи (польської та німецької) було вилучено, виходячи з 
ідейних міркувань, а видання, які відповідали радянським програмам, не зважаючи на додаткові тиражі і 
допомогу, яка йшла зі сходу, за півтора року так і не змогли заповнити основоположних прогалин для 
якісного функціонування шкіл. Мало було палива, одягу, взуття, діти погано харчувалися, а то й взагалі 
були голодні. Ускладнювало роботу школи й те, що склад учнів за віком та сімейним станом був різним. 
Багато дітей не встигали у навчанні, а деякі просто не розуміли необхідності навчання за наявності 
інших, легких шляхів прибутків – жебрацтво, крадіжки, спекуляція. 

Курс на прискорення темпів індустріального розвитку, зміни в соціальній структурі суспільства 
спричинили загальну потребу підвищення освітнього рівня трудящих. Катастрофічне зменшення 
учителів, особливо початкової школи, вимагало негайного вирішення цього питання. Згідно архівних 
даних, у 1944 р. кількість учнів шкіл Рівненської області становила 50010 осіб, а вчителів було лише 973 
особи [9: 1, 2, 3]. Щоб налагодити роботу шкіл у містах і селах західних областей, Народний комісаріат 
надіслав зі східних областей на постійну роботу 7000 учителів. Зокрема, на Рівненщину прибуло більше 
700 учителів, які закінчили педагогічні заклади Харкова, Кіровограда, Миколаєва та інших міст. А для 
систематичної допомоги Наркомат освіти УРСР у "порядку шефства" прикріпив Житомирський 
обласний відділ народної освіти до Ровенського облвно [10]. 

У педагогічних училищах краю, які було відкрито в Острозі, Костополі і Дубно по підготовці 
вчительських кадрів початкової школи, як і в довоєнний період, систематичному вивченню підлягали 
постанови комуністичної партії та радянського уряду. Ідеологічна робота проводилася в світлі рішень 
з'їздів КПРС. Зокрема, у 1952-1953 н. р. для студентів Дубенського педучилища щотижня проводилися 
політінформації на основі періодичних видань, читалися лекції викладачам, які були членами товариств 
із розповсюдженням політично-наукових знань, проводилися вечори на антирелігійну тематику, 
здійснено 32 культпоходи у кіно з обов’язковим обговоренням переглянутих фільмів. Протягом 
вищеозначеного року прочитано 213 лекцій на політичні, наукові, педагогічні та літературні теми 
лекторами Києва та Рівного [6: 40; 11]. У Костопільському училищі діяв, навіть, політгурток з вивчення 
ІV п'ятирічного плану відбудови народного господарства СРСР Рівного. Після такого ідеологічного 
тиску формувалася радянська людина з відповідним світоглядним мисленням і комуністичним 
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переконанням. Головне завдання партії і уряду – "підготовка професійного, політично-грамотного, 
ідейно-озброєного вчителя" – вдало виконувалося. Створивши сітку педагогічних закладів, партія 
забезпечила надійний, дієвий загін авторитетних радянських пропагандистів у краї [12]. 

Виховання студентської молоді, яка через кілька років стане основою радянської інтелігенції, 
потребувало великих зусиль. Саме тому, особлива увага зверталася на викладацький колектив цих 
закладів, кожен з яких повинен бути "пов'язаний із партією, її ідеями, пройнятий її духом" [13].У звітах 
про роботу викладачів педагогічних закладів Рівненщини нерідко звучало: "…в умовах західних 
областей України, де є націоналістичні пережитки, учителю особливо потрібно працювати над 
вихованням радянського патріотизму" [14]. 

Надії народу на те, що після перемоги буде послаблено жорстокий сталінський режим не 
справдилися. З 1946 р. розпочався новий наступ на національну культуру, посилилася русифікація. Під 
виглядом боротьби з буржуазною культурою переслідувалися всі вияви українського патріотизму. 
Партійні керівники вважали, що у своїх творах представники української інтелігенції недостатньо 
показували позитивний вплив Росії, російської культури на українську і є носіями буржуазно-
націоналістичної ідеології тощо. Це був поштовх до перегляду змісту освіти і виховання в школі [15]. 

26 липня 1946 р. ЦК ВКП(б) ухвалив резолюцію про "серйозні недоліки і помилки" керівництва 
української компартії. Серед численних звинувачень домінувала недостатня увага "до підбору й 
ідеологічно-політичного виховання кадрів у галузі науки, літератури та мистецтва", де знайшла притулок 
"ворожа буржуазно-націоналістична ідеологія" [5: 224]. Відтак, керівництво навчально-освітніх закладів 
посилило роботу щодо виправлення цих недоліків. Два рази на місяць в педагогічних училищах 
відбувалася теоретична співбесіда викладачів по вивченню "Історії ВКП(б)"; за рік опрацьовано 7 
розділів підручника з широким вивченням першоджерел творів Маркса-Леніна-Сталіна; всі вивчали 
біографію Сталіна та слухали політінформації про міжнародне становище, які організовував парткабінет 
[16: 9]. На кінець навчального року у звіті про роботу Костопільського педучилища за 1947-1948 н. р. 
поінформовано: "Викладачі забезпечили слухачам високу якість знань, більшовицьку ідейність і 
політичну далекозорість. Це був рік напруженої боротьби викладачів і слухачів за перетворення в життя 
історичних постанов партії з ідеологічних питань, за піднесення ідейності викладання, за глибоке 
оволодіння слухачами програмового навчального матеріалу, за виховання свідомих будівників 
комуністичного суспільства" [17]. 

Підвищення вимог до підготовки вчителів зумовило перетворення вчительських інститутів у 
педагогічні. Післявоєнний період характеризувався пошуками шляхів удосконалення змісту педагогічної 
роботи навчально-освітніх закладів, поліпшенням наукової, методичної та ідейно-політичної підготовки 
майбутніх учителів. 

Аналіз історико-педагогічної літератури переконливо доводить, що УРСР, перебуваючи у складі 
Радянського Союзу, практично була усунута від своєї власної політики в галузі освіти, їй залишалось 
виконувати рішення КПРС, постанови пленумів ЦК, нормативні акти союзного уряду в галузі 
шкільництва. Зазначимо, що будь-яка оцінка навіть прогресивних західних течій ставала неможливою, 
піддавалась різкій критиці. Основним гаслом було: "Радянська школа – найпередовіша в світі" [16: 5]. 
Замкненість радянської системи, її повна відірваність від світової педагогіки приносили чимало шкоди, 
спричинили її поступове відставання від світового рівня. 

Від національної школи поступово не залишалося нічого, бо з першого класу дітей відлучали від 
рідної культури, вчили служити інтересам партії комуністів, любити імперію, а не свою Батьківщину. 
Виховання національного світогляду, національної свідомості, прищеплення молоді національної 
ідеології не допускалися і вважалися "буржуазним націоналізмом". Українська мова витіснялась зі сфери 
державного вжитку, науки, культури, вищої і середньої школи. Окремі спроби перевести навчальний 
процес у вузах на українську мову наражалися на відсутність необхідного мінімуму підручників та 
спеціальної літератури, відверте небажання частини викладачів [10: 32]. А педагогів, позиція яких у 
суспільно-політичному та громадському житті видавалася аполітичною, незважаючи на фаховий рівень, 
підлягали звільненню [16: 8]. 

Кінець 1950-х рр. на Україні був позначений новими вимогами до радянської школи щодо перебудови 
системи підготовки вчителів на основі тісного зв'язку життя з працею, адже доросле населення мало 
поєднувати роботу в сфері виробництва з продовженням навчання і освіти відповідно до особистого 
покликання і потреб суспільства. Народна освіта, заснована на таких принципах, мала сприяти 
формуванню всебічно розвинених членів комуністичного суспільства, розв'язанню однієї із 
найважливіших проблем, які поставали перед радянською педагогікою – усуненню істотних 
відмінностей між розумовою та фізичною працею. 

Чергові корективи в освітній сфері відбулися у 1958 р. з упровадженням освітньої реформи. Зокрема 
24 грудня 1958 року Верховна Рада СРСР прийняла закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям та про 
подальший розвиток системи освіти в СРСР". Законом запроваджувалась загальна обов'язкова 
восьмирічна освіта. Водночас цього ж року було введено ''Положення про вивчення другої мови "за 
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бажанням учнів і батьків". Оскільки постанову 1938 року не було відмінено, то за цими двома 
документами російську мову в Україні треба було вивчати обов'язково, а українську – хто як захоче. 
"Можна було відмовитись від будь-якої мови, але відмова від російської – кримінал" [18]. 
Висновки. Таким чином, заходи радянської влади, спрямовані на реорганізацію та уніфікацію освітньої 

системи західноукраїнських земель упродовж 1939-1958 рр., з одного боку, мали позитивні результати та 
обумовлені об’єктивними потребами розвитку регіону. Вони проявилися у розширенні мережі шкіл, 
переведенні навчання на рідну мову, доступності і обов'язковості здобуття освіти різними верствами 
населення. І що найголовніше, повному забезпеченні Рівненщини висококваліфікованими педагогічними 
кадрами початкової школи, що свідчило про високу ступінь організації навчально-виховного процесу 
педагогічних закладів краю, чим і визначено актуальність нашого наукового дослідження.  

Проте, водночас із позитивними зрушеннями в галузі освіти, спостерігалися й негативні тенденції. 
Проаналізувавши низку історико-педагогічних досліджень констатуємо, що перелічені заходи діючої 
влади переслідували єдину мету – створити масовий загін пропагандистів радянського способу життя та 
охопити ідейно-політичним впливом через освіту як підростаюче покоління, так і доросле населення. 
Саме освітня мережа виступала дієвим інструментом насадження нового комуністичною світогляду. 
Жорсткий контроль за змістом навчання у педагогічних закладах регіону був спрямований не лише на 
пізнавальні можливості студента, але й загалом на формування гідного громадянина держави, 
майбутнього спеціаліста зі сформованими професійними та моральними якостями. Внаслідок цього, 
нестійкі традиції радянської школи, запроваджені в краї у зазначений період, порушили політичні засади 
полонізації школи. Проте, національна за формою, соціалістична за змістом освітня система за всі роки 
радянської влади ніколи не була українською. 
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Сорочинская Т. А. Реформирование системы образования Ровенщины в контексте социально-
политических изменений (1939-1958 гг.). 

В статье рассматриваются становление и реорганизация системы образования западноукраинских 
земель, в частности Ровенской, в контексте общественно-политических изменений; реформирование 

педагогического образования и особенности профессиональной подготовки будущих учителей 
педагогических заведений края; освещаются пути преодоления острой проблемы нехватки учительских 
кадров в регионе; роль профессорско-преподавательского коллектива педучилищ в формировании 
личности будущего учителя с соответствующей жизненной позицией; идеологически политический 
фактор в подготовке образовательных кадров; роль советского учителя в формировании в учащихся 

личностных мировоззренческих ориентиров коммунистического общества. 

Ключевые слова: Ровенщина, педагогическое образование, учительские кадры, педагогические 
заведения, идеологический фактор, коммунистическое восприятие. 

Sorochynska Т. А. Reforming the Educational System in Rivne Region in the Context of Social and Political 
Changes (1939-1958 Years). 

In this article the author analyzes peculiarities of the formation and reorganization of the educational system in 
the Western Ukraine, Rivne Region in particular, in the context of social and political changes; the introduction 
of a radical overhaul of the educational sphere due to changes in the political status of the Western Ukraine in 
the autumn of 1939 as one of the most important methods of the ideological influence of the ruling party on the 

population and the younger generation; reforming the teaching education and features of the professional 
training in the  teachers' teaching institutions in the region; highlights the ways to overcome the acute shortage 
of teachers' training in the region; elicidates the authorities' comprehensive control of the educational work in 
the educational institutions in the post-war period directed on the creation of the massive detachment of the 

Soviet propagandists lifestyle; the isolation of the Soviet educational system and its complete isolation from the 
world of pedagogy; the role of the teaching staff in the teaching training schools; the ideological and political 
factor in the preparation of the educational personnel; role in shaping the Soviet teacher students' personal 

ideological orientations in the communist society. 

Key words: Rivne region, pedagogical education, pedagogical establishments, pedagogical staff, ideological 
factor, communist ideology. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У КУРСІ ІСТОРІЇ  
У РАДЯНСЬКІЙ ШКОЛІ 

У статті на основі аналізу науково-методичної літератури, навчальних програм з курсу історії 
періоду існування радянської школи визначено місце історико-економічного матеріалу у шкільному 
курсі історії (на прикладі історії Нового часу). Встановлено як епоха, в яку створювалася науково-
методична література, навчальні програми з курсу історії Нового часу, впливала на їхній зміст та 
функції, що вони виконували. Здійснено спробу з’ясувати роль та місце історико-економічного 
матеріалу у радянській шкільній історії та визначити методичні підходи до висвітлення 

економічної складової у шкільному курсі історії. 

Ключові слова: економічна історія, економічна складова шкільного курсу історії, історико-економічний 
матеріал, науково-методична література. 

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасної шкільної історичної освіти є відсутність 
відповідної концепції. Внаслідок цього у шкільному курсі історії до сьогоднішнього дня не вирішені 
питання про оптимальне співвідношення відповідних змістових компонентів, а саме: політичної, 
соціальної, духовної та економічної історії. У радянській школі акцент при вивченні історії робився на 
державу, де величезну роль відігравала економіка. Тому, за цих умов варто розглянути науково-методичну 
літературу, навчальні програми зі шкільного курсу історії та визначити яка увага приділалася історико-
економічному матеріалу в радянській школі. Ці напрацювання можуть бути корисними при створенні 
навчальних програм, науково-методичної літератури з історії на сучасному етапі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку шкільної історичної освіти загалом 

або лише окремим її аспектам із питань економічної історії в історичній ретроспективі присвячували 
увагу такі дослідники, як: Л. Бущик, Л. Пироженко, О. Пометун та ін. Основні методологічні засади 
щодо висвітлення історико-економічного матеріалу знайшли своє відображення в працях А. Вагіна, 
Ю. Васильєва, А. Нісімчука та ін. Хоча в СРСР були проведені деякі науково-методичні дослідження 
щодо висвітлення історико-економічного матеріалу у шкільному курсі історії, все ж ідеї, які зафіксували 
дослідники не систематизовані.  

Тому, метою нашої статті є: спроба з'ясувати роль та місце історико-економічного матеріалу у радянській 
шкільній історії, проаналізувати науково-методичну літературу, навчальні програми з курсу історії 
зазначеного періоду та визначити підходи до висвітлення економічної складової у шкільному курсі історії.  
Виклад основного матеріалу. Економічна освіта в сучасній школі здійснюється двома шляхами: на 

основі вивчення самостійного навчального предмета ''Економіка'' або через вивчення традиційних 
шкільних навчальних предметів, які містять економічну складову у своєму змісті. Наше завдання – 
прослідкувати висвітлення історико-економічного матеріалу через вивчення шкільного курсу історії. 
Основну увагу будемо звертати на курс нової історії (XVI – XIX ст.), що охоплює той проміжок історії, 
який вивчається сучасними школярами у 8-9 класах. 

Ще з ХVIII і аж до 20-х рр. ХХ ст. основна увага при вивченні курсу історії приділялася саме 
політичній історії, натомість питання економічних процесів майже не висвітлювалися. У 1920 р. зміст 
викладання історичних дисциплін визначався приблизними програмами, які видавав Наркомпрос 
РРФСР. Ці програми складалися з чотирьох не пов’язаних між собою частин, де одна з них була 
присвячена економічній історії (основам політичної економії). У 1921 р. у Харкові видана програма з 
історії, яка складалася з шести розділів, декілька розділів, присвячені економічній історії, називалися 
''організація господарства'', ''матеріальна культура''. Програма охоплювала хронологічний проміжок часу 
від стародавніх часів до початку 20-х рр. ХХ ст. Наприклад, в розділі ''Матеріальна культура'' 
розглядалися знаряддя праці від стародавніх часів до створення машин. Аж до 30-40-х рр. ХХ ст. 
питання економіки в історії загалом висвітлювалися в малому обсязі [1: 11, 54, 98]. Проте вже у 
підручниках з історії 40-х рр. ХХ ст. значна увага приділялася розвитку виробничих сил і виробничих 
відносин при висвітленні епохи капіталізму [2: 291]. 

Зміни в суспільно-політичному житті держави спричинили те, що у середині 50-х рр. ХХ ст. 
затверджуються нові навчальні програми, в тому числі і з історії. Зокрема, у пояснювальній записці до 
цієї програми стверджувалося, що більше уваги варто приділяти економічному розвитку країн і народів, 
оскільки це сприятиме формуванню розуміння в учнів економічної зумовленості історичного процесу, 
його закономірностей. На зміст шкільного курсу історії серйозно вплинули ХХ з’ їзд партії і постанова 
ЦК КПРС ''Про подолання культу особи і його наслідків''. У цих роботах доводилася необхідність 
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пояснення учням того, що історія суспільства – це, передусім, історія розвитку виробництва, історія 
робітничих мас, що саме народ – творець історії [1: 115-116].  

Зміна соціальної структури суспільства наприкінці 50-х – поч. 60-х рр. ХХ ст. за рахунок різкого 
зменшення кількості працюючих у сільському господарстві та пов’язані з цим міграційні процеси 
вимагали підвищення рівня загальної освіти, зростання в її змісті частки науково-технічних знань. 
Внаслідок цього в навчальну програму з історії вводилися політехнічні знання [3: 56-58]. 

Про те, як реалізовувалися дані ідеї можемо прослідкувати на прикладі програми з історії для 8-річної 
та середньої загальноосвітньої трудової політехнічної школи 1960 р. У цій програмі фіксувалося 
положення про те, що курс історії середніх віків (6 клас) поділяється на три частини, де третя частина 
присвячена періоду початку розкладу феодального устрою і зародження капіталістичних відносин 
(кінець ХV – сер. ХVІІ ст.). Тут учні знайомилися з виникненням капіталістичних мануфактур, 
зародженням робітничого класу і формування національної буржуазії, захопленням та хижацькою 
експлуатацією колоній. При вивченні елементарного курсу історії СРСР (7-8 класи) від стародавніх часів 
до кінця 50-х рр. ХХ ст. особлива увага зверталася на епоху капіталізму з точки зору навчальних та 
виховних аспектів, акцентувалася увага на боротьбу з експлуатацією і класовим гнітом. При вивченні 
елементарного курсу нової історії (7-8 класи) детально розглядалися англійська буржуазна революція 
ХVІІ ст., початок промислового перевороту в Англії, революції 1848-49 рр. в Європі тощо. 

У старшій школі (9-11 класи) розглядалися стисло історія стародавнього світу і середніх віків, проте 
більше уваги зверталося на курс нової історії. Розгляду історико-економічному матеріалу в ньому 
приділялося значно більше уваги, ніж у 8-річній школі, оскільки наголошувалося на тому, що економіка 
виступала базисом, а політика – надбудовою. На основі цього розкривалася історична приреченість 
капіталістичного ладу, натомість висвітлювалися переваги соціалістичного ладу перед капіталістичним в 
економічному, суспільному житті [2: 441-464].  

50-60-ті рр. ХХ ст. відзначилися тим, що в УРСР вперше виходять спеціальні науково-методичні 
праці, присвячені проблемам історико-економічного матеріалу у шкільному курсі історії. Наприклад, 
А. Вагін (''Вопросы экономики в школьном курсе истории'' (К., 1956) розглянув загальні питання 
методики викладання історико-економічного матеріалу; М. Сугоняко (''Питання економіки у шкільному 
курсі історії СРСР та УРСР'' (К., 1969) зробив акцент на змістовні аспекти окремих уроків та тем у курсі 
історії [1: 119, 144-145]. 

Тобто, на нашу думку, якщо до сер. 50-х рр. ХХ ст. економічній історії не надавали вагомого 
значення у курсі історії, то вже з сер. 50-х до поч. 70-х рр. ХХ ст. відношення до історико-економічного 
матеріалу змінюється. Економічна історія починає відігравати ідеологічне значення, оскільки мала 
показати приреченість капіталістичного ладу, натомість вона висвітлювала переваги соціалістичного 
устрою у житті людини. Порівняно з попередніми періодами більше уваги зверталося на стан економіки 
країн, народів, де акцент робився на те, що економіка – це базис у суспільстві, а політика – надбудова. 
Також у цей час в Україні з'являються наукові дослідження, присвячені методиці викладання 
економічних знань у шкільному курсі історії.  

У 70-80-х рр. ХХ ст., за твердженням С. Гончаренка, Ю. Омельченка, зміст як шкільних 
загальноосвітніх предметів загалом, так і історії зокрема, спрямовувався на розкриття вчення про 
суспільно-економічні формації, торжество комуністичної формації, яка забезпечує прогресивний 
розвиток людства. Окрім того, навчальні програми з історії перенасичувалися другорядним, ускладненим 
матеріалом [3: 142-143]. 

У шкільному курсі історії засвоєння знань ґрунтувалося навколо провідних наукових ідей. Цими 
ідеями виступали положення марксистсько-ленінської теорії про закономірності розвитку людського 
суспільства, в якому ключова роль належала матеріальному виробництву як основі розвитку суспільства. 
Через це у вивченні шкільного курсу історії історико-економічному матеріалу відводилося центральне 
місце. Відповідно до марксистського вчення про суспільно-економічні формації навчальні програми з 
історії мали поділ на періоди, де вагома роль відводилася саме курсу нової історії. Вивчення історії 
загалом зводиться до з'ясування визначальної ролі економіки, взаємозв'язків між різними сторонами 
життя суспільства, особливостей, характерних для нього. Курс нової історії знайомив учнів із 
капіталістичною формацією від становлення буржуазного ладу до занепаду капіталізму та перемоги 
соціалістичної революції. На основі цього матеріалу учні глибше засвоювали значення революції для 
розвитку продуктивних сил. Вивчення конкретного матеріалу мало показати учням як збереження старих 
виробничих відносин гальмує розвиток нових прогресивних сил [4: 26-27, 33]. У той же час учні мали 
прийти до розуміння закономірностей переходу до капіталізму, пізнати прогресивні риси і виявити 
соціально-економічні протиріччя капіталізму – між суспільним характером виробництва і 
приватнокапіталістичною формою присвоєння продуктів праці. 

Також радянськими вченими-методистами визначалося, що зміст історико-економічного матеріалу 
варто розкривати так, щоб учні зрозуміли вирішальну роль праці в розвитку суспільства й особистості, її 
соціальну природу; місце робочого класу в суспільстві, його роль як господаря соціалістичного 
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виробництва; соціалістичні умови праці як єдино реальні здатні забезпечити усесторонній розвиток 
особистості; значення вивчення історії для розширення свого ідейно-політичного та економічного 
кругозору, який необхідний будівнику комуністичного суспільства [5: 60-61]. 

У той же час історія України розглядалася як історія однієї із союзних республік, тому основна увага 
присвячувалася основним закономірностям в розвитку народів СРСР. Одним із ключових аспектів, які 
розкривалися при вивченні курсу історії, був економічний зв’язок між народами СРСР. 

Загалом, питання економіки не представлялися особливим розділом шкільної програми з історії. Вони 
вивчалися у тісному зв'язку з питаннями класової боротьби, державного устрою, культури. Це давало 
можливість вчителю протягом вивчення всього курсу показати, з одного боку, залежність надбудови від 
економічного базису, а з іншого – активну роль надбудови, наприклад, держави в розвитку і зміцненні 
визначених виробничих відносин [6: 172]. 

Аналіз програми з історії 1987 р. показав, що економічна складова знайшла своє втілення в цілях 
курсу історії в загальноосвітній школі, таких як: озброєння учнів міцними знаннями про розвиток 
суспільства з стародавніх часів до кінця 80-х рр. ХХ ст.; формування переконання про неминучість 
загибелі капіталізму і перемоги комунізму; формування в молоді високих моральних якостей, таких як 
готовність до праці, непримиренність до утриманства, споживацтва; формування психологічної 
готовності працювати в сфері матеріального виробництва, повага до різних видів праці і її результатів, 
підготовка учнів до свідомого вибору професії відповідно з особистісними здібностями і потребами 
суспільства; сприяння професійній орієнтації; вироблення розуміння необхідності добросовісного 
відношення до навчання і суспільно-корисної виробничої праці; бережливе ставлення до природного 
середовища; стимулювання інтересу до виробництва [7: 32-33]. 

Дослідник Ю. Васильєв стверджує, що існує три рівні економічних знань: 
– загальнонаукові (знання економічних законів, основні поняття в сфері економіки виробництва і праці); 
– галузеві (специфічний прояв окремих економічних законів у конкретній галузі, особливості 

організації і економіки виробництва і праці в даній галузі господарства); 
– професійні (сума економічних знань і вмінь, які необхідні для успішної роботи безпосередньо на 

конкретному робочому місці). 
Відповідно до цієї класифікації, учений виділяє такі економічні вміння, як: загальновиробничі, 

галузеві і професійні [5: 25-27]. 
На наш погляд, проаналізована шкільна програма з історії 1987 р. показала, що при вивченні 

шкільного курсу історії учні в радянській школі здобували загальнонаукові економічні знання та 
опановували певні загальновиробничі вміння. Натомість дослідник В. Радаєв у змісті економічної 
культури загалом виділяє як мінімум три аспекти: когнітивний – набуття знань та навичок; ціннісний – 
засвоювані норми і цінності; символічний – напрацьовані способи ідентифікації та інтерпретації того, що 
відбувається. Тому, виходячи з напрацювань В. Радаєва, у даній навчальній програмі присутні всі три 
компоненти економічної культури, що сприяло як набуттю економічних знань та навичок, засвоєнню 
норм і цінностей, які проголошувалися радянською владою як визначальні, так і напрацюванню способів 
ідентифікації та інтерпретації того, що відбувалося, оскільки в радянській школі в учнів мало 
сформуватися стійке уявлення про ''гнилий'' капіталістичний устрій та прогресивний соціалістичний лад.  

Загалом кризові явища 70-80-х рр. ХХ ст. в СРСР мали відображення і на шкільній історичній освіті. 
З року в рік дослідники, вчителі констатували поверхневі знання учнями конкретних питань, особливо з 
питань культури та економіки різних держав, в тому числі і в СРСР [1: 168]. 

Зміст економічної освіти загалом, в тому числі і в шкільному курсі історії, носив фрагментарний, 
недостатньо скоординований характер і не створював системи. Нерівномірно представлені його 
пізнавальні, ціннісні, нормативні та діяльнісні компоненти. Відсутні чіткі формулювання понять, які 
розкривають ідеологічні, організаційно-економічні, соціальні, правові, соціально-педагогічні, моральні 
основи взаємодії економічних законів, суспільства і людини. Дослідники, які займалися вивченням 
економічної освіти, стверджували, що випускники 8 класу кінця 80-х рр. ХХ ст. погано орієнтувалися в 
економічних питаннях. 
Висновки. Таким чином, можна узагальнити, що історико-економічний матеріал займав вагоме місце в 

шкільному курсі нової історії. Спираючись на поданий вище матеріал, вважаємо, що основними методичними 
підходами до висвітлення економічного матеріалу у шкільному курсі історії в радянській школі були: 

– вчення про суспільно-економічні формації вплинуло на поділ шкільного курсу історії на періоди; 
– історико-економічний матеріал розглядався як один із компонентів економічного виховання 

підростаючого покоління; 
– економічна історія у шкільних програмах не представлялася окремими розділами, 

неформалізована, розмита, неструктурована. 
Тому, на наш погляд, враховуючи ці підходи, сучасні дослідники можуть краще втілити та реалізувати 

вивчення історико-економічного матеріалу учнями при вивченні шкільного курсу нової історії. 
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Баландюк Р. Г. Методические подходы к выяснению экономической составной в курсе истории в 
советской школе. 

В статье на основе анализа научно-методической литературы, учебных программ с курса истории 
периода существования советской школы определено место историко-экономического материала в 
школьном курсе истории (на примере истории Нового времени). Выяснено как эпоха, в которую была 

создана научно-методическая литература, учебные программы с курса истории Нового времени, влияет 
на их содержание и функции, которые они исполняют. Сделана попытка выяснить роль и место 
историко-экономического материала в советской школьной истории и определены методические 

подходы к выяснению экономической составной в школьном курсе истории. 

Ключевые слова: экономическая история, экономическая составная школьного курса истории, 
историко-экономический материал, научно-методическая литература. 

Balandyuk R. G. Technical Approaches to the explanation of the Economic Component in the History Course 
in the Soviet School. 

On the basis of the analysis, synthesis, description and comparison of the guidance literature, History School 
Programmes in the Soviet School the place of the economic information in the New History School Course has 

been determined. It is ascertained how the epoch, which has created the guidance literature, New History School 
Programmes, has influenced on the content of History School Course and the functions which they fulfilled. The 

attempt to ascertain the role and the place of the historical and economic information in the Soviet History 
School and to fix technical approaches to the explanation of the economic component in History School Course 

in the Soviet School has been made. 

Key words: economic history, economic component of History School Course, historical and economic 
information, guidance literature. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У РЕГІОНІ 

У статті проаналізовано основні завдання управління загальноосвітніми навчальними закладами, 
особливості залучення громадського компоненту до управління освітою. Проведено порівняльний аналіз 
законів і нормативних актів, що регламентують управління загальною середньою освітою. Уточнено 
сутність понять ''розвиток управління освітою''. Окреслено основні завдання щодо розвитку управління 
освітою на регіональному рівні. Розглянуто інноваційні моделі закладів нового типу, що передбачають 

налагодження партнерських стосунків між територіальною громадою і школою. 

Ключові слова: державно-громадське управління освітою, розвиток управлінням освітою, інноваційні 
моделі ЗНЗ, громадсько-зорієнтована освіта. 

Постановка проблеми. Українське суспільство перебуває під впливом змін умов життя, посилення 
конкурентних засад, утвердження інноваційного типу розвитку та переосмислення ціннісних суспільних 
вимірів.  

Інноваційний розвиток сучасного суспільства сприяє запровадженню якісних змін у будь-яку 
систему, у тому числі систему управління освітою і зокрема, управління загальною середньою освітою 
як на внутрішньо шкільному, так і на регіональному рівнях. Держава проголосила курс на демократичні 
перетворення і модернізацію освіти (Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Національні 
програми ''Освіта ХХI століття'', ''Вчитель'', ''Обдарована дитина'', ''Інформатизація освіти'', Біла книга 
національної освіти України тощо), але його неможливо виконати без широкої участі громадськості, всіх 
учасників навчально-виховного процесу в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами.  
Актуальність теми дослідження, що висвітлюється у статті, визначається існуючими проблемами в 

управлінні освітніми закладами, проблемою розбудови громадянського суспільства і тенденцій переходу 
від державного до державно-громадського управління. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми управління освітою у нових соціально-

економічних умовах розглядались багатьма вітчизняними науковцями, зокрема, В. Бондарем, 
Л. Даниленко, Г. Єльниковою, Л. Калініною, В. Луговим, В. Масловим, Н. Островерховою, 
Є. Павлютенком, В. Пікельною, П. Ходуминським; інноваційні зміни в управлінні освітою – Л. Ващенко, 
Л. Даниленко, С. Ніколаєнко, В. Паламарчук. 
Мета статті полягає в аналізі особливостей залучення громадськості до управлінських процесів в освіті 

та розширенні їх повноважень через вплив громадського компоненту в освітніх закладах нового типу. 
Виклад основного матеріалу. Політичні й соціально-економічні процеси, що відбуваються в усіх 

галузях життя суспільства нашої країни, детермінують істотні зміни умов функціонування навчально-
виховних закладів, у тому числі загальноосвітньої школи як складної соціально-педагогічної системи, що 
виконує замовлення суспільства, покликаної формувати інтелектуальну, творчу й ініціативну особистість, 
здатну жити й творити в принципово нових умовах, забезпечувати процес розвитку суспільства. 

Система загальної середньої освіти не дає можливості легкого впливу на неї, окільки вона є одним із 
найбільш стабільних інститутів будь-якого суспільства. 

На динаміку змін середньої освіти впливають багато чинників: 
– оновлення філософії і парадигми освіти; 
– ринкова економіка і, відповідно, ринок праці; 
– інтеграція України в європейський освітній простір; 
– демографічні й етнічні суспільні тенденції; 
– розробка нових концепцій змісту і структури навчання; 
– нові концепції технології управління. 
Трансформація українського суспільства вимагає від загальної середньої освіти задовільнити різні 

запити замовників освітніх послуг, тобто батьків, учнів, громадських і політичних організацій, окремих 
прошарків суспільства й держави загалом. Це спонукає загальноосвітні школи самостійно 
пристосовуватися до суспільних викликів, визначати стратегічні дії, які відповідатимуть актуальним 
запитам споживачів і замовників освіти. 

Орієнтація школи на динамічне зовнішнє середовище, спрямування на забезпечення актуальних 
потреб суспільства мають сьогодні стати основою управління загальноосвітнім навчальним закладом 
(ЗНЗ) та визначати стратегію його розвитку. Саме акцент на розвиток управління у навчальних закладах 
нового типу забезпечить розв’язання проблем довгострокового характеру, досягнення основних цілей 
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шкільної освіти та забезпечить школі можливість урахування й передбачення необхідних змін, 
запровадження в сучасну освіту інноваційних технологій. 

Інноваційність сучасної освіти зумовлена об’єктивними причинами еволюційного розвитку соціуму. 
У трактуванні сутності ''інновація в освіті'' Л. Даниленко вважає, що це – ''новизна, що істотно змінює 
результати освітнього процесу'' [1: 70]. Держава поставила перед собою завдання про оновлення системи 
освіти, й особливо актуальним є оновлення системи загальної середньої освіти та управлінської 
діяльності загалом.  

У наукових дослідженнях НАПН України визначено, що поняття ''управління розвитком освіти'' 
передбачає пошук нових відкритих, демократичних моделей управління освітою, що враховують 
регіональні особливості, тенденції зростання автономності навчальних закладів, конкурентність освітніх 
послуг, забезпечують науковий супровід управлінських рішень, поєднання державного і громадського 
управління, впровадження нової етики управління тощо [2].  

У контексті розвитку управління освітою науковець Г. Єльнікова [3] пропонує розбудовувати ЗНЗ і в 
тому числі заклади нового типу як адаптивну (варіативну) модель діяльності. Провідною ознакою 
адаптивного управління є взаємне пристосування та органічне поєднання мети керівника і прагнення 
виконавця на основі вироблення гнучких моделей діяльності. Там не має керівника і підлеглого, а є 
партнери, які кооперують свої дії під час розробки моделей діяльності з досягненням узгодженої 
реалістичної мети. Г. Єльнікова зазначає, що кооперація можлива при відкритій взаємодії, яка 
характеризується довірою, взаємним пристосування до природних особливостей кожного учасника 
управлінського процесу. Рушійним фактором такої управлінської моделі є баланс інтересів усіх її 
учасників підструктур.  

Вагомим фактором впливу на розвиток освітніх систем буде ступінь доручення всіх учасників 
навчально-виховного процесу до управління школою. Налагодженню партнерських стосунків між 
територіальною громадою (конкретним мікрорайоном) і ЗНЗ сприяє громадсько-зорієнтована освіта як 
підхід до розвитку громади та людських ресурсів. Це процес, який збирає разом усіх мешканців громади 
з метою виявлення потреб громади та її ресурсів. Такою інноваційною моделлю освітнього закладу, яка 
передбачає широку участь громади у функціонуванні школи, є громадсько-активна школа (ГАШ). 

Серед напрямів діяльності громадсько-активної школи можна виокремити три основні: демократизація 
школи, волонтерство та партнерство школи і громади. Модель організації ГАШ передбачає: 

- приділяти увагу роботі із місцевою громадою, працівниками школи та мешканцями; 
- школа сприяє вільному обміну думками, займається оцінкою місцевих проблем та бере учать у 

схваленні рішень на місцевому рівні, а також забезпечує зворотній зв’язок, що стосується дій з боку громади. 
Дослідники Г. Єльнікова, Л. Даниленко, Т. Сорочан, Н. Софій, М. Ворон [4], реалізуючи концепцію 

громадсько-спрямованого управління ГАШ, відносять до інноваційних ЗНЗ та розробили проектно-
модульну структуру управління ЗНЗ. Згідно запропонованої дослідниками інноваційної проектно-
модульної організаційної структури управління ЗНЗ вона містить наступні компоненти: 

- вертикально-горизонтальні зв’язки замість вертикальних; 
- двохкомпонентну структуру методичної роботи; 
- інтегровану систему цільових і технологічних функцій громадських та адміністративних форм між 

управлінськими ланками. 
Запропонована модель ГАШ має суттєві відмінності між рівнями управління ЗНЗ, зокрема наявність 

громадсько-державної складової за умов створення в ЗНЗ різноманітних творчих груп педагогічних 
працівників та учнів для виконання будь-якого проекту, наділених частковими повноваженнями суб'єкта 
управління. Так, до суб’єктів з інноваційною діяльністю ЗНЗ додаються: науковий консультант, 
психолог, керівники методичного об’єднання, керівники творчо-методичної майстерні, керівник творчо-
динамічних груп, керівники учнівських проектів. Також обирається громадський орган управління ГАШ 
– рада ГАШ, до якої обираються педагоги, директор школи, координатор громадсько-активної школи, 
представники громади та учнівського самоврядування. Функціонування ГАШ дає змогу відійти від 
адміністративно-функціонування моделі управління ЗНЗ, що реалізується в основному її керівником, до 
проектно-інвестиційної моделі управління ЗНЗ, де керівник здійснює додаткові управлінські функції із 
координації інших суб’єктів управління. 

Вагомим кроком у визначенні шляхів реформування освіти було затвердження у 2002 році 
''Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті'' [5]. Одним з основних напрямів її 
реалізації є положення про те, що освіта має активно сприяти новій ціннісній системі суспільства – 
відкритій, варіативній, духовній, культурно наповненій? та через гуманізацію суспільно-економічних 
відносин сприяти становленню в Україні громадянського суспільства. У доктрині зазначено, що державна 
політика в галузі освіти спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію 
участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у 
навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів. 
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Саме тому на сучасному етапі розвитку освіти постає питання щодо поступового переходу від 
державної до державно-громадської форми управління. Для суб’єктів від громадськості передбачено три 
рівні доступу до участі в управлінні школою: 

- участь в управлінні ЗНЗ через створення громадських структур: раду школи, піклувальну раду; 
- індивідуальна участь через структури тимчасового характеру: комісії, конференції, збори, 

ініціативні групи; 
- участь в управлінні через органи громадського самоврядування та колегіальний орган управління 

школою – педагогічну раду. 
Водночас, незважаючи на значні зусилля з боку освітніх закладів і державних органів управління 

освітою, активної частини громадськості, державно-громадське управління розвитком освіти в Україні, 
його функціональна здатність і реальний вплив залишаються низькими. Попри численні приклади 
впровадження його елементів на всіх управлінських рівнях освіти громадські освітні структури не 
набули системності, дієвих впливів на процеси освітньої сфери, оскільки не наділені необхідними та 
достатніми повноваженнями.  

Розвиток громадського компоненту в управлінні школою є основою для інноваційної моделі ЗНЗ – 
Школи майбутнього. Дослідниця Л. Даниленко [6] змістову складову структури ''Школи майбутнього'' 
характеризує трьома модулями: 

- навчальним, який має інваріативний і варіативний компоненти; 
- розвивальним, який має безліч розвивальних програм і проектів; 
- здоров’язберігаючим, який має оздоровчий і рефлексивний цикли. 
У школі майбутнього важливими залишаються ідеї виховання духовності, душевності, моральності, 

етичності й естетичності кожної особистості. ''Школи майбутнього'' є також державно-громадським 
загальноосвітнім навчальним закладом. Так, Л. Даниленко активну роль відводить громадському 
самоврядуванню: різноманітні колегіальні і колективні формування вчителів, учнів та їх батьків. Автор 
зазначає, чим більше в ЗНЗ створюється різних громадських формувань (загальні збори, піклувальна рада, 
наглядова рада, рада закладу освіти, батьківська рада, рада учнівського самоврядування) та колегіальних 
органів управління (науково-методична рада, педагогічна рада, рада керівників творчих груп), тим більше 
шансів наблизити ''класичний'' заклад освіти до моделі Школи майбутнього як осередку громади, де 
враховуються всі освітні запити та потреби учасників навчально-виховного процесу. 

Власне інновації у функціонуванні ЗНЗ, управління ними повинні подолати розрив зв’язку освітнього 
закладу із суспільством. Збереження монопольного ставлення держави до управління загальною 
середньою освітою не сприяє розвитку демократичних відносин в освітній галузі та не створює належних 
умов для участі громадськості в управлінні освітою, зокрема конкретною школою. При розбудові 
освітніх закладів нового типу управлінські принципи: гуманізація, демократизація, колегіальність 
повинні втілюватися через конкретні управлінські технології як на регіональному рівні, так і на 
внутрішньошкільному. 

Управління сучасною школою є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками.  
Вказуючи на особливості демократизації другого рівня управління ЗНЗ – внутрішньошкільного 

зазначаємо, що на демократизацію управлінської діяльності її керівника буде суттєво впливати 
застосування принципу колегіальності в управлінні. Таким постійно діючим колегіальним органом на 
рівні ЗНЗ є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвітній 
навчальний заклад. Так, згідно ст. 39 Закону України ''Про загальну середню освіту'' [7] педагогічну раду 
прописано як колегіальний орган управління ЗНЗ, але у Примірному статуті загальноосвітнього 
навчального закладу педагогічну раду визначено як постійно діючий дорадчий колегіальний орган, що є 
неузгодженістю у визначенні самого статусу педагогічної ради. 

Досить детально проаналізовано роботу педагогічних рад дослідником Т.Рябченюк [8], яка пропонує 
нові форми проведення педрад: педагогічна рада-диспут, педагогічна рада-конкурс, педагогічна рада-
діаграма, проблемна педагогічна рада. Отже, участь у процесах прийняття управлінського рішення є 
невід’ємним правом будь-якої людини, учитель сучасної школи має бути готовим до реалізації свого 
права на обґрунтований вияв власної професійної, а також соціальної позиції.  

Таким чином, розширення повноважень громадськості в управлінні ЗНЗ дає можливість не тільки 
почути думки один одного, а й побудувати систему партнерських взаємовідносин, організувати спільну 
роботу, домогтися високого рівня взаєморозуміння, психологічного комфорту і головне – усвідомити 
власну причетність до реалізації шляхів розвитку управління та освіти.  
Висновки. Головним у змісті управлінської діяльності стає вироблення цілісної системи діяльності 

школи, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку 
особистості. На регіональному рівні ми маємо запропонувати таку модель управління освітою, де б 
громадські управлінські структури були б наділені конкретними повноваженнями і основними їх 
завданнями є незалежна ескпертиза стану справ у освіті і налагодження діалогу з органами влади для 
встановлення балансу інтересів громадськості й органів управління освітою.  
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У сучасних умовах розвиток освіти перестає бути виключною справою держави. Він став полем 
багатоаспектної партнерської взаємодії центральних і регіональних державних органів з органами 
місцевого самоврядування, освітніми закладами, педагогами, батьками, учнями, та громадськими 
об’єднаннями. Лише поєднання зусиль держави та громади як рівноправних партнерів навчально-
виховного процесу забезпечить шлях розвитку сучасного управління освітою у регіоні. 
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Гончарук В. В. Пути развития современного управления образованием в регионе. 

В статье анализируются основные задания управления общеобразовательными учебными заведениями, 
особенности привлечения общественного компонента к управлению образованием. Проведен 

сравнительный анализ законов и нормативных актов, которые регламентируют управление общим 
средним образованием. Уточнена сущность понятий "развитие управления образованием". Очерчены 

основные задания относительно развития управления образованием на региональном уровне. 
Рассмотрены инновационные модели заведений нового типа, которые предусматривают налаживание 

партнерских отношений между территориальным обществом и школой. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление образованием, развитие управлением 
образования, инновационные модели общественно-образовательных учреждений, общественно-

ориентированное образование. 
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Goncharuk V. V. The Developmental Ways of the Modern Education Management in the Region. 

The article analyzes main tasks of the general educational establishments' management, peculiarities of the 
civil component involvement to the management of education. The comparative analysis of laws and 

regulatory acts, regulating the management of the general secondary education, is done. The essence of 
notions ''the development of the educational management'' is revealed. The necessity of implementing 
democratic models of the educational establishments' management, taking into the account regional 

peculiarities, the scientific approach in the management, the competitiveness of educational services and 
the increase of the self-supportability in educational establishments, is shown. Main tasks concerning the 
development of the educational management on the regional level are described. Innovational models of 

establishments of a new type, foreseeing the orientation of the secondary education on the dynamic 
environment, the topicality of the society's needs, building the cooperation relationships between the local 

society and the school, are considered. It is emphasized that not taking into the account considerable 
efforts on the part of educational establishments and state educational authorities, the active part of the 

civil people, the state-civil management of the education development in Ukraine, its functional ability and 
the real impact remain low. Notwithstanding the numerous examples of its elements implementation on all 

educational management levels, civil educational establishments don't have the consistency, active 
influences on the processes of the educational sphere, as they aren't vested with the necessary and 

sufficient authorities. The implemented innovations in the functioning of general educational 
establishments, their management should overcome the connection discontinuity of the educational 

establishment with the society. It is mentioned that the preservation of the state's monopolistic relationship 
to the management of the general secondary education doesn't promote to the development of democratic 

relationships in the educational sphere and doesn't create appropriate conditions for the community's 
participance in the educational management, in particular of the certain school. While reconstructing the 

educational establishments of a new type such management principles (humanization, democratization and 
collegiality) should be implemented through the certain management technologies both on the internal 

school and regional levels. 
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АЛЬТЕРНАТИВА ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ 

У статті з’ясовано сутність альтернативи як педагогічного поняття. Наведено спільні властивості 
для різних освітніх альтернатив, виконання лише однієї з яких є включенням до кола альтернативності. 

Досліджено, що надзвичайною силою освітніх альтернатив є їх безкінечність, необмеженість і 
безперервність. Проаналізовано поняття ''альтернативна освіта'', визначенo критерій оцінки 
альтернативної моделі школи, виявлено низку її найважливіших складових. Наведено найбільш 

розповсюджені типи альтернативних навчальних закладів у світі. 

Ключові слова: педагогічна парадигма, альтернативна освіта, альтернативні школи. 

Постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень. У зв'язку з переосмисленням орієнтирів 
освітньої політики, яка винесла на перший план ідеал особистості, що саморозвивається, сьогодні намітився 
підвищений інтерес до гуманістичного педагогічного досвіду і, зокрема, до альтернативної освіти.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для з’ясування сутності поняття ''альтернативa'' як 

педагогічної парадигми ми звернулися до праць Б. Сліверського, М. Сметанського, О. Сухомлинської, 
М. Епштейна, взявши за основу висновок науковців про те, що у педагогіці під поняттям ''парадигма'' не 
розуміється обов'язкова змінюваність й однозначне протиставлення педагогічних поглядів різної 
спрямованості. Виходячи з цього, суть трактування поняття ''парадигма'' розкривається наступним 
чином: сукупність інваріантних ознак низки педагогічних напрямків, що утворюють єдину 
концептуальну сферу, в якій при тій чи іншій відмінності ці напрямки співіснують, взаємовпливають і 
взаємозбагачують один одного. Таким чином, у педагогіці поняття ''парадигма'' означає розвиток і 
співіснування різних парадигмальних установок за однакових умов шкільної освіти при визначальній 
ролі однієї iз парадигм [1: 20]. 

Саме з цих парадигмальних позицій ми досліджували сутність альтернативи як педагогічного 
поняття. Хоча у вітчизняних дослідженнях часто використовується поняття ''альтернативна освіта'', 
спеціальному аналізу воно не піддавалося. Як правило, це словосполучення вживається у контексті 
альтернативи до існуючої традиційної освіти.  
Метою статті є зясування сутності альтернативи як педагогічного поняття. 
Виклад основного матеріалу. Як відомо, семантично слово ''альтернатива'' (від лат. аlter – один iз 

двох) означає необхідність вибору між двома або кількома можливостями, що виключають одна одну [2: 
23]. У нашому контексті під цим терміном мається на увазі спрямованість дій (теоретичних, практичних), 
які описуються в педагогіці. 

З самого початку свого виникнення до альтернативних відносили школи, які забезпечували освіту, 
альтернативну за змістом, формами і методами роботи з учнями у традиційній школі. При цьому, 
враховуючи визначення альтернативи, можна стверджувати, що у виборі та прийнятті рішення вже 
закладений глибокий гуманістичний зміст. І основоположним тут є вільний моральний вибір, що 
становить серцевину гуманістичної діяльності. 

Досить повно огляд альтернативної освіти представлений у вільній електронній енциклопедії 
Вікіпедія (Wikipedia, 2013 р.) [3]. У даному довіднику дається таке визначення вихідного поняття: 
''Альтернативна освіта, також відома як нетрадиційна освіта або освітня альтернатива, – це широке 
поняття, яке може бути використане для позначення всіх форм навчання за межами традиційної освіти. 
Може включати в себе не тільки форми навчання, призначені для учнів з особливими потребами (від 
підліткової вагітності до розумового розвитку), а й форми навчання, призначені для широкої аудиторії та 
використання альтернативних освітніх філософій і методів. 

Альтернативи останнього типу часто є результатом реформи освіти і йдуть корінням у різні філософії, 
які зазвичай принципово відрізняються від традиційної обов'язкової освіти. Хоча деякі з них сильно 
політично, науково або філософсько орієнтовані, інші є більш неформальними об'єднаннями викладачів і 
учнів, які незадоволені деякими аспектами традиційної освіти. Ці альтернативи, в тому числі чартерні 
школи, альтернативні школи, приватні школи, домашнє навчання бувають найрізноманітнішими, але 
часто підкреслюють значення малого розміру класу, близьких відносин між учнями та викладачами і 
почуття спільності'' [3]. 

На Міжнародній Конференції ''Альтернативна освіта. Питання теорії та практики'', яка відбулася у м. 
Лодзі (1992 р.), провідний розповсюджувач ідеї альтернативності у Польщі Богдан Cліверський (Bogdan 
Śliwerski) визначив спільні властивості для різних освітніх альтернатив [4: 11-12]. Виконання лише однієї 
iз чотирнадцяти властивостей науковець вважає включенням до кола альтернативності:  
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1. Кожний iз цих напрямків становить чітко визначену опозицію до існуючих у даній реальності 
загальних рішень. 

2. Вона створює власну систему критики, по-різному застосовуючи ''демаскуючі'' зусилля, знищуючи 
чергове табу, ламаючи існуючі до цього часу міфи, конвенції і хибні перебільшення.  

3. Вона не володіє жодним об’єктивним критерієм приналежності, крім розвитку серед його творців 
або реалізаторів почуття тотожності (шляхом створення спільного значення, цінності, відмінності й 
спільного визначення мети, а також утриманням мінімальних організаційних зв’язків); 

4. Базою його ідеальних і практичних проектів є демократія, плюралізм, толерантність і відкритість 
для нового. 

5. Його початок не залежить від теоретичних, політичних, суспільних та економічних обумовлень. 
6. Проект альтернативної освіти наближує її творців до визначеної субкультури і навіть до 

антикультурних рухів. 
7. Метою альтернативних освітніх пропозицій не є зробити з них матрицю, модель єдино 

правильних і цінних рішень, розвал системи або доведення до анархії (безвладдя). Тому альтернативна 
освіта в кількісному сенсі зараховується до ''острівних'', ''рудиментарних'', ''маргінальних'' рішень або 
''тих, що заходяться на межі''. 

8. Людське життя в даному випадку розглядається в горизонтальній перспективі, де освіта має 
антиінституціональний характер і не є засобом досягнення інструментальних або контрибутивних 
вартостей, а стає метою сама в собі. 

9. Альтернативна освіта базується на безкорисності, діалозі та праві для самореалізації, свободі та уяві. 
10. Завжди передбачає звільнення або перехід від існуючого стану освіти до збагачення абсолютно 

іншими її баченнями і проектами. У даному випадку не йдеться про реконструкцію, а про те, щоб прийти 
до чогось, чого ще не існує, до стану відкритої можливості. 

11. Альтернативність визначає рівень радикальності запропонованих змін, які дозволяють розпізнати, 
чи не стають вони лише нагодою до чергової ''зміни варти'' і збереження існуючого status quo. 

12. Альтернативна освіта захищає суверенність суб’єктів, над якими тяжіє загроза, особливо дітей і 
молоді, меншин та осіб з обмеженими фізичними можливостями, які потребують особливої уваги. 

13. Альтернативна освіта народжується з відваги діяти заради ідеального світу і з опортунізму перед 
адаптаційним пристосуванням, і тому ототожнюється з образом досконалого світу, позитивних 
розв’язань (без примусу, без зла) на принципах антитези, що у багатьох випадках приводить до впадання 
у самозахоплення, через що стають непомітними власні патології. 

14. Якість альтернативної освіти є випадковою відносно пропозиції творців і очікувань споживачів на 
фоні їх потреб, зацікавлень і компетенції [4: 11-12]. 

Б. Сліверський наголошує, що надзвичайною силою освітніх альтернатив є їх безкінечність, 
необмеженість і безперервність. Немає одної альтернативної освіти, яка була б альтернативою якійсь 
одній традиційній освіті. Завжди з’являтимуться суспільні групи або особи, котрі будуть домагатися 
інших рішень, іншого змісту, форми, закону чи методу їх здійснення. У своїй суті кожний вид педагогіки 
може бути альтернативою для іншої педагогіки. Освіта ''інакше'' не обов’язково повинна означати 
''краще'', хоча може носити характер суперечливого, провокуючого, шукаючого, або вже 
впроваджуючого в життя відмінних від існуючих виховних або навчальних пропозицій [4: 12]. 

Досить докладно поняття ''альтернативна освіта'' дослідив російський педагог М. Епштейн 
(співробітник Інституту Альтернативної Освіти ім. Я. Корчака м. Санкт-Петербургу). У своїй статті 
''Альтернативна освіта є…'' (2007 р.) він зробив спробу з’ясувати цей феномен iз трьох позицій: за 
асоціацією; через близькі, споріднені поняття та явища; методом від протилежного [5]. Така позиція 
представляється нам коректною, тому розглянемо це поняття у даному контексті. 

Для визначення альтернативної освіти за асоціацією М. Епштейн звертається до понять ''альтернативна 
музика'', ''альтернативна медицина'' і ''альтернативна енергетика''. Альтернативна музика позиціонує себе як 
більш авторська, звернена до своєї спільноти. Альтернативна медицина є більш екологічною, приймає 
пацієнта як суб'єкта свого лікування, лікує не наслідок, а причину хвороби, тобто намагається змінити 
ставлення людини до себе і до свого організму. Альтернативна енергетика являє собою сукупність 
перспективних способів отримання енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте викликають 
інтерес через вигідність їх використання при низькому ризику заподіяння шкоди екології. 

Виходячи з даних характеристик, М. Епштейн робить висновок про альтернативну освіту як: 
– більш авторську; 
– більш точну, індивідуально орієнтовану; 
– більш направлену на спільноту; 
– більш екологічну, людиноорієнтовану; 
– орієнтовану на активність самих учасників процесу; 
– більш ініціативну, ніж ''спущену згори'', обов'язкову для всіх апріорі [5]. 
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Так само, як альтернативна енергетика, зазначає він, це не ''удосконалення труби, по якій тече нафта'', а 
спроба знайти інші ресурси, способи, відносини. Альтернативна освіта – це не удосконалення, а спроба 
знайти інші смисли, цінності, способи, джерела освіти. Так само, як альтернативні музика та енергетика, 
альтернативна освіта – явище поки нечисленне, не надто популярне, не надто визнане, зрозуміле і 
прийняте, але, як і будь-які інші альтернативи, альтернативна освіта показує можливий вектор розвитку [5]. 

Розглядаючи поняття ''альтернативна освіта'' через близькі, споріднені поняття та явища, звернемося 
до поняття ''альтернативна школа''. В ''Українському педагогічному словнику'' за ред. С. Гончаренка 
(1997 р.) зазначено: ''альтернативні школи (від лат. аlter – інший), ''вільні школи'' – у країнах Західної 
Європи та США неповні й повні середні школи, що діють паралельно або замість звичайних шкіл і 
забезпечують освіту, альтернативну за змістом або за формами й методами роботи з учнями'' [2: 23]. 
Таким чином, альтернативна освіта – це освіта, яка реалізується в стінах альтернативних шкіл. 

У ''Педагогічній енциклопедії'' за ред. Б. Мілерського, Б. Сліверського (2000 р.) представлене 
наступне визначення: ''альтернативна школа є одним iз видів навчальних закладів, організованих 
відповідно до різних освітніх проектів, які є альтернативними стосовно концепцій, реалізованих у 
школах, якими керують органи державної адміністрації чи ґміни; до альтернативних шкіл належать, 
серед інших, вільні школи типу Вальдорф, школи, які працюють за освітньою системою М. Монтессорі 
або С. Френе, а також низка шкіл, якими керують суспільні та релігійні товариства'' [6: 13]. 

Водночас варто зазначити, що трактування альтернативності тієї чи іншої школи значно ускладнюється 
нечіткістю критеріїв поняття ''альтернативна школа''. Найчастіше його трактують як синонімічне до 
поняття ''нова школа'', ''школа нового типу'', ''ефективна, новаційна (інноваційна, авторська, 
експериментальна, нетрадиційна, незалежна, нестандартна) школа''. Як зазначає М. Сметанський у статті 
''Сутнісні характеристики альтернативи як педагогічного поняття'' (2012 р.), такі характеристики далеко 
неоднозначні й не можуть чітко відобразити суть самої альтернативності навчального закладу [7: 26]. 

У цьому контексті заслуговує на увагу визначення поняття ''альтернативна школа'', що його дає 
О. Сухомлинська у статті ''Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними 
існуючим?'' (2010 р.). На її думку, цим терміном характеризують навчально-виховний заклад, де 
застосовують певну систему підходів до освіти й виховання дітей. Учений пропонує такий перелік ознак, 
що відповідає їхній значущості: 1) інша філософія освіти, що принципово відрізняється від існуючої; 
2) інші, відмінні від загальноприйнятих, навчальні й виховні програми; 3) гнучкі спеціальні курси й 
методики, альтернативні традиційній школі тощо. І наголошує, що альтернативність проявляється, 
насамперед, у зіставленні з існуючою парадигмою освіти, з педагогічною ідеологією, наповненням 
шкільного простору [8: 14]. 

Найважливішою й найзначущішою iз перелічених ознак альтернативності О. Сухомлинська виділяє 
першу позицію – інша філософія школи. Науковець акцентує, передусім, на тому, що в ній зовсім по-
іншому підходять до визначення й розроблення напряму, сутності, змісту і методик навчально-виховного 
процесу в закладі, до побудови взаємостосунків усіх учасників цього процесу – директора, вчителів, 
учнів, батьків, громадськості з урахуванням характеру всієї життєдіяльності дітей та їхніх устремлінь, до 
створення умов для життєдіяльності й творчості учителів і учнів тощо [8: 14]. 

Характерною для альтернативності школи, на думку М. Сметанського, є і друга ознака – інші, 
відмінні від загальноприйнятих, навчальні й виховні програми. За таких умов альтернативна школа є 
своєрідною опозицією державній освітній ідеології. Учений зазначає: ''Якщо альтернативна парадигма 
переходить у ранг державної освітньої парадигми, вона перестає бути альтернативною. Як це сталося, 
приміром, із педоцентричною системою навчання в США'' [7: 26-27]. 

У зв’язку з цим виникає потреба чітко визначити критерій оцінки тієї чи іншої альтернативної моделі 
школи і на основі цього формувати відповідне ставлення до неї. М. Сметанський вважає, що тут 
неодмінно потрібно задіяти такий показник, як результативність запропонованої моделі: без нього 
альтернативність може стати основною метою діяльності навчального закладу, засобом самоствердження 
його організаторів. Як зазначає науковець, поки що цей показник не завжди беруть до уваги, коли 
виникають дискусії про доцільність тієї чи іншої альтернативи. Одна з причин такого явища, на його 
думку, полягає в складності визначення результативності діяльності навчального закладу [7: 28]. З 
позицій міркувань вченого, її показниками могли б служити: 

− стан фізичного й психічного здоров’я школярів; 
− наявність у них мотивації до навчання й рівень успішності; 
− моральна насиченість духовного життя учнівської молоді, душевний комфорт (М. Амосов називав 

його формулою щастя) членів педагогічного колективу [7: 28]. 
М. Сметанський наголошує, що ''та освітня парадигма, яка забезпечить цю якість, і є справжнім 

рушієм педагогічної теорії та практики і має право на перехід з альтернативної до загальнодержавної 
освітньої ідеології'' [7: 28]. 

Необхідно визнати, що увага до альтернативної освіти стала надзвичайно важливим чинником у 
європейській педагогіці, оскільки з'явилася можливість піддавати всебічному дослідному вивченню такі 
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проблеми освіти, як залучення до праці, самодіяльність дітей, виховання соціальних інстинктів, дитяче 
самоврядування та інше. Інтерес до альтернативних шкіл став свого роду провісником реформ у сфері 
виховання і навчання у напрямку, передусім, їх демократизації. Природно, що кілька десятків шкіл не могли 
докорінно змінити ситуацію у масовій школі, тим більше, що абсолютна більшість альтернативних шкіл були, 
як правило, закритими привілейованими навчальними закладами з дуже високою платою за навчання. Але 
вони створювали прецедент, своєрідний зразок, згідно з яким з'явилося бачення зміни всіх типів шкіл. 

При цьому важливо зазначити, що альтернативна освіта означає включення безлічі стратегій і 
можливостей освітньої системи, щоб кожен учень знайшов свій шлях до знань. У контексті цієї системи 
кожна особистість, рухаючись на шляху пізнання, набуває власний досвід дій і мислення, що, у 
кінцевому рахунку, й творить освіту, яка згодом стає її надбанням. Альтернативна освіта в силу своєї 
творчої доктрини, спрямованої на орієнтування підростаючого покоління до діяльного життя, дає кожній 
особистості у будь-якому віці можливість розвинути свій потенціал; дає пізнати справжнє щастя в 
процесі самостійної творчої діяльності. 

Варто зауважити, що альтернативна освіта представлена більше ніж 10 типами шкіл: ''відкриті школи'' 
(без поділу на традиційні класи), ''школи без стін'' (орієнтування на широке використання місцевої 
громади), ''навчальні центри'' (спеціалізовані навчально-виробничі комбінати, відкриті для всіх школярів і 
відвідувані ними за вибором), ''магнітні школи'' (навчальні центри для поглибленого вивчення конкретної 
області знання), ''вуличні академії'' (не доповнюють звичайну освіту, а забезпечують середню освіту молоді, 
яка з різних причин, як правило, соціальних, її не отримує), чартерні школи, школи для дорослих, домашнє 
навчання та інші [2: 23]. При цьому зазначимо, що кожному типу альтернативного навчального закладу 
властиве певне авторство у сфері освіти, куди входять творча організація освітнього процесу; творчі 
програми, засоби та методики; норми і закони, культивовані у даному співтоваристві; психологічний клімат 
і власне сама оригінальна модель освітнього закладу зі своєю доктриною і філософією. 

Досліджуючи альтернативу як педагогічне поняття, ми виявили низку найважливіших складових 
альтернативної освіти, а саме: 

− принципова відмінність альтернативної освіти від традиційної шкільної освіти, яка полягає, 
передусім, у тому, що діти вчаться на основі індивідуальних програм, виходячи з власних інтересів, 
досвіду і відповідального вибору; 

− обов'язкова наявність рівноправної, ділової, договірної взаємодії між педагогом і учнями та 
вільного, демократичного освітнього процесу, ціннісно-значущого для всіх суб'єктів освітньої діяльності; 

− забезпечення єдності освітнього процесу, дозвілля та трудової діяльності дітей; 
− надання максимальної самостійності і самодіяльності дітям у процесі пізнання навколишнього світу; 
− введення учнів у коло живих знань, необхідних у практичній діяльності; 
− навчання нормам співіснування, вмінню спільного подолання труднощів і знаходження виходу з 

будь-якої ситуації; 
− реальне поєднання індивідуальних інтересів дітей із пропонованими освітніми послугами; 

забезпечення ситуації активного пошуку знань і вмінь; культивування у кожної дитини мотивації і 
прагнення проявляти свої здібності, а також бажання брати на себе відповідальність за отримання 
власної освіти; 

− залучення в суспільну діяльність, у процесі якої діти одночасно пізнають закони іншого світу і 
вчаться протиставити їх світові свого суспільства, закони якого засновані на взаємній повазі людської 
індивідуальності і де кожен може знайти своє місце в житті. 

Основоположною освітньою доктриною альтернативної освіти як гуманістичної парадигми (з точки 
зору вихідної концептуальної схеми) на сьогоднішній день є як стратегічна мета (виховання щасливої 
людини), так і концептуальна програма освіти і виховання (розвиток свободоздатності дитини), що 
органічно вписувалися і вписуються в конкретний соціокультурний контекст. 
Висновки. Огляд світового досвіду свідчить, що альтернативна освіта своєю метою і своїм 

результатом включає, з одного боку, розвиток в особистості самосвідомості, самостійності, особистісної 
автономії, індивідуальності, здатності до вільної творчої активності, а з іншого, – залучення не тільки до 
системи колективних цінностей, але, що дуже важливо, її інтеграції в різні соціальні спільноти. 

Беручи до уваги це головне положення, суспільство завжди, тією чи іншою мірою, виявляє інтерес до 
альтернативної освіти, оскільки вона явно чи неявно, актуалізує гуманістичну сутність даного 
педагогічного поняття і, передусім, з точки зору народження нової педагогічної культури, суть якої 
полягає в тому, що вона орієнтована на самоцінність людини як унікального явища, як особистості, як 
єдиного джерела продуктивної діяльності. 
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Кравец И. Л. Альтернатива как педагогическое понятие. 

В статье выяснена сущность альтернативы как педагогического понятия. Приведены общие свойства 
для различных образовательных альтернатив, выполнение только одной из которых является 

включением в круг альтернативности. Доказано, что необычайной силой образовательных альтернатив 
является их бесконечность, неограниченность и непрерывность. Проанализировано понятие 

''альтернативное образование'', определены критерии оценки альтернативной модели школы, выявлен 
ряд ее важнейших составляющих. Приведены наиболее распространенные типы альтернативных 

учебных заведений в мире. 

Ключевые слова: педагогическая парадигма, альтернативное образование, альтернативные школы. 

Kravets I. L. The Alternative as a Pedagogical Concept. 

In the article the alternative essence is considered as a pedagogical concept. General properties for 
educational options are shown. The realization of only one of them is the inclusion to the range of 
alternatives. It is explored that the extraordinary power of educational alternatives is their infinity, 

unlimitedness and continuity. The concept of "alternative education" is analyzed as the author’s education, 
which is more accurate, individually oriented and more focused on the society, more environmental, oriented 

on the participants' activity and more initiative. It is found that the alternative education is realized in the 
alternative schools. A number of its major components is discovered. The criterion for assessing the model of 
the alternative school is revealed. The indicators are served: the state of students’ physical and mental health, 
their motivation for learning and success level; students’ moral richness of the spiritual life and the spiritual 

comfort of teaching staff. As an example, it is shown the most common types of alternative schools in the 
world, such as Open school, School without walls, Training centre, Magnet School, Continuation school, 

Charter school, Adult school, Homeschooling. 

Key words: pedagogical paradigm, alternative education, alternative schools. 
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНИ 

У статті проаналізовано діяльність служби у справах дітей як органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. Розглянуто нормативно-правове забезпечення 
діяльності служби у справах дітей. Вивчено історію створення даної установи. Також з’ясовано та 
розкрито основні напрями та досвід роботи служби. Спираючись на аналіз досліджених матеріалів та 

власні спостереження, виділено проблемні питання, які виникають в дитячому середовищі та 
потребують підвищеної уваги з боку служби у справах дітей. Визначено, що досягнення очікуваних 
результатів можливе за умови проведення роботи щодо активізації національного усиновлення, 

розвитку опіки, піклування як базової форми виховання, влаштування дітей в прийомні сім’ ї, дитячі 
будинки сімейного типу, соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

бездоглядних та безпритульних дітей. 

Ключова слова: соціальний захист, дитяче середовище, національне усиновлення, бездоглядність та 
безпритульність, права дитини. 

Нормативна база. Служба у справах дітей здійснює свою діяльність керуючись, передусім, 
Конституцією України та основними кодексами України (Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс 
України, Кримінальний кодекс України, Житловий кодекс України та інші). Також служба діє згідно 
низки законів України, які регулюють питання соціального захисту дітей. Основними законами є: Закон 
України від 24.01.1995 №20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей", Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV "Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Закон України від 
05.03.2009 №1065-VІ "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" та інші. Соціальний захист дітей забезпечується 
відповідно до двадцяти чотирьох постанов та двох розпоряджень Кабінету Міністрів України. Так, 
наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року №87 "Про затвердження Типового 
положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" дає змогу службі у справах дітей 
здійснювати контроль за умови утримання і виховання дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, який підпорядковується службі у справах 
дітей [1]. До нормативно-правового забезпечення служби входять також низка Указів Президента України 
(Указ Президента України від 22.10.2012 №609/2012 "Про Національну стратегію профілактики 
соціального сирітства на період до 2020 року", Указ Президента України від 01.06.2013 №312/2013 "Про 
додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей" та інші), понад 
двадцять наказів Державного департаменту з усиновлення і захисту прав дитини та профільного 
Міністерства. Основним міжнародним документом є Конвенція ООН про права дитини. На підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. №1068 "Про затвердження типових положень 
про службу у справах дітей" розроблено та затверджено положення про службу у справах дітей 
відповідних рівнів (служба облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкому). 
Опис досвіду роботи. За радянських часів питаннями соціального захисту дітей займалася комісія у 

справах неповнолітніх Української РСР. Головні завдання такої комісії полягали в організації роботи по 
запобіганню бездоглядності, правопорушенням неповнолітніх, влаштуванню дітей і підлітків та охороні 
їх прав, координації зусиль державних органів і громадських організацій в цих питаннях, розгляду справ 
про правопорушення неповнолітніх і здійснення контролю за умовами утримання та проведення 
виховної роботи з неповнолітніми в установах Міністерства внутрішніх справ Української РСР і 
спеціальних навчально-виховних і лікувально-виховних установах [2]. Комісії у справах неповнолітніх 
створювалися при виконавчих комітетах районних, районних у містах, міських (міст обласного і 
республіканського підпорядкування), обласних Рад народних депутатів. Після прийняття Закону України 
від 24.01.1995 № 20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", 
відповідно до статті 4 цього Закону, розпочали свою діяльність служби у справах неповнолітніх, які 
підпорядковувалися управлінням молоді і спорту різних рівнів та входили до їх складу. З січня 2001 року 
служба у справах неповнолітніх функціонувала в статусі окремої юридичної особи. В 2007 відповідно до 
змін в законодавстві назву "Служба у справах неповнолітніх" змінено на "Служба у справах дітей".  

У статті досліджується діяльність та функції служби у справах дітей Житомирської облдержадміністрації 
(далі – ССД ЖОДА). Відповідно до положення, ССД ЖОДА є структурним підрозділом обласної державної 
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адміністрації, який підзвітний та підконтрольний відповідно голові обласної державної адміністрації [3]. 
Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку 
із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 
Організаційну структуру ССД ЖОДА складають: відділ з питань соціального захисту, опіки та 

піклування дітей; сектор профілактичної роботи і закладів соціального захисту дітей; сектор фінансово-
господарського забезпечення. 
Основними завданнями ССД ЖОДА є: 
• реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 
• розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 
громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

• координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та 
організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

• забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над 
дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ ї; 

• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей 
усіх форм власності; 

• ведення державної статистики щодо дітей; 
• ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 

• визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території області становища дітей, їх 
соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2006р. №229-р "Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на 2006-2016 роки", затверджена рішенням четвертої сесії шостого скликання 
Житомирської обласної ради від 17.03.2011р. №135 та схвалена відповідним розпорядженням голови 
Житомирської облдержадміністрації від 09.12.2010р. №395 обласна Програма щодо виконання заходів 
Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" 
на 2011-2016 роки''. В свою чергу, на основі цієї програми ССД ЖОДА щорічно розробляється план 
проведення заходів, що фінансуються з місцевого бюджету [4]. Відповідно до цих заходів працівники 
служби щомісячно здійснюють профілактичні рейди-обстеження умов проживання та виховання дітей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в сімейних формах виховання на території області; проводиться обласний 
етап фестивалю дитячої та юнацької творчості "Звичайне диво"; зустріч керівництва області з 
випускниками шкіл – інтернатів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
святкові заходи до Дня захисту дітей та Дня усиновлення. До Новорічних та Різдвяних свят вихованці 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 
отримують солодкі подарунки. Також, в рамках заходів, проводяться науково-практичні семінари та 
обласні селекторні наради. 

Розглянемо підсумки роботи служб у справах дітей області за 2013 рік. 
Первинний облік. Станом на 01.01.2014 року на первинному обліку служб у справах дітей області 

перебуває 3532 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. З них у сімейні форми 
виховання влаштовано 82,44 % (на 01.01.2013 року – 79,4 %). Найкращий показник щодо влаштування 
дітей в сімейні форми виховання у Баранівському – 91,6 %, Володарсько-Волинському – 92,8 %, 
Любарському – 89,8 %, Олевському – 88,7%, Романівському – 95,5 %, Ружинському – 94,5 % районах та 
містах Коростені – 88,2 %, Малині – 88,1%. 

У 2013 році службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад поставлено на первинний 
облік та надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 533 дітям, що на 
79 дітей більше, ніж у 2012 році [2; 5]. З них: 306 дітей влаштовано в сім’ ї опікунів, піклувальників, 60 – 
до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 52 – усиновлено громадянами України. Таким 
чином, до сімейних форм виховання влаштовано 81,2 % від загальної кількості виявлених дітей.  
Національне усиновлення. Станом на 31.12.2013 на регіональному обліку дітей, які можуть бути 

усиновлені, перебуває 1143 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у 2012 році – 
1189). Упродовж року на регіональний облік по усиновленню поставлено 190 дітей (у 2012 році – 165), 
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внесено 36 подружніх пар до банку кандидатів в усиновлювачі. Усиновлено 94 дитини. З них 
громадянами України – 78 (за аналогічний період минулого року – 64).  
Опіка та піклування. Станом на 01.01.2014 під опікою та піклуванням перебуває 2307 дітей, що 

становить 65,3 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей 
показник у 2014 році збільшився на 0,8 % порівняно з показником станом на 1 січня 2013 року – 64,5 %. 

Проаналізовано стан виплати соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням 
за фактичним місцем проживання. Із 2288 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників таку 
допомогу отримують 2196, з них – 706 дітей отримує максимальну державну соціальну допомогу. 

За станом на 01.01.2014 не отримує соціальну допомогу 81 дитина у зв'язку з тим, що у 28 дітей 
виплати перевищують розмір соціальної допомоги, у решти – справи перебувають у стадії нарахувань у 
відділах і управліннях праці та соціального захисту населення. 
Прийомні сім’ ї та дитячі будинки сімейного типу. У 2013 році створено 1 дитячий будинок 

сімейного типу та 21 прийомну сім'ю, до яких влаштовано 78 дітей.  
Станом на 01.01.14 в регіоні діють 31 дитячий будинок сімейного типу та 200 прийомних сімей, в 

яких виховується 603 дитини, що становить 17,1 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування (у 2013 році показник влаштування в прийомні сім'ї та дитячі 
будинки сімейного типу становив 15,3 %).  
Захист житлових та майнових прав дітей. На виконання п.5 п.п.4 Указу Президента України від 16 

грудня 2011 року № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", 
рішенням п’ятнадцятої сесії VI скликання обласної ради від 12.06.13 №896 затверджена регіональна 
(комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки [6]. 

Дана Програма передбачає надання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст та районів області з 
метою співфінансування витрат, пов’язаних із формуванням фонду житла для зазначеної категорії дітей.  

У 2013 році на виконання Програми з обласного бюджету виділено кошти в сумі 300 тис. грн. У 
результаті у Володарсько-Волинському, Любарському районах та у містах Коростені і Новоград-
Волинському придбано житло зазначеній категорії дітей, а в Житомирському та Луганському районах 
відремонтоване житло, яке належить на правах власності дітям. 

Встановлено, що із 1608 дітей, які мають отримувати пенсії, їх отримують лише 1556 (96,8 %) дітей. 
Проведено аналіз виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування по досягненню 18-річного віку. За 2013 рік дану допомогу отримали 388 дітей.  
Оздоровленням та відпочинком на території області та за її межами було охоплено 2135 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільного віку, які виховуються в сім’ях опікунів, 
піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, та 1055 дітей, які опинились в 
складних життєвих обставинах. 

Забезпечено 100 % оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в інтернатних закладах області. 

Не дивлячись на проведену роботу з розвитку сімейних форм виховання, у 2013 році ще великою 
залишається кількість дітей, які виховується в інтернатних закладах – 14 %. 
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Залишається стабільно високою кількість 

дітей, які перебувають на обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад як такі, 
що опинились в складних життєвих обставинах. Так, якщо на початок 2013 року на обліку перебувало 
3426 дітей, то на кінець року таких дітей –3278, з яких 72 зазнали насилля в сім’ ї, 16 – систематично 
самовільно залишають постійне місце проживання.  

Постійно проводяться рейди обстеження умов проживання дітей у таких сім’ях. За їх результатами 
вживаються заходи до батьків, які не виконують батьківських обов’язків. 

До адміністративної відповідальності за ст. 184 кодексу України про адміністративні 
правопорушення ініційовано притягнення 666 батьків, 250 осіб позбавлено батьківських прав відносно 
300 дітей, 31 дитину відібрано у батьків за рішенням суду. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, службами у справах дітей у 
взаємодії з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей проведено 1474 профілактичних рейди, під 
час яких виявлено 718 дітей.  

За підсумками Всеукраїнського рейду "Урок" в області виявлено 41 дитину, яка не приступила до 
навчання 1 вересня 2013 року. Невлаштованими з різних причин до навчання залишилось 4 дитини (12,9 %).  

З метою надання соціальної, медичної, педагогічної та психологічної допомоги дітям в області діють 
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім", обласний центр соціально-
психологічної реабілітації дітей "Родина" та Коростенський міський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей "Віри, Надії, Любові". Протягом 2013 року в зазначених закладах соціального захисту 
отримали допомогу 245 дітей. 
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Аналіз статистичних даних свідчить, що головні причини перебування дітей у закладах пов’язані із 
потраплянням їх сімей у складні життєві обставини – 73% (178 дітей), майже 25 % дітей залишилися поза 
сімейним оточенням (63 дитини). 

У результаті проведеної роботи 81 вихованець Центрів, пройшовши курс реабілітації, повернувся в 
біологічну родину, 10 дітей усиновлено, 15 дітей влаштовано під опіку, піклування, 32 – в прийомні 
сім’ ї, дитячі будинки сімейного типу, 15 – влаштовано до загальноосвітніх навчальних закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У зв’язку із зменшенням наповнюваності 
Центрів рішенням сімнадцятої сесії VI скликання Житомирської обласної ради від 19.11.13 № 1042 
припинено діяльність комунального закладу "Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
"Родина" Житомирської обласної ради в с. Великий Кобилин Овруцького району шляхом ліквідації. 

За 2013 рік на облік у службах у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад поставлено 69 дітей 
із 64 сімей, які зазнали різних видів насилля в сім’ ї ( у 2012 році – 69 дітей із 60 сімей). З них: 50 дітей 
зазнали фізичного насилля, 17 дітей – психологічного насилля та 1 дитина – сексуального насилля. 
Завдяки своєчасному спільному втручанню працівників служб у справах дітей, охорони здоров’я, органів 
внутрішніх справ діти отримали необхідну допомогу. При цьому за вчинення різних видів насильства 
над дитиною, що загрожувало її життю та здоров’ю, ініційовано притягнення до відповідальності 28 осіб, 
проти 8 осіб порушено кримінальні справи, 8 осіб офіційно попереджено та проведено з ними 
роз’яснювальну роботу. 
Висновки та перспективи. Враховуючи аналіз досліджених матеріалів та власні спостереження, 

можна виділити низку проблемних питань, які потребують підвищеної уваги з боку служби у справах 
дітей, а саме: 

• розвиток сімейних форм виховання; 
• подолання дитячої безпритульності та бездоглядності; 
• оптимізація профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та негативних проявів у 

дитячому середовищі; 
• підвищення результативності проведення профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Вокзал" та інших; 
• забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; 
• захист майнових прав дітей; 
• інші. 
З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, розв’язання проблем 
дитячої бездоглядності і безпритульності, службі у справах дітей необхідно постійно працювати над 
втіленням у життя законів України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", постанов Кабінету Міністрів України від 
24.09.08 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" та 
від 08.10.08 № 905 "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення 
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей". Досягнення очікуваних результатів можливе за умови 
проведення роботи щодо активізації національного усиновлення, розвитку опіки, піклування як базової 
форми виховання, влаштування дітей у прийомні сім’ ї, дитячі будинки сімейного типу, соціального 
захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, бездоглядних та безпритульних дітей. 
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Ткаченко Ю. В. Служба по делам детей в системе национального воспитания Украины. 

В статье проанализирована деятельность службы по делам детей как органа исполнительной власти, 
которая реализует государственную политику по вопросам социальной защиты детей, предотвращения 

детской безнадзорности и беспризорности, совершения детьми правонарушений. Рассмотрено 
нормативно- правовое обеспечение деятельности службы по делам детей. Изучена история создания 
данного учреждения. Также выяснены и раскрыты основные направления и опыт работы службы. 
Опираясь на анализ исследованных материалов и собственные наблюдения, выделены проблемные 
вопросы, которые возникают в детской среде и нуждаются в повышенном внимании со стороны 

службы по делам детей. Определено, что достижение ожидаемых результатов возможно при условии 
проведения работы относительно активизации национального усыновления, развития опеки, заботы 
как базовой формы воспитания, определения детей в приемные семьи, детские дома семейного типа, 

социальной защиты детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, безнадзорных и 
беспризорных детей. 

Ключевые слова: социальная защита, детская среда, национальное усыновление, безнадзорность и 
беспризорность, права ребенка. 

Tkachenko Yu. V. The Children's Service in the System of the National Education of Ukraine. 

In this article the activity of the service in the children's cases is analyzed as an executive authority body, which 
realizes the state policy in the cases of the kids' social protection, avoids their neglecting, homelessness and 

breaking the law. The lawful security of the service in the children's cases is studied. We have studied the history 
of this organization’s creation. Also we have explicated and revealed the main directions of this service and its 
work experience. In particular, we have investigated the activity and functions of the service in the children's 
cases of the Zhytomyr Regional State Administration. Also new tasks of the aforementioned organization are 
showed and the matter of the basic regional programmes that secure the social protection for children and 

maintain their rights is exposed. We have described new directions of the regional programme regarding the 
accomplishment of actions of the nationwide programme ''The national plan of actions regarding the realization 
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of UNO’s convention about child’s rights'' for the 2011-2016. We have submitted the results of the work of the 
services in the children's cases in Zhytomyr region for the year of 2013 by such distribution: primary 

registration, national adoption, guardianship and care, foster families and orphan asylums of the family type, 
protection of kids' housing and property rights, overcoming of children’s homelessness and neglecting. 
According to the analysis of the investigated materials and our own observations we have distinguished 

problematic questions, which arise in the children’s surrounding and are in need of high attention from the side 
of the service in the children's cases. We have defined that we can reach the expected results in the terms of the 
work realization concerning the activation of the national adoption, the development of the guardianship, care 
as the basic form of education, the arrangement of kids to foster families and orphan asylums of family type, the 
social protection of children, who have found themselves in difficult life circumstances, neglected and homeless 

kids. Also we have stressed on the fact that service in the children's cases needs to work regularly on the 
embodiment to life the laws of Ukraine concerning children. 

Key words: social protection, children’s surrounding, national adoption, neglecting and homelessness, 
children’s rights. 
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ZWISCHEN ÄSTHETIZISMUS UND POLITISCHEN REALITÄTEN:  
STEFAN GEORGES GEDICHT DAS WORT 

Das Wort ist das bekannteste und wohl am häufigsten interpretierte Gedicht Stefan Georges. In ihm 
vergegenständlicht sich eine ''lyrische Aussage'', die über die poetische Kleinform des Gedichts hinausdeutet, 
nämlich auf das große Ganze, den lyrischen Zyklus, in den es eingehen sollte. Ausgehend vom ''Wort'', dem 
einzelnen ''Baustein'' des ''Bauwerks'' Zyklus, beschreibt George ein ''Grunderlebnis'', nämlich den Dichtungsakt, 
und präsentiert, während er noch über die ''Wortfindung'' philosophiert, ein ganzes Gedicht, das er später dann in 
seinen Zyklus Das Neue Reich integriert und dadurch die ''lyrische Aussage'' dahingehend erweitert, dass der 
Dichter aus sich selbst heraus nicht nur Gedichte, sondern sogar ganze neue Reiche schaffen kann. Dies ist 
durchaus bemerkenswert nicht zuletzt vor politisch-gesellschaftlichem Horizont, der in der Forschung in diesem 
Zusammenhang bisher zu wenig Beachtung fand. 

Der Zyklus erschien im Erstdruck 1928. Entstanden ist Das Wort allerdings, wie George selbst in der 
Vorrede zum Neuen Reich betont, zu einer Zeit, die weit vor der Konzeption des Zyklus liegt1. Damit ist gegen 
ein in traditionellen Definitionen grundlegendes Merkmal des Zyklus verstoßen, dessen Einzelgedichte auf ihn 
hingeschrieben sein müssen2. Die Forschung begann jedoch erst, sich mit diesem Gedicht zu beschäftigen, 
nachdem es innerhalb von Das Neue Reich erschienen war. So wurde es, auch wenn es zunächst als 
eigenständiges Gedicht geschrieben worden war, stets als Teil eines Zyklus wahrgenommen und interpretiert. 
Offenbar handelt es sich um ein Gedicht, dessen Wert tatsächlich durch ''die Zusammenstellung'' gewachsen ist, 
dessen ''lyrische Aussage'' unvollständig geblieben war, ehe es als Zyklusbestandteil auszumachen war. Das 
Wort zählt heute nicht zuletzt deshalb zur bekanntesten Lyrik Georges,3 da es in erster Linie Anhänger Georges 
waren, die sich damit auseinander setzten. Solche allerdings, die als Mitarbeiter der von George 
herausgegebenen elitären Zeitschrift Blätter für die Kunst Einfluss auf die deutsche Literaturwissenschaft 
hatten.. Friedrich Gundolf beispielsweise hatte einen Lehrstuhl für Germanistik an der Universität Heidelberg 
inne. Und Joachim Müller, Privatdozent an der Universität Leipzig, lieferte nur vier Jahre nach Erscheinen des 
Neuen Reichs in einer angesehenen und unabhängigen literaturwissenschaftlichen Zeitschrift, der Germanisch-
romanischen Monatsschrift, seine Zyklus-Theorie, die er auf die Vorstellungen und Werke Georges abstimmte4. 
Andere Interpreten von Das Wort traten auch äußerlich erkennbar als Phalanx von George-Anhängern in 
Erscheinung: Die bekanntesten publizierten ihre Arbeiten bei Georg Bondi, dem Verlag Georges, alle in 
möglichst gediegener Buchausstattung, alle mit dunkelblauem Einband, verziert mit einem von jeweils zwei 
geläufigen Emblemen Bondis: die älteren aus den dreißiger Jahren mit einem an ein Hakenkreuz erinnerndes 
Sonnenrad, die anderen mit dem neu gestalteten Verlagsemblem, nach der Fusion mit dem Verlagshaus Küpper 
und nach dem Zweiten Weltkrieg, also in einer Zeit, in der Buchausstattungen mit hakenkreuzartiger Verzierung 
nicht mehr angemessen waren und vor allem auch im Ausland einen merkwürdigen Eindruck hinterlassen 
hätten5. Dichtung und ihre Deutung gehen also einher – es handelt sich um eine Gemeinschaft von ''Messias'' und 
dessen Jüngern, die Dichtung gebiert und ihre Analyse vorgibt. 

Doch zunächst Stefan Georges Gedicht: 

                                                 
1 Vgl. George, Stefan : Gesamt-Ausgabe der Werke. Endgültige Fassung. Berlin 1927-1934, 9, S. 5; vgl. hierzu 

ausführlich: Petersdorff, Dirk von : Als der Kampf gegen die Moderne verloren war, sang Stefan George ein Lied. Zu seinem 
letzten Gedichtband Das Neue Reich. In : Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. 43-1999, S. 325–352., hier S. 328 f. 

2 Vgl. Becker, Carl : Das Buch Suleika als Zyklus. In : Varia Variorum. Festschrift für Karl Reinhardt. Dargebracht von 
Freunden und Schülern zum 14. Februar 1951. Münster 1952, S. 225–252, hier S. 232f. 

3 Eine Vielzahl von Abdrucken aufgeführt bei: Jäger, Dietrich : ''Kein ding sei wo das wort gebricht''. Der Umgang mit 
Sprache und phänomenaler Welt in Stefan Georges Jahr der Seele und im Denken von Ludwig Klages. In : Hestia. Jahrbuch 
der Klages-Gesellschaft 19-2000, S. 28–52, hier S. 28. 

4 Vgl. Müller, Joachim : Das zyklische Prinzip in der Lyrik. In : Germanisch-Romanische Monatsschrift 20-1932, 1/2, 
S. 1–20. 

5 Vgl. hierzu Gundolf, Friedrich : George. Dritte., erw. Aufl. Berlin 1930 ; Wolters, Friedrich : Stefan George und die 
Blätter für die Kunst. Deutsche Geistesgeschichte seit 1890. Berlin 1930 ; Boehringer, Robert : Mein Bild von Stefan George. 
München, Düsseldorf 1951 ; Morwitz, Ernst : Kommentar zu dem Werk Stefan Georges. 2. Aufl. Düsseldorf, München 1969. 
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Das Wort 
 
Wunder von ferne und traum 
Bracht ich an meines landes saum. 
 
Und harrte bis die graue norn 
Den namen fand in ihrem born –  
 
Drauf konnt ichs greifen dicht und stark 
Nun blüht und glänzt es durch die mark… 
 
Einst langt ich an nach guter fahrt 
Mit einem kleinod reich und zart 
 
Sie suchte lang und gab mir kund: 
''So schläft hier nichts auf tiefem grund'' 
 
Worauf es meiner Hand entrann 
Und nie mein land den schatz gewann… 
 
So lernt ich traurig den verzicht: 
Kein ding sei wo das wort gebricht6. 
 
Zweimal begegnet ein Dichter, der hinter dem lyrischen Ich steht, einem gottähnlichen Wesen, das zwischen 

Dichter und Kunst vermittelnd das Schicksal des Menschen bestimmt. George nennt es in Anlehnung an die 
nordische Mythologie ''Norne'', in ihrer Funktion verwandt ist sie in diesem Falle mit der ''Muse''. Beim ersten 
Mal gelingt der Schöpfungsakt. Die Inspiration ist ins Wort gefasst und kann sich so verbreiten, ''beginnen zu 
blühen, zu glänzen, und dicht und stark und greifbar im eignen Lande des Sprechers zu werden''7. Beim zweiten 
Mal misslingt der Akt. In Ermangelung des Wortes, der Form, in die die Inspiration zu gießen ist, verschwindet 
sie. Entgegen Nietzsches Sprachskepsis, die, vereinfacht ausgedrückt, das Wort als Konvention und die 
Möglichkeit mit Sprache zu kommunizieren, als Illusion betrachtet, kann also nichts, auch keine Kunst, im 
Bewusstsein existieren ohne ihre Benennung bzw. verbale Konkretisierung. Hier drückt sich die Bedeutung der 
Form, in welche die Idee gegossen werden muss, aus. Das Wort, die Sprache, schafft das Wesen erst, der Dichter 
wird zum Seher, der seine Geister ruft – und erst wenn es ihm gelingt, das bislang Unbenannte zu ''greifen'', wird 
es real. Dem Wort, der Sprache, haftet so der Nimbus des Göttlichen an, der ich auch im Neuen Testament, im 
Prolog des Johannes-Evangeliums verliehen wird: ''Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und 
Gott war das Wort''8. Doch das Wort existiert in Georges ästhetischer Vorstellung nicht für sich allein, es 
benötigt die Geburt, den Schöpfungsakt. Es ist ähnlich wie in Rainer Maria Rilkes lyrischem Zyklus Das 
Stunden-Buch, in dem ein betender, malender und dichtender Mönch in der Einsamkeit seiner Zelle Gott stetig 
neu erfährt und schafft, indem er an ihm ''baut''. So liegt der Schluss auf der Hand: Je herausragender das Talent 
eines Dichters ist, die treffenden Worte zu finden, desto großartiger sind auch die Ideen, die er zum Ausdruck 
bringen kann. Welche Macht liegt also in den Händen eines Dichters, dem es nicht nur gelingt, die ''Wunder von 
ferne und traum'' zu erahnen, sondern sie gar bei deren Namen zu nennen und so erst wirklich werden zu lassen? 
Der Dichter ist somit nicht nur Seher und Medium, sondern auch Schöpfer. Brecht übrigens, der den Prozess des 
Dichtens nüchterner sah, macht deutlich, dass er noch längst nicht davon ausgeht, dass mit einem gefundenen 
Wort auch tatsächlich die bezeichnete Idee entsteht – sie bleibt ''Erfindung'': ''Surrabay, das gibt es nicht / Das ist 
kein Ort / Surrabay – das ist nur / Ein erfundenes Wort''9. Doch weiß auch er um die Macht der Worte, die die 
Welt zum Strahlen bringt: ''Himmel, du mein blauer ist schön, weil es so zärtlich klingt; der Dichter braucht nur 
das eine Wort blau und schon strahlt dieser Himmel''10. 

Neuere Interpretationen, z.B. die Dirk von Petersdorffs, fokussieren Das Wort als poetologisches Einzelgedicht 
und erkennen in ihm angesichts der Moderne eine sprachskeptische Haltung Georges, in der die Angst geäußert 
wird, daß bestimmte gedankliche Potenzen oder Träume verloren gehen, weil eine neue Zeit keine Sprache mehr 
für sie hat''.11 Alle Deutungen aus dem Umfeld des George-Kreises und dessen Nachfolger dagegen heben jene 

                                                 
6 George, a.a.O., 9, S. 134. 
7 Morwitz, a.a.O.,, S. 480. 
8 Joh 1,1. 
9 Brecht, Bertolt: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hrsg. von Werner Hecht, Jan Knopf, Werner 

Mittenzwei und Klaus-Detlef Müller. Berlin, Weimar, Frankfurt / Main 1988-2000, 13, S. 331. 
Ebd., S. 331. 
10 Ebd., 23, S. 214. 
11 Petersdorff:, a.a.O., S. 325. 
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''Form'' und Georges ''leidenschaftliche Bemühung''12 um sie hervor. Für diese stehe das Wort, und von diesem 
ausgehend wird die ''große Form'', Das neue Reich reflektiert. Diese Interpretationen bedienen die Vorstellung eines 
''tiefen grundes'' jenseits des eigenen ''landes saums'', wo die Ideen frei und unerkannt herumschwirren oder 
schlafen, wobei ihnen durchaus auch das ''rauen des Maß- und Grenzenlosen'' anhaften mag, ehe sie in Worte 
gebannt werden,13 wie Friedrich Wolters schreibt, der, nebenbei bemerkt, glaubte, George sehe aus wie ''Gott 
Vater''14. Friedrich Gundolf erkennt im Wort ''dasselbe Grunderlebnis vom Augenblick, der Wesen schafft, zeugt 
oder aufhebt'', somit also einen ''schöpferischen Augenblick''.15 Jenes ''Irrationale''16 des Wortes berührt eindeutig 
eine Ebene jenseits des Einzelgedichts. Jener unerwartet hereinbrechende kreative Impuls, jener ''Augenblick'' ist 
nach traditioneller Definition ein weiterer entscheidender Bestandteil eines Zyklus.17 

Als Gegenpol zu jener ''klassischen'' Interpretationen des ''Worts'' sei eine andere zumindest kurz erwähnt: 
Dietrich Jäger sieht in seinem neueren, bemerkenswerten Beitrag hinter der ''Wortfindung'', die dem ''kleinod 
reich und zart'' Gestalt gibt, auch das dichterische Potenzial. Darin jedoch erkennt er gerade nicht jenes 
''Irrationale'', die Inspiration, gebündelt in einem Moment, sondern ein ''literarisches Verfahren''.18 So betrachtet 
werden aus der ''grauen norne'', salopp ausgedrückt, graue Hirnzellen: Das Gedicht ist nicht mehr aufgrund 
metaphysischer Eingebung, sondern durch Arbeiten und Konstruieren entstanden.  

Das Wort deutet über sich hinaus: Es weist auf das ''große Ganze'', Das neue Reich, das das Georges ist, der es als 
''Dichter in Zeiten der Wirren'',19 wie es im Zyklus an anderer Stelle heißt, als ästhetizistisches Bollwerk gegenüber der 
Moderne aus sich heraus erschuf. Dies markiert gleichzeitig die Mitte, das ''Auge'' des Zyklus, das die Einzelgedichte 
kommentierend abschreiten, in immer neuen Variationen und Blickwinkeln erhellen: den ''einzig seher'',20 sein Werk 
und dessen Zustandekommen. George will in Abschottung von jeglicher Realität dem ''Eigentlichen'' in seiner 
Dichtung Gestalt geben, das er einzig aus sich selbst heraus aufruft und in seiner Sprache existent werden lässt. 
Insofern ist der gesamte Zyklus als poetologisch zu betrachten, und Das Wort als Gedicht offenbart seine Ambivalenz 
und ästhetische Raffinesse: Auf einer ersten Ebene beschreibt es das Werden inspirierter Dichtung und auch deren 
Scheitern, wenn die Suche der Norne erfolglos bleibt. Durch sein Vorhandensein als Gedicht jedoch demonstriert es, 
auf einer zweiten Ebene, einen solchen gelungenen und vollendeten Schöpfungsakt, der in ihm selbst liegt bzw. aus 
ihm selbst besteht. ''Spiralisch'', wie Joachim Müller beschreibt, aus sich selbst heraus erhebt es sich dann zum 
Vollkommenen des Ganzen, zum Neuen Reich, das wiederum in, nach Müller, ''zurücklaufender''21 Weise, auf das 
Wort als seinen ''Baustein'', den gelungenen Schöpfungsakt im Kleinen und Einzelnen rekurriert, ohne den das Ganze 
nicht existieren könnte. Jenes sich spiralisch zum Ganzen erhebende, Wachsende, zeigt sich gleichfalls durch die 
formale Struktur. Der ''glückliche Fund'' des Wortes, gar der Zeile, der Strophe, des Abschnitts, mag zwar die Geburt 
der Dichtung markieren, nun aber muss der Dichter für das „Erregende in Maß und Klang" sorgen, indem er seine 
Worte zu Gedichten, oder – bei besonderer Begabung – zu Zyklen formt. Zwischen Einzelgedicht und Ganzem steht 
eine weitere Ebene der Steigerung, eine Station im Bau hin zur Vollendung. Das Wort ist Teil der letzten Sektion des 
Neuen Reichs mit dem Titel Das Lied. So erklimmt das ''Wort'' eine höhere, differenzierte Stufe: Es wird gemeinsam 
mit anderen ''Worten'' zum ''Lied'', um dann als solches im Höchsten, dem Zyklus des Neuen Reichs, aufzugehen. Eine 
geradezu hermetische Perspektive verdeutlicht sich hier, in der das Einzelgebilde das Große rechtfertigt und 
umgekehrt. Jene ''absolute Vollendung'',22 die Müller zeitnah zur Entstehung des Neuen Reiches in ihm sieht, zeigt sich 
in seiner gleichsam systemimmanenten Geschlossenheit. 

Das neue Reich ist in seiner ästhetischen Hermetik apolitisch politisch: Denn George propagiert ja nichts 
weniger als eine hierarchische Gesellschaftsreform auf der Grundlage einer neuen Aristokratie seelisch-
intellektueller Art. Schon der Titel des Zyklus legt auf den ersten Blick hin nahe, dass die erstarkenden 
Nationalsozialisten Profit aus dem ''Seher'' und seinem Werk schlagen könnten. Sie wollten ihn, wie übrigens auch 
Thomas Mann, für sich und ihre Propaganda vereinnahmen. George allerdings, einer der wenigen, der bereits 1914 
die allgemeine Kriegseuphorie nicht teilte, sah ''sein Reich'' rein geistig, jedenfalls wollte er seine gesellschaftliche 
Verwirklichung nicht auf der Basis einer Diktatur wie der nationalsozialistischen. Er verweigerte sich also, und 
nach der Machtübernahme 1933 übernahm er auch nicht die ihm von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels 
angebotene Präsidentschaft einer neuen deutschen Akademie für Dichtung; an der in Manier von Wagner-Opern 
inszenierten Feier seines 65. Geburtstages nahm er einfach nicht teil. 

                                                 
12 Vgl. Ibel, Rudolf: Mensch der Mitte. George – Carossa – Weinheber. Hamburg 1962, S. 124. 
13 Wolters, a.a.O., S. 533. 
14 Vgl. Breuer, Stefan: Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt 1993, S. 26. 
15 Gundolf, a.a.O., S. 284. 
16 Vgl. Boehringer, a.a.O., S. 191. 
17 Vgl. Becker, S. 420; vgl. hierzu auch. Ort: Ort, Claus-Michael: Zyklische Dichtung. In: Reallexikon der deutschen 

Literaturgeschichte, Bd. 4. Hrsg. von Klaus Kanzog und Achim Masser. Berlin, New York 1984, S. 1105-1120, hier S. 1107. 
18 Vgl. Jäger, Dietrich: ''Kein ding sei wo das wort gebricht''. Der Umgang mit Sprache und phänomenaler Welt in Stefan 

Georges Jahr der Seele und im Denken von Ludwig Klages. In: Hestia. Jahrbuch der Klages-Gesellschaft 19-2000, S. 28–52, 
hier S. 29. 

19 George 9, S. 35. 
20 Ebd., S. 36. 
21 Vgl. Müller, a.a.O., S. 20. 
22 Vgl. ebd., S. 12.  
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Dies macht das Dilemma deutlich, in dem sich George, konkretisiert in seinem Gedicht Das Wort, von Anfang 
an befand: Denn grundlegende Fragen sind Gedicht wie auch Zyklus eingeschrieben, sie drängen sich geradezu auf: 
Was geschieht, wenn der Dichter das Wort zwar greifen konnte, ''dicht und stark'', der ästhetische Schöpfungsakt 
also gelang, das Wort aufgrund der jeweiligen politischen Verhältnisse aber nicht gesprochen werden darf? Was 
also, wenn, mit Dirk von Petersdorff zu sprechen, zwar der Dichter die Sprache findet, gedankliche Potenzen in 
eine Form zu fassen, diese Sprache aber nicht mehr die der Herrschenden ist und von ihnen sanktioniert wird? Oder 
was ist, wenn die politischen Verhältnisse gar so sind, dass bereits die ''Wortfindung'', jener idealistische 
Schöpfungsakt, erschwert, wenn nicht gar verhindert wird, der Dichter auf ihn verzichten muss, will er nicht um 
seine Existenz bangen? Hat die Kunst also ihre Grenzen dort, wo sie von Machthabern, ungeachtet ihrer politischen 
coleur, gezogen werden? Und wenn, wo ist dann ihr Allgemeingültiges, Überdauerndes? Existiert Kunst, die, als 
''Wort'', den Menschen bestimmen und läutern soll und nicht umgekehrt, überhaupt als überzeitliche Größe? Dies 
ist, jenseits jeglicher grundsätzlicher erkenntnistheoretischer Sprachskepsis, der Punkt, bei dem Realitäten in 
Georges abgeschotteten ästhetischen Raum einbrechen, ob er will, oder nicht. Und dabei spielt es letztlich keine 
Rolle mehr, ob man Dichtung tatsächlich als inspirationsästhetisches Phänomen betrachtet oder, wie Dietrich Jäger 
es unterstellt, als intellektuelles Verfahren. 

Stefan George selbst hat sich durchaus beeindruckend positioniert und auch Glück gehabt: Der deutschen 
Außenpolitik und Propaganda zu Beginn des Ersten Weltkrieg gegenüber zeigte er sich – das sei ausdrücklich 
festgehalten – widerstandsfähiger, ''immuner'' als mancher Salonlinker. Die Avancen des Nationalsozialismus ließ 
er an sich abperlen, ohne dass dies für den inzwischen schon recht alten ''Propheten'' schlimmere Konsequenzen 
gehabt hätte; vergriffen hat man sich an ihm nicht mehr. Mag sein, dass zu diesen Haltungen sein elitäres 
Verständnis von Kunst und Dichtung beigetragen oder besser: sie begründet hat. Mit dergleichen Banausen, oft 
eben auch Kulturbanausen, wie er sie hinter dem wilhelminischen Kriegswahn und der NS-Barbarei und im von 
diesen infiziertem Pöbel sah, lässt man sich nicht ein; zumindest Stefan George und sein Kreis nicht. Dennoch: 
Gesellschaftlich-politische Wirklichkeiten sind nicht zu ignorieren, spätestens dann nicht, wenn sie durch Zensur 
oder andere Einschränkungen der künstlerischen Freiheit übergriffig werden, also eine geradezu materielle Realität 
erhalten, die nicht halt macht vor Elfenbeintürmen. Alleine die Formel, sich selbst genug zu sein, eine 
gesellschaftliche Hierarchie als Utopie zu entwerfen, die von vornherein nicht nach Verwirklichung verlangt, seine 
Kunst also zur Chimäre zu erklären, kann da keine Sicherheit bieten. Dies ist eine Leerstelle, auf die Das Wort 
durch das konsequente Ignorieren aller gesellschaftlichen Implikationen und seine prononciert poetologische 
Ausrichtung geradezu hindeutet, jedoch Lösungsvorschläge vermissen lässt. Solche wären dem Autor freilich auch 
zu gewöhnlich, zu alltäglich gewesen, schließlich ging es ihm um hohe Kunst, nicht um Tendenzdichtung. So bleibt 
das Gedicht also was es ist: erhabene Lyrik für einen erlauchten Kreis, doch gerade darin wirklichkeitsfremd. 
 

Матеріал надійшов до редакції 20.01. 2014 р. 

Гіллесгайм Юрґен. Між естетицизмом и політичними реаліями: вірш Штефана Ґеорґе ''Слово''. 

Об’єктом дослідження в статті обрано один із найвідоміших віршів видатного представника 
німецького символізму порубіжної доби Штефана Ґеорґе. На противагу традиційним шляхам 
інтерпретації, які розглядали образи цього ліричного твору як пошуки способів вираження 

ірраціонального та містичного, предметом дослідження цієї статті є політичний підтекст. Звернено 
увагу на політичне потрактування понять ''слово'', ''імперія'', а також місії митця. Описано ідеали 
мистецької спільноти і ставлення Ш. Ґеорґе до загального суспільного і державного устрою, яке 

знаходиться між абстрактними проекціями і конкретно-історичними реаліями першої третини ХХ ст. 

Ключові слова: естетицизм, політичні реалії, символізм. 

Hillesheim Jürgen. Between Aestheticism and Political Realia: the Poem ''Word''. 

The object of the research in the article is one of the most popular poems of the outstanding representative of the 
German symbolism of the epoch-making age Stefan George. On the contrary to traditional ways of 

interpretation, which have considered images of this lyrical composition as searches of expressive ways of the 
irrational and mystical, the object of the article research is the political subtext. The attention is drawn on the 
political handling of the notions ''word'', ''empire'', and also the doer's mission. Ideals of the art society and S. 
George's relationship towards the general social and state arrangement, which is between abstract projections 

and concrete historical realia of the first third of the XX century are described. 

Key words: aestheticism, political realia, symbolism. 
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LITERATUR IM UMBRUCH. KONTROVERSEN BERTOLT BRECHTS MIT THOMAS MANN UND 
KLAUS MANN IN DEN 1920ER JAHREN 

Wie gespannt und von Aversionen, ja Hassgefühlen belastet Brechts Verhältnis zu Thomas Mann war, wie 
reserviert und misstrauisch auch Thomas Mann dem jüngeren Kollegen zeitlebens gegenüberstand, ist seit 
langem bekannt. Ihre unterschiedlichen Auffassungen über Deutschland und die Deutschen in den Jahren des 
gemeinsamen kalifornischen Exils sind gründlich untersucht worden. Auch die publizistischen Fehden in der 
Zeit der Weimarer Republik haben die Aufmerksamkeit der Literaturwissenschaft gelegentlich gefunden1. 
Während die Befunde kaum strittig sind, gibt es über die Ursachen des Konflikts divergente Auffassungen. In 
der Retrospektive erscheint die Feindschaft zwischen beiden Autoren in ihren unterschiedlichen literarischen und 
politischen Profilen und Temperamenten begründet und unmittelbar einleuchtend. ''Literarisches Spezialistentum 
gegen meistermäßige Handwerkskunst'', resümiert Hans Mayer, Schreiben als Selbstfindung wider Schreiben als 
Lehre und Kunstfertigkeit; bürgerliche und plebejische Tradition; romantische und klassische, wenngleich nicht 
klassizistische Nachfolge. Dazu nun als tiefste Antithese die Grundantinomie, die den Vertreter der Sozialreform 
vom Revolutionär trennen muß. Jenseits des Persönlichen und selbst alles Literarischen kulminiert die 
Feindschaft zwischen Thomas Mann und Bertolt Brecht in ihrer Auffassung vom sozialen Reformismus2. 

Mitte der 1920er Jahre, als die Feindschaft aufbrach, konnte freilich von meistermäßiger Handwerkskunst, 
vom Schreiben als Lehre und Kunstfertigkeit und von klassischer Nachfolge, selbst von einer revolutionären 
Position (im politischen Sinne) bei Brecht noch keine Rede sein; die damals öffentlich ausgetragenen 
Animositäten wird man darauf nicht zurückführen können. Ist also jenen Autoren zuzustimmen, die einen tief 
verwurzelten, mehr oder minder irrationalen Hass auf Seiten Brechts für den Konflikt verantwortlich machen?3 
Brecht sei überzeugt gewesen, meint Norbert Oellers, für seinen Haß gute Gründe zu haben: Thomas Mann war 
ihm als Dichter schwer erträglich, als Mensch - in seinen politischen Auffassungen wie in seiner habituellen 
Repräsentationsattitüde - höchst widerwärtig4. 

Allerdings habe erst der Marxist Brecht genau gewusst, warum Thomas Mann zu verfolgen sei: er gehört zu 
den Klassenfeinden, die im Besitz der Produktionsmittel sind und jede fortschrittliche Bewegung unterdrücken. 
(Ebd., S. 176) 

Thomas Mann - der Klassenfeind! Liegt hier der Schlüssel zum Verständnis des Problems? 
Daß die soignierte Bürgerlichkeit Thomas Manns (bei aller ironischen Distanz) und der forciert 

antibürgerliche Affekt des jungen Brecht ein problemloses Einvernehmen ausschlossen, steht außer Frage. Die 
überlieferten Zeugnisse aus den 1920er Jahren lassen hingegen durchaus konkrete Konfliktpunkte erkennen, die 
einen Zugang zur eskalierenden Kontroverse und zu deren Motiven eröffnen. Politische Kategorien, gar jene des 
Klassenkampfs, spielten dabei zunächst überhaupt keine Rolle. Zwischen Thomas Mann und Brecht existierte 
sehr früh ein strittiges Thema, das für beide von erheblicher Bedeutung war, da es den sensiblen Nerv ihres 
Selbstverständnisses als Schriftsteller berührte. Ein erst kürzlich aufgefundener kleiner Text von Brecht vom 
Dezember 1922, der sich noch nicht auf Thomas Mann bezieht, jedoch den späteren Streitpunkt vorwegnimmt, 
ist geeignet, ein neues Licht auf diesen Konflikt zu werfen, in den übrigens - aus gegebenem Anlass - der junge 
Klaus Mann sehr früh einbezogen wurde. 

Dass Thomas Mann und Brecht einander bereits in den frühen 1920er Jahren zur Kenntnis genommen haben, 
war angesichts des Altersunterschieds und bei der Gegensätzlichkeit ihrer literarischen Interessen und 
Wirkungskreise keineswegs selbstverständlich. Als Brecht zu publizieren begann, war Thomas Mann längst eine 
etablierte Erscheinung in der literarischen Öffentlichkeit. Dem trägt Brechts erste Erwähnung Thomas Manns - 

                                                 
1 Vgl. u.a. Herbert Lehnert: Bert Brecht und Thomas Mann im Streit über Deutschland. In: Deutsche Exilliteratur seit 

1933. Hrsg. von John M. Spalek und Joseph Strelka. Bern, München 1976. Bd. I, Teil 1, S. 62-88; James K. Lyon: Brecht, 
Thomas Mann und Deutschland. In: Tintenfisch 15 (1978), S. 46-52; Ehrhard Bahr: Der Mythos vom‚ anderen’ Deutschland 
in der Kontroverse zwischen Bertolt Brecht und Thomas Mann. In: Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses 
Göttingen 1985: Kontroversen, alte und neue. Hrsg. von Albrecht Schöne. Bd. 9, S. 240-245; Helmut Koopmann: Bertolt 
Brecht und Thomas Mann: eine repräsentative Gegnerschaft. Spuren einer dauerhaften, aber nicht sehr haltbaren 
Beziehung. In: Heinrich-Mann-Jahrbuch 13 (1995), S. 101-126; Michael Fischer: Von Ironie bis Polemik. Zum Verhältnis 
zwischen Thomas Mann und Bertolt Brecht in persönlicher, literarischer und politischer Dimension. In: Weimarer Beiträge 
46 (2000), Heft 3, S. 409-429. 

2 Thomas Mann und Bertolt Brecht. Zur Interpretation einer Feindschaft. In: Hans Mayer: Thomas Mann. Frankfurt a.M. 
1980, S. 393. 

3 So beispielsweise James K. Lyon (wie Anm. 1), S. 46. 
4 Norbert Oellers: Mehr Haß als Spaß. Bert Brecht und Thomas Mann, vor allem 1926. In: Der junge Brecht. Aspekte 

seines Denkens und Schaffens. Hrsg. von Helmut Gier und Jürgen Hillesheim. Würzburg 1996, S. 170. 
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in einem Artikel im Augsburger Volkswillen, entstanden anlässlich einer Lesung aus dem noch 
unabgeschlossenen Roman Der Zauberberg am 22. April 1920 in Augsburg5 - durchaus Rechnung. Der Artikel 
überrascht durch die unzweideutig positiven, um Verständnis bemühten Urteile über den Autor und seinen 
Roman6, den Brecht später stets mit abfälligen Kommentaren bedachte7. Harsche Kritik war an die Adresse der 
Veranstalter gerichtet, die einen für den Zweck ganz ungeeigneten Saal zur Verfügung gestellt und so ''einen der 
bewußt repräsentativsten Vertreter deutschen Schrifttums'' der ''Gefahr einer völlig unverdienten Blamage'' 
ausgesetzt hatten (BFA 21, S. 61). Wegen seiner Größe und schlechten Akustik machte es der Saal dem 
Vortragenden ''ganz unmöglich, die erlesene Kammermusik seiner fein ziselierten, zartfarbenen Wortkunst zur 
Wirkung zu bringen'' (ebd.), schrieb Brecht im April 1920. Die Veranstalter sollten sich demnächst gefälligst 
vorher informieren, wer der Gast sei, den sie einladen (ebd., S. 62). 

Die erste Erwähnung Brechts durch Thomas Mann hatte die Münchner Uraufführung des Stücks Im Dickicht 
am 9. Mai 1923 zum Anlass. Im dritten seiner German Letters8 vom Sommer 1923, auf dem Höhepunkt der 
Inflation in Deutschland, beschrieb Thomas Mann den Verfall des Theaters als Symptom des allgemeinen 
Niedergangs und ließ vor allem die Situation in Berlin und München anhand der wichtigsten Strömungen und 
Gestalten vor seinen amerikanischen Lesern Revue passieren. Maßstab für die Bewertung von Stücken und 
Aufführungen war eine bestimmte Vorstellung von Kultur, geprägt von gutem Geschmack, von Stil, Geist, 
Formwillen und künstlerischer Disziplin. Daß sich die Jüngsten unter den Dramatikern - erwähnt wird am 
Schluss zunächst Arnolt Bronnen, der mit seinem Vatermord (''einem so krassen wie düsteren Werk'') heftiges 
Aufsehen erregt habe (ebd., S. 387) - seines Beifalls nicht erfreuen konnten, wird niemand überraschen. ''Auf 
verwandte Art stürmt und drängt es in den Dramen des jungen Bert Brecht'', heißt es dann, von denen das erste, 
Trommeln in der Nacht9, die bittere Geschichte eines aus dem Kriege heimkehrenden Soldaten, zwei gute Akte 
besitzt, dann aber zerflattert. Des zweiten, mit Namen Dickicht, glaubte die Staatsschauspielbühne Münchens, 
das Residenztheater, sich annehmen zu sollen, obgleich es, bei aller Begabung, im Punkte künstlerischer 
Disziplin und geistiger Gesittung gegen das erste eher einen Rück- als Fortschritt bedeutete. Aber Münchens 
volkstümlicher Konservatismus war auf seinem Posten gewesen. Er duldet keine bolschewistische Kunst. Bei 
der zweiten oder dritten Aufführung legte er Verwahrung ein, und zwar in Gestalt von Gasbomben. Furchtbare 
Dünste erfüllten plötzlich das Theater. [...] Die Aufführung ward unterbrochen10. 

Ausführlich behandelt wird Brecht erneut im fünften der German Letters11, der der Darstellung zweier 
Münchner Theaterereignisse gewidmet war: der Premiere von Ernst Barlachs Der tote Tag (5. Februar 1924) und 
der Uraufführung von Brechts Leben Eduards des Zweiten von England am 18. März des Jahres, beide in den 

                                                 
5 Thomas Mann im Börsensaal. In: Der Volkswille (Organ der USPD), Augsburg, 26. April 1920; zit. nach: Bertolt Brecht: 

Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hrsg. von Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mittenzwei und 
Klaus-Detlef Müller (im folgenden abgekürzt: BFA), Bd. 21, S. 61f. - Thomas Mann hat die Umstände der Lesung in seinem 
Tagebuch festgehalten: Tagebücher 1918-1921. Hrsg. von Peter de Mendelssohn. Frankfurt a.M. 1979, S. 423. 

6 Er zeige ''in sorgsamer und niemals der Metaphysik mangelnder Schilderung des Lebens einiger Dutzend 
Lungenkranker, eine Art raffinierten oder naiven Guerillakrieg gegen den Tod'', heißt es da (BFA 21, S. 61). ''Die Geschichte 
von der Sterbenden, die nicht sterben will [...], ist in ihrer Mischung tiefster Schauerlichkeit und liebenswürdiger Grandezza 
so unvergleichlich wie die von dem sterbenden Jüngling [...] in ihrer Mischung von Reserviertheit und Liebe. Die 
Glücklichen, die in Hörweite saßen'', so fasst Brecht seine Eindrücke zusammen, ''kamen zu einem großen, erlesenen Genuß'' 
(ebd.). – Wer den Artikel nicht aus der Perspektive der späteren Thomas-Mann-Verachtung Brechts liest, sondern 
unvoreingenommen und historisch angemessen im Kontext der Augsburger Theaterkritiken der Jahre 1920 / 21 betrachtet, 
wird dem Bericht einen ironischen oder kritischen Unterton nicht unterstellen können, wie dies immer wieder geschieht. Der 
Textbefund ist vollkommen eindeutig. 

7 Vgl. BFA 21, S. 128 und 168; ferner die vielzitierte Strophe 16 der Ballade von der Billigung der Welt (BFA 11, S. 241; 
1932 entstanden, 1934 im Anhang der Lieder Gedichte Chöre publiziert, bei Aufnahme der Ballade in die Gedichte im Exil 
1948 wieder gestrichen): 

Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen. 
Was er (für Geld) da spricht, ist gut gesprochen! 
Was er (umsonst) verschweigt: die Wahrheit wär's gewesen. 
Ich sag: der Mann ist blind und nicht bestochen. 

8 Im Juni 1923 entstanden, im Oktober in der New Yorker Zeitschrift The Dial erschienen (Bd. 75, Nr. 4, S. 369-375; zit. 
nach: Thomas Mann: Aufsätze, Reden, Essays. Hrsg. von Harry Matter. Bd. 3: 1919-1925. Berlin, Weimar 1986, S. 378-388). 

9 Uraufführung: 23. September 1922 in den Münchner Kammerspielen. - Vgl. auch die positiven Urteile Thomas Manns 
über das Stück in: Frage und Antwort. Interviews mit Thomas Mann 1909-1955. Hrsg. von Volkmar Hansen und Gert Heine. 
Hamburg 1983, S. 101 (vom November 1926) und S. 104 (vom März 1927). 

10 Ebd., S. 387f. - Thomas Mann, der die Vorgänge wohl nur aus Presseberichten kannte, scheint den politischen 
Hintergrund dieser gezielten Attacken deutschnationaler und nazistischer Kreise, die sich damals in München sammelten, 
vollkommen verkannt zu haben. Zur Zeit der Aufführung von Brechts Stück - ein halbes Jahr vor dem sogenannten Hitler-
Putsch in München - war die politische Atmosphäre in der Stadt bereits äußerst gespannt. 

11 Entstanden im April 1924, erschienen im November in The Dial (Bd. 77, Nr. 5, S. 414-419; zit. nach: Thomas Mann: 
Aufsätze, Reden, Essays (wie Anm. 8), Bd. 3, S. 445-452). 
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Kammerspielen. Letzteres stellt Thomas Mann, der von der (anonymen) Mitarbeit Lion Feuchtwangers an dem 
Stück wohl keine Kenntnis hatte, als die Arbeit ''eines glückhaft früh arrivierten Bühnendichters der 
expressionistischen oder eigentlich wohl nachexpressionistischen, neonaturalistischen Schule'' vor, ''welcher, ein 
starkes, aber einigermaßen nachlässiges Talent, in Deutschland sehr verwöhnt wird und mit dem auch das 
Ausland sich zu beschäftigen beginnt (ebd., S. 450). Berichtet wird von einem sehr sonderbaren Theaterereignis, 
das ''stark intellektuelles Gepräge'', also ''den Stempel des Literaturexperimentes'' getragen habe (ebd., S. 449), 
gleichwohl nicht ''der schauspielerischen Verdienste entbehrte'' (ebd., S. 452). Die Bearbeitung des Stücks von 
Moliere wahre ''die kompositionelle Zwanglosigkeit des Originales, die Form oder Unform der szenischen 
Historie'', und übertrage ''seine Sprache in ein heftig akzentuiertes und grell gefärbtes Deutsch von freiem 
Verstakt'' (ebd., S. 450). 

Diese Sprache, Literarhistorie mit dem Rouge letzter Modernität auf den Backen, von einer skurrilen 
Unwirklichkeit und Übersetztheit, die Stil wird, klingt zuweilen wie eine Travestie des Tieck-Schlegelschen 
Shakespeare, ohne daß ihr dichterische und dramatische Verdienste, eine jähe Ausdruckskraft bei Gelegenheit, 
abzustreiten wären. (Ebd.) 

Thomas Mann, der die Aufführung unverhohlen ''zu den unangenehmsten Visionen'' zählt, die ihm zeitlebens 
untergekommen seien, fährt fort: 

Kurzum, die Aufführung vermittelte eigentümliche Eindrücke, sie kennzeichnete sich als eine Art von 
dramatischem ''Proletkult'' – sehr lehrreich für Fremde, die sich über deutsche Experimente in der Richtung eines 
antibürgerlichen Theaters zu unterrichten wünschen. (Ebd., S. 451 f.) 

Die beiden in englischer Sprache erschienenen Artikel Thomas Manns, die seine ablehnende Haltung 
gegenüber der jungen Moderne der frühen 1920er Jahre insgesamt deutlich machen, kannte Brecht damals 
vermutlich nicht. Seit dem Frühjahr 1926 gab es dann gezielte wechselseitige Attacken beider Autoren in 
Zeitschriften und Tageszeitungen. Die erste publizistische Konfrontation geschah jedoch einige Jahre früher, im 
Dezember 1922, allerdings völlig ungeplant und zufällig - als Ergebnis redaktioneller Vorkehrungen. 

Das Berliner Tageblatt hatte sich in seiner Weihnachts-Ausgabe des Jahres 1922 eines alten, wieder einmal 
aktuellen Themas angenommen: des Verhältnisses der Generationen zueinander. Nach der Katastrophe des 
Weltkriegs und der gescheiterten Revolution, für die die Jüngeren die Generation der Väter verantwortlich 
machten, war der Konflikt zwischen den Alten und den Jungen, vielfach als Ausdruck des archaischen Vater-
Sohn-Konflikts interpretiert, ins Zentrum politisch-intellektueller Debatten gerückt. Bronnens Stück lieferte das 
treffende Schlagwort: von der Vatermord-Generation war allenthalben die Rede. - Unter dem Obertitel Die Alten 
und die Jungen widmete das Berliner Blatt dem Thema eine ganze Seite12. Der tiefe Gegensatz zwischen den 
Generationen, hieß es dazu in einer redaktionellen Vorbemerkung, trete gegenwärtig - in einer Übergangszeit, 
''in der allzu jäh das Alte vom Neuen verdrängt werden soll'', besonders nachdrücklich ins Bewusstsein und in 
die Erscheinung. Die jungen Dichter wählten den Konflikt gern als Thema, 

erleben sie ihn doch zugleich auch als künstlerischen Konflikt. [...] Und es ist nicht nur ein Kampf der 
Schlagworte, wenn hier Impressionismus, dort Expressionismus schallt. 

Neben einem Beitrag des Philosophen und Kulturpsychologen Emil Utitz (Jahrgang 1883) mit dem Titel 
Väter und Söhne, der den Konflikt zwischen den Generationen als Ausdruck einer kulturgeschichtlichen 
Gesetzmäßigkeit analysiert, brachte das Blatt den Vorabdruck von Thomas Manns Vorwort zur Rede Von 
deutscher Republik und ließ dann einige Stellungnahmen aus beiden Lagern folgen, darunter den erwähnten 
Beitrag von Brecht. 

Thomas Manns Rede Von deutscher Republik13, am 6. Oktober 1922 anlässlich des bevorstehenden 60. 
Geburtstags von Gerhart Hauptmann in Berlin gehalten, war unter dem Eindruck der Ermordung Walther 
Rathenaus im Juni des Jahres zu einem entschiedenen Bekenntnis zur Weimarer Republik geraten. Das Berliner 
Tageblatt bemerkte dazu: 

wir finden, daß Thomas Mann sich mit dieser Rede gerade mitten hinein gestellt hat in diesen Kampf der 
Generationen, zwar nicht um noch mehr zu trennen, sondern zu versöhnen, aber darin gerade das ganze Problem 
enthaltend. 

Die Rede markiert einen Wendepunkt in seiner politischen Entwicklung seit den Betrachtungen eines 
Unpolitischen von 1918, obwohl Thomas Mann gerade dies in seinem Vorwort - keineswegs überzeugend - zu 
widerlegen sucht14. 

Es folgen die Beiträge zweier Maler und zweier Schriftsteller, je eines der älteren und der jüngeren 
Generation. Während sich die beiden Maler - der Impressionist Lovis Corinth (Jahrgang 1858) und der (nicht 
mehr ganz junge, 1881 geborene) Expressionist Max Pechstein - bemerkenswert moderat äußerten, zwar die 
Notwendigkeit der Auseinandersetzung zwischen den Generationen betonten, aber die wechselseitige 

                                                 
12 Berliner Tageblatt Nr. 586 vom 24. Dezember 1922 (Morgen-Ausgabe); danach die folgenden Zitate. 
13 Erschienen im November 1922 in der Neuen Rundschau (Jg. 33, Heft 11, S. 1072-1106). 
14 Vgl. Thomas Mann: Aufsätze, Reden, Essays (wie Anm. 8), Bd. 3, S. 234-236. 
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Anerkennung für erstrebenswert hielten, artikulierten sich die befragten Schriftsteller entschiedener und jeder in 
seiner Art anmaßend und exzentrisch. Der damals fast 60-jährige Arno Holz strich vor allem seine persönliche 
Leistung bei der Überwindung des starren Konventionalismus der 1880er Jahre heraus, seine Bedeutung als 
Begründer eines konsequenten Naturalismus. 

Brecht war der mit Abstand Jüngste unter den Befragten. Sein Name, bis dato nur einem Kreis von 
Eingeweihten bekannt und als Geheimtip gehandelt, war seit Herbert Jherings Besprechung der Münchner 
Uraufführung von Trommeln in der Nacht vom 29. September 192215 und seit der Verleihung des Kleist-Preises 
durch den Kritiker Ende November des Jahres ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt. Am 20. Dezember, 
wenige Tage vor der Veröffentlichung der Umfrage im Berliner Tageblatt, hatte am Deutschen Theater in Berlin 
die Premiere von Trommeln in der Nacht Aufsehen erregt, die erste Brecht-Aufführung in Berlin16 .- Sein 
Beitrag ist von jener pointierten Ironie, die bald zum Markenzeichen seiner öffentlichen Stellungnahmen zu 
aktuellen Fragen der Literatur und des Theaters werden sollte. Was hatte Brecht damals zum Verhältnis der 
Alten und der Jungen anzumerken? Hier sein Text: 

Es wird manchem schon aufgefallen sein, daß es nicht ganz einfach ist, über das Verhältnis eines Igels zu 
einer Nähmaschine etwas allgemein Befriedigendes auszusagen. (Und dabei gehören für unsereinen weit mehr 
Leute zur alten Generation als viele ahnen.) Aber es besteht ja gar keine Feindschaft zwischen uns und all den 
guten Leuten, mit denen sich der berühmte Zahn der Zeit beschäftigt, mit ihren Dichterfürsten, die immer noch 
für das Theater, und ihren Literatur-Päpsten, die immer noch für ihre Dichterfürsten schreiben (indem sie in 
gefälliger Form ihre kulinarischen Erinnerungen austauschen). Sie stehen ja nicht gerade im Kampf um das 
Theater für oder wider uns; sie geben ja nur ihre Stimmen gegen uns ab im Kampf um die Feinkost17. 

In diesen süffisant-polemischen Zeilen des knapp 25-jährigen Brecht findet die inzwischen eingetretene 
Radikalisierung in seinem Denken und in der Art und Weise, sich publizistisch zu artikulieren (sicherlich auch 
unter dem Einfluss von Arnolt Bronnen, den er seit Dezember 1921 kannte und mit dem er aufgebrochen war, 
Berlin zu erobern), ihren Niederschlag, auch die konkreten Erfahrungen im ''Kampf um das Theater''. - So 
geringfügig der Text, für sich genommen, erscheint, ist er doch in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es war 
nicht nur sein erster und beinahe einziger18 Beitrag in dem von Alfred Kerr dominierten Berliner Tageblatt, es 
war - nach heutigem Kenntnisstand - auch seine erste publizierte Stellungnahme zum Thema‚ Kampf um das 
Theater’ - gewissermaßen die öffentliche Kampfansage. Übrigens enthält der Text auch eine sehr frühe (wohl die 
erste publizierte) kritische Verwendung des Begriffs des Kulinarischen. Von nun an signalisierte ‚Kulinarik’ 
stets einen Vorwurf, ein vernichtendes Urteil. 

Wichtig festzuhalten, da für einen Autor seiner Generation durchaus ungewöhnlich, ist die Tatsache, dass der 
Vater-Sohn-Konflikt als literarisches Motiv Brecht nie interessiert hat. Seine polemischen Zeilen dürfen nicht 
missverstanden werden: Die Auseinandersetzung zwischen Alt und Jung, zwischen Alt und Neu in der Kunst hatte für 
Brecht wenig mit der Zugehörigkeit zu einer Generation zu tun, viel dagegen mit der grundsätzlichen Einstellung zur 
aktuell erfahrenen, durch Katastrophen geschichtlichen Ausmaßes gezeichneten Realität. Nach seiner Überzeugung 
hatte sich die bürgerliche Kultur, für die der Name Thomas Manns stand, im Weltkrieg endgültig ad absurdum 
geführt. Daran festzuhalten bedeutete, sich dem Alten zuzuordnen - gleichgültig, welcher Generation man angehörte. 
Das Neue, das Junge hatte sich im Ausdruck des radikal veränderten Lebensgefühls zu bewähren. 

Betonten die übrigen Beiträge im Berliner Tageblatt überwiegend den produktiven Wechselbezug zwischen 
Alt und Jung, so besteht Brecht kompromisslos auf der Diskontinuität ästhetischer Prozesse. Hier tritt ein 
Vertreter der Jungen mit dem Anspruch auf, die tradierten Maßstäbe ein für allemal hinter sich gelassen zu 
haben. Brechts Zeilen stecken das Konfliktfeld ab, sie nehmen den Kernpunkt jener Kontroversen mit Thomas 
Mann vorweg, die sich in dessen German Letters ankündigen und die seit dem Frühjahr 1926 dann öffentlich 
ausgetragen wurden. 

Den Anfang machte Brecht mit polemischen Glossen über die Buddenbrooks und den Zauberberg in seinem 
Artikel Kehren wir zu den Kriminalromanen zurück!, erschienen in der Zeitschrift Die literarische Welt am 2. 
April 192619. Er enthält ironische Reflexionen von ausgesuchter Bosheit über die deutsche Romanliteratur, 
wobei das Genre Kriminalroman als Kontrastfolie dient. Nüchtern, nachprüfbar und einem gesunden Schema 
folgend, verraten Kriminalromane geistiges Training der Verfasser und fordern zugleich die Geschicklichkeit 
und das Kombinationsvermögen der Leser heraus. So riskant es im allgemeinen ist, solchen witzig-pointierten 
Formulierungen Brechts aus dieser Zeit eindeutige Kriterien oder Maßstäbe entnehmen zu wollen - seine 

                                                 
15 Der Dramatiker Bert Brecht. In: Berliner Börsen-Courier vom 5. Oktober 1922. 
16 Drei Tage vor der Veröffentlichung seines Beitrags, am 21. Dezember 1922, war im Berliner Tageblatt (Abend-

Ausgabe) Kerrs Kritik dieser Aufführung erschienen. Ob Brecht, als er seinen Beitrag schrieb, davon schon Kenntnis hatte, 
lässt sich nicht entscheiden; er verließ Berlin am 21. Dezember, am Tag nach der Premiere. 

17 Jetzt im Registerband der BFA mitgeteilt (S. 739,1-14). 
18 Im Berliner Tageblatt erschien lediglich noch am 1. August 1924 Brechts Gedicht Der siebente Psalm (Nr. 363, 

Abend-Ausgabe, [S. 4]). 
19 BFA 21, S. 128-130 (danach die folgenden Zitate). 
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Empfehlung, ''die Haltung zu studieren, in der einer ein Buch schreibt'', ist so ernst zu nehmen wie der Hinweis 
auf seinen ausgeprägten ''Sinn für Methoden'' (S. 128). Beides erklärt die Kritik am Zauberberg. Die billige 
Ironie sei verdächtig, meint Brecht. 

Da erfindet einer im Schweiße unseres Angesichts lauter Dinge, über die er ironisch lächeln kann. Vor irgend 
etwas anderes auf dem Papier steht, ist dieser Herr schon für alle Fälle einmal ironisch. (Ebd.) 

Unterstellt wird, es werde etwas Nichtexistentes zum Zwecke ironischer Präsentation und eitler 
Selbstpräsentation erfunden. Als aktuell und den gegenwärtigen Realitäten angemessen propagiert Brecht - ganz 
im Sinne der Neuen Sachlichkeit - ein schriftstellerisches Verfahren, das vom Faktischen, von nachprüfbaren 
Tatsachen ausgeht. Thomas Manns literarische Methodik, seine Apparate, gehören dagegen unbedingt in die 
''Literaturgeschichte'' (ebd.), d.h. sie gehören der Vergangenheit an. 

Das Verhältnis der Jungen zur älteren Generation war auch ein Spezialthema von Klaus Mann (Jahrgang 
1906), ihm zugefallen aufgrund seiner persönlichen Situation als schreibender Sohn dieses Vaters. Da in der 
literarischen Öffentlichkeit mit einer gewissen Regelmäßigkeit sein Name - als Repräsentant der Jungen - neben 
dem Brechts genannt wurde, ergaben sich zwangsläufig Reibungspunkte zwischen beiden Autoren. 

Das geschah ebenfalls seit dem Frühjahr 1926. Im März des Jahres erschien in der Neuen Rundschau das 
Fragment von der Jugend20 des 19-jährigen Klaus Mann - mit einer beiläufigen, ganz unpolemischen Erwähnung 
Brechts. Die Ausgangssituation von Klaus Mann, der, von der bürgerlichen Kultur seines Elternhauses geprägt, 
nie ein Hehl aus seiner Vorliebe für die Stillen, Empfindsamen und Einfühlsamen machte, war eine vollkommen 
andere als die Brechts. Klaus Mann artikuliert die Ratlosigkeit der ganz Jungen angesichts der überwältigenden 
kulturellen Leistung der Väter-Generation, deren Voraussetzungen jedoch in der Gegenwart radikal in Frage 
gestellt schienen. Alle Kunst sei fragwürdig geworden, behauptet der junge Autor, sie finde kein Interesse mehr: 

Was ist heute die Kunst? Die jungen Leute sind bei den Boxern und Automobilwettfahrten. Wenn Samson 
und Breitensträter sich schlagen, regen sich sechzehntausend Menschen darüber auf. Wer regt sich darüber auf, 
wenn wir Goethe spielen oder Bertolt Brecht?! Die Theater machen bald zu - man verdient auch beim Filmen 
viel mehr (S. 62). 

Da die Kluft zwischen den Generationen - nach Weltkrieg und Revolution - bereits unüberbrückbar tief sei, 
meint Klaus Mann, verbiete sich auch ''die schöne Geste des revolutionären Pathos'' (S. 63). Sein Aufsatz enthält 
in nuce alle Positionen – die resignative, vor den Herausforderungen der Zeit kapitulierende Haltung, die 
Orientierung an konservativen Vorbildern (Herman Bang und Knut Hamsun werden wiederholt genannt) -, über 
die Brecht dann mit Hohn und Spott herfallen wird. 

Zur ersten Konfrontation beider Autoren kam es Anfang April 1926 anlässlich einer Umfrage der Wiener 
Neuen Freien Presse. Unter dem Obertitel Die Jungen über die Alten druckte das Blatt in seiner Oster-Ausgabe 
''Äußerungen von Klaus Mann, Arnolt Bronnen und Bert Brecht'' ab.21 ''Wir haben es für wichtig gehalten'', hieß 
es in einer redaktionellen Vorbemerkung, ''die bekannten Schriftsteller der jungen und jüngsten Schule über ihr 
Verhältnis zur alten Generation zu befragen''. 

Klaus Mann bestätigte in seinem Beitrag die in der Neuen Rundschau geäußerten Auffassungen. Die Zeit der 
expressionistischen Jugend, die gegen das Vergangene, gegen den Vater kämpfte, sei vorüber. Seine eigene 
Generation, heißt es dann nicht ohne Koketterie, sei von der Vätergeneration bereits so weit entfernt, dass das 
Verhältnis zu dieser ''eigentlich kein Problem mehr'' darstelle. 

Der bürgerlichen Geistigkeit, der die Werke unserer Väter entstammen, gehören wir nicht mehr an. Da wir 
ihr eben wirklich nicht mehr angehören, brauchen wir uns auch nicht mehr kämpfend gegen sie aufzulehnen. Wir 
haben die Demut wieder gefunden, mit der wir, aus der eigenen Isoliertheit, aus der eigenen Verwirrung heraus, 
ihre großen Leistungen und Gebilde bewundern. 

Arnolt Bronnens Beitrag ist von einem outriert wirkenden Sarkasmus. Seine Haltung zur älteren Generation, die 
''Auto, Flugzeug, Radio und den Weltkrieg erfunden'' habe, schreibt Bronnen, sei ''die der unbedingten Verehrung'': 

Sie schuf den Film, die soziale Frage, die Relativität und die Überbevölkerung. Kurz, es handelt sich hier um eine 
wirklich ausgezeichnete ältere Generation, die nach ihren vielen und guten Produktionen in der Tat nicht das Pech 
haben sollte, als letzte Produktion eine jüngere Generation produziert zu haben. 

Brecht äußerte sich erwartungsgemäß22. Die ''Werke der letzten ‚Generationen’'' machten ihm ''mit wenig 
Ausnahmen wenig Eindruck''. ''Ihr Horizont scheint mir sehr klein, ihre Kunstform roh und blindlings übernommen, 
ihr kultureller Wert verschwindend''. ''Dieser von vielen Leuten geteilte Eindruck ''war so niederdrückend, daß man 
schon anfing, an Theater und Kunst überhaupt zu zweifeln''. ''Es ist doch eine ziemlich beschämende Erledigung für 

                                                 
20 Zit. nach: Klaus Mann: Die neuen Eltern. Aufsätze, Reden, Kritiken 1924-1933. Hrsg. von Uwe Naumann und Michael 

Töteberg. Reinbek b. Hamburg 1992, S. 60-71. 
21 Neue Freie Presse Nr. 22111 vom 4. April 1926 (Morgenblatt), S. 43; danach die folgenden Zitate. 
22 Brechts Beitrag wird zit. nach: BFA 21, S. 137. - Das dort S. 644 genannte Erscheinungsdatum (4. Juni 1926) beruht 

auf einem Versehen. 
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ganze Generationen'', kommentiert Brecht, wenn an ihrem Ende, nachdem sie ungestört, ja in jeder Weise gefördert, 
arbeiten durften, die Frage auftaucht, ob denn Kunst überhaupt noch möglich sei. 

Brechts Attacken wirken wie eine Replik auf die resignativen Äußerungen Klaus Manns im Fragment von der 
Jugend. Verständlich, dass dieser einige Monate später Brechts Bemerkungen in scharfer Form zurückwies. In seinem 
Aufsatz Jüngste deutsche Autoren23 spricht Klaus Mann von ''jener krassen Zwischengeneration der Brecht und 
Bronnen'', der man Werke verdanke, ''die beinahe genial sind, den Moreau Klabunds, den Ostpolzug Bronnens, Bert 
Brechts Baal und Trommeln in der Nacht. Aber ich glaube nicht'', heißt es dann, daß Dichter von der Art der Brecht 
und Bronnen, so verblüffend und faszinierend sie als Talente sind, ihrer extremen, polternden geistigen Orientierung 
wegen, für die Jugend die eigentlichen Sprecher und Stellvertreter noch heute bedeuten können [...]. Bert Brecht, über 
seine Stellung zur vorigen Generation befragt, antwortete kürzlich: ''Ich gebe zu, daß mir die Werke der letzten 
Generationen mit wenig Ausnahmen wenig Eindruck machen. Ihr Horizont scheint mir sehr klein, ihre Kunstform roh 
und blindlings übernommen, ihr kultureller Wert verschwindend''. Ich glaube nicht, daß in solchen Pöbelsätzen eine 
deutsche oder europäische Jugend ihre Meinung ausgesprochen findet (Ebd., S. 101). 

Dass die bürgerlich geprägte Öffentlichkeit eher Klaus Mann als Brecht als typischen Vertreter der jungen 
Generation präsentieren mochte, kann nicht überraschen. Anfang August 1926 druckte der Uhu, das 
Monatsmagazin des Ullstein-Verlags, in dem auch Brecht gelegentlich publizierte, einen Aufsatz von 
Klaus Mann mit dem Titel Die neuen Eltern, dazu die Wiedergabe eines Gesprächs mit Thomas Mann, 
überschrieben Die neuen Kinder, in dem dieser zum Aufsatz des Sohnes Stellung nahm24. Die Redaktion 
bemerkte dazu: Es sind wenige Jahre her, da die junge Generation, die Söhne von heute, begeistert Beifall 
klatschte, wenn auf der Bühne Vatermord aus Weltanschauung verübt wurde. Die Väter schienen die Ursache 
aller Übel zu sein, unter denen die junge Generation litt. Ohne jedes Zutun der am Leben gebliebenen Väter 
scheinen die Söhne abzurüsten. Wie man aus der Unterhaltung zwischen Thomas und Klaus Mann, zwischen 
Vater und Sohn, ersehen kann, kommt die junge Generation, als deren typischer Vertreter der Sohn des Dichters 
vom Zauberberg gelten darf, der älteren mehr als auf halbem Wege entgegen, während Thomas Mann als Vater 
sieht, welche schweren Schicksale dieser jungen Generation noch harren  (S. 4 f.). 

Klaus Mann, der hier zum ersten Mal auf einen Beitrag Brechts in kritischer Absicht Bezug nimmt, 
unterscheidet zwei Grundtypen: das brave und das revolutionäre Kind. Letzteres neige ''zu krassen Ausbrüchen'', 
es ''hat große Worte und ruft den Eltern Altes Gerümpel! zu - und: Unnützes Zeug! Wir sind dran! Mit euch in 
die Ecke!'' (S. 5). Angespielt wird hier auf Brechts Beitrag zu einer Umfrage der Vossischen Zeitung vom 4. 
April 1926, die einigen Theaterleuten die Frage vorgelegt hatte: ''Stirbt das Drama?'' Brecht hatte dort u.a. 
geschrieben: ''Zeiten, die sich mit so schrecklichem Gerümpel wie Kunstformen (aus wieder anderen Zeiten) 
herumschleppen, können weder ein Drama noch sonst etwas Künstlerisches zuwege bringen''25. 

Für Klaus Mann war die Blütezeit der revolutionären Jugend, der Wandervogelbewegung und des 
Expressionismus, vorüber; die brave, angepasste Jugend sei jedoch gegenwärtig von einer bösartigen und 
aggressiven Bravheit, nämlich reaktionär und antisemitisch. Klaus Mann, dessen frühe Sensibilität für diese 
Entwicklungen Beachtung verdient, distanziert sich von beiden Gruppierungen; er vertritt die These von der 
Existenz sowohl einer neuen Jugend wie einer neuen Elterngeneration. 

Ich glaube, daß bei den Eltern, diesen neuen Eltern, ebensowenig Aggressivität und strenger Tadel ist wie bei 
der besseren Jugend Auflehnung und krasse Rebellion (Wie Anm. 24, S. 7). 

Die neue Jugend, meint Klaus Mann (offensichtlich seine persönliche Situation beschreibend), wolle nicht 
mehr alle Brücken hinter sich abbrechen, nicht mehr jede Tradition verspotten und alle Formen verächtlich 
finden; sie verdanke der väterlichen Generation, den 50- und 60-jährigen, sehr viel. ''Das Werk des Vaters steht 
vor uns, und wir bilden uns und lernen von ihm'' (Ebd.). 

Zur These, die Eltern hätten sich verändert, gibt Thomas Mann im Gespräch mit Wilhelm Emanuel Süskind26 
zu bedenken, ''ob nicht vielmehr die Kinder neu, d.h. älter und einsichtiger geworden seien, und ihre Eltern 
richtiger sähen'' (ebd., S. 8). Die literarische Jugend habe ein paar Jahre lang von der Fiktion des tyrannischen 
Vaters gelebt. Die Veränderung der Welt - über Krieg und Kriegsfolgen hinaus - habe auch die Elterngeneration 
erfasst, sie ''revolutioniert'' (ebd., S. 9). In diesem Zusammenhang auf die gelockerten Moralbegriffe der jungen 
Generation angesprochen, beklagt Thomas Mann den generellen ''Zug zum Immoralismus, zur selbstgefälligen 
Unordnung'', die ''Lust am Exzeßhaften'', ''eine Welle analytischer Revolution'', die - von Rußland kommend - 
durch Europa gegangen sei und gegenwärtig vor allem Frankreich erfasst habe (ebd.). Rußland, Bolschewismus, 
Kollektivismus sind dann die Stichworte. 

                                                 
23 Erschienen in: Neue Schweizer Rundschau 19 (Oktober 1926), S. 1011-1018; zit. nach: Klaus Mann: Die neuen Eltern 

(wie Anm. 20), S. 100-109. 
24 Uhu 2 (Berlin 1925/26), Heft 11 (August 1926), S. 4-10 (danach die folgenden Zitate). Die Beiträge sind zugänglich in: 

Klaus Mann: Die neuen Eltern (wie Anm. 20), S. 84-88; bzw. in: Thomas Mann: Frage und Antwort (wie Anm. 9), S. 94-99. 
25 BFA 21, S. 133. 
26 1901-1970; Schriftsteller aus dem Freundeskreis um Klaus Mann. 
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Thomas Mann glaubt an die Mächte, die jener Bewegung entgegenstehen (''die Bolschewisten, sie hassen die 
Seele'', sagt er). Der Amerikanismus, selber seelenlos, könne nicht Widerstand leisten. Deutschland und 
Frankreich, diese beiden fast allein, seien Hüter der Seele geblieben (Ebd., S. 10). 

Thomas Mann ''geht auf sein Jahrhundert zurück, das neunzehnte - und bekennt sich zu ihm'' (ebd.), berichtet 
der Gesprächspartner. Die Generationen würden immer schmächtiger. „Sind wir nicht alle schmächtig geworden, 
seit die letzten Alten tot sind, Björnson und Tolstoj?'' (Ebd.). 

Auf die beiden Beiträge im Uhu reagierte Brecht, der sich unmittelbar angesprochen fühlen konnte, 
umgehend mit dem ironisch-satirischen, höchst anspielungsreichen und - nicht zuletzt in der Art und Weise der 
Verwendung von Zitaten - überaus boshaften Artikel Wenn der Vater mit dem Sohne mit dem Uhu ...27 Neben der 
Tatsache, dass wieder einmal der an der Vätergeneration orientierte Klaus Mann als typischer Vertreter der 
Jungen präsentiert wurde, war für ihn vor allem die These anstößig, die Zeit der revolutionären Jugend sei 
vorüber. Brechts Polemik gilt dem Versuch, die Zeit zurückzudrehen, sich am Überkommenen zu orientieren, als 
sei inzwischen nichts geschehen. Ob ''nicht die Kinder neu, d.h. älter" geworden seien, hatte Thomas Mann 
gefragt. Brechts Kommentar: ''das könnte ihm passen!'' (Ebd.) 

Ein Missverständnis sei Thomas Manns Behauptung, die Jungen hätten eine Zeitlang von der Fiktion gelebt, 
die Väter seien tyrannisch. Man habe die Väter ''nicht erschlagen, weil sie hart und gewaltig'', sondern ''weil sie 
weich und musig waren'' (ebd.). 

Wenn ich bedenke [...], was für ein Revolutionär Thomas’ Vater Spielhagen war, dann beginne ich [...] zu 
begreifen, was für ein Reaktionär mein Sohn Klaus sein wird (Ebd.). 

Selbst die Schwächsten seiner Generation ragten über ''diese unsere Nachgeburt von Feuilletonschlieferln 
hinaus, deren größte Erlebnisse eingestandenermaßen die Sechzigjährigen sind'' (Ebd.) Als ''letzte 
Revolutionäre'', schreibt Brecht, diverse Formulierungen von Klaus und Thomas Mann aufgreifend, blieben wir 
paar bösen halsstarrigen Erzvatermörder inmitten eines gerührten Locarnos von Mumien und Nachgeburten als 
würdige Vertreter des ''strengen Prinzips'' und […] als ''Schreckgespenst''28 (die Bolschewisten, sie haben keine 
Seele) (Ebd., S. 160). 

Knaben wie Klaus Mann seien schon ''müde vom Zusehen'', heißt es weiter (wiederum anspielend auf 
Äußerungen Thomas Manns), ''wo wir kaum die ersten rein technischen Vorbereitungen zu den uns 
vorschwebenden Ausschweifungen in Angriff genommen haben'' und „eine auch nur einigermaßen 
befriedigende Unordnung noch nicht einmal in Sicht'' sei (ebd.). Man werde, falls die Söhne ''etwa gar ebenso 
stille und feine Menschen'' würden ''wie ihre Opapas'', ''unserem umstrittenen Ruhm als Vatermörder den ganz 
unbestreitbaren als Kindesmörder hinzufügen'' (ebd.). 

Die Gelegenheit zu einer ausführlichen Replik auf Brechts Satire ergab sich für Thomas Mann Anfang 
Oktober 1926, als die Redaktion des Berliner Tageblatts ihn um eine Stellungnahme zum Plan der Zeitung bat, 
jungen, noch unbekannten Autoren durch regelmäßige Präsentation in einer Debütantenschau Resonanz zu 
verschaffen. Sein Beitrag - Die Unbekannten, am 10. Oktober erschienen29 - zeigt bei genauer Lektüre, dass 
Brechts Attacken ihn tiefer berührten, als die ostentative Abgeklärtheit seiner Ausführungen zu erkennen gibt. 
Im Verhältnis der nebeneinander lebenden Generationen, meint Thomas Mann, habe der Haß sich gesunderweise 
auf seiten der Jungen zu halten [...]. Daß wir ihn erwidern sollen, ist zuviel verlangt [...]; denn es hieße uns in die 
völlig unmöglich gewordene Rolle des bakelnd bedrückenden Tyrannen drängen wollen, die uns selber ein Spott 
ist und der die ebenfalls schon etwas demolierte Rolle des patriziden Sohnes entspricht: ein Verhältnis, über das 
ich neulich von einem Berliner Magazin ausgeholt wurde und über das ich mich, wie der Drucksatz mich lehrte, 
gesprächsweise mit so eklatantem Ungeschick geäußert habe, daß es für den wachsamen Bert Brecht allzu 
schwer war, keine Satire zu schreiben (Ebd., S. 752). 

                                                 
27 Erschienen in der Wochenschrift Das Tage-Buch, Berlin, 14. August 1926, S. 1202f.; zit. nach BFA 21, S. 158-160. 
28 Hinter den Verirrungen des jungen Helden seines ersten Romans (gemeint ist Der fromme Tanz. Das Abenteuerbuch 

einer Jugend, Hamburg 1926 [erschienen 1925]) stehe „‘der Vater’ nicht mehr als Schreckgespenst, als das strenge Prinzip, 
die zu bekämpfende, halsstarrige Macht“, hieß es in Klaus Manns Beitrag im Uhu (wie Anm. 24), S. 6f. 

29 Berliner Tageblatt Nr. 479 vom 10. Oktober 1926 (Morgen-Ausgabe), (S. 2f.); zit. nach Thomas Mann: Gesammelte 
Werke in 13 Bänden, Bd. XI: Reden und Aufsätze 3. Frankfurt a.M. 21974, S. 751-757. - Thomas Mann äußert sich gegen 
Ende des Artikels anerkennend über die beiden kleinen Prosatexte von Georg von der Vring (1889-1968) und Jakob F. 
Rosner und über das Gedicht von Georg Strauss, die in der 1. Beilage des Blatts (S. 1) unter der Rubrik ''Platz für die 
Unbekannten'' abgedruckt waren. Wie bekanntermaßen auch sonst, hatte er mit seinen Empfehlungen wenig Glück. Brechts 
Kommentar dazu: Ausgebrannte, gesättigte Existenzen wollten das Neue nur, wenn es eigentlich alt sei; daher ''die 
Bereitwilligkeit alternder Bourgeois, das Neue zu begrüßen'' ([Krankhafte Haltung des Absterbenden], BFA 21, S. 169). 
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Thomas Mann, der u.a. Brechts Bemerkung von der Vaterschaft Spielhagens entschieden zurückweist30, 
versucht im folgenden, gewisse im Uhu unzutreffend wiedergegebene Äußerungen zu korrigieren. Um die 
Präzisierung zweier Punkte geht es ihm dabei offenbar vor allem. Man habe die Kluft zwischen seiner und der 
jungen Generation ''eine Zeitlang in kopfloser Weise überschätzt'' (ebd., S. 753), meint Thomas Mann. Die im 
gegenwärtigen Zusammenhang wichtige These wird folgendermaßen präzisiert: Die Psychologisierung und 
Europäisierung der deutschen Prosa durch den Naturalismus und durch Nietzsche; die Wiederentdeckung des 
Dichterischen überhaupt; das Sprachwerk George’s; schließlich auch all das, was durch die deutsche Erzählung 
für die Kultur des bürgerlichen Ausdrucks geleistet ist (eine Leistung, die sich natürlich nicht nur auf das 
Formale erstreckt): mir scheint, das war mehr Erneuerung, Schollenumbruch, Revolution als das bißchen Tempo, 
Dynamik, Kinotechnik und Bürgerfresserei, womit unser Nachwuchs uns vergebens in bleiche Wut zu treiben 
sucht (Ebd., S. 754). 

Nicht um ihrer Bürgerlichkeit willen fänden die Jungen die ältere Generation unausstehlich, heißt es weiter, 
(ach, es steht recht zweifelhaft darum; wir sind eher gekommen, das Bürgerliche aufzulösen, als es zu erfüllen), 
sondern weil sie uns mehr schulden, als ihnen lieb ist (ebd.). 

An der allgemeinen ''Weltrevolution'' habe im übrigen nicht nur die junge Generation, sondern jeder geistig 
Lebendige teil'' (ebd.). ''Revolutioniert sind auch wir''; dies begründe „das Recht, im Neuen noch eine Weile 
mitzutun'' (ebd., S. 755). 

Thomas Mann glaubte Anzeichen dafür zu erkennen, ''wie das Nachbürgerliche mit dem Vorbürgerlichen 
sich findet. So war es bei Nietzsche, so war es bei den Sechzigjährigen''schrieb er, auf Formulierungen Brechts 
anspielend, die von ihm kamen und bei denen freien Sinnes in die Schule zu gehen einen jungen Heutigen31 
weniger schändet, als Radikalisten der Voraussetzungslosigkeit [wie Brecht] wahrhaben wollen (Ebd.). 

Die zitierten Passagen artikulieren einen der Kernpunkte des Konflikts mit Brecht. Danach ist der 
Epochenumbruch, somit der Beginn der Moderne (auch die Auflösung des Bürgerlichen) in der Literatur, 
erheblich früher anzusetzen, als von Brecht unterstellt. Für Thomas Mann begann die literarische Moderne mit 
dem bis in die Gegenwart fortwirkenden Umbruch, den der Naturalismus vollzogen hatte. Diese These impliziert 
sowohl die Abhängigkeit der Jungen von den Alten, da sie es sind, die den Beginn der Moderne repräsentieren32, 
als auch die Nivellierung der Differenz zwischen beiden Generationen. 

Dass dies für Brecht nicht akzeptabel war, liegt auf der Hand. In seinem Nachlass fand sich eine Anzahl von 
Aufzeichnungen, die sich ironisch-polemisch auf Thomas Manns Artikel beziehen.33 Publiziert hat Brecht dazu 
nichts, sieht man von einer spitzen, ins Zentrum der Kontroverse zielenden Bemerkung ab, die am 5. Juni 1927 
im Neuen Wiener Journal erschien. Das Blatt hatte einigen ''Humoristen von Beruf'' - unter ihnen Buster Keaton, 
Henny Porten, Charlie Chaplin, Roda Roda und Kurt Bois - die Frage vorgelegt: ''Worüber haben Sie in Ihrem 
Leben am meisten gelacht?'' Brecht antwortete, er habe unter anderem gelacht – ''und zwar schallend'' – ''über 
Thomas Manns (einzige naive) Ansicht, daß der Unterschied zwischen seiner und meiner Generation nicht so 
groß sei, wie ich glaubte''.34 

Diese Nivellierung der Differenz zwischen den Generationen musste Brecht als Provokation empfinden, 
zumal Thomas Mann mit seiner Auffassung ausgerechnet im Berliner Tageblatt - bei dem es ''gegen uns gewisse 

                                                 
30 Die Unbekannten (wie Anm. 29), S. 753f. - Brecht, der in damals unpublizierten Aufzeichnungen noch mehrfach auf 

diesen Punkt zurückkam (vgl. BFA 21, S. 161f. und 164), hat gut daran getan, sich öffentlich nicht aufs Glatteis zu begeben. 
Seine These ist indiskutabel; sie lief in der Tat auf nichts anderes als den Versuch einer ''Erniedrigung'' Thomas Manns 
hinaus, wie dieser richtig bemerkte (wie Anm. 29, S. 753). 

31 Gemeint ist nicht zuletzt der Sohn Klaus, vor den sich Thomas Mann hier immerhin stellt, obwohl er dessen Auftritte 
in der literarischen Öffentlichkeit sonst eher distanziert beobachtete. 

32 In seiner Ansprache bei der Feier zum 70. Geburtstag von Gerhart Hauptmann im Münchner Nationaltheater am 11. 
Dezember 1932 erwähnt Thomas Mann Hauptmanns Stücke Fuhrmann Henschel, Rose Bernd und Die Ratten und bemerkt 
dazu: man sehe sie heute nicht mehr als ''Schulstücke einer umkämpften Richtung''; ''sie sind keine experimentelle Literatur 
mehr, sind Volksstücke [...]. Was heute in dieser Richtung versucht und gemacht wird, - sehen wir doch hin, es lebt ja von 
ihnen; die Bruckner und Brecht wissen es hoffentlich selbst, daß sie Hauptmann ihr Bestes verdanken''. (Erschienen in der 
Vossischen Zeitung vom 15. Dezember 1932; zit. nach: Gesammelte Werke in 13 Bänden [wie Anm. 29], Bd. X, S. 336). 

33 Vgl. BFA 21, S. 160-170 (wahrscheinlich im Spätjahr 1926 entstanden). 
34 Neues Wiener Journal Nr. 12046 vom 5. Juni 1927, S. 15 (unter der Überschrift Fünfmal). Die BFA (Bd. 21, S. 207) 

zitiert den Text nach der späteren Wiedergabe im Berliner Film-Kurier (Nr. 137 vom 11. Juni 1927, S. [3]), die einige 
Abweichungen von der Vorlage aufweist. - Brecht scheint hier auch unmittelbar Formulierungen Thomas Manns aus einem 
Interview aufzugreifen, das dieser Anfang November 1926 derselben Wiener Zeitung gegeben hat (Heinz Liepmann: 
Begegnung mit Thomas Mann. Gespräch mit dem Dichter, in: Neues Wiener Journal, 14. November 1926; zit. nach: Frage 
und Antwort [wie Anm. 9], S. 99-102). Er sei zu der Ansicht gekommen, teilte Thomas Mann dem Interviewpartner mit, „daß 
die Kluft zwischen meiner Generation und der nächstfolgenden lange nicht so tief ist, wie diese letztere glauben machen 
möchte. Bei dieser Gelegenheit“, fährt er fort, ''möchte ich auch Bert Brecht entgegnen, der vor kurzer Zeit in einer Berliner 
Zeitschrift dadurch mich vernichten zu können glaubte, daß er behauptete, Spielhagen sei mein geistiger Vater gewesen''. (S. 
100 f.) Thomas Mann formuliert in dem Interview übrigens ganz ähnliche Gedanken wie in seinem Artikel Die Unbekannten. 
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Strömungen gibt''35 - und im Kontext einer Debütantenschau zu Worte kam. Brecht kommentiert dies mit 
sarkastischer Ironie: Es ist ihnen unangenehm, daß sie ihrem natürlichen Hang zu selbstloser Förderung der 
Jugend in unserm speziellen Fall aus gewissen Gründen, die ausschließlich bei uns liegen, nicht die Zügel 
schießen lassen können (Ebd.) 

Das Fragment endet mit der Ankündigung eines Vorschlags, ''wie man die Geschichte der vorigen und dieser 
Generation auffassen müßte'' (ebd.). In den erwähnten Aufzeichnungen finden sich mehrfach Überlegungen, die 
in diese Richtung zielen und die – jenseits aller Polemik, aller dialektisch-witzigen, gelegentlich auch 
spitzfindigen Pointen – durchaus ernst zu nehmen sind. 

Wichtig ist vor allem ein Entwurf, den die Herausgeber der Brecht-Werkausgabe mit dem Titel [Schlechter 
als Spielhagen] versehen haben36. Brecht schreibt dort mit Bezug auf Thomas Manns These von der prägenden 
Wirkung des naturalistischen Umbruchs bis in die Gegenwart: 

Das heroische Naturalistengeschlecht hat (nicht nur in Deutschland) eine Nachgeburt hinterlassen, die rein 
ästhetisch eingestellt war, eine Art Ebbezeit37 (Kerr), man hielt sich an die ästhetischen Reize der von der Flut 
zurückgelassenen Algen (Ebd., S. 162). 

Während die Epigonen die naturalistische Ästhetik verabsolutierten, sei die Geschichte weitergegangen, ein 
erneuter Umbruch habe stattgefunden: Eine neue Welle von Inhalten, datierend von der russischen Revolution 
(wir), mußte natürlich von diesen Vertretern der Ebbe rein ästhetisch gewürdigt werden. Sie fischten sozusagen 
verzweifelt nach Algen (Ebd.). 

Die Literatur der Generation Brechts gründe auf neuen Inhalten, deren Darstellung neue Methoden und 
Techniken erfordere und hervorbringe. ''Zweifellos wird unsere Nachgeburt, von der jüngst die Rede war [bei 
Thomas Mann], nur ein bißchen Tempo, Dynamik, Kinotechnik38 aufzuweisen haben'' (ebd.), d.h. sie wird sich 
wiederum lediglich an die ''ästhetischen Reize'' halten. 

Das Interesse der Jungen sei ''auf die Kreierung von Formschlüsseln gerichtet [...], die neue Stoffe erschließen 
könnten'', heißt es in einem anderen Entwurf.39 In den folgenden Versuchen, die Differenz zwischen älterer und neuer 
Literatur auf dem Wege der Präzisierung des Verhältnisses von Inhalt und Form zu konkretisieren, finden sich 
ansatzhaft alle wichtigen Elemente der ästhetischen Theorie, die Brecht in diesen Jahren entwickelte. 

Wünschenswert sei ''die Anfertigung von Dokumenten'', heißt es da beispielsweise40. 
Darunter verstehe ich: Monographien bedeutender Männer, Aufrisse gesellschaftlicher Strukturen, exakte 

und sofort verwendbare Information über die menschliche Natur und heroische Darstellung des menschlichen 
Lebens, alles von typischen Gesichtspunkten aus und durch die Form nicht, was die Verwendbarkeit betrifft, 
neutralisiert (Ebd.). 

An die Stelle naturalistischer Reproduktion einer amorphen Realität setzt Brecht die Auswahl 
dokumentarischen Materials unter bestimmten Gesichtspunkten und dessen literarische Darbietung unter dem 
Aspekt der Verwendbarkeit41. - Den gängigen Vorwurf der Kritik, die junge Dramatik produziere Unordnung 
und Chaos auf dem Theater, kontert Brecht mit der Bemerkung, man verfahre nicht anders als die moderne 
Wissenschaft: Wie diese sich mit der Beobachtung der wahrnehmbaren, harmonisch scheinenden Oberfläche der 
Dinge nicht zufrieden gibt, vielmehr ihre verborgenen chaotischen Strukturen offenlegt (beispielsweise durch 
mikroskopische Vergrößerung), so habe die moderne Dramatik ''ausschließlich zu dem Zweck, die Ordnung 
aufzulösen, zu übersichtlicheren und einfacheren Formen gegriffen''42. 

An die polemische Notiz vom Dezember 1922 erinnert Brechts Ankündigung, der Kampf zwischen den 
Generationen werde in Zukunft primär „nicht ein Kampf um Meinungen, sondern ein Kampf um die 
Produktionsmittel sein''43. Thomas Manns Meinungen seien harmlos, seine ästhetischen Formen unschädlich, 
seine politische Stellung unauffällig, heißt es weiter; gefährlich an ihm und seinen ''seligen Geistesriesen'' - 

                                                 
35 B. Brecht: [Unterschied der Generationen], BFA 21, S. 161. 
36 Ebd., S. 161f. – Vgl. dazu die Textkorrekturen im Registerband der BFA, S. 791f. 
37 ''Es begann die zwanzigjährige Ebbezeit'', heißt es anderer Stelle (BFA 21, S. 167). 
38 Nur dies hatte Thomas Mann der Generation Brechts konzediert (Die Unbekannten, wie Anm. 29, S. 754). 
39 Worte an das Alter, BFA 21, S. 168. - Die von den Alten bemühten Formen hätten ''sich so sehr von ihrem 

ursprünglichen Zweck emanzipiert [...], daß die großartigsten Stoffe zu nichts Besserem mehr ausreichen als zu 
Bucherfolgen'' (ebd.). – Thomas Mann sei ''der erfolgreichste Typ des bourgeoisen Herstellers künstlicher, eitler und 
unnützlicher Bücher'' (Kleiner Rat, Dokumente anzufertigen, ebd., S. 164). 

40 Kleiner Rat, Dokumente anzufertigen, ebd., S. 165. 
41 Der Gebrauchswert von Kunst avanciert jetzt bei Brecht zu einem wichtigen Kriterium ihrer Aktualität; vgl. dazu 

Klaus-Dieter Krabiel: Brechts Lehrstücke. Entstehung und Entwicklung eines Spieltyps. Stuttgart 1993, S. 16ff. 
42 [Ansicht einiger alter Leute], BFA 21, S. 169. 
43 Wer meint wen? Oder ‚Valencia’ contra ‚Tod und Verklärung’, ebd., S. 166. 
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gemeint sind Gestalten wie Wagner, Tolstoi, Zola und Björnson44 - sei, ''daß sie uns die so wichtigen 
Produktionsmittel versauen''45! 

''Kampf um die Produktionsmittel!'': Das war der Kampf um Einfluss in den Theatern, Rundfunksendern, 
Presseorganen und Verlagen, insofern die Auseinandersetzung mit den am Alten orientierten Intendanten, 
Redakteuren, Lektoren und Kritikern. Die drastische Formulierung vom Versauen der Produktionsmittel zielt auf den 
Schaden, den die Literatur im öffentlichen Ansehen nimmt, wenn das Alte, das den neuen Realitäten nicht mehr 
entspricht und keinen Gebrauchswert hat, weiterhin die Mittel der Reproduktion und Publikation blockiert. Sie 
beinhaltet den Vorwurf, das Wirken der älteren Schriftstellergeneration habe die Literatur insgesamt diskreditiert. 

Sarkastische Kommentare, in denen Brecht brillierte46, sind das eine; die selbstreflektorische Auskunft über 
die Modernität der eigenen Mittel ist etwas ganz anderes. Brecht argumentiert nicht aus der gesicherten Position 
einer bereits verfügbaren Ästhetik, obwohl seine öffentlichen Stellungnahmen vielfach diesen Anschein zu 
vermitteln versuchen. Im beginnenden Prozess der Selbstvergewisserung erweisen sich die Kontroversen mit 
Thomas Mann, die übrigens in den Jahren des Exils und in der Nachkriegszeit noch einmal eine überraschende 
Aktualität erlangen sollten, im nachhinein durchaus als produktiv. Sie lieferten Brecht einen wichtigen Anstoß 
zur Formulierung der eigenen Dramaturgie und Ästhetik und zur Reflexion ihrer historischen Angemessenheit 
im Entwicklungsprozess der literarischen Moderne. 

Die Gelegenheit, beispielhaft die Verwendung dokumentarischen Materials und dessen Gebrauchswert zu 
erläutern, gab erneut die Umfrage einer Zeitung. Unter der Überschrift Phantasie oder Vorbild? Der Dichter und 
sein Modell - Eine Umfrage nach dem Ursprung dichterischer Gestalten legte die Neue Leipziger Zeitung am 23. 
Januar 1927 das Ergebnis der Befragung von vier Autoren vor, zwei der älteren (Heinrich Mann und Alfred 
Döblin) und zwei der jüngeren Generation: Neben Brecht war es wieder einmal Klaus Mann. Heinrich Mann und 
Döblin, auch Klaus Mann, äußerten sich konventionell: Die lebende Figur stelle kaum mehr als eine Anregung 
für die dichterische Phantasie dar; mit ihr gehe eine Verwandlung vor sich, bevor sie ins Werk übergeht; in der 
literarischen Gestalt sei Erlebtes und Erfundenes nicht mehr zu trennen. Brecht setzte die Akzente deutlich 
anders47. Während es Klaus Mann ''immer störend, vergröbernd und gemein'' nannte, ''wenn plumpe Neugierde 
das Geheimnisvolle betastet'' (ebd.), konzedierte Brecht dem Zuschauer im Theater eben dieses Recht, 
''mißtrauisch zu sein. Man hat ihn allzuoft mit puren Hirngespinsten abgespeist''. Der nach dem 
Wirklichkeitsgehalt seiner Stücke fragende Zuschauer nehme ''den richtigen Standpunkt'' ein: ''ihn meinte ich mit 
dem Stück''. Am Beispiel des Mannes Baal erläutert Brecht sein Interesse an Figuren, ''die wirklich gelebt haben 
und die sogar möglichst viele Menschen kennen''. 

Ich versuchte, ihn so darzustellen, daß jede seiner Handlungen beurteilt werden kann und sein ganzes Leben 
einige Schlüsse über das Leben selbst ermöglicht. 

In anderen Stücken habe er nicht bestimmte Menschen, wohl aber ganz bestimmte und mir repräsentativ 
scheinende Typen dargestellt, und mein Ehrgeiz war es, sie möchten den Wert von Dokumenten besitzen. 

Der dokumentarische und der Gebrauchs-Wert von Literatur: Diese Forderungen spielten im Frühjahr 1927 
bei der scharfen Kontroverse mit Klaus Mann um den Lyrik-Wettbewerb der Literarischen Welt eine wichtige 
Rolle. Der zum Preisrichter bestellte Brecht hatte sämtliche eingesendete Gedichte mit schroffen Worten 
zurückgewiesen, dagegen das Gedicht He! He! The Iron Man! von Hannes Küpper zum Abdruck vorgeschlagen. 
Man müsse Lyrik ''ohne weiteres auf den Gebrauchswert untersuchen können'', heißt es in seinem Kurzen 
Bericht über 400 (vierhundert) junge Lyriker48; die lyrischen Produkte ''des Im- und Expressionismus'' entfernten 
sich einfach zu weit von der ursprünglichen Geste der Mitteilung eines Gedankens oder einer auch für Fremde 
vorteilhaften Empfindung. Alle großen Gedichte haben den Wert von Dokumenten (Ebd., S. 191). 

Den Lyrikern der jüngsten Generation wirft Brecht ihre Harmlosigkeit, Sentimentalität, Unechtheit und 
Weltfremdheit vor. 

                                                 
44 Vgl. Thomas Mann: Die neuen Kinder (in: Uhu, wie Anm. 24), S. 10; und: Die Unbekannten (wie Anm. 29), S. 753. 
45 Wie Anm. 43, S. 166. 
46 In Brechts Polemiken dieser Jahre sollte das Moment geistreichen Spiels, die Lust an der satirisch-pointierten 

Formulierung nie übersehen werden, auch nicht die genüsslich zur Schau gestellte Überhebung über beinahe alles, was in der 
etablierten Szene als bedeutend galt. Keine Frage: Die öffentlichen Kontroversen haben Brecht auch Vergnügen bereitet. 
Werner Mittenzwei verkennt dies vollkommen, wenn er in diesem Zusammenhang von Brechts Verstricktheit in den 
Schwierigkeiten spricht, ''die wirklich entscheidenden Wahrheiten herauszufinden'', vom ''Bewußtsein der unerbittlichen 
Notwendigkeit, ganz neu beginnen zu müssen'', von der ''Wut, mit der er [...] die Abrechnung betrieb'', die nur signalisierte, 
''wie tief er getroffen war, wie hoffnungslos er die Lage betrachtete, in der er sich befand'' (Das Leben des Bertolt Brecht 
oder Der Umgang mit den Welträtseln. Berlin, Weimar 1986, 1. Bd., S. 258f.) Hier wird Brechts Haltung in diesen Debatten 
in einer grotesk zu nennenden Weise fehlinterpretiert. 

47 Am 23. Januar 1927 in der Neuen Leipziger Zeitung abgedruckt (S. 8, ohne Titel, gezeichnet: „Bert Brecht“). Die BFA 
bringt eine um einen Absatz erweiterte und mit dem Titel Der Mann Baal ... und die Geburt dramatischer Gestalten 
versehene Version, die im April 1928 in den Kasseler Neuesten Nachrichten (Nr. 86 vom 12. April 1928, [S. 2]) erschien 
(BFA 24, S. 11-13). 

48 Erschienen am 4. Februar 1927 in: Die literarische Welt 3 (1927), Nr. 5, S. 1; zit. nach BFA 21, S. 191-193. 
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Das sind ja wieder diese stillen, feinen, verträumten Menschen, empfindsamer Teil einer verbrauchten 
Bourgeoisie, mit der ich nichts zu tun haben will! (Ebd., S. 192). 

Klaus Mann reagierte umgehend und mit ungewöhnlicher Schärfe auf Brechts Attacke, zumal er selbst 
gerade zusammen mit Willi A. Fehse eine Anthologie jüngster deutscher Lyrik49 vorbereitete: eine Sammlung 
von Gedichten jener Couleur, die Brecht mit verächtlichen Worten abwies. Wer heute Gedichte schreibe, meint 
Klaus Mann in seinem Nachwort50, muß gewärtig sein, daß sogar Dichter, die sich unserer Generation 
zurechnen, ihm die geschmacklosesten Grobheiten sagen, ihn sentimental und bürgerlich schelten, es sei denn, 
seine Verse handeln vom Sechs-Tage-Rennen und gefallen durch einen möglichst phantasielosen 
amerikanischen Refrain (ebd., S. 121), heißt es in Anspielung auf das Gedicht von Hannes Küpper. Wir glauben 
„keinem Schwätzer, der sich auf dem Laufenden glaubt, das Geistige könne jemals für eine Zeit bedeutungslos 
werden'' (Ebd.). An anderer Stelle schreibt Klaus Mann: Es war einer der begabtesten unter den jüngeren 
Lyrikern, dem man unlängst die verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut hatte, unter den eingesandten Versen 
vieler junger Leute die schönsten, zeitgemäßesten auszuwählen und mit dem Preise zu krönen. Zeitgemäß fand 
er von den Einsendungen nicht eine, sie waren durchweg bürgerlich-sentimental. [...] Er benutzte das schöne 
Amt, das ein Unbedachter ihm anvertraut hatte, um seine freche Person in Szene zu setzen, auf Kosten derer, die 
sich bemühten und die er, weil sie Gefühle kannten, ekelhaft fand. - Gönnen wir ihm seine snobistischen 
Geschmacklosigkeiten [...].51 

Es ist nicht bekannt, ob Brecht von diesen Attacken Kenntnis hatte; eine Reaktion darauf gibt es nicht. Es 
war hier ein verbaler Höhepunkt in der Auseinandersetzung erreicht. Auch ein vorläufiger Endpunkt52. Das 
zwischen den drei Autoren strittige Thema verlor zwar gegen Ende der 1920er Jahre keineswegs an Gewicht. Im 
Zuge der zunehmenden Politisierung und Radikalisierung des öffentlichen Lebens in Deutschland flossen nun 
jedoch politische Aspekte in die bislang mit primär literarischen Kategorien geführte Debatte ein. 

Wie diffus solche Auseinandersetzungen unter Literaten damals sein konnten, zeigt eine politische Attacke 
Klaus Manns, der übrigens (wie sein Vater) frühzeitig sehr klar die Bedrohung der Weimarer Republik durch 
den Nazismus erkannte. Allerdings geriet in diesem Zusammenhang auch Brecht - völlig zu Unrecht - in die 
Schusslinie seiner Kritik. In seinem Vortrag Die Jugend und Paneuropa vom Frühjahr 193053 beklagte Klaus 
Mann die ''Sympathie der Jugend mit dem Terror'' (ebd., S. 254) und meinte, diese Faszination komme ''aus dem 
tiefen und verhängnisvollen Reiz, den die Gewalt als solche, die Brutalität als Prinzip vor dem Geiste voraus 
haben'' (ebd., S. 255). ''Der Kult der Kraft und des Ungeistes'', heißt es dann, verlocken wieder mehr als der 
Dienst am Geiste, der sonderbarerweise als bürgerlich, als ''19. Jahrhundert'' empfunden wird. Diese Perversion 
des Instinktes hat sich bis in die Reihen der Literatur selber eingeschlichen, die doch nichts ist, wenn sie nicht 
Dienst am Geiste ist. Von einem so verdächtigen und unsauberen Renegatentypus wie Arnolt Bronnen54 zu 
schweigen; auch der doch leider nicht unbegabte, wenngleich so ungewöhnlich fatale Bertolt Brecht begeistert 
sich nur für die nackte Brutalität. Die Ideen des Friedens, der Güte, der Gerechtigkeit sind Farcen, mit denen 
man keinen Hund vom Ofen lockt. Ein Leutnant, wenn er nur blutrünstig genug ist und ein bißchen englischen 
Slang spricht [Fairchild in Mann ist Mann], kann ebenso anbetungswürdig sein wie der Räuberhauptmann 
[Macheath in der Dreigroschenoper]. Deshalb wirkt der christliche Schlußchor der genial arrangierten 
Dreigroschenoper55 so scheinheilig und so verlogen. Diese Güte stimmt nicht. Die schöne Zeile, daß ''alle 
Kreatur die Hilf’ von allen'' brauche56, wird zur schnöden Redensart im Munde dessen, der sich hysterisch daran 
berauscht, daß die Kreaturen sich unter Umständen gegenseitig das Blut aus dem Leib saugen. (Ebd., S. 255 f.) 

Die subtil-ironische Kritik an Gewaltverhältnissen wird als Verherrlichung dieser Gewalt aufgefasst: ein 
grobes Missverständnis, das heute nicht mehr aufgeklärt zu werden braucht. Ebenso erübrigt sich der Nachweis, 
dass die politischen Vorgänge jener Jahre mit dem Begriffspaar Geist / Gewalt nicht hinreichend beschrieben 

                                                 
49 Erschienen: Hamburg 1927. - Der Band, der Gedichte von 19 jungen Autoren enthält, die heute ausnahmslos vergessen 

sind, wurde am 3. Juni in der Literarischen Welt angezeigt (Nr. 22, S. 8). 
50 S. 159-162 der Anthologie (datiert: ''Februar 1927''; zit. nach: Die neuen Eltern (wie Anm. 20), S. 119-121. 
51 Zum Erscheinen der Anthologie jüngster deutscher Lyrik, zit. nach: Die neuen Eltern (wie Anm. 20), S. 120. 
52 Der Vollständigkeit halber seien hier die Thomas Mann-Zitate in Brechts Dreigroschenprozeß erwähnt (im Januar 

1932 erschienen; BFA 21, S. 476 und 511); sie stammen aus Thomas Manns Aufsatz Meine Ansicht über den Film von 1928 
(Thomas Mann: Essays. Nach den Erstdrucken, textkritisch durchgesehen, kommentiert und hrsg. von Hermann Kurzke und 
Stephan Stachorski. Bd. 3: Ein Appell an die Vernunft. 1926-1933. Frankfurt a.M. 1994, S. 85-88). Thomas Mann beschreibt 
dort sein persönliches Interesse an dem, was der (noch tonlose) Film damals bot, während es Brecht um eine veränderte 
Verwendung der Mittel und Möglichkeiten des Films geht: um den Gebrauchswert des Films im Prozess der 
Gesellschaftsveränderung. 

53 Gehalten vor der Paneuropäischen Jugendsektion in Wien, erschienen in Klaus Manns Aufsatzsammlung Auf der 
Suche nach einem Weg (Berlin 1931); zit. nach: Die neuen Eltern (wie Anm. 20), S. 254-275. 

54 Bronnen hatte in den späten 1920er Jahren einen abrupten Wechsel zur äußersten Rechten vollzogen. 
55 'Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr, in Bälde / Erfriert es schon von selbst, denn es ist kalt / Bedenkt das Dunkel und 

die große Kälte / In diesem Tale, das von Jammer schallt'' (BFA 2, S. 308,12-15). 
56 Refrainzeile aus der Ballade Von der Kindesmörderin Marie Farrar aus der Hauspostille (BFA 11, S. 44, 12, 23 usf.). 
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werden können. Die grundlegende Differenz im Verständnis gesellschafts- und kulturpolitischer Prozesse ist 
unübersehbar; man stand in verschiedenen, sich voneinander noch weiter entfernenden Lagern 57. 

Dies war die Situation zu Beginn des Jahres 1933. Die nazistische Machtübernahme in Deutschland 
veränderte die Voraussetzungen der Kontroverse zwischen den drei Autoren grundlegend. Die sich eben noch 
bekämpften, fanden sich plötzlich auf derselben Seite der Barrikade. Angesichts des gemeinsamen Feindes 
verlor die Gegnerschaft von einst an Bedeutung. Die veränderte Situation führte sogar zu gewissen 
Annäherungen zwischen den Kontrahenten. Erinnert sei hier an Brechts Schreiben an Thomas Mann von Ende 
März 1933, in dem er diesen ''von dem großen und ehrlichen Respekt'' unterrichtete, mit dem die Verlesung der 
Botschaft Thomas Manns an den – dann verbotenen – Kongress Das freie Wort in der Berliner Krolloper (Mitte 
Februar 1933) aufgenommen worden sei58; an die Begegnung zwischen Klaus Mann und Brecht im November 
1933 in Paris59; an die Beiträge Brechts in der von Klaus Mann herausgegebenen Zeitschrift Die Sammlung60 
und in Thomas Manns Maß und Wert61 usf. Damit begann ein neues Kapitel in der Beziehung der drei Autoren, 
das hier nicht zu schreiben ist62. 

Gleichwohl gab es auch Momente von Kontinuität. Die inzwischen ad acta gelegte Auseinandersetzung über 
das Alte und das Junge in der Literatur erlebte eine unverhoffte Neuauflage, der Konflikt zwischen Brecht und 
Thomas Mann bekam eine überraschende Aktualität und seine historische Pointe: in der sogenannten 
Expressionismus-Debatte der Jahre 1937/38 in der Moskauer Exilzeitschrift Das Wort. Diese Debatte, die als 
Diskussion über Grundlagen und Wesen des Expressionismus begann und die in ihrem Kern eine Abrechnung mit 
der Ästhetik der Moderne war - der Zufall wollte es, dass an ihrem Beginn neben einem Artikel von Bernhard 
Ziegler (d.i. Alfred Kurella) ein Beitrag von Klaus Mann stand63 - diese Debatte ging über in eine Diskussion der 
Frage nach dem aktuellen Realismuskonzept, die bald von Georg Lukács dominiert wurde. Seltsame Ironie: Die 
sich als marxistisch begreifende und Verbindlichkeit beanspruchende Realismustheorie von Lukács berief sich 
nicht auf die realistische Schreibweise des Marxisten Brecht, sondern auf den Realismus eines Thomas Mann! 
Deren persönliche Kontroverse aus den 1920er Jahren erhielt nun die Weihen einer grundlegenden Literaturdebatte. 
Und zwar mit umgekehrten Vorzeichen: Was Brecht und seine Mitstreiter als das Alte, Abgelebte, dem 19. 
Jahrhundert Zugehörige kritisiert hatten, wurde ihnen nun als fortschrittlich und als verbindlicher Maßstab 
vorgehalten, während, was bislang als Ausdruck der Moderne galt, sich mit dem Dekadenzvorwurf konfrontiert 
sah. So auch nach dem Weltkrieg im östlichen Teil Deutschlands: Nicht der Marxist Brecht, sondern der Bürger 
Thomas Mann setzte dort für die Ästhetik des sozialistischen Realismus Maßstäbe! Dies war nicht nur für Brecht 
persönlich eine schmerzliche Erfahrung (wie hätte er wohl reagiert, wäre ihm zu Ohren gekommen, dass er die 
Verleihung des Internationalen Stalin-Friedenspreises 1954 der Absage Thomas Manns zu verdanken hatte, dem 
der Preis vom Moskauer Komitee zunächst zugedacht war?64) - der Umstand belegt auch die Irrealität der 
ästhetischen Debatten und jener Ideologie, in deren Namen sie geführt wurden. 

Der Konflikt zwischen beiden Autoren, dessen Aussagewert für die Entwicklung der deutschen Literatur nicht 
unterschätzt werden sollte, ist inzwischen in historische Distanz gerückt. Thomas Mann wie Bertolt Brecht gehören 
heute längst zu den Alten - zu den Klassikern des 20. Jahrhunderts. Die je eigentümliche Verbindung von Tradition, 

                                                 
57 Klaus Manns Tagebücher der Jahre 1931 bis 1937 (in drei Bänden hrsg. von Joachim Heimannsberg, Peter Laemmle 

und Wilfried F. Schoeller. München 1989/90) belegen immerhin das anhaltende, wenn auch distanzierte Interesse an Brecht 
und seinen Arbeiten. 

58 Brief Nr. 465 (BFA 28, S. 350). Thomas Mann, der den Empfang des Briefes am 30. März in seinem Tagebuch bestätigt 
(Tagebücher 1933-1934. Hrsg. von Peter de Mendelssohn. Frankfurt a.M. 1977, S. 28), weicht vier Wochen darauf einer 
Begegnung mit Brecht und Kurt Kläber aus (vgl. ebd., S. 61). Man wollte Thomas Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht entschließen konnte, den offenen Bruch mit Hitler-Deutschland zu vollziehen, vermutlich bewegen, diesen Schritt zu tun. 

59 Am 12. November 1933 notiert Klaus Mann im Tagebuch, er habe in einem Lokal den befreundeten Hermann Kesten 
getroffen: ''dabei: Bert Brecht, den ich erst nicht erkannte, sieht aus wie ein böser Mönch. Dazu Walter Benjamin; am 
Nebentisch Kracauer [...] Gesellschaft meiner Todfeinde'' (Tagebücher 1931 bis 1933 [wie Anm. 57], München 1989, S. 
179.). Am 16. November 1933 heißt es: ''Zu Bert Brecht ins Hôtel. Lange Unterhaltung. Seine merkwürdige bäurische 
Verehrung fürs Wissenschaftliche. Schöner Kopf. - Dann zu Walter Benjamin; Art von Versöhnung'' (Ebd., S. 180). 

60 Verschollener Ruhm der Riesenstadt New York. In: Die Sammlung 1 (Amsterdam 1933/34), Heft 7 (März 1934), S. 
355-360; [Lion Feuchtwanger fünfzig Jahre], ebd., Heft 11 (Juli 1934), S. 566; das Gedicht Das Kreidekreuz, ebd., Heft 12 
(August 1934), S. 641f. - In Heft 7 (März 1934, S. 506f.) findet sich die von Klaus Mann verfasste Kritik von Brecht / Eislers 
Band Lieder Gedichte Chöre (Paris 1934). 

61 Die Bergpredigt (aus Furcht und Elend des III. Reiches). In: Maß und Wert 2 (Zürich 1939), Heft 6 (Juli/August), 
S. 842-844. 

62 Vgl. die Literaturhinweise in Anm. 1. 
63 Gottfried Benn. Die Geschichte einer Verirrung, abgedruckt in: Die Expressionismusdebatte. Materialien zu einer 

marxistischen Realismuskonzeption. Hrsg. von Hans-Jürgen Schmitt. Frankfurt a.M. 1973, S. 39-49. Dort S. 302-336 auch 
die damals unpublizierten Kommentare Brechts zur Debatte. 

64 Werner Hecht hat diesen Vorgang aus bislang geheimen Unterlagen mitgeteilt: Nur Ersatz für das Lübecker ''Reptil''..., 
in: Dreigroschenheft. Informationen zu Bert Brecht, Nr. 4, 1997, S. 34 f. 



Klaus-Dieter Krabiel. Literatur im Umbruch. Kontroversen Bertolt Brechts mit Thomas Mann und Klaus Mann  
in den 1920er Jahren 

 217 

Traditionsbruch und Traditionsbildung bei beiden Autoren ist längst erkannt, auch ihre besondere Zeitgebundenheit. 
Damit sollte der Zwang zu jener Parteilichkeit entfallen, von der sich heute noch manch ein Literarhistoriker fasziniert 
zeigt. Die literaturkritische Reflexion und die historische Einsicht könnten davon nur profitieren. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.01. 2014 р. 

Крабіель Клаус-Дітер. Література у вирі змін. Дискусії Бертольта Брехта з Томасом Манном і 
Клаусом Манном у 1920-ті роки. 

У статті зроблено спробу окреслити характерні риси складних взаємостосунків між такими 
видатними і водночас неоднозначними особистостями, як Бертольт Брехт, Томас Манн і Клаус Манн. 
Вказано на особливості розвитку цих стосунків від 1910-х під час Веймарської республіки і еміграції до 
післявоєнних років залежно від історико-культурного контексту і від особистого життя письменників. 
Поряд із розбіжностями в політичних поглядах проаналізовано суспільну позицію митців, а також 
особисті уподобання. Проаналізовано висловлювання і публікації, зроблені митцями на адресу один 
одного або щодо певних творів. Конфлікт між Б. Брехтом і Т. Манном, а також з К. Манном 
розглянуто як важливий для істориків німецької літератури, але підкреслено його укоріненість у 

тогочасному контексті і втрату колишньої актуальності для сучасної літературної критики і широкої 
читацької публіки. 

Ключові слова: література у вирі змін, неоднозначні особистості, Веймарська республіка,  

Krabiel Klaus-Dieter. Literature in the Process of Changes. Discussions of Bertolt Brecht with Thomas Mann 
and Klaus Mann in the 1920-tieth. 

The article makes the attempt to highlight characteristic features of complicated interrelations between such 
outstanding and ambiguous personalities as Bertolt Brecht, Thomas Mann and Klaus Mann. The development 
peculiarities of these interrelations from 1910th during the Weimar Republic and emigration to post-war years 

depending upon the historical-cultural context and writers' personal life are highlighted. Among with differences 
in the political views, the writers' social position and personal tastes are analyzed. Expressions and 

publications, created by writers towards each other or certain works, are analyzed. The conflict between 
B. Brecht and T. Mann, as well as K. Mann is considered as one of the great importance for historians of the 
German literature, its dependence upon the context and the loss of ex-topicality for the modern literary critics 

and vast readers' audience. 

Key words: literature in the process of changes, ambiguous personalities, the Weimar republic, post-war years. 
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''BEI UNS HIER OBEN…'' THOMAS MANNS DER ZAUBERBERG –  
EINE ''TOTALE INSTITUTION''? 

Ein ungenutztes Potenzial. Erving Goffman gilt als einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, 
nicht zuletzt in Europa. Er wurde 1922 in Manville in Kanada als Sohn aus der Ukraine stammender jüdischer 
Einwanderer geboren und starb 1982 in Pensilvania / USA. Goffman schuf 1961 mit seiner Untersuchung Asyle. 
Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen das hermeneutische Instrumentarium 
für die Sozialwissenschaften, gesellschaftliche Subsysteme bzw. Institutionen jeglicher Art hinsichtlich ihres 
Verhältnisses zur Gesamtgesellschaft zu untersuchen und diese mit den von ihm entwickelten Kategorien als 
"totale Institutionen" zu fixieren. Jedoch über die Sozialwissenschaften hinaus, speziell in Betrachtungen 
literaturwissenschaftlicher Art, finden sich hinreichend Ansatzpunkte, die eine Anwendung der Goffmanschen 
Kategorien als ausgesprochen nützlich erscheinen lassen, das sie neue Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. 
Dies ist ein Potenzial, das bis heute nicht in angemessener Weise genutzt wurde. Wenn man nach ''totalen 
Institutionen'' in der Literatur sucht, denkt man zunächst spontan an Maxim Gorkis Nachtasyl. Doch darüber 
hinaus gibt es besonders in der deutschsprachigen belletristischen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zahlreiche Beispiele, die darauf hindeuten, dass die Autoren – freilich ohne es zu wissen – in ihren Romanen und 
Erzählungen gesellschaftliche Gebilde geschaffen haben, die als "totale Institutionen" im Sinne Goffmans 
beschrieben werden können. In Hermann Hesses Unterm Rad (1906) und Robert Musils Die Verwirrungen des 
Zöglings Törleß (1924) werden dem Leser zwei Arten von Internaten vorgeführt, die durchaus als "totale 
Institutionen" zu bezeichnen sind, auch wenn nicht alle Kategorien Goffmans Anwendung finden können und im 
Vordergrund der Erzählungen die Ich-Findung des Protagonisten steht, der über die betreffende Institution 
herauswächst oder an ihren Normen scheitert. Ein spiegelverkehrtes Bild scheint – an den Begriffen Goffmans 
gemessen – Franz Kafkas Roman Das Schloß (1926) zu geben, hier gelingt es dem Protagonisten nicht, in die 
"totale Institution" des ''Schlosses'' zu dringen, weshalb er zugrunde geht, obwohl es nach Goffman eines der 
wichtigsten Charakteristika einer "totalen Institution" ist, dass, vom Blickwinkel des Insassen aus betrachtet, 
diesem in umgekehrter Richtung die Möglichkeit versagt ist, mit der Außenwelt zu korrespondieren, bzw. die 
Institution aus freien Stücken zu verlassen. Trotzdem würde sich eine Anwendung der Goffmanschen Kategorien 
auf Das Schloß sicher als sehr fruchtbar erweisen. 

Wie keine andere ''soziale Einrichtung'' in der Literatur dieser Zeit drängt das Luxussanatorium aus Thomas 
Manns Roman Der Zauberberg (1924) nach der Frage, inwieweit die soziologischen Kategorien Goffmans 
Anwendung finden können. Dies ist von besonderer Relevanz, weil Thomas Mann im Zauberberg als ''seelisches 
Panorama''1 die deutsche Vorkriegsgesellschaft abbildet, jene Strukturen die zu einem wesentlichen Teil zu der 
Katastrophe führten, deren hundertster Jahrestag im August 2014 begangen wird: dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs2. Zunächst sollen Charakteristika des Zauberbergs näher beleuchtet werden, die das Sanatorium ''in 
einer vor 1914 abrollenden Fiktion ''prophetisch''3 als "totale Institution" erscheinen lassen, aber auch solche, die 
Goffmans Asyle widersprechen, werden näher betrachtet. Schließlich wird die Sozialisation Hans Castorps, des 
Protagonisten, in die Welt des Zauberbergs, der "totalen Institution" untersucht und anhand der Verfolgung eines 
Leitmotivs des Romans dargelegt werden. 

Die "totale Institution" nach Erving Goffman."Eine totale Institution läßt sich als Wohn- und Arbeitsstätte 
einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft 
abgeschnitten sind und miteinander ein abgesch1ossenes, formal reglementiertes Leben führen"4. 

Goffmans allgemeine Definition einer "totalen Institution", die er seinem Buch Asyle einleitend voranstellt, 
gewinnt, durch unmittelbar folgende Konkretisierungen, die einzelne Akzente der "totalen Institution" hervorheben, 
schnell an Profil: So zeichne sich der umfassende Charakter der "totalen Institution" hauptsächlich aus durch die 
Beschränkung des sozialen Verkehrs zwischen des "Insassen" und der Außenwelt, die sich normalerweise 
konkretisiert durch künstliche Abgrenzungen wie Tore, Gitter, Mauern etc.5. Wird hier durch Schranken ein 

                                                 
1 Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung. München 1985, S. 120. 
2 In ähnlicher Weise sollte dann Doktor Faustus die geistigen Voraussetzungen für den Nationalsozialismus und den 

Zweiten Weltkrieg analysieren; vgl. hierzu: Gockel, Heinz: Deutsche Geistesgeschichte und Faschismus. Zu Thomas Manns 
Doktor Faustus. In: Auf den Schultern des Anderen. Festschrift für Helmut Koopmann zum 75. Geburtstag. Hrsg. von 
Andrea Bartl und Antonie Magen. Paderborn 2008, S. 203-214, hier S. 203–205. 

3 Reed, Terence. J.: Der Zauberberg. Zeitenwandel und Bedeutungswandel. In: Stationen der Thomas-Mann-Forschung. 
Hrsg. von Hermann Kurzke. Würzburg 1985, S. 92–134, hier S. 100. 

4 Goffman, Erving: Asyle. Über die soziale Situation psychisch Kranker. Frankfurt 1973, S. 11. 
5 Vgl. ebd. S. 16. 



Karoline Sprenger. ''Bei uns hier oben…'' Thomas Manns Der Zauberberg – eine ''totale Institution''? 

 219 

Austausch, eine "Korrespondenz" zwischen "innen" und "außen" unterbunden, so werden natürliche Grenzen 
innerhalb der Institution aufgehoben, was ebenfalls einer Zwangsmaßnahme den Insassen gegenüber entspricht: 

"Das zentrale Merkmal totaler Institutionen besteht darin, daß die Schranken, die normalerweise diese drei 
Lebensbereiche voneinander trennen, aufgehoben sind: 1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und 
derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt. 2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer 
täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die 
gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen. 3. Alle Phasen des 
Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die 
ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab 
von Funktionären vorgeschrieben. 4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen 
rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen''6. 

So entstehen eigene Interaktionsrituale. Die existentiellen Bedürfnisse des Menschen erfahren eine erzwungene 
Zentralisierung, die bereits den Anfang des Prozesses bedeutet, der zum Verlust der Individualität innerhalb der 
"totalen Institution" führen kann, den Insassen gleichsam "stigmatisiert", dies entspricht "...the situation of the 
individual who is disqualified from full social acceptance..."7. Aus oben beschriebener Zentralisierung ergibt sich 
ein weiteres wichtiges Merkmal der "totalen Institution": diejenigen, die besagte Zentralisierung, die bürokratische 
Organisation innehaben, stehen der Gruppe der "Insassen" eindeutig durch ihre Machtbefugnisse gegenüber, es 
besteht. "Eine fundamentale Trennung zwischen einer großen, gemanagten Gruppe, treffend "Insassen" genannt, 
auf der einen Seite, und dem weniger zahlreichen Aufsichtspersonal auf der anderen".8 

Goffman nennt auch konkrete gesellschaftliche Einrichtungen, die der "totalen Institution" entsprechen. 
Neben Gefängnissen, Zuchthäusern und ähnlichem sind es Fürsorgeeinrichtungen wie Blinden-, Altenheime und 
Waisenhäuser, aber auch Irrenhäuser, Leprosorien und Tuberkulose-Sanatorien, bei denen neben der Fürsorge 
als wichtiger Aspekt die Bedrohung der Außenwelt durch eventuelle Ansteckungsgefahr hinzukommt9. 

Das Sanatorium in Thomas Manns "Zauberberg" – eine "totale Institution"? 
Bevor die Frage beantwortet werden kann, ob sich auf Thomas Manns Zauberberg die typischen 

Kennzeichen der "totalen Institution" wiederfinden, ist vorauszuschicken, welche Bedeutung dieser Roman und 
die Gesellschaft des Luxussanatoriums, im Kontext des Werkes Thomas Manns hat. Der Zauberberg ist – kurz 
gesagt – eine Charakterisierung der niedergehenden bürgerlichen Epoche, die Sphäre des Todes somit, die – wie 
am Schluss des Romans angedeutet, ihr endgültiges Verlöschen mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges erfährt. 
Entsprechend stellen die "Insassen" des Zauberberges eine künstliche Gesellschaft des Fin de siecle dar oder 
anders ausgedrückt: die soziologische Konkretisierung der Decadence, die durch die verschiedenen Personen 
entsprechend verschiedene Akzentuierungen erfährt. Allen jedoch ist eines gemeinsam: Sie sind – und gerade 
nicht nur durch deren Krankheit bedingt – lebensuntauglich und führen im Sanatorium eine zwar luxuriöse, aber 
höchst langweilige und nicht zuletzt deshalb lebensferne Existenz, deren Künstlichkeit nicht nur durch die 
Barrieren einer "totalen Institution" gegeben ist. 

Eine "totale Institution" – so gut Goffmans Kategorien als heuristischer Hintergrund für eine Zauberberg-
Interpretation geeignet scheinen, so deutlich ist doch, dass beim näheren Hinsehen die Begriffe Goffmans fast 
nie genau den Gegebenheiten des Luxussanatoriums entsprechen. Dieser Eindruck stellt sich bereits ein, erinnert 
man sich an die konkreten Institutionen, die Goffman als "totale" betrachtet. Für den Zauberberg in Frage kämen 
Anstalten, in denen sich Fürsorge verbindet mit der Pflicht der "Außenwelt" gegenüber, diese vor Ansteckung 
oder anderweitiger Gefahr zu schützen: Irrenhäuser also und auch Tuberkulose-Sanatorien10. Die Davoser Klinik 
stellt nun in der Tat ein Lungensanatorium dar, jedoch ist es keinesfalls so, dass der Patient gezwungenermaßen 
in der Lungenanstalt verwahrt wird. Zwar wird gelegentlich der Tod eines Patienten und die anschließende 
Sterilisierung des Sterbezimmers beschrieben11, doch nirgends wird auch nur angedeutet, dass es sich um eine 
geschlossene Anstalt handelt, vielmehr ist der Aufenthalt im Sanatorium freiwillig und nicht zuletzt abhängig 
von den pekuniären Voraussetzungen des Patienten, wie das Beispiel Settembrinis zeigt, der – obwohl nach wie 
vor krank – ein billigeres Zimmer im Dorf unterhalb des Sanatoriums beziehen muß12. 

Auch können die Patienten ansonsten abreisen und den Krankenaufenthalt unterbrechen, wenn sie es 
ausdrücklich wollen. So möchte Joachim Ziemßen, Hans Castorps Vetter, unbedingt "ins Leben" zurückehren 
und im "Flachlande" seinen Dienst als Soldat antreten, trotz größter Bedenken, die sich später durch Ziemßens 
Tod bestätigen13, kann ihn der Chefarzt nicht halten. Die Zuordnung der Zauberberg-Klinik den "totalen 

                                                 
6 Ebd. S. 17. 
7 Goffman, Erving: Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. New York 1963, S. IX. 
8 Ders.: Asyle, a.a.O., S. 18. 
9 Vgl. ebd. S. 16. 
10 Vgl. ebd. S. 16. 
11 Vgl. Mann, Thomas: Der Zauberberg. Frankfurt 1981, S. 79f. 
12 Vgl. ebd. S. 568. 
13 Vgl. ebd. S. 746–756. 
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Institutionen" scheint in dieser Hinsicht also zumindest fraglich. Es gibt entsprechend auch keine Mauern und 
Gitter, die diese Institutionen auszeichnen. Trotzdem jedoch ist in diesem Punkte die Gegebenheit einer "totalen 
Institution" vorhanden, ein Austausch zwischen "innen" und "außen", zwischen Sanatorium und ''Flachland" 
findet nicht statt und kann nicht stattfinden. Dies ist umso bemerkenswerter, weil die Klinik gerade keine 
geschlossene Anstalt in herkömmlichem Sinne mit Mauern etc. ist. Ihre Grenzen befinden sich auf anderer 
Ebene. Auch wenn Castorp des öfteren ausgedehnte Spaziergänge und Besuche bei Settembrini im Dorf macht, 
bleiben die Insassen des Zauberbergs auf merkwürdige Weise isoliert. Hier kommt als Schranke die räumliche, 
"geographische" Trennung zwischen "Flachland" und Zauberberg zu tragen. Auch wenn diese zuweilen durch 
Besuche – zum Beispiel der Besuch Onkel Tienappels, der Hans Castorp eigentlich abholen möchte – 
überwunden scheint, behält sie Gültigkeit. Der Besucher fühlt sich fremd, isoliert in der Zauberberg-Welt der 
Krankheit und kokettierenden Todesverliebtheit und reist deshalb Hals über Kopf ab als fürchte er, selbst der 
Atmosphäre des Berges zum Opfer zu fallen und später nicht mehr abreisen zu können14. Gerade diese 
eigenartige Gemeinsamkeit der körperlichen und geistigen Morbidität, der "Sympathie mit dem Tode", macht die 
Patienten zu Insassen und den Zauberberg zur "totalen Institution" – dies ist umso bemerkenswerter, je mehr die 
Akzidentien, die äußeren Merkmale der "totalen Institution" im Sinne Goffmans vermisst werden. 

Es finden sich jedoch auch zahlreiche geradezu überraschende Einzelheiten, die "totalen Institutionen" 
entsprechen. Ein Merkmal der letzteren ist nach Goffman zum Beispiel, dass die Dauer des Aufenthaltes 
autoritär, "von oben" verfügt wird.15 Dies ist auch in der Zauberberg-Klinik so, oft wird davon gesprochen. dass 
der Chefarzt, Hofrat Dr. Behrens, jemandem wieder einmal ein halbes Jahr "aufgebrummt" habe – auch wenn 
dies, wie oben erwähnt, letztlich nicht verbindlich ist, entsteht durch die Wortwahl ''aufbrummen" beinahe der 
Eindruck, es handle sich bei der Behandlung und Aufenthaltsdauer in der Klinik um Strafvollzug. 

Des weiteren spielen die typischen "kollektiven Ablenkungsbeschäftigungen" die letztlich der Verhinderung 
von Haftpsychosen dienen sollen und denen Goffman große Aufmerksamkeit zuwendet16, eine große Rolle in der 
Kurklinik, werden doch regelmäßig – abgesehen von Kurkonzerten und ähnlichem – von einem Psychoanalytiker 
Vorträge gehalten,17 zumindest implizit erscheint sogar die Teilnahme an letzteren als verpflichtend. Auch die 
institutionellen Zeremonien der Jahresfeiern, die scheinbar die Trennung zwischen den "Kasten" der Patienten und 
des Personals lösen18, gibt es auf dem Zauberberg. Von besonderer Bedeutung sind hier die Faschingsfeiern, die 
eine gewisse Enthemmung mit sich bringen (vgl. beispielhaft die Affaire "Hans Castorp – Clawdia Chauchat") – 
Hofrat Behrens tut sich bei dieser Gelegenheit sogar im Blindzeichnen von kleinen Schweinchen hervor19. Dennoch 
bleibt die Klinikerfahrung, konkret das Verhältnis zwischen Arzt und Patient – wie bei Goffman beschrieben20 – ein 
Dienstleistungsverhältnis, auch wenn Castorp Hofrat Behrens gelegentlich durchaus privat ansprechen kann und ihn 
sogar in seiner Wohnung besucht, um die von ihm gemalten Gemälde zu bewundern. Den Eindruck vieler 
psychisch Kranker, ihr Körper sei ein defekter Automat, der unter Umständen im Rahmen des besagten 
Dienstleistungsverhältnisses zwischen Arzt und Patient (hier als Körper, als Gegenstand gedacht),21 hat schließlich 
auch Hans Castorp: Bei der Betrachtung von Röntgenaufnahmen wird ihm klar, dass der menschliche Körper quasi 
mechanisch ist und organisches Leben überhaupt aus kleinen Teilchen zusammengesetzt ist, im Grunde also – ein 
Topos der Literatur der Décadence – auf einer Täuschung beruht.  

Hans Castorps Sozialisierung in der "totalen Institution" des Zauberbergs. 
Die Eingliederung in die Gesellschaft des Zauberbergs ist zu betrachten als eine Umkehrung der normalen 

Sozialisationsentwicklung, nämlich die allmähliche Erlangung einer und das Bemühen „um eine tragfähige 
Subjektkonstruktion"22. Hans Castorp dagegen verliert im Laufe der Zeit seine Identität, es zeigt sich, wie die 
Autonomie des Individuums strukturell verletzbar, aufhebbar ist; eine Erkenntnis mit immenser politisch-
gesellschaftlicher Bedeutung. Dieser Prozess des Identitätsverlustes, der keinesfalls ausschließlich vor dem 
Hintergrund Schopenhauerscher Kategorien zu deuten ist,23 wird demonstriert anhand eines Leitmotivs, das den 
gesamten Roman durchzieht und nur aus zwei Worten besteht. Diese jedoch erlangen im Sinne Georg Herbert 

                                                 
14 Vgl. ebd. S. 615. 
15 Vgl. Goffman: Asyle, a.a.O., S. 20. 
16 Vgl. ebd. S. 72ff. 
17 Vgl. Mann, a.a.O., S. 176ff. 
18 Vgl. Goffman: Asyle, a.a.O., S. 99. 
19 Vgl. Mann, a.a.O., S. 465. 
20 Vgl. Goffman: Asyle, a.a.O., S. 330. 
21 Vgl. ebd. S. 314 f. 
22 Hurrelmann, Klaus, Mürmann, Martin, Wissinger, Jochen: Persönlichkeitsentwicklung als produktive 

Realitätsverarbeitung. In: ZSE. Jg . 6. Heft 1. 1986. S. 91-100, hier: S. 94. 
23 Vgl. hierzu: Kristiansen, Borge: Der Zauberberg. Schopenhauer-Kritik oder Schopenhauer-Affirmation? In: Stationen 

der Thomas-Mann-Forschung, a.a.O., S. 135–144. 
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Meads die Qualität des "signifikanten Symbols", durch welches ein gemeinsames "kollektives Handeln"24 der 
Insassen institutioniert wird, das im Falle Hans Castorp den Verlust der Individualität bedeutet. 

Es handelt sich um die beiden symbolisch anspielenden Wörtchen "hier oben", Teil eines für den Zauberberg 
typischen antithetisch konstruierten Leitmotivs25. Thomas Mann gelingt es, in diese Formel die ganze 
lebensfeindliche Atmosphäre der Sanatoriumswelt zusammenzudrängen, indem er sie in den 
verschiedenartigsten Assoziationen, vor allem in Verbindung mit Todes- und Krankheitsthemen immer wieder 
erklingen lässt. So sieht zum Beispiel Castorp im Traum seinen Vetter Joachim "in sonderbar verrenkter Lage 
auf einem Bobschlitten eine schräge Bahn hinabfahren" und hört ihn dabei sagen: "Das ist uns doch ganz einerlei 
– uns hier oben"26. Um die Assoziation, die das Motiv an dieser Stelle mit dem Todesgedanken eingeht, zu 
erfassen, ist daran zu erinnern, dass die Toten des Sanatoriums. auf Bobschlitten zu Tal befördert werden. Durch 
das Motiv "Bobschlitten" wird Joachim also mit den Toten in Zusammenhang gebracht. Wenn dieser Joachim 
nun sagt, "uns hier oben" sei eine solche Lage und Abfahrt "ganz einerlei", so bedeutet dies, dass der Begriff des 
handfesten, biederen, fruchtvollen Lebens "hier oben" abhanden gekommen ist, und weiterhin, dass das Sterben 
"hier oben" nur einen knappen, unbedeutenden Schritt darstellt, dass die Daseinsform in den Sphären des "hier 
oben" mehr Gemeinsames mit dem Tod als mit dem Leben hat. 

An einer anderen Stelle fragt Hans Castorp seinen Vetter, ob Herr Albin (ein hoffnungslos Kranker), sich 
denn wirklich erschießen würde, worauf ihm Joachim gelassen antwortet, so etwas sei nicht unmöglich, 
dergleichen komme vor "hier oben" und erwähnt dann als Beispiel den kürzlich von einem Studenten "hier oben" 
verübten Selbstmord27. 

Während eines Spazierganges sagt Joachim seinem Vetter aus dem "Flachlande" Folgendes: "Ernst gibt es 
genaugenommen nur im Leben da unten"28. Hans Castorp würde dies schon noch recht verstehen lernen, wenn er 
erst mal längere Zeit "hier oben" gewesen sei, und bei einer anderen Gelegenheit macht er Castorp darauf 
aufmerksam, dass es richtige Jahreszeiten, die den Ablauf allen normalen Lebens regeln, "hier oben" nicht gebe. 

Auf diese Weise gelingt es dem Dichter, das Motiv mit Ideen der Todesverbundenheit, der Liederlichkeit, der 
Verantwortungslosigkeit, der Unberechenbarkeit buchstäblich zu laden, es zum kompakten Ausdruck einer 
weitverzweigten Gedankengruppe zu steigern. Jedes Mal, wenn es motivisch verwendet wird, beleuchtet es 
einen neuen Bestandteil dieser Gedankengruppe (der Welt der Krankheit und des Todes), ruft Betrachtungen ins 
Gedächtnis zurück und erscheint deshalb niemals als bloße Wiederholung eines herkömmlichen Wortes, sondern 
als ein regelrechtes "Zauberwort" von lebendig-schillernder Vieldeutigkeit. Diese Vieldeutigkeit bezieht sich 
jedoch nicht nur auf die verschiedenen Bedeutungen, die dem Zauberberg zugesprochen werden, sondern an ihm 
ist auch der Prozess der Sozialisation Castorps in die „totale Institution" gleichsam abzulesen. Hervorgehoben 
wird noch das Wesen dieses Motivs als Ausdruck der Zauberbergwelt durch die Einführung eines 
Kontrastmotivs, des Motivs "dort unten", welches nun seinerseits zum direkten Ausdruck der Flachlandwelt in 
der oben kurz beschriebenen Weise gesteigert wird. 

Dieses "hier oben" offenbart nun im Folgenden auf eindrucksvollste Weise die Entwicklung Hans Castorps. 
An der Hand dieser Formel kann Hans Castorp auf seinem erschreckenden Weg zur rein formalen Existenz eines 
"Insassen" im Sinne Erving Goffmans begleitet werden. In der Betrachtung des Verhältnisses Castorps zu 
diesem Motiv wird nämlich die Umgestaltung seines Wesens deutlich. Dieses Verhältnis offenbart sich in den 
leichten Modulationen, die das Motiv durch Vorsetzung verschiedener Personalpronomina erfährt. Durch 
Angliederung der scheinbar unwichtigen Wörtchen "uns", "euch", "denen", "wir" wird dem Motiv ein 
Bezugsfeld, eine semantische Konnotationsebene verliehen, die es gestattet, das Innere Hans Castorps zu 
durchleuchten, um dessen Sozialisation zu vergegenwärtigen. 

Als biederer Flachlandsohn mit einer längst vernarbten "feuchten Stelle" hält Hans Castorp Einzug in die 
Höhenwelt des Zauberbergs. Als Flachlandmensch ist er erstaunt über das Paradoxon des überaus gesunden 
Aussehens seines doch kranken Vetters Joachim und wird durchaus unangenehm berührt von dessen eigenartiger 
Weise, sich der Redewendung "hier oben" zu bedienen." Du sprichst so sonderbar", sagte Hans Castorp"29 und 
meint damit das Motiv "wir hier oben", das "Joachim schon zum dritten oder vierten Mal gebraucht hatte und 
das ihn auf irgendeine Weise beklemmend und sonderbar anmutete"30. 

Hans Castorp weiß hier noch nicht, warum ihn diese kurze Redewendung so beklemmend und seltsam 
anmutet; der Leser ist jedoch bereits hier in der Lage festzustellen, dass der Flachlandsohn mit der vernarbten 
feuchten Stelle (das heißt mit verborgenen und unterdrückten Todessympathien) nicht etwa unberührt bleibt von 

                                                 
24 Vgl. Joas, Hans: Rollen- und Interaktionstheorien in der Sozialisationsforschung. In: Handbuch der 

Sozialisationsforschung. Hrsg. von Klaus Hurrelmann und Dieter Ulrich. Weinheim, Basel 1982, S. 148. 
25 Vgl. Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung, a.a.O., S. 198. 
26 Mann, a.a.O., S. 29. 
27 Vgl. ebd. S. 117. 
28 Ebd. S. 71. 
29 Ebd. S. 17. 
30 Ebd. 
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dem Einfluss der Todes- und Krankheitswelt des Zauberbergs, konzentriert gerade in diesen beiden kurzen 
Wörtchen. Diese konzentrierte Gefahr verspürt Castorp allerdings instinktiv. Welche tiefe Wirkung auf Hans 
Castorps Unterbewusstsein diese Worte jedoch schon durch deren erstes Vernehmen ausgeübt hatten, wird auch 
deutlich durch deren Wiederholung im Traume Castorps, in welchem sein Vetter die Bobfahrt ins Tal antritt. 

Kaum ist Hans Castorp auf dem Zauberberg angekommen, so gerät er auch schon äußerlich, ohne es im 
geringsten zu wollen, in den Bann des Berges, wird ihm doch der Ratschlag erteilt, seiner Gesundheit halber 
ruhig ein paar Tage das Kurprogramm mitzumachen. Äußerlich fügt sich Castorp diesem Ratschlag; innerlich 
jedoch bewahrt er vorläufig den größten Teil seine Widerstandskraft und Unabhängigkeit dieser Welt gegenüber, 
wie es durch das Motiv dargestellt wird. " Ich will mir gern vornehmen, es zu machen, wie er [Behrens] es sagt, 
und mich ganz nach deiner Lebensweise richten"31 verspricht Hans Castorp seinem Vetter Joachim und fügt 
hinzu: "was sollt ich denn auch sonst wohl tun bei euch hier oben"32. In konkretem Gebrauch der Redewendung 
"bei euch hier oben" drückt sich besagte Unabhängigkeit recht deutlich aus. Hans Castorp fühlt sich noch 
keineswegs zugehörig zu diesem "hier oben", er stellt sich noch in bewusste, reflektierte Opposition zur 
Zauberbergwelt. Etwas später heißt es jedoch schon: "Ich habe schon viel Interesse gefaßt für euch hier oben"33. 

Wieder wird die Distanz Castorps zu dieser Welt durch das Motiv unterstrichen, obgleich nun hinzugefügt 
wird, er habe bereits Interesse gefasst für die Atmosphäre des Zauberbergs und hoffe, sie auch alsbald voll 
verstehen zu können. Als ihm jedoch später zugemutet wird, sich über den üblichen Kurgebrauch hinaus 
regelmäßig die Temperatur zu messen, ganz so, wie die Patienten und Moribunden um ihn herum es tun müssen, 
lässt sich nochmals die Stimme des Widerstands hören: "Die Liegekur, die lasse ich mir gefallen,... aber das 
Messen ..., das überlasse ich euch hier oben"34. Hans Castorp findet in dieser Situation noch die Kraft, sich zur 
Wehr zu setzen, wenigstens den Schein innerer Freiheit und Unabhängigkeit sich selbst und vor allem dem 
Vetter gegenüber zu wahren und – wenn auch mit Mühe – aufrechtzuhalten. Auch hier noch steht er durchaus 
abseits und außerhalb dieser gefährlichen, verführerischen Welt. 

Nachdem er jedoch knappe zwei Wochen dort oben hinter gebracht hat, drückt das Motiv ein deutliches 
Schwanken Hans Castorps in seinem Verhältnis zum Zauberberg-Fluidum aus. 

"Die Tagesordnung Derer hier oben [...] hatte angefangen, [...] das Gepräge einer selbstverständlichen 
Unverbrüchlichkeit anzunehmen, so daß ihm das Leben im Flachland drunten, von hier oben gesehen, fast 
sonderbar und verkehrt erschien"35. 

Zwar heißt es im ersten Teil des Zitates "derer hier oben", was dem Leser die Unzugehörigkeit Castorps zum 
Reiche des Berges zunächst zu verstehen geben soll, doch erscheint im zweiten Teil das "von hier oben" und 
bedeutet eine ausschlaggebende Verschiebung des Blickpunktes Hans Castorps. Anstatt, wie am Anfang und 
während der ersten Zeit seines Aufenthaltes, das "hier oben" mit den Augen des lebensnäheren 
Flachlandmenschen unter "beklemmenden" Gefühlen, dann allerdings schon mit sichtlich wachsendem Interesse 
als etwas Fernstehendes zu betrachten, blickt er nun schon selbst, vom Aspekt der eigenen Person aus, "von hier 
oben" auf das Flachland hinab. 

Doch dieser schwankende Zustand Hans Castorps dauert nur vorübergehend an. Schneller als der Leser es 
erwartet, hat sich seine Sozialisation gleichsam endgültig vollzogen. Die Identifizierung mit dem Berg und den 
entsprechenden Konnotationen wird nun unzweideutig durch den entsprechenden Gebrauch des Motivs bestätigt. 
Hans Castorp zögert, sich über die Zeit, die er noch im Sanatorium des Zauberberges zu verbringen gedenkt, 
genaue Rechenschaft abzugeben. Doch, so meint er recht salopp, würde sein Aufenthalt in den Höhensphären 
den kommenden Winter wohl zumindest einschließen, "wie bei uns hier oben die Begriffe und Zeitverhältnisse 
nun einmal waren"36. Dieses "bei uns hier oben" steht in schärfstem Kontrast zu dem vorhergegangenen "bei 
euch hier oben" oder dem "Derer hier oben". Hier wird zum ersten Mal das Motiv zum unmissverständlichen 
Ausdruck der Gemeinschaft Hans Castorps mit den Bewohnern oder besser: "Insassen" des Zauberberges, zum 
"signifikanten Symbol" eines "kollektiven Handelns" somit. Es stellt außer Zweifel, dass Castorp jetzt völlig 
dem Todesreiche verfallen, dass seine vermeintliche Freiheit nun endgültig verloren ist. Der Weg Hans Castorps 
führt nun lange im Dunkel des Berges durch das Reich der Krankheit und des Todes. Permanent erinnert hieran 
das Motiv: "bei uns hier oben", "wir hier oben", das Castorps "Sympathie mit dem Tode" ausdrückt und auch die 
"Stigmata" des "Insassen" in sich subsumiert. 

"Sah sie [Madame Chauchat] ihn an wie einen gesunden Gimpel von unten ...? – war er nicht ... einer von 
Uns hier oben?"37 

"Man könnte Lust bekommen zu dieser Wissenschaft ... nach einem Winter bei Uns hier oben"38. 

                                                 
31 Ebd. S. 71. 
32 Ebd. S. 71. 
33 Ebd. S. 75. 
34 Ebd. S. 102. 
35 Ebd. S. 209. 
36 Ebd. S. 348. 
37 Ebd. S. 364. 
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"Wir leben ja hochgradig abgeschieden, wir hier oben"39. 
In diesem Stadium der Entwicklung Hans Castorps treten deutlicher Merkmale der Zauberbergklinik und des 

Verhältnisses zwischen Arzt und Patienten in den Vordergrund, die durchaus in Beziehung zu setzen sind mit 
Charakteristika "totaler Institutionen" im Sinne Erving Goffmans. Nachdem Castorp sein "Ich" verloren hat, wie 
der Gebrauch des beschriebenen Motivs eindeutig belegt, ist natürlich auch die Entwicklung vom 
Kurzzeitbesucher zum "Insassen" beendet: Eines der prägnanten Merkmale der "totalen Institution" und speziell 
der Sozialisierung in eine solche ist es, dass der "Insasse" allmählich – wie Hans Castorp geschehen – seine 
ehemalige Identität verliert: 

"Wie stabil die Persönlichkeit des Neulings auch immer organisiert sein mag – stets war sie Bestandteil eines 
weiteren Bezugsrahmens seiner bürgerlichen Umwelt, ein Erfahrungsschatz, der ein tolerierbares Selbstbild 
unterstützte und eine Reihe von Abwehrmanövern ermöglichte, die der Betreffende nach eigenem Gutdünken 
einsetzen konnte, um mit Konflikten, Zweifeln und Fehlern fertig zu werden"40. 

Was für die "totale Institution" im herkömmlichen Sinne, also für Gefängnisse und Irrenhäuser gilt, gilt 
ebenso für die mystische Welt des Zauberberges, fast unmerklich nur an der Art der Verwendung eines 
Leitmotivs zunächst beobachtbar, verliert Castorp seine frühere Identität und wird zum "Insassen", ein 
Phänomen, das Goffman als "Rollenverlust"41 bezeichnet. Er unterscheidet des weiteren in Bezug auf die 
Sozialisation in "totale Institutionen" zwischen primärer und sekundärer Anpassung. Die primäre Anpassung 
besteht darin, dass der "Insasse" die Forderungen, die die "Manager" der Institution an ihn herantragen ohne 
Widerstand erfüllt; die sekundäre Anpassung meint das Verhalten des Insassen, das zu unerlaubten Mitteln und 
Methoden greift, um die Ziele, die die Institution hat, zu umgehen und sich gleichsam in einem "Freiraum" die 
Identität zu bewahren42. Bezieht man dieses Raster auf Hans Castorp, so ist augenscheinlich, dass es sich bei ihm 
um eine primäre Anpassung handelt, die er vollzieht, nachdem er einmal in den Bann des Berges geraten ist. Der 
frühere Gebrauch des Leitmotivs "ihr hier oben" rührt ja aus der Zeit her, in der Castorp sich durchaus noch als 
Besucher verstand und von ihm eine Sozialisation in die Gesellschaft der Patienten auch nicht verlangt wurde. 
Dann allerdings gibt er vorbehaltlos sein Selbst preis, an der Bewahrung der Identität innerhalb eines 
unbemerkten Freiraums liegt ihm nichts. Dis sogenannte "vorklinische Phase", die Goffman späteren Patienten 
einer geschlossenen Anstalt als erste Stufe der Sozialisation attestiert,43 fällt bei Castorp weg, eben weil er sich 
zunächst nur als Besuch seines kranken Vetters Joachim verstand. Von größter Wichtigkeit ist dann allerdings 
der Karrierebegriff,44 den Goffman in Bezug zur Sozialisation des "Insassen" setzt und der ein allmähliches 
Eingewöhnen und Sich-verlieren in der Institution meint. Ein langsames Eingewöhnen Castorps wurde zwar 
anhand des zeitweise schwankenden Gebrauchs des Leitmotivs festgestellt, aber auch gilt, dass Castorp sich ja 
nicht von vornherein als Patient eingewöhnen musste. Ebenso wie die oben genannte "vorklinische Phase" auf 
Hans Castorp keine Anwendung finden kann, gibt es keine "allmähliche Karriere", Castorp ist, nachdem er sich 
ja eigentlich freiwillig integriert hatte, sozusagen gleich "Vollpatient", nimmt er doch die Regeln und 
Gepflogenheiten der Klinik beinahe dankbar an und entspricht so einem weitern Charakteristikum einer "totalen 
Institution", nämlich dem der geschlossenen sozialen Entität:45 der Einzelne muss sichtbar an den Aktivitäten der 
"totalen Institution" teilnehmen und sei es nur in symbolischen Handlungen46. Bereits als Besucher nahm Hans 
Castorp an der Liegekur und am beinahe rituellen Einwickeln in Decken teil. Der Gebrauch des Thermometers 
schließlich zeigt seine Entwicklung vom Besucher zum Patienten an, die stetig hohe Temperatur ist, von der 
Symbolik des Romans her betrachtet, das Anzeichen für Castorps "Infektion", nicht in klinischem, sondern in 
psychologischem Sinne, sie zeugt vom Ich-Verlust des Patienten was gleichbedeutend ist mit der Hingabe an die 
Welt der Nachlässigkeit, des Fin de siècle. Im weiteren Verlauf der Zeit ist zu konstatieren, dass Castorp das 
Fiebermessen geradezu kultisch pflegt. 

Die Spannung zwischen "innen" und "außen", zwischen dem Bereich der Klinik und dem Flachlande ist für 
Hans Castorp nun schon lange nicht mehr gegeben. 

"Der Insasse nimmt den Ausschnitt der Außenwelt, den die Anstalt anbietet, für die ganze, und aus den 
maximalen Befriedigungen, die in der Anstalt erreichbar sind, wird eine stabile, relativ zufriedene Existenz 
aufgebaut. Anhand der in der Außenwelt gemachten Erfahrungen wird demonstriert, wie reizvoll das Leben 
drinnen ist, und die normale Spannung zwischen diesen beiden Welten verringert sich merklich, wodurch das 

                                                                                                                                                         
38 Ebd. S. 436. 
39 Ebd. S. 451. 
40 Goffman: Asyle, a.a.O., S. 24. 
41 Vgl. ebd. S. 25. 
42 Vgl. ebd. S. 185. 
43 Vgl. ebd. S. 131. 
44 Vgl. ebd. S. 127. 
45 Vgl. ebd. S. 174. 
46 Vgl. ebd. S. 174. 
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Motivationsschema, das auf der empfundenen. Diskrepanz aufbaut und das ich als typisch für totale Institutionen 
beschrieben habe, außer Kraft gesetzt wird"47. 

Dieser Art der Anpassung an die Welt der "totalen Institution" bezeichnet Erving Goffman als 
"Kolonisierung"48, auch wenn in Bezug auf Hans Castorp für eine solche keine expliziten Belege angeführt 
werden können, so ist es doch augenscheinlich, dass eine solche "Kolonisierung" vorliegt. Es kann sogar von 
einem Extremfall gesprochen werden, denn Castorp erkennt ja nicht gezwungenermaßen den "Ausschnitt der 
Außenwelt, den die Anstalt bietet" als sein soziokulturelles Umfeld schlechthin an, sondern er integriert sich 
freiwillig, seine Todessympathie, die "alte vernarbte Stelle" in seiner Lunge entspricht ja keiner äußeren 
Reglementierung. So kann durchaus behauptet werden, dass für Castorp das Leben in der Klinik "reizvoller" ist, 
als dasjenige im Flachlande, deshalb wehrt er den einzigen "Angriff" den das "Flachland" startet, um ihn zur 
Rückkehr zu bewegen – nämlich den Besuch Onkel Tienappels – mit Bravour ab, der Onkel verlässt fluchtartig 
das Sanatorium, um dessen Anziehungskraft nicht ebenfalls zu verfallen49. 

In enger Verbindung mit der hier beschriebenen Art von Anpassung, von Sozialisation in eine "totale 
Institution" steht das von Goffman beschriebene Phänomen der Diskulturation: 

"Ein wahrscheinlich wichtigerer Faktor ist die Diskulturation, die darin besteht, daß jemand gewisse, im 
weiteren Bereich der Gesellschaft erforderliche Gewohnheiten verliert oder sie nicht erwerben kann",50woraus die 
Angst des Insassen entstehen kann, nach der Entlassung zurück in die Gesellschaft zu müssen, hier auf längere 
Sicht nicht zurecht zu kommen, zu scheitern und unter Umständen abermals Insasse einer "totalen Institution" zu 
werden. Dies trifft in besonderem Maße auf Hans Castorp zu: die .wichtigste "erforderliche Gewohnheit", die 
notwendig ist, um in der Gesellschaft, zumindest in der bürgerlich geprägten Gesellschaft zu bestehen, ist die 
Bereitschaft, konsequent einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, ein Leben "in geregelten Bahnen" zu führen. 
Gerade diese Fähigkeit hat Castorp auf dem Zauberberg, der Sphäre der Nachlässigkeit und Anti-Bürgerlichkeit 
schlechthin, verloren. Als er plötzlich aus dem Sanatorium, gemeinsam mit seinem Vetter Joachim, entlassen 
werden soll, zeigt sich als Folge dieser "Diskulturation" seine Angst vor dem Zurück in die Gesellschaft: 

"Sie können reisen." Hans Castorp stotterte: "Das heißt ... wieso? Bin ich denn gesund?" "Ja, Sie sind 
gesund..." "Aber ... Herr Hofrat ... Das ist vielleicht im Augenblick nicht Ihr voller Ernst?"51 

Castorp reist tatsächlich nicht ab. Sein Leben auf dem "Zauberberg" soll noch Jahre währen. 
Doch "Augenblicke kamen, wo dir [Castorp] aus Tod und Körperunzucht ahnungsvoll und regierungsweise ein 

Traum von Liebe erwuchs"52. Im eisigen Schneesturm träumt Hans Castorp seinen Traum von "Liebe und Leben", 
ihm enthüllt sich plötzlich die Einsicht, dass der Mensch "um der Güte und der Liebe willen dein Tode keine 
Herrschaft einräumen soll über seine Gedanken"53. Kaum dass er aus diesem Traum erwacht, noch ehe er sich dessen 
völlig bewusst wird, erklingt auch schon wieder das besagte Motiv und vergegenwärtigt die Metamorphose, die sich 
im Unterbewusstsein Castorps nun vollzogen hat. "Ich habe viel erfahren",54 faselt er halb bewusstlos, noch trunken 
von der Schnee- und Eiswelt, "bei Denen hier oben von Durchgängerei und Vernunft [...] habe viel gelernt bei Denen 
hier oben"55. Diese Worte zeigen, dass Hans Castorp es instinktiv empfunden hat, dass nach einer solchen 
Erleuchtung, wie sie ihm in diesem Traum zu teil wurde, er nicht mehr mit reinem Gewissen ein Mitglied "Derer hier 
oben" sein könne. Das Leitmotiv zeigt an, dass es ihm gelungen ist, den Fesseln des Zauberbergs sich in diesem 
affektgeladenen Moment zu entreißen, sich wenigstens für Augenblicke eine Außenseiterstellung zu erringen, 
Diskulturation in seinem Falle nicht auch mit Rebarbarisierung – in der aufgeheizten politischen Atmosphäre der 
Vorkriegszeit ein nicht unwesentliches Phänomen – gleichzusetzen ist. 

Ob nun diese neuerworbene Freiheit auch zum ständigen Besitz Hans Castorps wird, darüber gibt uns die 
Formel keine Antwort. Es ist erst der Krieg, der ihn zurück ins Flachland katapultiert, wo er dem Leser aus den 
Augen geraten wird56. Seine Diskulturation und der mit dieser einhergehende Verlust von Lebenstüchtigkeit lässt 
vermuten, dass er im Krieg umkommen wird. Doch zuvor bleibt Castorp zunächst dem Berge verfallen, als er 
nach dem Schneetraum ernüchtert in die Klinik zurückkehrt, wird er wieder von den Attributen der "totalen 
Institution" gefangen genommen, nicht zuletzt diese bewirken, dass Castorps vorübergehende Freiheit bereits 
sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten ist. Auch innerlich bleibt eine Bindung Hans Castorps an die 

                                                 
47 Ebd. S. 66. 
48 Ebd. S. 66. 
49 Vgl. Mann, a.a.O., S. 615. 
50 Vgl. Goffman: Asyle, a.a.O., S. 76. 
51 Vgl. Mann, a.a.O., S. 586. 
52 Ebd. S. 100. 
53 Ebd. S. 694. 
54 Ebd. S. 693 f. 
55 Ebd. S. 693 f. 
56 Vgl. Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. München 1999, S. 327. 
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Atmosphäre des Berges bestehen, wie die Wiederkehr des Leitmotivs zeigt: "Ihr [Madame Chauchaut] zu Liebe 
und Settembrini zum Trotz ... bin ich hier oben geblieben ... habe immer hier oben gewartet"57. 

Dies ist das letzte Mal, dass diese Formel in der ersten. Person erscheint; ab jetzt gibt es sie nur noch im 
Sinne eines objektiven Berichts des Dichters über Hans Castorp, über die Welt "Derer hier oben": "Sieben Jahre 
blieb Hans Castorp bei Denen hier oben"58. "Fünftausend Fuß tief stürzte das Völkchen Derer hier oben sich 
kopfüber ins Flachland"59. 

Der Dichter deutet hier durch die Verwendung des Leitmotivs an, dass Castorp nach begnadeten 
Augenblicken der Freiheit wieder zurücksinkt in die Gemeinschaft des Völkchens, das deshalb ein "Völkchen" 
ist, weil es in der "'totalen Instituition" des Zauberberges formal reglementiert wird. So unterstreicht und betont 
das Leitmotiv die Frage nach dem weiteren Schicksal Castorps und seiner Welt, mit welcher der Roman schließt: 

"Augenblicke kamen, wo dir aus Tod und Körperunzucht ahnungsvoll und regierungsweise ein Traum von 
Liebe erwuchs. Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den 
regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?" 

Erving Goffmans Studien erleichtern dem Leser den Zugang zur ''Hermetik'' des Zauberbergs. Die 
vorliegende Studie versteht sich als exemplarisch, weitere sollten folgen, die das Werk Goffmans anhand anderer 
Beispiele aus der Literaturgeschichte fruchtbar machen. Dies erscheint überfällig angesichts der Tatsache, dass 
Asyle 1961, vor über fünfzig Jahren also, erstmals erschien. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.01. 2014 р. 

Шпренґер Кароліна. ''У нас тут вгорі...''  ''Чарівна гора'' Томаса Манна – своєрідна  
''тотальна інституція''? 

У статті використовується методологія канадського соціолога Ервіна Ґофмана для інтерпретації 
центральних образів та мотивів у інтелектуальному романі ''Чарівна гора'' відомого німецького 

письменника Томаса Манна. Термін ''тотальна інституція'', запроваджений Е. Ґофманом у 60-ті рр. для 
соціологічних досліджень структури суспільства та його інституцій, вперше застосовується для 

літературознавчого аналізу. Визначальне значення в романі ''Чарівна гора'' має фешенебельний гірський 
санаторій, який потрактовується як образне відтворення духовної панорами німецького суспільства 
напередодні Першої світової війни 1914 р. Цьому образу притаманні риси ''тотальної інституції''. 

Головний герой у пошуках власної ідентичності вступає у конфронтацію з її нормами і, або 
піднімається над інституцією, виходить за її межі, або ж зазнає поразки. 

Ключові слова: ''тотальна інституція'', методологія, інтерпретація центральних образів та мотивів. 

Sprenger Karoline. ''At our Place Upstairs'' …''Magic Mountain'' by Thomas Mann as a Special ' 
'Total Institution''? 

The article uses the methodology of the Canadian sociologist Erving Goffman for the interpretation of central 
images and motives in the intellectual novel ''Magic Mountain'' of the well-known German writer Thomas Mann. 

The term ''total institution'', implemented by E. Hoffman in the 60-tieth for the sociological researches of the 
society's structure and its institutions, was used at first for the literary analysis. Of great importance in the novel 

''Magic Mountain'' has the swanky mountainous sanatorium, which is rendered as imagery reflection of the 
spiritual panorama of the German society before the First World War in 1914. The characteristic features of this 
image are of ''total institution''. The main character in searches of self-identity enters the confrontation with its 

norms, and, or raises over the institution, comes out of its boundaries, or fails. 

Key words: ''total institution'', methodology, interpretation of central images and motives.  

                                                 
57 Mann, S. 484. 
58 Ebd. S. 993. 
59 Ebd. S. 1001. 
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У статті проаналізовано власні назви нафтових свердловин відантропонімного походження 
Бориславського нафтогазового родовища. Встановлено, що найбільшу кількість становлять назви 
свердловин, номіновані власними чоловічими та жіночими іменами. З’ясовано, що певну частку 

відантропонімних номінацій свердловин становлять назви, мотивовані прізвищем; іменем чи прізвищем 
відомої людини; поєднанням антропонімів і титульних найменувань. 

Ключові слова: ономастика, антропоніми, назви свердловин, запозичення, відонімна мотивація. 

Постановка проблеми. В останні десятиліття значно зросла увага дослідників до вивчення власних назв. 
Найчастіше предметом ономастичного вивчення стають топоніми та антропоніми, зокрема такі із їх підвидів, 
як гідроніми, ойконіми, ороніми, імена та прізвища людей, прізвиська та хресні імена. Зараз серед науковців 
спостерігається зацікавленість іншими підвидами антропонімів – псевдонімами і криптонімами та власними 
назвами, що стосуються предметів виробничого характеру [1: 126-139], [2: 30-59]. 

Наукова стаття присвячена онімам, які не були предметом лінґвістичного аналізу – власним назвам 
нафтогазових свердловин відантропонімного походження. 
Мета наукової статті – зробити ґрунтовний і всебічний аналіз назв свердловин відантропонімного 

походження Бориславського нафтогазового родовища – найстарішого, найбільшого і єдиного наприкінці 
ХІХ – поч. ХХ ст. в Європі. 
Виклад основного матеріалу. Серед назв свердловин  (далі – НС) відонімної мотивації найбільшу 

частину  (78,8 %) становлять найменування, що виникли на базі антропонімів.  
З-поміж власних імен, що лягли в основу НС, виокремлюються найдавніші слов’янські найменування. 

Як стверджують вчені-славісти, з великої кількості язичницьких імен до нас дійшла тільки мізерна їх 
частка, оскільки із хрещенням Русі найдавніші імена змушені були поступитись місцем християнським. 
Розподіл церкви на католицьку і православну та виникнення двох християнських календарів зумовили 
появу католицьких і канонізованих християнських власних імен, що також відображені у НС [3: 12-15]. 
Значну кількість антропонімів, якими номіновані свердловини, становлять запозичені власні імена більш 
чи менш адаптовані до місцевого мовлення. 

1. НС, мотивовані чоловічими іменами 
Серед НС відантропонімної мотивації 33,7 відсотка становлять назви  свердловин, номіновані 

чоловічими іменами. 
На базі найдавніших слов’янських чоловічих імен утворені власні НС – Владислав, Здислав, Леслав, 

Станіслав. Свердловини Володимир та Олег мотивовані іменами, що належать до різних іменословів. 
Будучи скандинавськими за походженням, вони побутували у слов’ян ще за часів язичництва, тому 
вважаються язичницькими. Водночас є вони і християнськими іменами, оскільки належали визначним 
діячам християнства, яких православна церква зачислила до сонму святих [3: 12-14], [4:  7-13]. 

Переважну більшість імен християнського православного календаря склали чоловічі імена 
давньоєврейського, грецького та латинського походження. Основою творення НС стали такі з них: 

Андрій < о. і. Андрій < гр. Andreas [5: 33],  
Антоній < о. і. Антоній < д-рим. Antonius [5: 37],  
Віктор < о. і. Віктор < лат. victor [5: 67],  
Марцель < рим. Marcellus, фр. Marcel [5: 215], [6: 495]; 
Мар’ян < о. і. Мар’ян < лат Marianus [5: 220],  
Мина < о. і. Мина < гр. Menas [5: 233],  
Натан < о. і. Натан < д-євр. Nathan [5:  247],  
Олександр < о. і. Олександр < гр. Alexandros [5: 261], 
Паулюс < лат. Paul(l)us [5: 278]; 
Петр < гр. Petros, рос., чес. Petr [5: 292], [6: 532]. 
Стефан < о. і. Стефан < гр. Stephanos [5: 348],  
Теодор < о. і. Теодор < гр. Theodoros [5: 374],  
Томас < о. і. Томас < гр. Thomas [5: 400]; 
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Філіп < о. і. Філіп < гр. Philippos [5: 296]. 
Деякі із НС, мотивованих чоловічими іменами православного християнського календаря, 

представлені польським варіантом того чи іншого імені: 
Ігнаци < д.-рим. Ignatius, пол. Ignacy [5: 90], [6: 519]; 
Клаудіуш < рим. Claudius, пол. Klaudiusz [5: 176], [6: 520]; 
Марек < гр. Markos < пол. Marek [5: 216]; 
Мауріци < лат. Mauritius, пол. Maurycy [5: 203], [6: 520]; 
Міхал < гр. Michael, пол. Мichal [5: 236]; 
Павел < гр. Paulus, пол. Pawel [5: 278], [6: 520]; 
Тадеуш < гр. Thaddeios, пол. Tadeusz [10: 372], [6: 521]; 
Томаш < гр. Thomas, пол. Tomasz [5: 400]. 
Ряд НС утворений на базі запозичених чоловічих імен: 
Альберт < о. і. Альберт < лат. Albertus, фр. Albert [5: 27]; 
Альфред < о. і. Альфред < анг. Alfred < д.-анг. Alfred, фр. і нім. Alfred [5: 28]; 
Артур < о. і. Артур < кельт. Art(h)ur, нім. Arthur [5: 45]; 
Бернард < о. і. Бернард < двн. Bernard [5: 49]; 
Бертольд < о. і. Бертольд < нім. Berthold [6: 504]; 
Бруно < о. і. Бруно < нім. Bruno [5: 504]; 
Вільгельм < о. і. Вільгельм < нім. Wilhelm [5: 69]; 
Вільям < о. і. Вільям < анг. William [5: 69]; 
Герман < о. і. Герман < нім. Hermann < двн. Hariman [5: 88]; 
Готфрід < о. і. Готфрід < нім. Gottfried [6: 505]; 
Густав < о. і. Густав < д.-сканд. gunnur, шв. Gustaf, пол. Gustaw [5: 98]; 
Ерік < о. і. Ерік < дат. Eric, нім. Erik, рум. Erich [6: 508, 504, 522]; 
Едвард < о. і. Едвард < д-анг. Eadweard, Eadward, фр. Edouard, нім. Eduard, пол. Edward [5: 114]; 
Еміль < о. і. Еміль < лат. Aemilius, фр. Emile, нім. Emil [5: 116]; 
Ернест < о. і. Ернест < нім. Ernst [5: 117]; 
Єжи < о. і. Єжи < пол. Jerzy [6: 519]; 
Жорже < о. і. Жорже < фр. [6: 326]; 
Казимир < о. і. Казимир < пол. Kazimierz [5: 162]; 
Конрад < о. і. Конрад < нім. Konrad, фр. Conrade [5: 180]; 
Людвіг < о. і. Людвіг < нім. Ludwig [5: 202]; 
Оскар < о. і. Оскар < анг. Oskar [5: 275]; 
Рудольф < о. і. Рудольф < нім. Rudolf [5: 317]; 
Тристан < о. і. Тристан < кельт. [6: 446]; 
Фрідріх < о. і. Фрідріх < нім. Friedrich, пол. Fryderyk [5: 396]; 
Серед НС немало трапляється утворених від гіпокористичного та демінутивного варіанта власного 

чоловічого імені. Демінутиви з усіченою другою частиною антропоніма представлені у назвах свердловин: 
Аполлон < о. і. Аполло < гр. Аполлінарій (кан.)[5: 40]; 
Георг < о. і. Георг < гр. Георгій (кан.) [5: 86]; 
Лео < о. і. Лео < нім. Леонард (зап.) [5: 193] або нім. Леопольд (зап.) [5, с. 194]. 
Одна із НС мотивована демінутивом із усіченою середньою частиною: 
Альф < о. і. Альф < Адольф < нім. Adolf (зап.) [5: 24], [6: 239, 503]. 
Гіпокористичні утворення відображені у НС: 
Владзик < о. і. Владзик < пол. Wladzimierz (кан.) [6: 268, 521]; 
Дусек < о. і. Дусек < можливо, від Душан < чес., сербо-хорв. Dusan (зап.) [6, с. 526, 531] або від Дарій 

< гр. Dareios (кан.) [5: 100]; 
Казик < о. і. Казик < Казимир < пол. Kazimierz (зап.) [5, с. 162]; 
Кубусь < о. і. Кубусь < Якуб < пол. Jakub (кат.) [5: 415]; 
Петрусь < о. і. Петрусь < укр. Петро (кан.); 
Стась < о. і. Стась < Станіслав < пол. Stanislaw (зап.) [6: 520] 
Елемент мовної адаптації англійського варіанта чол. імені Абрахам [6: 229] < д.-євр. Аbhraham [7: 18] 

відображено у НС Аброхамчик шляхом утворення його зменшено-пестливої форми за граматичними 
нормами української мови. 

Деякі назви свердловин, мотивовані запозиченими чоловічими іменами, представлені кількома 
різномовними варіантами одного і того ж імені. Так, ім’я німецького походження Карл у назвах 
свердловин постає у таких варіантах: італійському чи сербо-хорватському – Карло [5: 340],  іспанському 
– Карлос [6: 340], польському, словацькому чи угорському – Кароль  [6: 340, 517]. 

Іноді НС відтворюють дві форми одного імені: 
Якуб < о. і. Якуб < пол. Jakub (кат.) [5: 415] 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Філологічні науки 

228 

Кубусь < о. і. Кубусь < Якуб < пол. Jakub (кат.) [5: 415]. 
З-поміж усіх аналізованих НС найменшою кількістю – всього трьома – представлені свердловини, 

номіновані чоловічими іменами католицького календаря: 
Якуб, Кубусь (див. вище); 
Юзеф < о. і. Юзеф < пол. Jozef [5: 161, 406]. 
Значна частина чоловічих імен, якими номінувались свердловини, не були поширеними в Україні. 

Тому деякі з них, переважно запозичені, втратили своє звучання, адаптовуючись до місцевого мовлення. 
Наприклад: 

Айлози < о. і. Алоїз, Алоїзій < д-фр. а Lous “син Луї” анг. Аloys, нім. Alois, чес. Alois [5: 27], [6: 483, 
503, 531]; 

Говорд < о. і. Говард < скор. форма нім. імені Gottfried [6: 295]; 
Зіхгард < о. і. Зігварт < д- нім. Sigwart [6: 328]; 
Парсифаль < о. і. Парциваль < анг. Parzival, Perceval [6: 395]; 
2. НС, мотивовані жіночими іменами 
Серед відантропонімних НС, мотивованих найдавнішими жіночими найменуваннями, зафіксована 

тільки одна: 
Ольга < о. і. Ольга < д.-сканд. Helga [5: 268]. 
Завдяки канонізації княгині Ольги як першої руської християнки, це жіноче "княже" ім’я стало 

відображенням як язичницького, так і християнського православного іменослову [5: 12], [3: 14]. Власні 
жіночі імена християнського православного календаря відображені у НС:  

Барбара < о. і. Барбара < пол. Barbara < до ч. barbaros "чужинець", гр. (кан.) [6: 26];  
Вера < о. і. Вера < Віра < д.-рус. Вhра, калька з гр. pistis "віра" [5:  69]. 
Вікторія < о. і. Вікторія < лат. victoria "перемога" [5: 67]; 
Гелена < о. і. Гелена < гр. Helene, пол. Helena [5: 265]; 
Лідія < о. і. Лідія < гр. Lydia [5: 195]; 
Оксана < о. і. Оксана < гр. Xenia [5: 259]; 
Рахіль < о. і. Рахіль < гр. Rachel < д.-євр. Rahel [5: 310]; 
Софія < о. і. Софія < гр. Sophia [5: 344]; 
Тереза < о. і. Тереза < гр. teresis "охорона", пол. Teresa [5: 358]; 
Із хрещенням Русь отримала 328 чоловічих і всього 43 жіночих імені. За походженням вони були 

переважно грецькими, латинськими або давньоєврейськими. Обмежене їх число потребувало 
розширення, і найкращим виходом із цієї ситуації стало творення жіночих відповідників до уже 
існуючих чоловічих імен [3: 17-18]. Деякі із таких жіночих імен відображені у найменуванні свердловин: 

Емілія < о. і. Емілія до ч. Емілій < гр. aimylia "лагідність" [5: 116]; 
Іванна < о. і. Іванна до ч. Іван < д.-євр. Johanan (кан.) [5: 143, 147]; 
Леонтина < о. і. Леонтина до ч. Леонтій < гр. loonteios [5: 194]; 
Лівія < о. і. Лівія до ч. Лівій < рим. Livia [5: 195]; 
Марина < о. і. Марина до ч. Марин < лат. Marina [5: 210]; 
Наталія < о. і. Наталія до ч. Наталій < лат. Natalia [5: 246]; 
Сільвія < о. і. Сільвія до ч. Сільвій < рим. Silviys [5: 340]; 
Значну частину становлять НС, утворені на базі запозичених жіночих імен: 
Амалія < о. і. Амалія < двн. amal "сильна", "діяльна" [5: 28]; 
Берта < о. і. Берта < нім. Berta [5: 49]; 
Ванда < о. і. Ванда < пол. Wanda [5: 56]; 
Віолетта < о. і. Віолетта < італ. Violetta [5: 69]; 
Ельза < о. і. Ельза < нім. Else [5: 116]; 
Емічеста < о. і. Емічета < можливо, до ч. Емі < угор. Emy [6: 516]; 
Ернестина < о. і. Ернестина до ч. Ернст < нім. Ernst [5: 117]; 
Каміла < о. і. Каміла < рим. Camilla [5: 165]; 
Кароліна < о. і. Кароліна < італ. Carolina до ч. Carlo [5: 167]; 
Клара < о. і. Клара < лат. Clara [5: 177]; 
Лацна < о. і. Лацна < можливо, до ч. Лацо < словац. Laco [6: 530]; 
Мальвіна < о. і. Мальвіна < нім. Malwine [5: 208]; 
Мерцедес < о. і. Мерцедес < ісп. Mercedes [6: 502]; 
Сабина < о. і. Сабина до ч. Сабін < лат. Sabina [5: 319]; 
Теодора < о. і. Теодора до ч. Теодор < гр. Theodoros [5: 357]; 
Уршуля < о. і. Уршуля < пол. Urszula [5: 369]; 
Флора < о. і. Флора < лат. flos "квітка" [5: 393]; 
Францишка < о. і. Францишка до ч. Францишек < пол. Franciczka, лат. Francisca [5: 395]; 
Целіна < о. і. Целіна < пол. Celina [5: 404], [6: 500, 518]; 
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Шарлотта < о. і. Шарлотта < фр. Charlotte [5: 493]; 
Ядвіга < о. і. Ядвіга < двн. Hadwig, пол Jadwiga [5: 412]; 
Яніна < о. і. Яніна до ч. Янін < пол. Janina [5: 417]; 
Тільки одна із НС мотивована жіночим іменем християнського католицького календаря: 
Юзефіна < о. і. Юзефіна до ч. Юзеф, лат. Josepha, біл. Юзафіна, пол. Jozefa [5: 406]. 
Деякі НС представлені одним або кількома різномовними варіантами жіночих імен: 
Аннен та Анна < о. і. Анна < д.-євр. Channa (кан.) [5: 81]; 
Ельжбета, Ельжибета < о. і. Елізабет < гр. Elisabet (кан.) [5: 129]; 
Кате та Катерина < о. і. Катерина < гр. Aikaterine (кан.) [5: 169]; 
Маргот < о. і. Маргарита < лат Margarita (кан.) [5: 210]; 
Демінутивними варіантами жіночих імен мотивовані НС: 
Доротка < о. і. Дорота < пол. Dorota (кан.) [5: 112], [6: 57]; 
Доська < о. і. Євдокія < гр. Eudokia (кан.) [5: 121]; 
Ернушка < о. і. Ернушка < можливо, від Ернестина до ч. Ернст < нім. Ernst (зап.) [5: 117]; 
Євка < о. і. Єва < д.-євр. Hauua (кан.) [5: 118]; 
Зузя < о. і. Зузя < Зося < пол. Zosia < Zofia (кан.) [5: 344]; 
Марисенька < о. і. Марися < д.-євр. Miriam (кан.) [5: 212] 
Тоська < о. і. Антонія до ч. Антін, д-рим. або < о. і. Антоніна до ч. Антонін, лат. (кан.) [5: 39]. 
Ягенка < о. і. Ягенка < можливо, від Ягата < Агата, англ. Agatha (зап.) [6: 483], [5: 19] або від Ядвіга, 

пол. Jadwiga (зап.) [5:  412]. 
Значна частина НС, утворених на базі жіночих найменувань, представлена гіпокористими варіантами 

імен: 
Аделя < о. і. Аделя < Аделаїда, Аделія < двн. adal "шляхетний, величний" (зап.) [5: 24]; 
Аліца < о. і. Аліца < Аліція, анг. варіант ж. Alice (зап.) [5: 27]; 
Бетта < о. і. Бетта < гр. Elisabet (кан.) [5, с. 129], [6: 28, 63]; 
Герта < о. і. Герта < Гертруда < двн. ger "спис" і trud "дорогий, любий" (зап.) [5: 89]; 
Дора < о. і. Дора < Доротея, Теодора до ч. Теодор (зап.) [5: 111]; 
Ерка < о. і. Ерка < скор. від імен із першою частиною "erkan", двн. (зап.) [6: 70]; 
Маґда < о. і. Маґда < Магдалина, Магдалена, гр. Magdalene (зап.) [5: 204]; 
Поля < о. і. Поля < Поліна < лат. Paulina (зап.), або < Аполлінарія до ч. Аполлінарій < гр. Apollon 

(кан.) [5: 300]. 
Фріда < о. і. Фріда < Альфреда до ч. Альфред, лат. Alfreda, нім. Alfreda (зап.) [5: 28]; 
Серед НС трапляються гіпокористичні та демінутивні варіанти одного імені: 
Галька, Галя < о. і. Галина < гр. galene "тиша" (кан.) [5: 80]; 
Іренка, Ірка < о. і. Ірина < гр. Eirene (кан.) [5: 156]; 
Ліна, Лінусь < скор. від імен, що зак. на "-ліна" (зап.) [6: 111]; 
Люська, Люся < о. і. Людмила < слов., від люди і мила (кан.) [5: 202]. 
Іноді у НС відображений повний та гіпокористичний варіант одного і того ж жіночого імені: 
Стефанія, Стефа < о. і. Стефанія до ч. Стефан < гр. Stephanos [5: 348, 351]. 
Гіпокористичний варіант імені, що відображений у НС Рена, утворений або від Рената, або від Реґіна, 

якими також номіновані свердловини: 
Реґіна < о. і. Реґіна < лат. Regina (кан.) [5: 311]; 
Рената < о. і. Рената до ч. Ренат < лат. Renata (зап.) [5: 311]. 
Цілком ймовірно, що свердловини, іменовані різними формами одного і того ж імені, могли належати 

одному власникові, а демінутивний або гіпокористичний варіанти імен виконували розрізнювальну 
функцію. Адже свердловин із двома однаковими найменуваннями бути не могло. 

Адаптаційні мовні елементи у вигляді епентетичного г спостерігаємо у НС  
Іоганна < о. і. Іоанна до ч. Іван < д.-євр. Johanan (кан.) [5: 143, 147]. 
Явище протези, що теж свідчить про адаптацію іншомовних назв, наявне у НС: 
Емунаель < Емануель до ч. Еммануїл < гр. Emmanouel, фр. Emmanuel (зап.) [5: 116], [6: 67]. 
Ягата < очевидно, від Агата < гр. agathe "добра", "гарна" (зап.) [5: 19]. 
Серед досліджуваного матеріалу трапляються НС, що відтворюють неправильне звучання того чи 

іншого жіночого імені: 
Альдона < о. і. Альдіна < Геральдіна до ч. Геральд < нім. Gerald (зап.) [6: 18, 43, 505]; 
Ельфріда < о. і. Альфреда < до ч. Альфред < анг. Alfred, нім. Alfreda (зап.) [5: 28]; 
Етна < о. і. Една < анг. Edna (зап.) [6: 61, 485]; 
Камілія < о. і. Камелія < фр. camella “камелія” (назва рослини) (зап.) [5: 165]; 
Фаустина < о. і. Фавстина до ч. Фавстин < лат. Faustina (кан.) [5: 372]; 
Філіція < о. і. Феліція < лат. Felicia (кан.) [5: 380]; 
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Цілком можливо, що деякі НС задокументовані неправильно або ж є невстановленими нами 
варіантами імен: 

Ліліам < лат. ім. Liliana 
Ренес < можливо, одна із форм імені Рената 
Флімпія < очевидно, мало б бути Олімпія. 
3. НС, мотивовані двома власними іменами 
Причиною творення таких моделей могли бути або взаємні права на володіння свердловиною, або 

найменування її на честь двох осіб водночас. Серед досліджуваного матеріалу НС такого типу 
трапляється всього п’ять: Ванда – Теодора, < о. і. Ванда та о. і. Теодора, Марія – Тереза < о. і. Марія та 
о. і. Тереза, Ромек – Олег < о. і. Ромек та о. і. Олег, Юзеф – Фердинанд < о. і. Юзеф та о. і. Фердинанд, 
Ян – Альберт < о. і. Ян та о. і. Альберт. 

4. НС, мотивовані іменем та прізвищем  
Ця модель, як і попередня, представлена всього кількома  прикладами: Клаудіуш Фанто, Станіслав 

Вишенський, Тадеуш Альфа, Юзеф Мукден, Юзеф Потрасіна, Ян Канті.  
5. НС, мотивовані прізвищами 
Найменування деяких свердловин виникали на базі прізвищ, які, очевидно, належали власникам цих 

же свердловин і певною мірою вказували на їхнє походження: Бабич, Барний, Білик, Владієвський, 
Глинський, Домбровський, Камінські, Квятковський, Пілсудський, Поморський, Понятовський, 
Пуласький, Рогавський, Сенкевич, Салек, Сикорський, Сосиковський, Терлецький, Шуманський, 
Шумерський, Шумський, Щепанюк, Щур. А також: Бруннер, Вагман, Галлер, Готесман, Давідман, 
Келлог, Костман, Леонгрин, Раллі, Тигерман, Феліцитас, Фош, Хубер, Шраєр. 

6. НС, мотивовані іменами чи прізвищами відомих людей 
Сподівання на успіх, збагачення і, відповідно, визнання спонукали до орієнтації на непересічних 

людей у підборі власних назв свердловин. Однак видатні особи, чиї прізвища та імена запозичувались 
для номінації свердловин, могли мати не лише значні  фінансові досягнення. Деякі свердловини названі 
на честь видатних історичних осіб, учених, літераторів: Бодлер < прізвище відомого французького поета 
Шарля Бодлера, Жанна д’Арк < ім’я та прізвище французької революціонерки Жанни Д’арк, Костюшко 
< прізвище ватажка польського повстання 1794 р. Тадеуша Костюшка, Міцкевич < прізвище відомого 
польського поета Адама Міцкевича, Петлюра < прізвище українського державного політичного діяча 
Симона Петлюри, Рокфеллер < прізвище нафтопромислового магната Джона Рокфеллера, який у кін. 
ХІХ ст. заволодів світовим нафтовим ринком, Форд < прізвище відомого англійського драматурга Джона 
Форда або англійського інженера Вільяма Форда, конструктора автомобіля марки "Ford". Одна із 
свердловин зафіксована під назвою П’яст < прізвище династії П’ястів, польських королів. Трапляються 
й такі варіанти номінації, коли прізвище особи, в нашому випадку, ймовірно, відомого 
нафтопромисловця Нобеля Людвіга, є складовою повної назви свердловини: Нобель Городище, Нобель 
Мраже, Нобель Раточин. Друга частина складної назви – місцевий топонім. 

7. НС, мотивовані поєднанням антропонімів і титульних найменувань 
Причиною творення таких моделей могло бути, дійсно, знатне походження власника свердловини: 

Лорд Больфур < лорд "збірний спадковий титул англійського вищого дворянства" [7: 602], Хомкі Паша 
< паша "титул вищих урядовців у мусульманських країнах" [7: 721], Хан Вірцберґ < хан "титул 
феодального правителя у тюркських та монгольських народів" [7: 959]. Однак не слід виключати, що ці 
титульні найменування могли бути й відображенням прізвиськ власників свердловин. 

У НС Кінґ Одвард (очевидно, мало б бути Едвард) < анг. king "король" титульне найменування вказує 
на становище власника свердловини, його монополістичний статус [7: 560] у галузі нафтовидобутку. 
Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що відантропонімні назви 

нафтогазових свердловин становлять 78,8 % від загальної кількості назв свердловин. З’ясовано, що 
найбільшу кількість становлять назви, номіновані власними чоловічими та жіночими іменами. Певна 
частка відантропонімних номінацій мотивована прізвищем, іменем чи прізвищем відомої людини, 
поєднанням антропонімів і титульних найменувань. На ту чи іншу номінативну актуалізацію вплинули 
різні лексико-дериваційні чинники (запозичення з інших мов, зокрема скандинавської, давньоєврейської, 
грецької, латинської; усічення основи слова; демінутивність тощо). 
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Когут О. В., Венгринюк М. И., Штогрин И. Ю. Названия нефтяных скважин отантропонимного 
происхождения (на материале названий скважин Бориславского нефтегазового месторождения). 

В статье проанализированы названия нефтяных скважин отантропонимного происхождения 
Бориславского нефтегазового месторождения. Установлено, что наибольшее количество составляют 
названия скважин, номинированные собственными мужскими и женскими именами. Определенную 
часть отантропонимных номинаций скважин составляют названия, мотивированные фамилией; 
именем или фамилией известного человека; сочетанием антропонимов и титульных наименований. 

Ключевые слова: ономастика, антропонимы, названия скважин, заимствования, отонимная мотивация. 

Kogut O. V., Vengrynyuk M. I., Shtohryn I. Yu. Proper Names of Oil Wells of Anthroponomical Origin 
(Based on the Materials of Names of the Boryslavske Oil and Gas Field Wells). 

The article studies proper names of oil and gas wells of anthroponomical origin. The materials for analysis include 
proper names of wells of the Boryslavske oil and gas field which was the oldest, the biggest, and the only one at the 

end of the 19th – beginning of the 20th century in Europe. The conducted analysis results have shown that among the 
names of oil and gas wells of anthroponomical motivational statement there are 33,7 % of wells, named by masculine 

name.  It has been found out that masculine names that were taken as a basis for well names have Scandinavian, 
Hebraic, Greek, and Latin origins. Some names of the oil and gas wells have Polish variants of one kind or another. 
Among the names of wells there are diminutives with the reduced second or middle part of an anthroponym. Some 

names of the wells, motivated by the borrowed masculine names, are represented by several multilingual variants of 
the same name. The wells named by the Catholic calendar masculine names comprise the minimum number among all 

the analyzed oil and gas wells. It has been also found out that among the names of oil and gas wells of 
anthroponomical motivational statement there is a great number of wells, named by feminine names. The formation 

methods of these names are different. In particular, a considerable part includes the names of oil and gas wells formed 
on the basis of the borrowed feminine names. Some names of oil and gas wells are represented by one or several 
multilingual variants of the feminine names. The diminutive name variants may also occur. Among the studied 

materials there are also such names that reproduce wrong sounding of one or another feminine name (it is quite 
possible that some of the oil and gas wells names have been recorded incorrectly). We have found out that a 

considerable part among the names of the wells is made by such names that are motivated by two proper names, name 
and surname, or names and surnames of some famous people. 

Key words: onomastics, anthroponyms, names of wells, borrowings, onym-based motivation. 
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НАТАЛЕНА КОРОЛЕВА Й РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АФОРИСТИКИ 

У статті розглянуто літературний набуток української письменниці Наталени Королевої з точки зору 
використання нею різноманітних засобів афористичного письма. На прикладі аналізу повісті "Quid est 

veritas?", збірок "Інакший світ" та "Легенди старокиївські" з’ясовано, що доречно вжиті влучні вирази у 
прозі Наталени Королевої поглиблюють ідейний зміст та емоційний план; виступають додатковим 
засобом образотворення й типізації; допомагають відтворити історичний колорит певної епохи.  

Ключові слова: українська афористика, афористичне письмо, емоційний план. 

Постановка проблеми. Художній набуток Наталени Королевої (1888 – 1966) є непересічним явищем 
в історії вітчизняної літератури. Шлях знаної в Європі українськомовної письменниці до 
наддніпрянських читачів був тернистим. Радянські науковці тривалий час ігнорували спадщину 
літераторки1 почасти через її еміграцію (хоча стосовно Н. Королевої – доньки поляка й іспанки – цей 
термін навряд чи доречний), а також через виразну релігійну тенденційність творчості. Лише після 
відзначення в перебудовній Україні 100-річного ювілею белетристки її проза стала доступною для 
читацького загалу. Студії О. Мишанича, Ю. Пелешенка, Р. Федоріва, В. Шевчука, О. Шугая привернули 
увагу тогочасного читача до спадщини обдарованої повістярки.  
Аналіз останніх досліджень. У 2003 – 2007 роках захищені дисертаційні роботи І. Голубовської 

(2003), І. Остащука (2004), К. Буслаєвої (2005), Ю. Мельнікової (2007); до вивчення окремих аспектів 
життя і творчості Н. Королевої зверталися В. Антофійчук, М. Комариця, І. Набитович, Т. Попова-
Мозовська, Н. Сорока, І. Тюрменко, А. Усатий, М. Хороб, А. Шпиталь та ін. Як бачимо, творчість 
письменниці викликає стійкий інтерес у вітчизняних науковців. Однак дотепер бракує дослідження, в 
якому б вивчалися тексти Наталени Королевої з точки зору специфіки авторського використання засобів 
словотворчого увиразнення мовлення. На нашу думку, майстерне володіння влучним і точним словом 
дозволило письменниці виразніше змоделювати характери її персонажів, вибудувати неповторний 
художній світ. Це дає підстави вважати обрану для дослідження наукову проблему новою й актуальною. 
Мета статті − дослідити авторські особливості використання засобів і прийомів афористичного письма. 
Завдання дослідження:  
− аналіз художніх текстів Наталени Королевої із позиції реалізації в них афористичного 

узагальнення думки; 
− з’ясування, яким чином доречно застосовані влучні слова допомагають поглибити характери 

літературних героїв, відтворити особливий художній світ.  
Виклад основного матеріалу. Як відомо, афористика є мистецтвом узагальнення життєвого досвіду та 

оформлення його у вигляді афоризмів. На думку Н. Шарманової, афоризми підсумовують властивості різних 
індивідуальних подій, створюючи глобальний образ цілісного світу, свого роду схему світобудови [3]. 
Безсумнівно, вказані особливості характерні для творчої манери Наталени Королевої як майстерного стиліста.  

Мова творів письменниці виразна, гнучка, багата на різноманітні засоби словотворчого увиразнення, 
тропи та синтаксичні фігури. Така мовностилістична особливість яскраво виявилася в євангельсько-
апокрифічній повісті "Quid est veritas?" ("Що є істина?"). Афористичною, власне, є вже сама назва-
цитата, смисловий ключ до розуміння твору. За Св. Письмом, саме з такими словами римський 
прокуратор звернувся до Христа (Іван., 18, 38). Формулюючи вічне питання в назві повісті, авторка дає 
на нього парадоксальну відповідь у своєрідному епілозі. Пройшовши через складні життєві 
випробування, Понтій Пілат так і не зміг вирішити епохальну проблему людства: "– Що є Істина? Ні, 
люди добрі, я цього не знаю! Я знаю лише те ... що Істиною не є!.." [4: 131]. А. Королькова вважає 
головним в афоризмах – думку, парадоксальну, суперечливу, яка розкриває певну відносність 
загальноприйнятих істин [5]. Саме ця особливість афоризмів виразно відбилась у Пілатових словах, що 
стали своєрідним підсумком багатолітніх пошуків невловимої істини.  

Крім того, влучні, лаконічні та водночас багатопланові авторські характеристики персонажів 
дозволяють заглибитися в їх внутрішній світ. Так, письменниця нарікає Пілата приятелем 
справедливості. Підкреслимо – приятелем, а не другом. За словником, приятель – людина, з якою хто-
небудь перебуває в дружніх, товариських стосунках; близький знайомий [6: 1141]. Слово "друг" 
уживається у двох значеннях: 1) особа, зв’язана з ким-небудь дружбою, довір’ям, відданістю; 
2) прихильник, захисник кого-, чого-небудь [6: 329]. Як бачимо, на початку твору Н. Королевої 

                                                 
1 Винятком є хіба що поодинокі статті О. Микитенка [1] та Н. Бічуї [2]. 
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прокуратор лише "близький знайомий" справедливості, а не щирий прихильник і захисник її. Отже, 
точно дібране слово є додатковим засобом характеристики неоднозначної й суперечливої натури 
персонажа.  

Називаючи Йосифа Ариматейського аргонавтом духу, авторка підкреслює прагнення героя пізнати 
істину, адже вічне питання "Quid est veritas?" завжди тривожило його душу. Своє "золоте руно" чи, 
власне, сенс буття Йосиф віднаходить у Слові Христовім. Можливо, згадана ремінісценція має ще один 
план сприймання: як відомо, у ранньохристиянських пам’ятках Спаситель часто зображувався у вигляді 
ягняти. Наталена Королева неодноразово зверталася до образу агнця Божого (згадаймо хоча б повість 
"Сон тіні", легенду "Володимирове срібло", оповідання "Християнин"), тому й визнання Йосифа 
"аргонавтом" (духу!) навряд чи випадкове.  

Зазначимо ще таку цікаву особливість творчої манери письменниці, що якнайповніше відбилася в 
повісті "Quid est veritas?": нерідко й самі персонажі точно та влучно формулюють власні думки. При 
цьому Наталена Королева не відступає від правди життя: у змодельованому нею світі афористично 
мислять саме ті герої, чий інтелектуальний рівень дозволяє це робити. Передусім, ідеться про сім’ю 
прокуратора: члени його родини представляли найосвіченішу верству суспільства, тому їх потяг до 
філософського осмислення навколишньої дійсності видається цілком правомірним.  

Так, pater familias дорікає самому собі за прояви слабкості духу: "Справедливість-бо гніву не знає і 
знати його не сміє! Вона вимагає, щоб і самому собі сказати правду, хоча б і терпку" [4: 28]. Цим висловом 
авторка вкотре підкреслює одну із провідних рис свого героя – постійне прагнення до справедливості. З 
іншого боку, прокураторова сентенція близька до відомого латинського виразу: "Юпітере, ти гніваєшся, 
отже, ти неправий", і таке своєрідне перегукування, на нашу думку, є додатковим штрихом, що підкреслює 
приналежність головного героя твору до панівного римського етносу.  

Засоби афористичного письма допомагають Н. Королевій відтворити і складний душевний злам 
Клавдії Прокули, котра добровільно обирає самотність: "Щастя потребує широкого простору, бо його 
ледве вміщає людське серце. Жалобі ж та смуткові тісно й у всесвіті. Бо сум безмежний, як безмежні ці 
блакитні пустелі, небо й море..." [4: 120].  

Дружина прокуратора пережила життєве фіаско, і такі невеселі підсумки гіперболізовано відбивають 
усю глибину її відчаю. Етапності моменту в біографії героїні відповідає доречно обрана форма 
афоризму, що сприяє кращому осмисленню пройденого Клавдією шляху й водночас виступає засобом 
психологізму. В аналізованому тексті цей засіб відіграє подвійну роль: з одного боку, виступає 
своєрідним пуантом, а з другого, – є проекцією на психологічний стан Прокули.  

У злощасній родині Понтіїв лише юний Кай, син Пілата, знаходить сенс буття, відчувши в собі голос 
рідної землі. У думках героя помітні мотиви, суголосні з проблематикою автобіографічної прози 
Наталени Королевої2: "Так, не тільки рослини тримаються корінням землі! В неї вросло також і невидиме 
"коріння" людини. Мало хто може вирвати його цілком, навіть і тоді, коли виплекано його на чужій 
землі" [4: 76]. У цих словах повістярка втілила своє ідейно-естетичне кредо, про що свідчить її власна 
творчість, виплекана на чужій землі. Отже, навіть у релігійному творі через символічний образ авторка 
проголошує ідею нероздільної єдності кожної людини з материзною.  

Зрештою, все це разом дає ще ось такий ефект: кожен із головних персонажів повісті уособлює певне 
значуще поняття: Пілат – справедливість, Йосиф – мудрість, Кай – зв’язок людини зі своїм "корінням" 
тощо. Тож різнопланове використання цих елементів, зумовлене ідейним задумом, є одним із вагомих 
засобів підкреслити типовість.  

Такий спосіб мислення Н. Королевої – одна з провідних рис її творчого почерку. Згадаймо для 
прикладу збірку екзотичних творів "Інакший світ". В апокрифічній легенді "Чайка" порушується 
філософська проблема відповідальності людини за свої вчинки. Герої легенди – Архистратиг Михайло та 
Янгол Великої Ради виступають вічними суддями, вирішуючи подальшу долю загиблих воїнів. 
Архистратиг супроводжує непорочні душі до раю, Янгол забирає тих, що вмерли з любові до інших, "бо 
ж любов – це певний ключ до брами райської" [7: 178].  

Свого часу критик П. Ісаїв назвав твори Н. Королевої наскрізь пройнятими духом жертви з любові до 
ближнього3 [8: 53]. Це зауваження буде слушним і в даному випадку, бо євангельський заклик "люби свого 
ближнього, як самого себе!" [Марк., 12, 31] проголошується практично в кожній книжці письменниці.  

Герой оповідання "Центуріон" – приречений на смерть папа Марцел відмовляється від єдиного шансу 
на порятунок. Молодому римському воїнові, ладному загинути замість глави церкви, священик розважно 
відповідає: "…за свою правду куди легше вмерти, як довго жити для неї чинно" [7: 118]. За точним 
авторським спостереженням, доблесна смерть при всьому трагізмі – все-таки мить, на яку, можливо, 
легше знайти сили й мужність (особливо коли йдеться про центуріона, звиклого до постійного ризику), а 

                                                 
2 Маємо на увазі автобіографічні повісті "Без коріння" та "Шляхами й стежками життя". 
3 Ідеться про збірку євангельських оповідань "Во дні они". 
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ось дотримуватися своїх принципів протягом усього життя зовсім не просто. Отже, глибока думка, 
оформлена у вигляді парадоксу, підкреслює цінність праведного існування. 

Оповідання "Дев’ята" присвячене пам’яті юної християнки Наталени, котра за віру заплатила 
найвищу ціну. Авторка переконана: навіть у смерті дівчина виходить переможницею. Своє захоплення 
подвигом Наталени письменниця висловила у формі максими: "Кров, пролита за вічну ідею, – 
невмирущий заклик для живих…" [7: 168]. Н. Королева наголошує на тому, що й через багато років після 
смерті героїні її подвиг надихає нащадків; для справжніх християн Наталена жива й досі.  

Потяг до афористичного оформлення думки знайшов свій вияв і у збірці "Легенди старокиївські". 
Так, героїня однойменного твору Свангільд-князівна – сестра вікінгів Кия, Щека й Хорива – журиться в 
занесеному снігом білому, студеному краї [9: 483]. Красуня мріє про незнану далеку сторону, про зустріч 
із "соняшним лицарем" [9: 483]. Палке дівоче бажання тепла й кохання письменниця відтворює за 
допомогою висхідної градації: "Без сонця – нема весни, нема дня, нема життя!.." [9: 483]. Трикратне 
заперечення, звичайно, акцентує на значимості небесного світила – необхідної передумови людського 
існування. На метафоричному ж рівні сонце сприймається як утілення людського щастя й кохання 
(недаремно ж Свангільд-Либідь мріє саме про "соняшного лицаря"). 

Героїня легенди "Таврійська бай" – юна амазонка Талестрис переживає глибоке почуття. У момент 
найвищого емоційного зворушення дівчина вперше в своєму житті плаче. Не розуміючи, що з нею 
відбувається, амазонка думає про кров. "Але сльози – кров серця – прозора й безбарвна. Крізь неї можна 
бачити світ і життя, що пролітає все далі вперед, полишаючи сумні згадки про радісне минуле. Так: 
сльоза – кров серця, солона, як кров, бо ж як кров є вона, мов посвятна сіль, безкровна офіра на вівтарі 
життя…" [9: 465]. Майстерно застосовуючи афористичні засоби, письменниця тонко відтворює 
збентеження в дівочій душі. На наших очах войовнича воїтелька, звикла до кровопролиття, 
перетворюється на ніжну закохану наречену. Невипадкові тут і образи вівтаря та офіри, адже Талестрис – 
жрекиня богині Артеміди, тому метафора "безкровна офіра на вівтарі життя" цілком доречна.  

Одним із найяскравіших у збірці "Легенди старокиївські" є образ Пана – давньогрецького бога лісів, 
мисливців та пастухів. Цей персонаж з’являється в кількох творах: "Таврійська бай", "Еклога", 
"Володимирове срібло". Письменниці вдалося створити багатопланову постать героя, який живе в 
ідилічному єднанні з природою. Глибшому сприйманню характеру знову ж таки допомагає афористична 
форма висловлення думки. У легенді "Еклога" Пан, міркуючи над швидкоплинністю життя, приймає 
неминучість смерті без страху й жалю: "Помру. Як вгасне радість в моєму серці. Бо ж без радості нема 
щастя. А життя є бажанням щастя" [9: 467]. Ці прості слова – заклик до оптимістичного світосприйняття. 
Епіфора та парцеляція акцентують увагу читачів на значимих думках не тільки для героя, а й для самої 
авторки, котра, попри всі життєві негаразди, вміла зберігати радість у своєму серці. 

Письменниця вводить сміливий епізод: захоплений ідеями християнства, Пан приймає хрещення. Цей 
вчинок не виглядає алогічним, надуманим. Наталена Королева обґрунтовує дії свого персонажа: 
спочатку той зацікавився піснями вигнанців, котрі славили невідоме йому ягнятко: "Але ж про це 
Ягнятко співають, що він – з правіку охоронець отар, – його не знає?" [9: 467]. Поступово роздуми над 
життям і блага вість про Пастиря доброго приводять язичницького бога до християнства.  

У легенді "Володимирове срібло" Пан навертає до праведної віри князя Володимира і вручає йому 
тризуб, закликаючи поставити на варті держави Гармонію, Силу й Любов. Пастуший бог наголошує: "...і 
поки зневажатимуть жінку, – все будуть рабами. Як вчинок варварський – зневага старості, так вчинок 
рабський – зневага жінки..." [9: 480]. У цитованому висловлюванні яскраво відтворені феміністичні 
погляди письменниці. Доречно застосована антитеза підкреслює провідну думку: суспільство, що не 
поважає жінку, ніколи не буде по-справжньому вільним. 

У прозі Н. Королевої простежуються традиційні для давнього письменства афористичність, а також деякі 
характерні прийоми й засоби. Розглянемо, наприклад, парадокс із легенди "Нерушима стіна": "Не буря 
ненависті дає перемогу. Дух переможний – є спокій і гармонія. Вони опанують завжди безлад і хаос" [9: 583]. 
У змістову основу висловлювання, граматично оформленого у вигляді складного синтаксичного цілого, 
покладено контекстуальне протиставлення між ненавистю, безладом та хаосом, з одного боку, і спокоєм та 
гармонією – з іншого. Проте в Наталени Королевої ці поняття подаються не як взаємовиключні, а як різні 
сторони буття. Крім того, на нашу думку, саме від повчальних традицій давньої літератури бере свій початок і 
дидактизм письменниці, що виразно проявився і в її серйозній афористичній спадщині.  
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Загалом 

доречно вжиті влучні вирази у прозі Наталени Королевої поглиблюють ідейний зміст та емоційний план; 
виступають додатковим засобом образотворення й типізації; допомагають відтворити історичний 
колорит певної епохи. Безсумнівно, неповторний набуток письменниці є вагомим внеском у розвиток 
вітчизняної афористики, тому є потреба в подальшому студіюванні інших творів Наталени Королевої. 
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Голубовская И. В. Наталена Королева и развитие украинской афористики. 

В статье рассматривается литературное наследие украинской писательницы Наталены Королевой с 
точки зрения использования ею разнообразных средств афористического письма. На примере анализа 
повести "Quid est veritas?", сборников "Иной мир" и "Легенды старокиевские" выяснено, что уместно 
использованные точные выражения в прозе Наталены Королевой углубляют идейное содержание и 
эмоциональный план; выступают дополнительным средством образотворчества и типизации; 

помогают создать исторический колорит определенной эпохи. 

Ключевые слова: украинская афористика, афористическое письмо, эмоциональный план. 

Holubovska I. V. Natalena Koroleva and the Development of the Ukrainian Aphoristics. 

The article highlights the literary heritage of the Ukrainian writer Natalena Koroleva from the point of view of 
the usage of various aphoristic means. It is found out on the example of the story "Quid est veritas?" and such 

collections as "Another World" and "The Ancient Kyiv Legends" that appropriately used accurate expressions in 
the prose by Natalena Koroleva deepen the ideological content and the emotional plan which are the additional 

means of creating the image and typization; help to recreate the historical coloring of a definite epoch. 

Key words: Ukrainian aphoristics, aphoristic writing, emotional plan. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАТА В ДІАЛОГІЧНИХ ФРАГМЕНТАХ  
(НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті наведено короткий аналіз особливостей реалізації категорій комунікантів, зокрема адресата, 
в діалогічному мовленні. Автор визначає основні особливості діалогічного спілкування в англомовному 
дискурсі по відношенню до об’єкта мовлення та з’ясовує межу смислового сприймання та концентрації 

уваги у слухача шляхом визначення частотності вживання діалогів із різною кількістю реплік. 

Ключові слова: мовленнєвий акт, правила комунікативного співробітництва, адресант, адресат, межа 
смислового сприймання адресата. 

Постановка проблеми. На сьогодні важливим питанням взаємостосунків між людьми є питання 
комунікацій між ними. Проблема культури спілкування набуває, як ніколи, великого значення з огляду 
на інтенсивність розвитку міжнародних та міжособистісних зв'язків різних країн світу. Тому 
актуальність дослідження обумовлена загальною тенденцією розвитку сучасних лінгвістичних 
досліджень на всебічне розкриття прагматичного аспекту мовлення загалом, а також перспективою 
вивчення мовленнєвих актів у сучасній англійській мові. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед лінгвістів, які досліджували процес спілкування, 

його структуру, види, особливості і мовленнєві акти, праці Н. Арютунової, Л. Васильєвої, Д. Вегенера, 
Й. Дітмана, Т. ван Дейка, М. Нікітіна, Дж. Остіна, К. Пайка, Г. Почепцова, Дж. Серля, І. Сусова, З. Харіса 
та інших мають найвагоміший вплив на розвиток сучасної науки. Фокус на комунікативному аспекті 
вивчення дискурсу, зокрема визначенні категорій комунікантів, зосереджують П. Браун, Т. Ларіна, 
С. Левінсон, Дж. Ліч, І. Стернін та інші.  
Основна мета цієї роботи полягає в аналізі особливостей реалізації категорій комунікантів, зокрема 

адресата, в діалогічному мовленні, для досягнення чого передбачається вирішити такі завдання: 
визначити основні особливості діалогічного спілкування в англомовному дискурсі по відношенню до 
об’єкта мовлення; проаналізувати правила комунікативного співробітництва і визначити межу 
смислового сприймання та концентрації уваги у слухача шляхом з’ясування частотності вживання різних 
діалогів, що відрізняються за кількістю реплік. 
Виклад основного матеріалу. Важливою рисою будь-якого виду мовленнєвого спілкування є те, що 

воно включає в себе мовленнєвий акт. У типовій мовленнєвій ситуації, яка містить мовця, слухача та 
висловлювання мовця, з висловлюванням пов’язані найрізноманітніші види актів. Спілкуючись, мовець 
приводить в рух мовний апарат, вимовляє звуки. В цей же час він виконує інші акти: інформує слухачів 
або викликає в них роздратування чи нудьгу. Також мовець здійснює акти, які полягають в згадуванні 
тих чи інших осіб, місць тощо. Крім того він стверджує або запитує, віддає команду або робить доповідь, 
вітає або застерігає, тобто виконує мовленнєвий акт [1]. 

Передумовою здійснення мовленнєвого акту є, по-перше, наявність двох осіб – партнерів по 
комунікації: мовця, тобто відправника мовленнєвого повідомлення, та слухача, тобто адресата 
повідомлення, які виступають у певних соціальних ролях; по-друге, наявність соціального фонду знань і, 
по-третє, наявність певного предмету мовленнєвої комунікації. 

Тому теорію мовленнєвих актів можна розглядати як логіко-лінгвістичну теорію, яка вивчає 
прагматику та структуру МА як одиниць мовної комунікації та мовної діяльності загалом [2]. Теорія 
мовленнєвих актів розглядає в якості основних одиниць людської комунікації не окремі слова чи навіть 
речення, як було зазначено раніше, а багатопланові у своїй структурі певні мовленнєві дії (локутивні 
акти), які виступають в якості носіїв певних комунікативних задач (т. б. в функції іллокутивних актів) і 
спрямованих на досягнення певних ефектів (т. б. в функції перлокутивних актів). 

Типовим завданням мовленнєвого акту є вплив на думки адресата, коли той інтерпретує 
висловлювання мовця. Водночас спільні властивості мовленнєвих актів – це властивості кооперативної 
усвідомленої і розумної взаємодії декількох суб'єктів. 

Незалежно від типу МА (асертив, комісив, експресив, директив чи декларація), можна виділити такі 
їх етапи: 1) докомунікативний – на якому виділяються ситуаційний і мотиваційний фактори, мовленнєва 
інтенція (намір), вся внутрішня мисленнєва підготовка висловлювання; 2) комунікативний 
(матеріалізація підготовленого висловлювання та сприйняття висловлювання слухачем); 
3) посткомунікативний (відповідь співрозмовнику, нове висловлювання чи певна дія або її відсутність) 
[3]. З огляду на аналіз реалізації категорії адресата в англомовному дискурсі, а саме визначення межі 
смислового сприймання слухача, нас зацікавив другий етап мовленнєвого акту, зокрема процес 
сприйняття висловлювання слухачем. Звичайно, на досліджуваний процес безпосередньо впливають 
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правила виводу непрямих і прихованих смислів висловлювання; вплив висловлювання на емоційний 
стан, погляди і оцінки адресата, а також на його вчинки; форми мовленнєвого спілкування 
(інформативний діалог, дружня бесіда, сварка, суперечка тощо); оцінка мовцем загального фонду знань, 
інформативності, характеру та інтересів співрозмовника, а також дотримання правил комунікативного 
співробітництва. 

Загальновідомо, що для діалогу є необхідними правила ведення розмови, які зводяться до наступного: 
створене максимально зрозумілим і послідовним, та відповідаючи темі розмови, повідомлення подається 
певними порціями. Це є суттєвим і обов'язковим з огляду на те, що при його порушенні ускладнюється 
процес порозуміння між комунікантами. Наприклад: 

"Can you tell us if there is a farm near here where we could stay the night? I’ve gone lame." 
"There’s only our farm near, sir." 
"And where is it?" 
"Down here, sir." 
"Will you show us the way?" 
"Yes, sir." [4: 174] 
Наведена розмова відбувається між двома співрозмовниками. Наміром одного з них є розпитати 

іншого про ферму, де б він із товаришем міг зупинитися. Наміром його співрозмовника є заповнити 
інформаційну лакуну першого, тобто повідомити йому про те, що його цікавить. Це повідомлення 
подається порціями: спочатку другий мовець повідомляє, що є лише одна ферма недалеко, а пізніше 
уточнює її місцезнаходження. 

У лінгвістичних дослідженнях питанню порційного подання інформації надається особлива увага. 
Так, наприклад, в 1975 році американський аналітик Г. Грайс сформулював принцип кооперації, до якого 
входять чотири максими. Зокрема максима повноти інформації (англ.: the maxim of quantity) пов’язана з 
дозуванням інформації, необхідної для мовленнєвого акту. За нею висловлювання має містити не менше 
і не більше інформації, ніж вимагається [5]. Тобто висловлювання має бути досить інформативним, не 
занадто довгим та не дуже коротким. Для покращення сприйняття інформації адресатом, мовець повинен 
прагнути повідомити саме необхідну інформацію. 

Сучасні лінгвісти А. Загнітко та І. Доманчева підкреслюють, що для різних видів мовленнєвої діяльності 
суспільство формує певні правила їх здійснення, тому є особливі правила ведення мовлення, які вони 
поділили на правила для мовця та слухача. З огляду на те, що діалогічне мовлення носить двосторонній 
характер, тобто співрозмовники по черзі виконують ролі мовця та слухача, обом комунікантам варто 
дотримуватись правил комунікативного співробітництва [3]. Одним із таких правил є те, що мовець повинен 
пам’ятати, що межа смислового сприйняття і концентрації уваги у слухача – обмежена. 

У нашій статті ми вирішили дослідити, на скільки великою може бути межа смислового сприймання 
у комунікантів при діалогічному мовленні, тобто частотність вживання різних діалогів, що відрізняються 
за кількістю реплік в англомовному дискурсі. 

Нами були проаналізовані твори 7 американських та англійських авторів XX століття: J. Collins, 
L. Colwin, J. Galsworthy, J. Green, W. Holden, W. Maugham and E. Segal. Дослідження проводилось на 
матеріалі прикладів діалогів, виписаних із перших п’ятдесяти сторінок творів. Метою дослідження є 
з’ясувати частотність вживання діалогів, що складаються з різної кількості діалогічних єдностей. 
Результати дослідження наведені в таблиці (Табл. 1). 

Отже: колонка 1 містить порядковий номер; колонка 2 – імена авторів, художні твори яких були 
використані для вибірки прикладів; пункти: "Всього", "Середня кількість діалогів" та "Частота вживання у %"; 
колонки 3, 4, 5 і т.д. – кількість діалогів, відповідно з однією, двома, трьома і т. д. діалогічними єдностями. 

Проведений нами аналіз складався з двох етапів. Перший етап – визначення середньої кількості 
діалогів, що складаються із 1, 2, 3, 4 і т. д. діалогічних єдностей (лінія 9). Щоб підрахувати середню 
кількість вживання діалогів із різною кількістю діалогічних єдностей (ДЄ), ми використали елементи 
статистичного аналізу, зокрема скористались формулою: 

i

n

n

xxx
x ∑ +

=
)...( 21 ,  

де x  – середня кількість діалогів, що мають n діалогічних єдностей, х1 – кількість діалогів, що мають 
n ДЄ, з першої книжки, х2 – кількість діалогів, що мають n ДЄ, з другої книжки, і т. д.; ni – число авторів, 
художні твори яких були використані для дослідження. 

Спочатку обрахуємо середню кількість діалогів, що містять одну діалогічну єдність ( x 1). У цьому 
випадку х1 – кількість діалогів, що мають одну ДЄ, з першої книжки, х2 – кількість діалогів, що мають 
одну ДЄ, з другої книжки, і т.д.: 
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Аналогічно ми визначаємо середню кількість діалогів, що складаються з двох ДЄ ( 2x ), трьох ДЄ ( 3x ) 

і т. д. аж до 26x  – максимальна кількість діалогічних єдностей, із якої складався діалог у текстах, що 
досліджувались (лінія 9).  

Знаючи середню кількість діалогів, що складалися з однієї, двох, трьох і т. д. діалогічних єдностей, ми 
можемо визначити частоту вживання діалогів із різною кількістю ДЄ, в чому і полягає мета другого 
етапу нашого дослідження.  

Для визначення частоти вживання діалогів з різною кількістю реплік ми скористались формулою:  

%% n

nзаг

y

xx =
100

,  

де загx  – загальна кількість діалогів, що складаються з однієї, двох, трьох і т. д. ДЄ, тобто сума 
діалогів із діалогічними єдностями від однієї до двадцяти шести: 

загx = 1x  + 2x  + ...+ nx ,  

загx = 2,86+3,29+1,57+2,86+2,14+2,14+0,43+0,43+0,86+0,57+0,43+0,57+0,29+0,29+0,14+0,14+0+ 
+0,29+0+0,14 = 19,44;  

nx  – середня кількість вживання діалогів з n – кількістю ДЄ; %ny  – частота вживання діалогів з n – 

кількістю ДЄ в процентах.  
Отже, обчислимо частоти вживання діалогів з кількістю ДЄ від 1 до 26 в процентах.  

7114
4419

100862
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,
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% =⋅=y %. 

Частота діалогів, що складаються з однієї діалогічної єдності – 14,71%. 
Аналогічно обраховувались частоти вживання діалогів з двома, трьома і т. д. аж до діалогів, що 

складаються з двадцяти шести діалогічних єдностей. Обчислені нами цифри наведені в таблиці, лінія 10. 
Проведені обчислення дали нам змогу намалювати діаграму частоти вживання діалогів із різною 

кількістю діалогічних єдностей (Рис. 1).  

ДІАГРАМА ЧАСТОТ ВЖИВАННЯ ДІАЛОГІВ, 
ДО  СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДИТЬ РІЗНА КІЛЬКІСТЬ ДІАЛОГІЧНИХ ЄДНОСТЕЙ

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

 
Рис. 1. Діаграма вживання діалогів, до складу яких входить різна кількість ДЄ. 

1 – частота вживання діалогів з 1 ДЄ (14,17 %); 
2 – частота вживання діалогів з 2 ДЄ (16,92 %); 
3 – частота вживання діалогів з 3 ДЄ (8,08 %) і т. д. 
Висновки. Отже, можемо побачити, що найчастіше зустрічаються діалоги, які складаються не 

більше, ніж із шести діалогічних єдностей (1ДЄ – 14,72 %; 2ДЄ – 16, 93 %; 3ДЄ – 8,08 %; 4ДЄ – 14,72 %; 
5 та 6ДЄ – 11,01 %). Діалоги, які містять більше діалогічних єдностей, наприклад 7, 8 і т. д. 
зустрічаються рідше (див. таблицю та діаграму), тобто їх процентне відношення: 76,47 % до 23,51 %. 
Таким чином, оскільки межа смислового сприймання та уваги у слухача обмежені, діалоги, що містять 
багато діалогічних єдностей, зустрічаються рідко. 

Вивчення особливостей реалізації текстових категорій адресата і адресанта в діалогічних фрагментах 
має практичне значення для викладання курсу прагматики при вивченні теми "Мовленнєвий акт", 
теоретичної граматики при вивченні теми "Прагматичний аспект речення", методики викладання 
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англійської мови при вивченні теми "Навчання діалогічного мовлення" та при проведені практичних 
занять з англійської мови при навчанні формування умінь і навичок діалогічного мовлення. 
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Захарчук Н. В. Реализация категории адресата в диалогических фрагментах  
(на примере англоязычного дискурса). 

В статье приведен краткий анализ особенностей реализации категорий коммуникантов, в частности 
адресата, в диалогической речи. Автор определяет основные особенности диалогического общения в 
англоязычном дискурсе по отношению к объекту речи и выясняет границу смыслового восприятия и 

концентрации внимания у слушателя путем определения частотности употребления диалогов с разным 
количеством реплик. 

Ключевые слова: речевой акт, правила коммуникативного сотрудничества, адресант, адресат,  
предел смыслового восприятия адресата. 

Zakharchuk N. V. The Implementation of the Addressee Category in the Dialogue Fragments  
(on the Example of the English-Language Discourse). 

The problem of the communication culture acquires the great meaning as never before taking into account the 
intensity of the development of international and interpersonal connections of different countries of the world. 

The author conducts the analysis of peculiarities of the realization of the communicants’ categories, particularly 
addressees, in dialogic speech, which achievement requires solving the following tasks: to determine basic 

peculiarities of the dialogic communication in the English-language discourse in relation to the speech object; 
analyze the rules of the communicative cooperation and define the threshold of the semantic perception and the 
attention concentration at the listener by means of finding out the frequency of usage of the different dialogues, 
which are differed by the quantity of remarks. It is emphasized that the main feature of any type of the language 
communication is that it includes speech act. In the typical speech situation, which contains a speaker, a listener 

and the speaker’s expressions, the expression is connected with different types of acts. During the 
communication, a speaker sets in the motion articulation organs and utters sounds. At the same time he /she 

performs other acts: informs the listeners or causes the irritation or boredom at them. Also the speaker performs 
acts, which include remembering of these or those persons and places etc. The author thinks that the study of 

peculiarities of realizing textual categories of addresses and addressers in the dialogic fragments has the 
practical meaning for teaching the course of pragmatics at studying the topic ''Language Act'', theoretical 
grammar at studying the topic ''Pragmatic Aspect of the Sentence'', the methodology of teaching English 

language at studying the topic ''Teaching Dialogic Speech'' and at conduction of practical tasks in English 
during the formation of skills and habits of the dialogic speech.  

Keywords: speech act, rules of communicative cooperation, sender, addressee,  
the addressee’s semantic perception limit. 
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ІМЕННИКИ RIHTÆRE І SCHAFFÆRE У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ:  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ 

У пропонованій статті розглянуто проблеми історичного словотвору німецької мови, а саме 
досліджено семантичні та функціональні особливості іменників на -er, які позначають осіб чоловічої 
статі, на прикладі двох частотних лексем – rihtære и schaffære. Встановлено розвиток семантики 

дериватів, особливості їх перекладу українською на матеріалі лексикографічних джерел і автентичних 
текстів різних типів і жанрів, визначено вплив жанрового чинника на значення лексем у 

середньоверхньонімецькій мові. 

Ключові слова: середньоверхньонімецька мова, історичний словотвір, номінація осіб,  
семантичний аналіз, лексико-семантичний варіант, способи перекладу. 

Попередні зауваження. Дослідження номінації особи є актуальним для лінгвістичних розвідок на 
матеріалі багатьох мов за допомогою різноманітних підходів та методик [1; 2]. Ця ономасіологічна група 
привертає увагу вчених, які проводять наукові розвідки на окремому мовно-історичному зрізі німецької 
мови, а саме – середньоверхньонімецькому (далі – свн.), який охоплює значний часовий період – від 1050 
до 1350 рр. [3; 4; 5]. Свн. найменування чоловіків (далі – НЧ), утворювані за допомогою суфікса -er, 
репрезентують досить потужну групу лексем, тому детальне вивчення їх семантичних і функціональних 
особливостей, а отже й особливостей їх перекладу, є актуальним.  

До завдань цієї розвідки належить дослідження розвитку семантики НЧ на -er, особливостей їх 
функціонування і перекладу в автентичних свн. текстах на прикладі двох лексем – rihtære 'суддя' і schaffære 
'розпорядник', оскільки вони є одними із найчастотніших похідних найменувань чоловіків у свн. мові.  

Джерелами матеріалу дослідження є тритомний словник свн. мови М. Лексера [6], який відображає 
її цілісну систему й висвітлює стан свн. мови, і писемні пам’ятки різних типів і жанрів цього періоду 
(релігійні тексти [7; 8], куртуазно-лицарський епос [9], грамоти [10; 11]), які репрезентують писемне 
мовлення аналізованого мовно-історичного періоду.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження.  
Особливість свн. періоду полягає у тому, що саме в цей час були наявні численні діалекти [10: 279] і 

тому єдиної літературної норми у сучасному розумінні, єдиних правил написання пам’яток у свн. період 
ще не існувало. Л. М. Ягупова [3: 55] зауважує, що термін 'середньоверхньонімецька мова' – це збірне 
поняття для групи діалектів свн. періоду, оскільки усі пам’ятки, зокрема й епічні, містять ознаки певних 
діалектів. Цей факт підтверджує розлога графічна варіативність написання однієї й тієї ж самої лексеми, 
навіть в одному тексті, пор.: rîcher, rihtære, rеhtеr [9]. 

Писемна німецька мова бере початок у свн. період, а типологія текстів стає набагато ширшою, ніж у 
попередній давньоверхньонімецький період. Релігійні пам’ятки, спрямовані на поширення християнства, 
відомі здавна, тож характерні для всього досліджуваного періоду. Високе Середньовіччя, ключовий етап 
Середніх віків, представлений героїчним і куртуазно-лицарським епосами, які набувають у цей час 
значного розвитку. Грамоти є новим типом тексту, що з’явився саме у свн. період. Вони притаманні 
останньому етапу розвитку свн. мови і містять нові утворення, у т. ч. і на позначення чоловіків 
(найменування нових професій, нові засоби словотвору тощо). 

Органічне поєднання словникового і текстового матеріалу у дослідженні історичного словотвору, 
особливо з позиції семантики, є абсолютно доцільним, оскільки це дає можливість виявити не тільки всі 
значення лексеми, якщо вона є полісемантичною, але й проаналізувати продуктивність функціонування й 
особливості перекладу кожного з її значень у текстах.  

Розвиток системи номінації чоловіків спостерігається, передусім, на рівні семантики. В основі 
функціонування різних мов, як продукту метафоричного утворення, лежить полісемія [13: 184] і 
німецька мова не є винятком. Дослідження тільки словникових одиниць не дає можливості визначити, 
яка семантика була притаманна для слова у той чи інший період розвитку мови. Словник фіксує всі 
можливі значення лексеми, хоча великою проблемою при укладенні словника є саме те, що у 
полісемантичних словах через генералізацію семантичного розподілу не визначено і не виокремлено 
маленькі значення слова, які може конкретизувати тільки текст.  

Іменники rihtære і schaffære зафіксовані як у словнику свн. мови М. Лексера [6: 431, 622], так і в 
писемних різножанрових пам’ятках цього періоду. Вони є морфологічно і семантично вмотивованими 
лексемами з суфіксом -er на позначення агенса, словотвірні бази яких – дієслова rihten 'судити' і schaffen 
'творити, робити, наказувати' – вказують на конкретний (професійний) або загальний вид діяльності 
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чоловіка, пор.: rihtære 'суддя, упорядник' (← rihten 'судити'), schaffære 'розпорядник' (← schaffen 
'творити, робити, наказувати').  

У релігійних текстах обидва іменники зафіксовані не часто – 3 і 2 слововживань відповідно. Скоріше, 
це зумовлено змістовною спрямованістю релігійних пам’яток, оскільки вони втілюють спілкування 
середньовічної людини з Богом, до якого зверталися зі словами vater або herr, тому найбільш типовими 
для таких свн. текстів є прості невмотивовані іменники на позначення чоловіка – vater 'Отець (Господь)', 
herr 'Господь', bruoder ' (духовний) брат', передусім, чернець або чоловік, що належав до вірян взагалі 
або до певного релігійного ордену.  

У куртуазному епосі зустрічається тільки іменник rihtære  (6 слововживань). Варто зауважити, що 
незважаючи на досить великий обсяг аналізованих пам’яток, відносно невелику кількість похідних 
іменників на позначення чоловіків можна пояснити тим, що куртуазно-лицарський і героїчний епоси 
визначають численні позитивні якості чоловіків-героїв і негативні якості їх ворогів, але на тлі розмаїття 
зовнішніх форм, можна спостерігати помітну одноманітність внутрішнього змісту творів. Як наслідок – 
повторювання одних і тих самих НЧ, зокрема таких, що позначають соціальне положення і діяльність 
особи чоловічої статі.  

Cаме у грамотах аналізовані похідні найменування чоловіків є найчастотнішими лексемами – rihtære  
(184 слововживань), schaffære (100 слововживань). Це можна пояснити насамперед тим, що грамоти 
репрезентують вид правового документу, а головними представниками правосуддя цього періоду були 
суддя (rihtære) і виконавець або розпорядник (schaffære).  

Іменник rihtære. У словнику М. Лексера наведено такі тлумачення цієї лексеми: 1) lenker 
'управляючий', 2) ordner 'розпорядник'; 3) oberherr 'голова'; 4) regent 'регент'; 5) richter 'суддя'; 6) pedell 
'голова' [6: 431]. Безумовно, така багатозначність слова викликає певні труднощі для дослідників і 
перекладачів, тому контекст у цьому сенсі, на відміну від словника, визначає одне, ситуативне значення 
лексеми, оскільки в ньому нівелюється багатозначність і реалізується лише одне значення слова, пор.: 

(1) <...> ez müge dehein rihter nieman ertoeten <...> [7: 12] – 'нехай жодний суддя не вб’є жодної людини'. 
(2) <...> Erhart richttar an der zeit gesessen zw Parzr <...> [10: 77.21] – 'Ерхарт – суддя, який сидів на 

цей час у Порці'. 
(3) Dar vber hab auch wier gebeten hern vlrichen van wolfgerstorf den Lant Rihter / der diser sache hœrer 

vnd rihter was... <...> [11: 3310] – 'Про це також ми просили пана Ульріха фон Вольфґерсдорфа, голову 
земельного суду, який був у цій справі слухачем і суддею...'. 

(4) <...> daz dem der rihter einen anlaiter geb den er vordert <...> [11: 3110] – 'що йому суддя призначає 
того, хто на його вимогу здійснює введення у володіння …'. 

У наведених прикладах іменник rihtære перекладається українською за допомогою повних (приклади 
1, 4) і часткових еквівалентів з уточненнями (приклади 2, 3). 

Варто зауважити, що кожний жанр і стиль історичних писемних пам’яток зумовлює появу того чи 
іншого синоніма певного слова. У грамотах, наприклад, найменування чоловіків у галузі судочинства 
представлено значно більшою кількістю іменників на -er, пор.: rihtære, scheidære, tagedinger, überhœrer 
'суддя'’, kieser 'суддя (третейський суддя, посередник щодо досягнення або збереження миру)', ûʒrihter 
'судовий виконавець'. Останні дві лексеми перекладаються за допомогою комбінованого способу 
перекладу (український еквівалент + описовий переклад), оскільки мова йде про певні професійні 
обов’язки і завдання чоловіка.  

Іменник schaffære. За словником М. Лексера найменування чоловіка schaffære також є 
полісемантичним словом, оскільки має декілька лексико-семантичних варіантів, а саме 1) schöpfer 
'Творець'; 2) anordner 'розпорядник'; 3) aufseher 'наглядач'; 4) verwalter 'управитель (управляючий) 
маєтку'; 5) schaffner 'управитель'; 6) procurator 'розпорядник, уповноважена особа'; 7) zugführer 'той, хто 
керує процесією' [6: 622]. 

Така різноманітність значень свідчить, що однією із основних тенденцій розвитку свн. мови є розширення 
лексичного значення похідних іменників із суфіксом -er і поява нових лексем, які йменують чоловіка за його 
діяльністю, що спричинено економічним і політичним розвитком середньовічного суспільства.  

Жанровий чинник теж вплинув на багатозначність слів, а отже і перекладу похідних НЧ на -er. У 
релігійних текстах, які є найдавнішими з усіх писемних джерел Середньовіччя, іменник schaffære має 
значення 'Творець, Бог' (← schaffen 'творити'), пор.: 

(5) <...> da sprach er: 'Vil lieber schaffer <...>' [8: 7] – 'і тоді він мовив: ''Найулюбленіший Творцю,…''.  
Це найменування зафіксовано двічі в однаковому сполученні 'Vil lieber schaffer', яке є звертанням до 

Бога (Творця). А слово viel, часто уживане у свн. пам’ятках, слугує, у цьому випадку, для підсилення 
всього висловлювання. 

Ключовим суспільним явищем Пізнього Середньовіччя стає розвиток комерційно-правових відносин 
серед людей, що сприяло появі нового типу тексту – грамоти. В них вищеназвана лексема отримує вже 
інший варіант перекладу, а саме 'розпорядник' (← schaffen 'робити, наказувати') [пор. також 5: 207].  
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Дослідники мови свн. періоду Т. Кляйн, Г. Зольмс і К.- П. Вегера [4: 84] зараховують іменник 
schaffære щодо свн. періоду до ідіоматизованих утворень, тобто таких, семантика яких не виводиться в 
межах дериваційних правил, оскільки науковці зафіксували цю лексему в інших текстах у значенні 
'посланець або уповноважений (збоку духовної або світської особи) чоловік', що ще раз підкреслює 
значну роль автентичних писемних пам’яток у дослідженні семантики лексем певного історичного 
періоду розвитку мови.  
Висновки та перспективи дослідження. Отже, семантичний аналіз похідних найменувань чоловіків 

rihtære і schaffære та особливостей їх перекладу на матеріалі лексикографічних джерел і різножанрових 
писемних середньоверхньонімецьких пам’яток виявляє значний вплив навколишнього середовища на 
суто мовні явища, зокрема, на розширення і зміну значень лексичних одиниць, що підтверджує 
взаємозв’язок розвитку мови і суспільства.  

Аналізовані іменники є морфологічно і семантично вмотивованими лексемами з суфіксом -er на 
позначення агенса, зафіксованими у словнику свн. мови як полісемантичні лексеми, окремі значення 
яких можливо уточнити лише в контексті. Жанровий чинник безумовно вплинув на багатозначність слів, 
а отже і на їх переклад. У досліджених автентичних текстах найменування чоловіків rihtære і schaffære 
перекладаються українською за допомогою еквівалентного комбінованого способів перекладу.  

Обсяг статті унеможливлює висвітлення всіх питань, пов’язаних з утворенням і семантичним 
розвитком найменувань чоловіків на -er, тому проблема дослідження особливостей їх творення 
залишається актуальною і надалі.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Теслер О. В. Роль гендерного фактору у творенні назв осіб у французькій мові ХХ століття / О. В. Теслер // 
Науковий вісник. Сер. ''Філологічні науки'' (мовознавство). – Луцьк, 2012. – № 22. – С. 95–100. 

2. Baeskow H. Abgeleitete Personenbezeichnungen im Deutschen und Englischen : kontrastive Wortbildungsanalysen 
im Rahmen des minimalistischen Programms und unter Berücksichtigung sprachhistorischer Aspekte / 
H. Baeskow. – Berlin : Walter de Gruyter, 2002. – 769 S. – (Studia linquistica Germanica, 62). 

3. Ягупова Л. М. Мовно-географічна варіативність системи середньоверхньонімецьких префіксальних 
іменників : [монографія] / Л. М. Ягупова. – Донецьк, 2007. – 605 с. 

4. Klein Th. Mittelhochdeutsche Grammatik / [Klein Th., Solms H.-J. , Wegera K.- P.] – Tübingen : Niemeyer, 2009. – 
Teil III : Wortbildung. – 684 S. – (Mittelhochdeutsche Grammatik). 

5. Ring U. Substantivderivation in der Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. Eine hystorisch-synchrone 
Untersuchung anhand der ältesten deutschsprachigen Originalurkunden / Uli Ring. – Berlin ; New York : Walter de 
Gruyter, 2008. – 581 S. – (Studia Linguistica Germanica ; 96). 

6. Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch : In 3 Bd-n / Matthias Lexer. – Nachdruck der Ausgabe Leipzig 
1872-1878. – Stuttgart : S. Hirzel, 1992. – Bd. 2. – 2050 S. 

7. Berthold von Regensburg. Sælic sint die reines herzen sint [Електронний ресурс] / Berthold von Regensburg. – 
Режим доступу до тексту : http://sps.k12.mo.us/khs/gmcling/bert.htm. 

8. Christine Ebner. Engelthaler Schwesternbuch [Електронний ресурс] / Christine Ebner. – Режим доступу до 
тексту : http://www.uni-giessen.de/gloning/tx/1350engt.htm. 

9. Wolfram von Eschenbach. Parzival [Електронний ресурс] / Wolfram von Eschenbach. – Режим доступу до 
тексту : http://armazi.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/mhd/Parzzival. 

10. Wilhelm Fr. Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300 / Fr. Wilhelm. – Lahr (Baden) : Moritz 
Schauenburg K.-G., 1943. – Bd. 2, 1283-1292, Nr. 565-1657. – 812 S. 

11. Wilhelm Fr. Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300 / Fr. Wilhelm. – Lahr (Schwarzwald) : 
Moritz Schauenburg K.-G., 1963. – Bd. 4, 1297–Ende 13. Jahrhundert, Nr. 25605-3598. – 653 S. 

12. Eggers H. Das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche / Hans Eggers. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1986. – 559 S. 

13. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика : Введение / Дж. Лайонз ; [пер. с англ. В. В. Морозова, 
И. Б. Шатуновского]. – М. : Языки славянской культуры, 2003. –400 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Tesler O. V. Rol' gendernogo faktoru u tvorenni nazv osib u frantsuz'kiy movi XX stolittya [The Role of Gender 
Factor by building Persons' Names in French in the ХХ Century] / O. V. Tesler // Naukovyy visnyk. Ser. 
''Filologichni nauky'' (movoznavstvo) [Scientific Journal. Series ''Philological Sciences'' (Linguistics)]. – Luts'k, 
2012. – № 22. – S. 95–100. 

2. Baeskow H. Abgeleitete Personenbezeichnungen im Deutschen und Englischen : kontrastive Wortbildungsanalysen 
im Rahmen des minimalistischen Programms und unter Berücksichtigung sprachhistorischer Aspekte / 
H. Baeskow. – Berlin : Walter de Gruyter, 2002. – 769 S. – (Studia linquistica Germanica, 62). 

3. Yagupova L. M. Movno-geografichna variatyvnist' systemy seredn'overkhn'onimets'kykh prefiksal'nykh imennykiv 
[Lingual-Geographical Variability of Prefix Nouns in Middle High German] : [monografiya] / L. M. Yagupova. – 
Donets'k, 2007. – 605 s. 

4. Klein Th. Mittelhochdeutsche Grammatik / [Klein Th., Solms H.-J. , Wegera K.- P.] – Tübingen : Niemeyer, 2009. – 
Teil III : Wortbildung. – 684 S. – (Mittelhochdeutsche Grammatik). 



О. А. Карасенко. Іменники rihtære і schaffære у середньоверхньонімецькій мові:  
лексико-семантичний та перекладацький аспекти 

 243 

5. Ring U. Substantivderivation in der Urkundensprache des 13. Jahrhunderts. Eine hystorisch-synchrone 
Untersuchung anhand der ältesten deutschsprachigen Originalurkunden / Uli Ring. – Berlin ; New York : Walter de 
Gruyter, 2008. – 581 S. – (Studia Linguistica Germanica ; 96). 

6. Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch : In 3 Bd-n / Matthias Lexer. – Nachdruck der Ausgabe Leipzig 
1872-1878. – Stuttgart : S. Hirzel, 1992. – Bd. 2. – 2050 S. 

7. Berthold von Regensburg. Sælic sint die reines herzen sint [Еlektronnyy resurs] / Berthold von Regensburg. – 
Rezhym dostupu do tekstu : http://sps.k12.mo.us/khs/gmcling/bert.htm. 

8. Christine Ebner. Engelthaler Schwesternbuch [Еlektronnyy resurs] / Christine Ebner. – Rezhym dostupu do tekstu : 
http://www.uni-giessen.de/gloning/tx/1350engt.htm. 

9. Wolfram von Eschenbach. Parzival [Еlektronnyy resurs] / Wolfram von Eschenbach. – Rezhym dostupu do tekstu : 
http://armazi.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/germ/mhd/Parzzival. 

10. Wilhelm Fr. Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300 / Fr. Wilhelm. – Lahr (Baden) : Moritz 
Schauenburg K.-G., 1943. – Bd. 2, 1283-1292, Nr. 565-1657. – 812 S. 

11. Wilhelm Fr. Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300 / Fr. Wilhelm. – Lahr (Schwarzwald) : 
Moritz Schauenburg K.-G., 1963. – Bd. 4, 1297–Ende 13. Jahrhundert, Nr. 25605-3598. – 653 S. 

12. Eggers H. Das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche / Hans Eggers. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1986. – 559 S. 

13. Layonz Dzh. Lingvisticheskaya semantika : vvedenie [Linguistic Semantics : Introduction] / Dzh. Layonz ; [per. s 
angl. V. V. Morozova, I. B. Shatunovskogo]. – M. : Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2003. – 400 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.04. 2014 р. 

Карасенко О. А. Существительные rihtære и schaffære в средневерхненемецком языке: лексико-
семантический и переводческий аспекты. 

В данной статье рассмотрены проблемы исторического словообразования немецкого языка, а именно 
исследуются семантические и функциональные особенности существительных на –er, которые 

обозначают лица мужского пола, на примере двух частотных лексем – rihtære и schaffær. Установлены 
развитие семантики дериватов, особенности их перевода на украинском на материале 

лексикографических источников и аутентичных текстов разных типов и жанров, определено влияние 
жанрового фактора на значение лексем в средневерхненемецком языке. 

Ключевые слова: средневерхненемецкий язык, историческое словообразование, номинация лиц, 
семантический анализ, лексико-семантический вариант, способы перевода. 

Karasenko O. A. Nouns Rihtære and Schaffære in Middle High German: Lexical,  
Semantic and Translation Aspects. 

The research deals with the problems of historical word-building, namely semantic and functional 
peculiarities of nouns with suffix –er, denoting male persons on the example of two frequently used lexical 

units – rihtære and schaffære. The research comprehensiveness led to the involvement of comparative 
historical analysis, descriptive method, elements of component and contextual analysis. Issues of the 

development of derivatives semantics have been considered as well as peculiarities of their translation into 
Ukrainian on the basis of lexicographical sources as well texts of different types and genres. The semantic 

analysis of derivative words rihtære and schaffære and the peculiarities of the translation shows a significant 
impact of the environment on the purely linguistic phenomena, in particular, on the expand and the change of 

the meaning of lexical units, that confirms the interconnection of the development of the language and the 
society. Analyzed nouns are morphologically and semantically motivated lexical units which describe the 

agent registered in the dictionary as polysemantic units, certain meanings of which may be clarified only in 
context. The influence of the genre factor on meanings of lexical units in Middle High German has been 

determined. In the studied authentic texts the male names rihtære schaffære are translated into Ukrainian by 
means of equivalent and combined methods of translation. 

Key words: Middle High German, historical word-building, nomination of persons, semantic analysis, lexical 
and semantic variant, means of rendering. 
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ТВОРЧИЙ АКТ ЯК БОРОТЬБА: ПОЕЗІЯ РОЗИ АУСЛЕНДЕР ''НЕСПИСАНИЙ ЛИСТОК І'' 

Запропонована стаття присвячена інтерпретації та текстово-генетичному (текстологічному) аналізу 
поезії Рози Ауслендер ''Несписаний листок І''. Завдяки залученню до аналізу наявних архівних редакції 

висвітлено основні етапи становлення поетичного тексту, обґрунтовано літературно-естетичні критерії, 
якими керувалася поетеса у своїй роботі. Наголошено на значенні творчості як екзистенційно важливого 

фактора, адже для авторки, яка пережила чимало втрат і потрясінь, ''писати означало жити''. 

Ключові слова: Роза Ауслендер, поетологія, генетична критика, творчий процес, генетичне досьє, 
текстуалізація. 

Творчість німецькомовної поетеси з Чернівців Рози Ауслендер (1901-1988) займає важливе місце у 
німецькомовній літературі другої половини XX ст., зокрема, у контексті поезії після Голокосту. Однак 
широкому загалу українських читачів вона, як і багато інших німецькомовних буковинських авторів, 
майже невідома. Перші переклади її поезій українською з’явилися наприкінці 90-х рр. завдяки Петру 
 Рихлу, якому належить також чимало літературно-критичних розвідок про життя і творчість поетеси. 
Окремі статті про Розу Ауслендер належать літературознавцям Ларисі Цибенко, Марії Іваницькій, 
Тимофію Гаврилеву. 

Геополітичні катастрофи XX століття накладали відбитки на її життя: втрата батьківщини як 
особливого культурно-історичного простору, найсхіднішого краю Австро-Угорської монархії, рання 
еміграція до США, повернення на Буковину, де їй судилося провести більше трьох років за колючим 
дротом чернівецького ґетто, знову виїзд до Нового світу після Другої світової війни, а відтак остаточний 
переїзд до Європи, де місцем найбільш тривалого проживання стане Дюссельдорф (Німеччина). Роза 
Ауслендер – воістину ''кочівниця проти власної волі'' [1: 4], життя якої позначене втратами і 
випробуваннями. Проте на все життя з нею залишалося те, що непідвладне жодній зовнішній руйнівній 
силі: її рідна мова і потреба творити.  

Літературна слава прийшла до неї вже у зрілому віці, перші публікації у німецькомовних виданнях 
з'явилися у другій половині 60-х рр. До кінця 70-х рр. вона, на той час уже лежача хвора, що 
концентрувала усі сили тільки на творчості, свідомо відмежовуючись від навколишнього світу, зайняла 
почесне місце на літературній сцені німецькомовного простору. 

Розмаїття тем та мотивів творчості Рози Ауслендер вражає. Для неї, за власним висловлюванням, усе 
може бути мотивом'' [2: 92]. Поезія, аналізу якої присвячена дана стаття, належить до одного із 
найважливіших тематичних циклів – поетологічного. Використовуючи цей термін, що вже досить 
поширений у сучасному німецькомовному літературознавстві, однак, за О. Гільдебрандом, ''є відносно 
новим і якому ще бракує чіткого категоріального розмежування'' [3: 2], ми розуміємо його в широкому 
значенні, згідно з визначенням О. Гільдебранда, за яким ''поетологічними віршами є ліричні тексти..., що 
тематизують фігуру поета, творчий акт, твір чи його вплив'' [3: 6]. 

Серед поетологічних рефлексій авторки знаходимо вірші, присвячені усім переліченим вище 
аспектам. Окрім поетичних текстів, чимало цікавих свідчень на цю тему містять есе, інтерв’ю та 
листування Рози Ауслендер.  

Поезія ''Несписаний листок І'' є зразком поетологічного тексту, в якому авторка звертається до теми 
творчого процесу й акту написання. Наявність нумерації ''I'' у назві пояснюється тим, що іноді поетеса 
давала своїм віршам однакові назви. Нумерацію для їх розрізнення присвоєно під час друку повного 
видання творів авторки.  

Текст мовою оригіналу та наш підрядний переклад звучать так: 
Unbeschriebenes Blatt I  Несписаний листок І; 
Gefräßiges Tier   Зажерливий звір; 
die glatte Haut   гладка шкіра; 
weiß     біла; 
seine Poren    його пори; 
Magnete    магніти; 
Du fütterst    Ти годуєш; 
sein offenes Maul   його роззявлену пащу; 
schüttest dein Blut   цідиш кров свою; 
in sein Ohr    у його вухо; 
Geduldig    Терпляче; 
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frißt das stumme Tier   жере німий звір; 
deine Lust    твоє бажання; 
und Verzweiflung   і відчай [4: 152]. 
Поезія з’явилася друком у книзі ''Ще є простір'' (назва мовою оригіналу – ''Noch ist Raum'', 1976). У 

цій збірці знаходимо декілька тематично споріднених віршів, розміщених, згідно iз задумом авторки, у 
певній послідовності: ''Сіть'', ''Завжди слово'', ''У польоті'', ''Мовні ігри'', ''Хто я'', ''Пташине слово''. 

Генетичне досьє – у термінології французької генетичної критики (critique génétique) ''сукупність усіх 
текстово-генетичних матеріалів, що засвідчують процес становлення окремої поезії'' [5: 140] – вірша 
''Несписаний листок І'' складається з дев’яти друкованих і одного рукописного текстових документі [1]. 
Аналіз текстово-генетичних матеріалів дає можливість спостерігати цілу низку цікавих явищ процесу 
текстуалізації.  

Уже після першого прочитання поетичного тексту можна констатувати промовистий факт: за 
винятком самої назви, у вірші немає жодного слова, семантика якого однозначно вказувала б на 
тематичну належність поезії. Наше твердження стосується як друкованого варіанту, так і наявних 
редакцій. Поезія є розгорнутою метафорою.  

Назва вірша народилася в уяві авторки одразу, вона незмінна в усіх варіантах, які збереглися в архіві. 
Безперечно, Розі Ауслендер дуже добре відома фасцинація білого листка паперу, який чекає на те, аби 
бути списаним митцем. Вона також знає, як почуває себе письменник, змушений виходити на ''поле бою 
на папері'' [2: 91], коли одні слова стають його ''союзниками, а інші противниками'' [2: 91], домагаючись 
кожне для себе ''гідного місця'' [2: 91].  

Про магічну силу чистого листка паперу, що викликає водночас незбориме бажання писати й острах 
зазнати невдачі, митцями художнього слова написано чимало. Дуже цікавий добір матеріалів – 
літературних, критичних та факсиміле рукописів – на цю тему знаходимо, наприклад, у першій книзі 6-
томної серії матеріалів ''Vom Schreiben'' (''Про письмо''), виданій Марбаським літературним архівом – 
найбільшим у Німеччині. Вона має назву ''Das weiße Blatt oder Wie anfangen?'' (''Білий листок, або Як 
почати?'') [5] й ілюструє за допомогою архівних документів та оригінальних творів чи висловлювань різних 
авторів ті особливі відчуття, що пов’язані з початком і процесом написання твору. У виданні представлені, 
зокрема, такі німецькомовні письменники, як Новаліс, Г. Гессе, А. Шмідт, Ґ. Бенн, П. Целан. 

Назва й перший верс поетичного тексту нерозривно пов’язані між собою. У декількох початкових 
редакціях перший рядок має дещо іншу форму: Gefräßig das Tier. Така незвична побудова 
словосполучення, коли означений артикль займає місце між означенням і означуваним, відповідає 
особливому інтонаційному наголосу, що акцентує обидва слова. Перебудовуючи фразу шляхом 
вилучення артикля й додавання закінчення до прикметника, авторка надає їй такої самої граматичної й 
синтаксичної форми, яку має назва. Такий паралелізм підсилює зв’язок між обома сегментами вірша, так 
що перший верс прочитується як пояснення попереднього словосполучення – назви, а в наступних 
рядках подається ще детальніший опис. 

У першій строфі перед нами постає образ звіра – білого, з гладкою шкірою, який вабить до себе. 
Ліричному герою апріорі відомо про ''зажерливість'' цієї істоти. Варто звернути увагу на особливість 
побудови перспективи сприйняття. Послуговуючись лексикою з іншої мистецької сфери (маємо на увазі 
кінозйомку), можемо говорити про плавний перехід камери від загального плану до близького. Тобто 
ліричний герой начебто поступово наближається до істоти: спершу він констатує те, що бачить її саму, 
потім білу, гладеньку шкіру, а відтак може розрізнити вже навіть пори шкіри, від яких неможливо 
відвести погляд, бо вони магнетичною силою приковують до себе. Така близькість для людини принадна 
й жаска водночас: вона наближається до істоти, що уособлює світ первісної, примітивної природи, 
керованої інстинктами, які достеменно передбачити людський розум не в силі.  

Текстово-генетичний матеріал показує, що послідовність опису ознак ''звіра'' зазнала зміни: маємо 
приклад пермутації (перестановки) версів weiß / die glatte Haut. Щодо авторських мотивів для такої 
перестановки, то, на нашу думку, може бути два варіанти пояснення. По-перше, слово weiß найкоротше у 
строфі, відтак графічно авторка позиціонує його у центрі строфи як своєрідну вісь, довкола якої 
групуються інші, довші за протяжністю сегменти. По-друге, серединна позиція між версами die glatte 
Haut і seine Poren та відсутність розділових знаків дозволяє відносити ознаку кольору до обох понять, 
полишаючи вирішальну роль інтонаційному акцентуванню.  

Однак нам здається, що рішення авторки не можна вважати однозначно вдалим. У той час як для 
формальної сторони вірша наслідок такої перестановки справді можна вважати позитивним, то у плані 
змістовної логіки постає питання про достовірність відтворюваної послідовності процесів сприйняття, 
при яких задіяні декілька рецепторів. Питання полягає в наступному: що людина сприймає швидше, 
розглядаючи об’єкт і поступово наближаючись до нього: колір чи структуру поверхні? Адже авторка, як 
нам здається, акцентує увагу у даному випадку на точному відтворенні такого процесу. Вважаємо, що 
зоровий рецептор отримує і транслює в мозок спочатку інформацію про колір об’єкта сприйняття, а вже 
потім про решту її характеристики (хіба що існує інша, особлива чи незвичайна риса, що найпершою 
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впадає у вічі). Для того ж, щоб констатувати гладкість поверхні, по-перше, потрібне наближення на 
значно меншу відстань, ніж та, яка вже дозволяє безпомильно визначити колір, по-друге, для 
пересвідчення у правильності такого висновку повинен бути задіяний і тактильний аналізатор. 

У наступній строфі сцена споглядання / наближення змінюється описом активної діяльності 
ліричного героя (ліричного Ти – частої фігури у поезіях Рози Ауслендер), який годує ненаситного звіра. 
Проте якщо перші два верси наглядно зображають цілком конкретну картину, яку ми собі легко можемо 
уявити – голодний звір підставляє пащу, хапаючи й глитаючи усе, що йому в неї кидають, то друга 
частина строфи сигналізує читачеві перехід на метафізичний рівень. Це, на нашу думку, є проблемним 
місцем у вірші. Авторка виходить за межі реальної ситуації, і хоча підтекст нам зрозумілий, однак 
реалізація образу на лексичному рівні не зовсім переконлива. Реальна картина ''ти годуєш / його пащу 
відкриту'' змінюється сюрреалістичною ''цідиш свою кров / у його вухо'', причому це відбувається в 
межах одного речення. Відкритим для нас залишається запитання про логіко-смислове навантаження 
виразу ''цідиш свою кров / у його вухо''. 

Щоправда, хід думок авторки стає зрозумілішим, коли відійти від остаточного продукту, тобто 
кінцевого поетичного тексту, й знову-ж таки зазирнути в генетичне досьє. У декількох примірниках з 
різними виправленнями друга строфа має таку текстову реалізацію: Gib schieb ins? / dem offenen Maul / 
deine Materie / schütte dein Blut / in sein Ohrblatt (дай пхай у ? / відкритій пащі / твою матерію / ціди свою 
кров / у його вухо). Натуралістичні деталі надають картині поетичної дійсності особливого колориту, 
навіть якщо вона й балансує на межі реального й сюрреалістичного.  

Обираючи спершу іменник Ohrblatt, який в літературній мові не використовується, а належить до 
вузької сфери вжитку як термін з анатомії (його навіть не подає універсальний словник німецької мови 
Duden), авторка, ймовірно, хотіла підсилити, таким чином, референцію із назвою, а ще, можливо, дбала 
про звукову організацію кінця другої строфи, застосовуючи як стилістичний засіб алітерацію ''Blut'' і ''-
blatt''. Ще у двох редакціях, над якими поетеса дуже інтенсивно працювала, про що свідчать численні 
графічні сліди (закреслення, стрілки, затушовування тощо), знаходимо утворений способом метатези 
іменник Blattohr (існує як ботанічний термін). Однак жоден із варіантів насправді не є переконливим. 
Відтак у якийсь момент редагування авторка скорочує це слово до Ohr, яке, принаймні, кореспондує з 
назвою іншого органу – ''паща'' і зрозуміле для читача.  

У другій строфі особливої уваги ще варта пара слів ''матерія – кров''. Пізніше авторка вилучила з 
тексту слово ''матерія'', можливо, через те, що воно в оточенні конкретних назв органів (''паща'', ''кров'', 
''вухо'') здавалося інорідним, бо має набагато більший ступінь абстрактності. 

Таке формулювання досить прозоро виражало інтенцію авторки: підкреслити нездоланність, 
всесильність істоти, яка вимагає від ліричного героя цілковито віддатися їй тілом і душею. У цьому 
контексті найближчим синонімом слова ''матерія'' є, безумовно, ''тіло''. Варто згадати й про особливе, 
сакральне значення крові – як у єврейській традиції, так і в християнській. Ще в старозавітних текстах 
йдеться про те, що кров – носій життєвої сили, місце, де міститься життя, душа людини чи тварини. У 
численних фразеологічних виразах різних мов це слово можна тлумачити як синонім слова ''душа''. З 
такої точки зору вирази ''плоть і кров'' та ''тіло й душа'' є тотожними. Складові частини цього 
словосполучення, з одного боку, протиставляються одне другому, а з іншого – нерозривно пов’язані між 
собою, бо, лише єдність позначуваних ними понять є умовою людського існування на землі.  

Наступним важливим моментом, на якому, як ми гадаємо, варто наголосити, є використання у 
початкових редакціях різних способів дієслів: спочатку імператива gib (дай), schütte (лий), а потім 
перехід до індикатива gibst (даєш), schüttest (лиєш, цідиш), який залишається і в остаточній редакції. 
Дійсний спосіб, на нашу думку, більш переконливо відтворює задум авторки. Таким чином, поетичний 
текст передає процес, що відбувається безпосередньо зараз, ліричне Ти зображене у момент дії. 
Наказовий спосіб же створює ефект відстороненості ліричного героя від безпосередньої участі в дійстві; 
зрештою, спонукання до дії не означає того, що особа, якої стосується наказ, виконає його. 

Сегмент поетичного тексту після другої строфи зазнав найбільше змін. Власне, на восьми друкованих 
текстово-генетичних документах вірш складається із чотирьох строф, а не з трьох, як остаточна редакція. 
Слідів редагування на цих матеріалах різна кількість: від одного-двох виправлень чи закреслень до 
суцільного замальовування окремих слів і розмашистих викреслень, а також надписування 
альтернативних варіантів над чи поряд із відповідними місцями у тексті.  

Третя і четверта строфа зазнавали різноманітних модифікацій, перш ніж з їхніх сегментів було 
утворено одну строфу в такому вигляді, який Роза Ауслендер вважала остаточним. Оскільки немає 
можливості наводити тут усі існуючі редакції повністю, розглянемо детальніше ті, що дають уявлення 
про головні стадії становлення поетичного тексту. Отже, третя і четверта строфи мали у різні періоди 
текстуалізації такий вигляд:  

Beischlaf / mit deiner Lust- / Verzweiflung // In seiner hirnlosen Geduld / frißt dich das stumme / 
unersättliche / Tier (злягання / з твоїм бажанням- / відчаєм // У своєму безмозкому терпінні / жере тебе 
німий / ненаситний звір) 
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і відповідно 
Beischlaf / mit deiner Lust- / und Verzweiflung // Hirnlos geduldig frißt es dich / das stumme weiße / Tier 

(злягання / з твоїм бажанням / і відчаєм // Безмозко й терпляче / жере тебе німий білий/ звір) (жирним 
шрифтом виділено слово, дописане авторкою від руки на друкованому листку – О. М.). 

Третя строфа починалася зі слова, що має однозначну смислову конотацію – статевий акт. Воно 
вжите, очевидно, як узагальнення описаного в попередній строфі акту пожирання людини 
ненаситною істотою. Компоненти Lust (бажання) і Verzweiflung (розпач) можуть бути його 
невід’ємними складовими. Цікаво, що спочатку ці слова написані через дефіс, хоч і належать до 
різних версів, – так, наче авторка прагне об’єднати ці два суперечливих почуття в одне-єдине, нове, 
таке, що буде неначе ''сплавом'' двох полюсів людського досвіду. Повертаючись пізніше до окремого 
написання обох слів та поєднання їх за допомогою сполучника und (i), авторка тим самим знову 
надає обом поняттям необхідну для повномасштабного розгортання їх значень ''автономію''. Такий 
крок, безперечно, правильний, адже обидва слова, що становлять бінарну опозицію, виконують 
загалом у контексті дуже важливу роль, називаючи особливості психіки людини, які є рушійною 
силою основоположних фізіологічних та духовних процесів. 

У двох редакціях слово Beischlaf (злягання) замальоване, а поряд записано Umarmung (обійми), в обох 
випадках також закреслене авторкою. Те, що авторка намагається замінити іменник, семантика якого 
напряму пов’язана з сексуальною сферою, на інший, з менш вираженим еротичним компонентом, а потім 
і взагалі відмовляється від нього, не дивує як факт. Для пізньої лірики Рози Ауслендер зовсім не 
характерне таке прямолінійне слововживання. У тих її поезіях, де присутній натяк на еротику, це 
знаходить вираження у дуже витончених, завуальованих метафорах і образах. 

Остання строфа, як вона існувала у попередній формі, кореспондувала з другою, була продовженням 
описаного ''акту пожирання'', з тією відмінністю, що тепер у центрі уваги опинявся ''звір'', якому 
належала активна роль. Власне, ''активним'' його можна назвати тільки умовно: ця ''безмозка'' істота 
просто жере тебе, не проявляючи жодних емоцій. Відтак четверта строфа також утворює контраст з 
другою, де перед читачем постає ліричний герой у момент своєрідного самознищення, віддаючись 
тварині цілковито.  

Із двох означень – ''німий'' і ''білий'', що зустрічаємо в останній строфі, залишається урешті-решт 
''німий''. Такий вибір зрозумілий, адже означення ''білий'' уже використане у першій строфі; крім цього, 
''німа'' тварина як контекстуальний синонім листка паперу викликає уявлення про свого роду 
самоізоляцію автора у момент творчого процесу, коли він полишений сам-на-сам з папером, на який 
повинні лягти рядки твору. В усьому, що супроводжує цей процес – радості від вдалого слова, знахідках, 
сумнівах, терзаннях, навіть відчаї – письменник водночас собі творець і реципієнт, бо папір німує, 
терпляче приймаючи все, що виходить з-під пера. Про ''терплячість'' цієї істоти каже й Роза Ауслендер, 
відсилаючи нас тим самим до відомого вислову ''папір все витримає'', чи німецькою ''Papier ist geduldig'' 
(папір терплячий). Скасовуючи в остаточній редакції слово ''безмозкий'', поетеса пом’якшує негативну 
характеристику ''звіра'', на перше місце виступає ''терпляче''. 

На одному з текстово-генетичних документів, саме там, де зафіксоване ''народження'' останньої 
строфи у її остаточному вигляді, графічна картина якраз дуже яскраво ілюструє боротьбу авторки за 
найбільш вдале формулювання. Третю й четверту строфи енергійно, розмашисто перекреслено по 
горизонталі та по вертикалі, під цим ''полем бою'' через увесь листок підведено риску, й під нею у лівому 
нижньому кутку занотовано рукою кінцевий варіант тексту тепер вже останньої строфи.  

Вербальне вирішення її, на нашу думку, справді є вдалим. Варто зазначити ще одну дуже суттєву 
зміну: в остаточному варіанті йдеться про те, що звір пожирає ''твої бажання і відчай'', а не ''тебе'' 
(курсив наш – О. М.) Таке формулювання у значно більшою мірою виражає суть складного, 
комплексного процесу творчості, в якому задіяні різноманітні механізми людської психіки. Він 
пов’язаний із цілим спектром емоцій, як ми вже писали вище. Зрештою, не можна не згадати тут і 
фройдівське поняття сублімації. Як сама поезія, так і дані з генетичного досьє наштовхують читача на 
проведення відповідних паралелей. 
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Матийчук О. М. Творческий акт как борьба: поэзия Розы Ауслендер ''Неисписанный лист И ''. 

Данная статья посвящена интерпретации и текстово-генетическому (текстологическому) анализу 
поэзии Розы Ауслендер ''Исписанный лист И''. Благодаря вовлечению в анализ действенных архивных 
редакций освещены основные этапы становления поэтического текста, обоснованы литературно-

эстетические критерии, которыми руководствовалась поэтесса в своей работе. Внимание обращено на 
значении творчества как экзистенциально важного фактора, так как для автора, которая пережила 

немало потерь и потрясений, ''писать означало жить''. 

Ключевые слова: Роза Ауслендер, поэтология, генетическая критика, творческий процесс, генетическое 
досье, текстуализация. 

Matiychuk O. M. Writing Process as a Struggle : the Poem ''A Blank Sheet'' by Rose Ausländer. 

The article illustrates the textually genetic history of the poem ''A Blank Sheet'' by Rose Ausländer (1901-1988), 
a German speaking poet from Bukovina who survived the Holocaust. While analyzing the poems the research 

approach of the French critique génétique was used. Textually genetic documents allow to trace the consequent 
development of a poetic text and to indicate the author's thorough work. The poem is a reflection of the creative 

process of writing as a high complex process of the human's activity. To produce poems means for Rose 
Ausländer to be able to live on after all the inhumanity of the 20th century. The process of writing is allegorized 

as a fight with a huge white animal. This activity implicates very different feelings and emotions; there are 
delight and desperation at the same time. Similar metaphors – creative process as a hard work or even fight can 

be found in other poetical texts. The analysis of the text versions demonstrates the main principles of Rose 
Ausländer's work: verbal minimalism, compression and ambiguity of images and metaphors. 

Key words: Rose Ausländer, writing process, genetical critics, creative process, genetic folder, textualization. 
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ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ВИКРИВАЛЬНЕ 
ЗОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ ''БРУХТ'' ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

Статтю присвячено з’ясуванню специфіки критичного спрямування комічного на матеріалі роману 
Павла Загребельного ''Брухт''. Висвітлено особливості комічного світогляду на поетикальному й 

оцінному рівнях, виокремлено об’єкти художньої уваги в межах теми суспільного розвитку. Проведений 
аналіз засобів створення комічного ефекту конкретизує особливості письменницької техніки, 

авторського ставлення до зображуваного, ідейну скерованість тексту, а також виявляє відтворені 
прозаїком суперечності суспільно-соціальних відносин та історичної долі народу. 

Ключові слова: парадоксальна модель суспільства, комічний ефект, сатира, іронія,  
функціональний персонаж. 

Суспільне життя незалежної України стає джерелом осмислення і основою багатьох естетичних ідей 
як народної сміхової творчості, так і професійної. Відсутність подвійного обмеження (офіційної та 
авторської цензур), здається, створює сприятливі умови для розвитку соціально значущих, злободенних 
та адресно конкретних комічних жанрів, що мають долучалися до загального процесу демократизації 
літератури. Утім, в українській прозі кінця ХХ ст. відчутний брак іронічних творів на  соціально-
політичну тему. У 2001-2002 рр. Павло Загребельний створює роман «Брухт», що нібито покликаний 
підбити підсумки першого десятиліття самостійності України. Як результат зображення ''звихненої 
рівноваги в житті людському'' (І. Франко), постає парадоксальна модель суспільства, де сучасність 
схарактеризовано крізь призму минулих епох. Твір викликає інтерес з погляду дослідження вияву 
сміхової традиції в сучасному тексті, зокрема критичного начала комічного, своєрідним авторським 
баченням сучасної дійсності, емоційно-інтелектуальною спрямованістю. 

Актуальність обраної теми зумовлена кількома чинниками: потребою адекватного вивчення 
художньої своєрідності прози такого ґатунку; необхідністю поглибити теоретико-методологічну базу 
вивчення комічного, а також розмежувати відтінки сміху за тональністю й емоційним напруженням. 
Мета статті – з’ясувати особливості художньої картини суспільства періоду незалежності крізь призму 
викривального зображення дійсності в романі ''Брухт'' П. Загребельного, тож необхідно розв’язати такі  
завдання: з’ясувати особливості письменницької техніки, домінанти творчого методу; виявити механізм 
іронічного смислу й комічного ефекту; виокремити об’єкти комічного зображення в межах теми 
сучасного суспільства; охарактеризувати функціональну наповненість використаних автором художніх 
засобів. Перед дослідником форм комічного і сміху неминуче постає комплекс проблемних питань: 
розрізнення зовнішнього і внутрішнього вияву комічного (тобто вивчення системи художніх засобів і 
розшифрування підтекстів); співвідношення комічного і смішного; визначення градації діапазону сміху у 
творі (творах) певного письменника; чітке розрізнення форм, прийомів і засобів; простеження 
«невловимого» механізму комічного ефекту; відокремлення іронії від гумору і сатири чи навпаки; 
врахування дифузії комічного і трагічного та ін. Аналіз прийомів, засобів, образів та вивчення авторської 
позиції стосовно зображуваного дозволять  висвітлити особливості комічного світогляду. 

Іпостась уїдливого іроніста для П. Загребельного не є несподіваною. Варто згадати романи 
''Південний комфорт'' (1984 р.), ''Кавтаклізма, або Кошмарна пригода в Європейському домі'' (1992 р.), 
повість ''Гола душа'' (1992 р.), роман ''Стовпо-творіння'' (2003 р.). У ''Брухті'' смислове навантаження 
художнього задуму несе перш за все промовиста назва твору, причому епіграф наголошує на лексичному 
значенні слова ''брухт'': ''ламані або придатні тільки для переробки предмети'', ''лом, перелам''. Окрім 
того, топонім Кучугури як контекстуальний синонім означає ''снігові чи піскові замети''. Ці дві місткі 
смислові одиниці, об’єднані спільним значенням ''нагромадження'' (відповідно, ''потреби розчищення''), 
стають образами-узагальненнями. 

Просторові координати роману своєрідні тим, що малозначущість Кучугур (всього-на-всього 
передмістя, не позначене на карті) різко контрастує з насиченістю європейського мегаполісу: ''Кучугури 
можна було б тепер назвати: Європець'' [1: 182]. Напис на в’ їзді ''Всі дороги ведуть до Кучугур'' є тонким 
іронічним ''знущанням'' з вияву етноцентризму. Поєднання таких протилежностей, крім викривального 
заряду, набуває ще й трагедійного відтінку: з одного боку – розкіш, феєричне нічне життя, а з іншого – 
убозтво місцевості, ''жахлива обдертість усього сущого'' [1: 214],  ''залишки бетонних конструкцій, мов 
кістяки історичних мамонтів у палеонтологічних музеях'' [1: 214]. Постають експресивні оксиморонні 
образи: Кучугури без кучугур, металічний завод без металу, річка без води.  

Невеличкі Кучугури – це зменшена до розмірів селища панорама усієї країни, тобто парадоксальна 
модель українського суспільства. Приміром, тут діє аж сто чотирнадцять партій, серед яких – кілька 
десятків християнських: християнсько-робітнича, християнсько-жіноча, християнсько-селянська, 
християнсько-радикальна, християнсько-трудова та ін. Ще однією невідповідністю є відверта 
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провінційність і гучні, недоречні на тлі металевого руйновища назви: ресторан ''Ельдорадо'', ''Президент-
отель'', нічний клуб ''Голлівуд''. Оголошення диско-клубів, вар’єте-шоу, еротичних кабаре, диск-жокеїв – 
це пародія на рекламу розваг області, глузування з викривленої культури споживання: ''Акапулько''. 
Запасайся енергією вперед на рейв! Марафон Ultra Raver. Казино-клуб. Рулетка, блек-джек, покер, 
більярд, для ділових зустрічей – банкетний зал. Святковий парад кращих диск-жокеїв. Злива вінілу – 
феєрверк шоу-балетів. Супергості з Європи. За ''вертушками'' – наші. Динаміт, Sardina, Ivan, Ganja, 
Махно, Ярик і Кінь. Світ рейву, хаос і acid-jazza. Ресторан з європейською кухнею. Осетрина по-царськи. 
Телятина ''Марсель'' [1: 219].  

В одному з попередніх романів П. Загребельного ''Південний комфорт'' (1984 р.) слідчий прокуратури 
Федір Твердохліб, ''носій і захисник справедливості'' із чистим сумлінням, втілював позитивне начало, 
непримиренно засуджуючи зло і вступаючи в безпосередню боротьбу з ним. Це приклад позитивного 
героя, який набуває особливо великої питомої ваги: ''Ох, провести б генеральне, вседержавне, планетарне 
слідство, щоб викрити, затаврувати, пролити гнів праведний!'' [2: 332]. Поле діяльності Яреми 
Совинського, як і  Твердохліба, – теж ''ворожий табір'', однак у ''Брухті'' немає такого разючого 
протиставлення позитивного і негативного. Функція історика Совинського схожа – розслідувати справу 
фіктивної корпорації (принаймні з цікавості, для самого себе). Однак він не є ''моральним авторитетом'', 
навпаки, у минулому був причетний до незаконного продажу танків, прес-секретар злочинного 
угруповання не зі своєї волі, через що переживає почуття провини і власної нікчемності. 

Головний інструмент Яреми Совинського у виявленні негативних явищ сучасності – передусім його 
знання світової історії . Однак цю рису теж не ідеалізовано завдяки самокритичному погляду: ''А він? 
Хто він? Свідок історії? Історик за фахом, самозваний суддя минулого?'' [1: 47], ''сорокарічний 
втомлений, в міру цинічний, модно-іронічний'', ''такий-сякий історик''. Окрім того, зведено нанівець 
професійну принциповість (досліджував роль комсомольських організацій в організовуванні піонерських 
організацій України): ''Коли б на Україні водилися слони, він тоді написав би й про слонів…''  [1: 6]. 
Нісенітна, пародійна назва Яремової посади (старший науковий співробітник Міжнародної фундації 
аналізу ще не проаналізованих аналізаторів аналізування) теж позбавляє обвинувача позитивного начала. 
Очевидно, художня логіка таких взаємовідносин випливає з того, що оточення ''чудика епохи 
незалежності'' – це більш спотворені образи негативних персонажів, особливо Генеральний металіст 
України Ягнич та геній цифр Нуль. На тлі цих психологічних гіпербол позитивний персонаж, піднесено-
патетичний борець зі злом, мабуть, був би художньо непереконливим. 

Дошкульні історичні паралелі, як і загалом характеристика теперішнього часу крізь призму минулого, 
є ключовими в ідеологічній оцінці зображуваного. Ці різкі протилежності пронизують весь твір, 
зіставлено навіть нікчемні борідки сучасних високопосадовців і неповторні пишні вуса князя Святослава, 
Богдана Хмельницького й Івана Мазепи. Серед численних супротивних пар – такі гострі зіставлення: 
новітні розбагатілі плебеї та, на противагу їм, – Ротшільди, Рокфеллери, Дюпони, які здобували свої 
мільярди протягом століть; сьогоднішні ієрархи і давні – Авраам, Ісайя, Єремія, Даниїл, Василій 
Великий, Іоанн Златоуст, які відкрито боролися проти самоуправства; убогі афоризми нашої доби 
порівняно з законами Ярослава Мудрого, Хмельницького, Пилипа Орлика; розгубленість усунених від 
влади, на відміну від королівського спокою Людовіка ХVІ перед ешафотом; нікчемність новітнього 
устрою з погляду давнього Риму як ідеалу суспільства та ін.  

Відверті специфічні викривлення застосовано передусім стосовно двох головних фігурантів корпорації 
''Кучметал'', чиї образи не смішні, а відразливі. Портрети Ягнича – це зображення живого опудала, людини-
руїни: ''Ягнич возсідав кінець столу, в чорному костюмі, з золотою зіркою, з лауреатськими медалями, з 
орденами й відзнаками, мідногрудий, як ассирійський ідол, монументальний і монструозний теж, як 
ідол…'' [1: 52-53]. Високе становище і безсилля свідомості виражені грою двох омофонів: ''ГМУ'' 
(скорочена почесна посада директора) і ''гму'' (єдиний вигук Ягнича, що залишився в його лексиконі). 
Прозорість і примарливість Нуля, ім’я якого означає ''ніхто, ніщо, нікчема'', теж стає тією відразливою 
ознакою, яку автор нагнітає у творі: безбарвний, як інфузорія; ''фізично кволий, як зимова муха, але 
невтомний, мов шашіль у дереві або терміт в африканській пустелі, комбінатор'' [1: 55]; ''… замість обличчя 
бліда маска, тонкогубий рот хижої риби… Безволоса істота, гола, як целулоїдна лялька'' [1: 190].  

Єдиним слабким штрихом, що хоч незначною мірою пом’якшує неприховану зневагу до потворності, 
є припущення Совинського про внутрішню драму цих ''жертв історії'', знищених індустрією: ''Може, 
Ягничева свідомість не розладналася, а збунтувалася проти такого стану речей і запрагла повернутися в 
первісний стан. І тепер він плаче в збудованому тобою муляжі батьківської хати…'' [1: 174]. Тлумачення 
хвороби Ягнича як ''дисоціації між минулим і сучасним'' (за Юнгом), лікування цієї недуги за допомогою 
овечок, биття горшків і макітр, гри в дурня, а також опис процедури миття директора цілком нівелюють 
слабкий натяк на співчуття до об’єкта викриття чи його трагічне освітлення, незважаючи навіть на 
фізичну смерть ''живого трупа''.  

Кучугурянська еліта, уособлюючи всю національну верхівку, постає як абстрактний велелюдний 
натовп, у принизливій іпостасі ''почету короля'': на іменинах Ягнича головні банкетні місця споруджені, 
як трони, а всі присутні прославляють великого директора. Зі всього цього ''вертепу'' (ветерани, патріоти, 
генерали, податківці, банкіри, чемпіони, ієрархи, феміністки, новокозаки) виокремлено лише трьох 
об’єктів сприйняття Совинського: Журавля, Гончака, Шумія. Максимальної карикатурності досягнуто за 
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допомогою мінімальних засобів: загострено лише якусь одну рису кожного. Це, приміром, дивна манера 
поводження лідера християнсько-демократичної партії Журавля, ''надмуханого чортика'' – індичення, 
роздування горла, нутряний роблений бас, ''ніже того слова, ніже того звука'' [1: 53-54]. Пропозиції, 
озвучені Совинським Журавлю, виражають неприховані кпини з діяча: ввести щоденну молитву 
лояльності, не приймати до партій відмінників, подавати декларації про лояльність, перейменувати 
смертну кару, поміняти назви свійських і диких тварин [1: 58-59]. Іншою комічною гіперболою є 
безмежний апетит лідера блоку найпрогресивніших партій Гончака (''Гаргантюа з Кучугур'', 
''національного ковтальника''), який може водночас поглинати їжу і виголошувати патетичні тиради: 
''Хіба ми коли-небудь забували хвалу і славу не тільки наших Кучугур, а й усієї України, великого 
Ягнича?'' [1: 145]. У місцевого патріота Шумія національна ідея відроджувати соловейків утілилась у 
виготовленні полив’яних пташок і коників-свищиків. Очевидно, у такий глузливий спосіб автор натякає 
на декоративній, ''музейній'' функції української культури на рідних теренах. 

Інші спостереження Совинського більш узагальнювальні, спрямовані вже не на конкретних осіб, а на 
соціальні чи професійні групи: науковців, журналістів, підприємців, багатіїв і навіть композиторів, 
поетів-піснярів. При цьому різноманітність засобів укотре засвідчує яскраве вираження стилю прозаїка. 
Для прикладу, ущипливе порівняння, з одного боку, етнографічних даних українців як однорідного 
плем’я (за Хведором Вовком) і ''нового племені'' – з іншого: ''… короткострижені, круглоголові (справді 
брахіцефали, але не європейські, а радше африканські, гугентотські), зріст нижче середнього, носи 
широкі, з пожадливими ніздрями (всьорбнути всі блага світу свого!), нижні кінцівки коротенькі, мов 
підпірки для масивного тулуба, зате верхні – довгі, загребущі…''; ''товстопалі, товстовухі, товстобокі, 
товстошиї'' [1: 53]. Назву іншої категорії – магнати – обіграно в переінакшених прислів’ях і крилатих 
висловах: ''У магната біла хата'', ''Від української хати до вілли магната'', ''Та земля багата, що зродила 
магната'', ''У нашого магната кишеня багата'', ''Магнат – це звучить гордо'' [1: 84]. Додаткова функція 
видозмінених крилатих виразів і натяків на цитати – дати задоволення від повторного впізнавання.  

 Яскравим, влучним є ототожнення новітніх хапуг із нічними квартирними злодіям, з річковими 
ненажерами: ''Держава – слон, а вони бразильські піраньї, здатні обгризати його до кісток, щойно він 
забреде у теплу водойму'' [1: 197]. Автор повсякчас вдається до оригінальних, знижених порівнянь: 
приміром, бізнесмени – це волохатоморді орангутанги, їх ділові бесіди мобільним телефоном – 
неартикульовані вигуки в африканських джунглях.  

Всеосяжність критики негативного зумовлює концентрацію відповідних художніх засобів. П’ять т. зв. 
''пе'' демократичного блоку Кучугур (патріотизм, побожність, порядність, професіоналізм, предбачливість) 
розшифровано як попихачі, посіпаки, полизачі, пронози, пустограки, а також підступність, продажність, 
посередність, підлабузництво, пиндючення [1: 149]. Іронію, що межує зі сарказмом, виражають ідеї 
відзначати ночі (оскільки не вистачає вільних днів у календарі свят), а нагинання шиї ввести до програми 
національного спорту; тож очевидним є загострення непривабливих граней національної вдачі й поведінки. 
Пародійно-безглуздих трансформацій зазнають псевдонаукові розвідки, як-от у назві дослідження 
політологів ''Безконфліктний патріотизм у вирощуванні цибулі і відгодівлі свиней''. Експресивний стиль 
довершують й авторські оказіоналізми, як-от: ''магнатерія'', ''телебрехуністи'' та ін. Іронічної інтерпретації 
зазнають численні впізнавані прикмети сучасності: нібито неодмінні закінчення прізвищ національних 
поетів-піснярів (на -ко або -чук), надмірна кількість орденів, мовознавчі експерименти, ''божевільно-
бездарна'' музика, ''найбільша пральня України'' (телебачення) та ін.  

Однак активність Яреми як функціонального персонажа зчаста зведено до споглядальних вигуків-
зітхань чи риторичних запитань подумки: ''Яка марнота!'' [1: 197]; ''О, люди-люди, небораки!'' [1: 15]; 
''Треба було пограбувати український народ на мільйони або й мільярди доларів, щоб отаке їсти'' [1: 153]; 
''Невже нам судилося зоставатися розгубленими плебеями навіть у багатстві…?'' [1: 233] тощо. Хоча 
справжнє протиборство, а не замасковане, Совинський все-таки виражає прямим осудом у словесній 
дуелі з хазяйкою всієї області Ледвою: ''Небезпека від таких, як ваша, корпорацій, тисячократно більша, 
ніж від розбійників на великих дорогах. Бо ті зазіхають тільки на гаманці громадян, а ви замахуєтеся на 
моральні засади всього суспільства'' [1: 160].  

Поділ сатири на ретроспективну і ретроградну, характеристика цих видів (за І. Франком) є доречною і 
стосовно аналізованого твору П. Загребельного: ''Ретроспективна сатира малює хиби життя, спричинені 
перестарілими традиціями або привичками, і змагає до їх усунення; натомість ретроградна виступає 
проти нових явищ у житті, породжених новими обставинами і виказує їх шкідливість'' [3: 499]. 
Проблематика ''Брухту'' пов’язана з радянським минулим і водночас спроектована на сучасність. 

Отже, тема суспільного розвитку посилює критичний заряд комічного в романі ''Брухт'' 
П. Загребельного. У злобі дня автор намагається розгледіти вияви глибинних суспільних закономірностей, 
відповідно, одним із засобів комічного загострення образів і ситуацій є аналогії з попередніми епохами 
(творення супротивних пар на основі сучасного й минулого). Зменшена до розмірів селища Кучугури 
панорама країни поєднує контрасти трагічного відтінку. Іронічну оповідь посилює яскраво виражена 
оцінність мовленнєвих засобів (оказіоналізмів, порівнянь, топонімів, імен, метафоричних узагальнень та 
ін.). Визначальним у вирішенні художнього завдання є функціональний персонаж Ярема Совинський як 
викривальний ''каталізатор'', який, проте, не має особливої позитивної ваги. Об’єктами іронічного і 
сатиричного висміювання є новітній ''банкет під час чуми'', ура-патріотизм, недоліки національної 
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поведінки, матеріальна цивілізація, поширений суспільний клас магнатів, представники еліти, інтелігенції, 
бізнесу. Образи ''жертв історії'' спотворено аж до відрази й порушення меж глузду, а натяк на внутрішню 
драму дає їх трагічне освітлення. Закономірно, що художня проза так чи так відбиває певні ідеологічні й 
політичні переконання самого автора, його невідсторонена позиція й настанови позначаються на поетиці 
твору. Скажімо, сатирична спрямованість роману є відчутною як комплекс засобів, що включені в 
загальний іронічний контекст, або ж як елементи прямого викриття: деформація образів, пародійні назви, 
викривальна аналогія, карикатурне загострення, неіронічні твердження без підтексту, самовикриття 
персонажів. Подекуди іронія переходить у сарказм і навіть прямий незамаскований осуд без підтексту. 
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Мельник О. Н. Художественная модель общества периода независимости: разоблачительное 
изображение действительности в романе '' Лом'' Павла Загребельного. 

Статья раскрывает специфику критического направления комического на материале романа Павла 
Загребельного ''Лом''. Отражены особенности комичного мировоззрения на поетикальному и оценочном 
уровнях, выделены объекты художественного внимания в пределах темы общественного развития. 

Проведенный анализ средств создания комичного эффекта конкретизирует особенности писательской 
техники, авторского отношения, к изображаемому, идейную направленность текста, а также 
обнаруживает воспроизведенные прозаиком противоречия общественно социальных отношений и 

исторической судьбы народа. 

Ключевые слова: парадоксальная модель общества, комичный эффект, сатира, ирония, 
функциональный персонаж. 

Melnyk O. M. Fiction Model of the Society of the Independence Period: Accusatory Description of the Reality 
in the Novel ''Scrap'' by Pavlo Zahrebelnyi. 

This article is devoted to figure out the specifics of critical areas of the comic based on the novel ''Scrap'' by 
Pavlo Zahrebelnyi. It is explained the peculiarities of comic outlook on the poetic and evaluative levels, 

determined the objects of the artistic attention within the social development. It is also important to differentiate 
external and internal expression of comic; relation between comic and funny; determination of the laugher 

range gradation in the novel; clear distinction of forms, methods and measures; tracking ''elusive'' mechanism of 
the comic effect; separation of irony from humor and satire or vice versa; taking into consideration the diffusion 
of comic and tragic etc. The analysis of methods, means, images and the study of author’s position concerning 

descriptive features allow to find out the peculiarities of comic outlook. One of the means of comic sharpening of 
images and situations in the novel ''Scrap'' are analogies with previous epochs. A panorama of the country 

diminished to a size of a village Kuchuhury combines contrasts of a tragic tint. The ironic narration is 
intensified by vividly expressed valuation of language means. A functional character of Yarema Sovynskyi 

without any special positive weight is determinant in a belles-letters task solving. Objects of ironic and satiric 
ridicule are the modern ''feast in the time of plague'', pseudo-patriotism, national behavior shortcomings, 
material civilization, social class of magnates, elite, intelligentsia, business representatives. The images of 

''history victims'' are disgustingly distorted with common sense borders breaking. The author’s position, which is 
not pushed aside, is marked on the novel poetics: a complex of satiric means is included in a general ironic 
context as elements of direct exposure. Sometimes irony changes into sarcasm and even upright undisguised 

blame without an implication. 

Key words: paradoxical model of society, comic effect, satire, irony, functional character. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКОМУ АВІАЦІЙНОМУ 
РАДІОТЕЛЕФОННОМУ ДИСКУРСІ 

Дана стаття присвячена дослідженню специфіки вживання лексики в англійському авіаційному 
радіотелефонному дискурсі. В процесі дослідження було виділено такі особливості: використання слів 
кодового алфавіту; специфічне читання цифр; обмеження явищ синонімії та антонімії; вживання 
лексичних одиниць у прямому значенні; відсутність полісемії; використання великої кількості власних 
назв та абревіатур; використання кодових позначень окремих понять; вживання спеціальних фраз для 
позначення певних ситуацій та наголошення на важливості певних повідомлень. Всі наведені положення 

підтверджуються відповідними прикладами. 

Ключові слова: англійський авіаційний радіотелефонний дискурс, вживання лексики, слово, кодовий алфавіт. 

Постановка проблеми. Розвиток науки, техніки, комп’ютерних технологій сприяє підвищеній 
мобільності суспільства. Авіація – це одна зі сфер людської діяльності, яка надзвичайно швидко 
розвивається. Виникає негайна потреба у підтриманні зв’язків України з іншими державами на різних 
рівнях: економічному, освітньому, культурному тощо.  

З метою підвищення безпеки польотів активізується увага до професійного спілкування між пілотом 
та авіадиспетчером. Метою професійного спілкування є ясність, точність та правильність. Указаним 
цілям підпорядковані й складові професійного спілкування. Якісними характеристиками професійного 
спілкування, спрямованими на краще взаєморозуміння, є специфічність, точність і прямота. Головне у 
радіообміні – помірний об’єм інформації, чітка пауза між словами та фразами.  

Англійський авіаційний радіотелефонний дискурс становить особливий інтерес для мовознавців, 
оскільки представляє особливу нішу в англійській мові, яка має свої фонетичні, лексичні та граматичні 
особливості.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Що стосується вивчення різнорівневих мовних одиниць 

авіаційної комунікації, то в лінгвістиці відомими є наукові праці з цієї теми Г. Єнчевої, Т. Мальковської, 
А. Романченко, Л. Ткачової, присвячені семантиці лексичних компонентів авіаційної терміносистеми. 
Деякі дослідники докладно вивчали структуру авіаційної англійської мови (Г. Емері, Дж. Мелл, 
М. Міцутомі, К. О’Брайен). Мовні особливості були представлені у дослідженнях А. Кириченко. Проте, 
дослідження лексики англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу не знайшли вичерпного 
відображення в науковій та навчально-методичній літературі.  
Мета даної статті полягає в тому, аби розкрити особливості вживання лексики в англійському 

авіаційному радіотелефонному дискурсі.  
Виклад основного матеріалу. Перед тим, як розпочати дослідження особливостей вживання лексики 

у фразеології радіообміну, необхідно дати визначення терміну ''англійський авіаційний радіотелефонний 
дискурс''. На думку, А. Кириченко, це мовлення авіаційних спеціалістів, мета якого полягає у 
вербальному обміні засобами англійської мови професійною інформацією під час польоту за допомогою 
радіотелефонного зв’язку [1: 63]. 

Підмову радіообміну Т. Мальковська розглядає як сукупність фонетичних, граматичних і лексичних 
одиниць мови, що вживаються в діалогах між учасниками повітряного руху (авіаційного диспетчера й 
пілота) під час виконання польоту [2: 23]. 

Мова радіообміну порівняно із загальновживаною мовою має незначні відмінності у вимові й 
інтонації, серйозні відмінності у граматичних структурах, певний тип мовлення. ІКАО висуває до мови 
радіообміну дві вимоги: стислість і однозначність. Як функціональний стиль мова радіообміну 
характеризується жорстокою структурованістю, насиченістю числівниками, термінологією та 
псевдотехнічною лексикою. Це в основному усне, діалогічне мовлення [ICAO 2001] [3]. 

Забезпечення ефективності міжнародної радіотелефонної комунікації, де англійська відіграє роль мови-
посередника, відбувається завдяки таким основним характеристикам ААРД [1: 63-64; 4: 7; 5: 46; 6: 13; 7: 8]: 

1) лаконічність (concision), яка передбачає стисле вираження певного змісту за допомогою 
мінімальної кількості мовних засобів, що посилює змістовність висловлювань; 

2) чіткість (clarity), або чітке розмежування схожих мовних засобів, що унеможливлює їхню 
плутанину; 

3) однозначність (non-ambiguity), тобто використання мовних засобів з одним значенням, що не дає 
змоги хибно інтерпретувати висловлювання.  
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Досліджуючи особливості вживання лексики у фразеології радіообміну, звернемося до визначень 
поняття ''слово''. Більшість же мовознавців уважають, що слово − найконкретніша мовна одиниця, 
основна і базисна. Мова – це, передусім, мова слів, а не форм чи звуків. Тому-то спроби дати дефініцію 
слова не припиняються. Наведемо деякі з визначень: ''Слово − найважливіша одиниця мови, яка позначає 
явища дійсності та психічного життя людини і звичайно однаково розуміється колективом людей, які 
розмовляють однією мовою й історично пов'язані між собою'' (P. O. Будагов); 

''Слово − граничний складник речення, здатний безпосередньо співвідноситися з предметом думки'' 
(О. С. Ахматова); 

''Слово − найменша смислова одиниця мови, вільно відтворювана в мовленні для побудови 
висловлювань'' (Б. М. Головін); 

''Слово − мінімальна структурно-семантична одиниця мови, яка виражає своїм звуковим складом 
поняття про предмети, процеси, явища дійсності, їхні ознаки чи відношення між ними, вільно 
відтворюється в мовленні і служить для побудови висловлювань'' (Д. І. Ганич, І. С. Олійник); 

''Слово − оформлена за нормами даної мови, неподільна на менші подібні єдності мовна одиниця, що 
складається із звука чи комплексу звуків і називає певні предмети, процеси і явища об'єктивної дійсності 
та їх ознаки або тільки вказує на них чи на відношення між ними, або виражає емоційно-вольові прояви” 
(Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич). 

1. Досліджуючи лексичні особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу, необхідно 
зазначити, що алфавіт є ключовим елементом будь-якої мови. За кожною літерою алфавіту фразеології 
радіообміну зашифроване певне слово. Алфавіт радіообміну наводимо у нижче поданій таблиці: 

 
Letter Word Pronunciation 

1 2 3 
A Alpha [7XlfE] 
B Bravo [7brA:7vEu] 
C Charlie [7tSA:li] 
D Delta [7deltE] 
E Echo [7ekEu] 
F Foxtrot [7fOkstrOt] 
G Golf [gOlf] 
H Hotel [hEu7tel] 
I India [7indjE] 
J Juliet [7d3u:lijEt] 
1 2 3 
K Kilo [7ki:lEu] 
L Lima [7lI:mE] 
M Mike [7maik] 
N November [nou7vembE] 
O Oscar [7OskE] 
P Papa [pE7pA:] 
Q Quebec [kE7bek] 
R Romeo [7roumiEu] 
S Sierra [si7erE] 
T Tango [7tXNgEu] 
U Uniform [7ju:nifO:m] 
V Victor [7viktE] 
W Whiskey [7wiski] 
X X-ray [7eks7rei] 
Y Yankee [7jXNki] 
Z Zulu [7zu:lu] 

Даний алфавіт використовується у фразеології радіообміну для передачі власних назв, позивних 
повітряних суден та слів, у написанні яких є сумніви. Букви також широко застосовують для позначення 
важливих понять – маяків, рубіжних доріжок тощо, – їхнє передавання за допомогою слів кодового 
алфавіту забезпечує чіткість радіообміну, усуваючи можливість хибного сприйняття буквених позначень 
за умов шуму та значного робочого навантаження [8: 20]. Наприклад, Request start-up, information K 
(Kilo) (дозвольте запуск двигуна, інформація кілоу); BAW (Bravo, Alpha, Whiskey) 407, request taxi (BAW 
407, дозвольте руління);  

2. Специфічне читання цифр: Flight level 120 (one two zero) – ешелон польоту 120; Magnetic bearing 
180 (one eight zero) – магнітний пеленг 180; Wind direction 225 (two two five) – напрям вітру 225; Altitude 



С. М. Муравська. Особливості вживання лексики в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі 

 255 

12000 (one two thousand) – aбсолютна висота 12000; Visibility 700 (seven hundred) – видимість 700; Cloud 
base 2200 (two thousand two hundred) – межа хмарності 2200.  

3. Обмеження синонімії [5: 46]. Одне поняття потрібно позначати однією лексичною одиницею [9]. 
Наприклад, із двох синонімічних виразів Leaving flight level та Out of flight level, що означають ''Покидаю 
ешелон польоту'', лише перший рекомендовано вживати під час міжнародного телефонного спілкування 
[8]. Наприклад, дієслово commence означає ''починати''. Синонімами є begin, start. Проте, у фразеології у 
складі виразів рекомендовано вживати саме дієслово commence: Report commencing procedure turn 
(Повідомте про початок стандартного розвороту). Інші приклади: Report flight level, Will advise later for 
right turn (Повідомте ешелон польоту, Повідомлю пізніше щодо правого розвороту); Decompression / 
depressurization (Розгерметизація).  

4. Явище антонімії є теж обмеженим: climb (набирати висоту), descend (знижуватися); inbound (лінія шляху 
наближення), outbound (лінія шляху віддалення); maintain flight level 150 (витримуйте ешелон польоту 150), 
leave flight level 150 (залишайте ешелон польоту 150); expedite taxi (прискорте руління), taxi slower (руліть 
повільніше); ILS serviceable / unserviceable (ІЛС працює / не працює). У посібнику С. Лєбєдєва знаходимо 
такий приклад антонімії: on long final (на довгій прямій); on short final (на короткій прямій) [10: 446]. 

5. Лексика у фразеології радіообміну вживається у прямому значенні. Для неї не характерна 
метафоричність або переносне значення. Наприклад, вислів take-off означає to leave the ground and begin 
to fly. Це пряме значення виразу. Проте, цей вислів має ще й таке значення, яке ніколи не вживається у 
фразеології радіообміну: to become successful or popular very quickly or suddenly (of an idea or a product). 
Наприклад, метафоричне словосполучення full house, яке означає, що всі місця в салоні зайняті [10: 671], 
або жаргонний вираз Charlie Bravo для позначення купчасто-дощової хмарності [10: 671], можуть 
становити труднощі для мовців, що користуються англійською мовою як lingua franca. Під час 
міжнародної комунікації ці словосполучення необхідно замінити на нейтральні ''All seats are occupied'' та 
''Cumulonimbus'' [1: 64]. 

6. Відсутність полісемії. Одна лексична одиниця повинна мати одне значення [9]. Наприклад, під час 
процедури заходу на друге коло вираз takeoff power, що означає злітну потужність, може бути хибно 
інтерпретований як ''зменшити потужність'' (take off power). Для уникнення двозначності цей термін 
рекомендовано замінити на go-around power (потужність для заходу на друге коло) [7: 8]. 

Як показує дослідження, для позначення певної ситуації вживається конкретна лексична одиниця. 
Недотримання цього правила може призвести до фатальних наслідків. Так, в аеропорту Cove Neck (Нью-
Йорк) 25 січня 1990 р. однією із причин авіаційної події було використання фрази ''running out of fuel'', 
що в розмовній англійській мові означає ''закінчується паливо'' замість авіаційного технічного терміну 
''emergency'' (''екстремальна ситуація''). Як результат, це не дало можливості зрозуміти диспетчеру 
ступені терміновості прийняття мір [11: 2]. 

Як вважає сучасний дослідник фразеології радіообміну А. Кириченко, одним із засобів забезпечення 
однозначності лексичних одиниць англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу є чітка 
диференціація їхніх значень. Зокрема, для уникнення багатозначності поняття ''чекати'' можна позначати 
словами expect, hold, stand by, кожне з яких має специфічне значення: expect – очікувати на подію, hold – 
чекати на місці, stand by – чекати на частоті [1: 64]. 

7. Використання великої кількості власних назв, точок на маршруті, позивних повітряних суден: 
Lufthansa 342, KLM 301, LOT 851 (позивні суден); INGUR, KEBIR, WICKEN (точки на маршруті); 
Melbourne, Malta (власні назви). 

8. Вживання спеціальних фраз, аби привернути увагу до важливості повідомлення: Cancel take-off, I say 
again, cancel take-off (відміняю виліт, я повторюю знову, відмініть виліт); Contact Control 121.7, correction 
121.8 (працюйте з Контролем на частоті 121.7, поправка 121.8); That is correct (зрозуміли вірно).  

9. Використання спеціальних слів і словосполучень для позначення окремих ситуацій. Зокрема, Roger 
означає, що адресат прийняв повідомлення, Pan уживають для ситуації на борту, що потребує 
термінових дій, Mayday використовують при виникненні ситуації, яку кваліфікують як лихо [8: 92]. 
Наприклад, Mayday, Mayday, Mayday, Simferopol Control. Air France 710. Decompression. Passing FL 250. 
Emergency descent to FL 100, heading 310 (лихо, лихо, лихо, Сімферополь Контроль. Ер Франс 710. 
Розгерметизація. Проходжу ешелон польоту 250. Аварійне зниження до ешелону польоту 100, курс 310). 

10. Застосування абревіатур [12: 166], серед яких можна виокремити такі типи: 1) ініціальні звукові 
(PAPI – precision approach path indicator, VASIS – visual approach slope indicator system); 2) ініціальні 
літерні (VFR – Visual Flight Rules; VMC – Visual Meteorological Conditions; EAT – Expected Approach 
Time); 3) складові (Wilco – will comply, nosig – no significant changes). 

11. Уживання слів Affirm (для пілотів), Affirmative  (для диспетчерів), Negative замість yes, no, ok для 
вираження згоди та незгоди [1: 65]. 

12. Використання кодових позначень окремих понять. Наприклад, QFE – тиск на рівні аеродрому, 
QNH – тиск, зведений до середнього рівня моря за стандартною атмосферою [1: 65]. Кодові позначення 
не варто плутати з абревіатурами, оскільки вони є результатом скорочення твірної словосполуки, а 
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належить до умовних кодів – так званих Q-кодів, – які створено для передавання повідомлень за 
допомогою абетки Морзе [10: 154]. 

Таким чином, лексика в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі має свою специфіку: 
вживання слів кодового алфавіту; явище синонімії та антонімії є обмеженим; відсутність полісемії; 
специфічне читання цифр; вживання лексики у прямому значенні та великої кількості власних назв; 
використання кодових позначень окремих понять та абревіатур; вживання спеціальних слів і словосполучень 
для позначення певних ситуацій та для наголошення на важливості повідомлення. У перспективі особливий 
інтерес може становити дослідження фонетичних особливостей фразеології радіообміну.  
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Муравская С. Н. Особенности употребления лексики в английском авиационном 
 радиотелефонном дискурсе. 

Данная статья посвящена исследованию специфичных черт употребления лексики в английском 
авиационном радиотелефонном дискурсе. В процессе исследования были выделены такие особенности: 
использование слов кодового алфавита; специфическое чтение цифр; ограничение явлений синонимии и 

антонимии; употребление лексических единиц в прямом значении; отсутствие полисемии; 
использование большого количества собственных названий и аббревиатур; использование кодовых 
обозначений отдельных понятий; использование специальных фраз для обозначения определенных 
ситуаций и акцентирования внимания на важности определенных сообщений. Все приведенные 

положения подтверждаются соответствующими примерами. 

Ключевые слова: английский авиационный радиотелефонный дискурс, употребление лексики, слово, 
кодовый алфавит. 

Muravska S. M. Peculiarities of Using Vocabulary Units in the English Aviation Radiotelephony Discourse. 

Aviation is a rapidly developing sphere nowadays. Professional communication between a pilot and an air 
traffic controller is of great importance to provide safety of flights. Radiotelephony communication is a special 
sphere within the English language with its phonetic, lexical and grammar peculiarities. It is of special interest 

for linguists due to these specific features. English aviation radiotelephony discourse can be defined as the 
aviation specialists' communication, the purpose of which is the verbal exchange by means of the English 

language of the professional information during the flight with the help of the radiotelephony connection. Its 
main characteristics are the following: concision, clarity, non-ambiguity. According to R. Budagov, a word can 

be defined as the most important unit of the language which indicates phenomena of reality and a person's 
psychic life and is understood in the same way by a group of people who speak the same language and 

historically connected to each other. In the process of the research the following peculiarities have been 
distinguished: using spelling alphabet; specific reading of numbers; limitation of synonyms and antonyms; using 

lexical units in their direct meaning; non-availability of polysemy; using a great number of proper names and 
abbreviations; application of coded identification of certain notions; using special phrases for denomination of 

certain situations and stressing importance of certain messages. All these findings have been proved with 
corresponding examples. The conducted research has proved that lexical units possess specific features in the 

radiotelephony communication. The further research may focus on phonetic peculiarities of the English aviation 
radiotelephony discourse. 

Key words: English aviation radiotelephony discourse, vocabulary usage, word, spelling alphabet. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІРОНІЇ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Особливості перекладу жанрів газетної публіцистики полягають у розпізнаванні та правильній передачі 
тональності тексту, яка в цьому випадку, є категорією не фонетики, а стилістики. Тональність – це 
категорія тексту, що виражає інтенцію адресанта в залежності від якостей об’єкта мовлення й 
ставлення його до цих якостей. Вона є проміжною ланкою між композиційно-мовленнєвим та 

архітектоніко-мовленнєвим рівнями тексту. Тональність тексту мовленнєвого жанру – це складова 
структурно-функціональної побудови жанрової форми, один із важливих виявів комунікативної 

прагматики жанру. У тональності на лінгвостилістичному рівні, реалізується сукупність функціонально-
комунікативних рис, які визначаються екстралінгвальними чинниками породження текстів мовленнєвого 

жанру. Іронія, як елемент тональності є однією з головних ознакою таких текстів. 

Ключові слова: стилістика тексту, мовленнєвий жанр, тональність, іронія. 

Аналіз мовознавчих досліджень в царині лінгвістики тексту дає підстави твердити, що ґрунтовні 
дослідження категорії тексту "тональність" тільки починаються і вони є цікавими та важливими. 
Тональність тексту є проміжною ланкою між композиційно-мовленнєвим та архітектоніко-мовленнєвим 
рівнями тексту. Вона ніби зціплює текст у єдине ціле і є елементом його цілісності.  

Актуальність обраної теми наукової статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних наукових 
розвідок в галузі стилістики тексту на питання дослідження конкретних жанрів певних функціональних 
стилів у зв’язку з комунікативно-прагматичною переорієнтацією сучасної лінгвістики тексту.  

Метою статті є окреслення особливостей перекладу публіцистичних жанрів. 
Учені, які сьогодні проводять дослідження в галузі газетно-публіцистичних жанрів (М. Н. Кім, 

Л. Є. Кройчик) [1; 2], вважають традиційний поділ жанрів преси на інформаційні, аналітичні та 
художньо-публіцистичні застарілим. Це ж підтверджують процеси, які відбуваються з західній 
журналістиці, зокрема в Німеччині, де класифікація жанрів преси є двочленною і поділяється на 
інформаційно-спрямовані жанри преси (tatsachenbetonte / informationsbetonte Textsorten) та жанри, в яких 
робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte Textsorten) [3: 7]. Інформаційно-
стрямовані жанри преси мають інформативну функцію. До найголовніших інформаційно-спрямованих 
жанрів німецької преси належать: повідомлення (die Meldung), інформація (die Nachricht), 
кореспонденція / звіт (der Bericht), репортаж (die Reportage), ділове інтерв’ю (das Sachinterview). 

Жанри, на яких робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte Textsorten) 
поглинають та об’єднують в собі аналітичні та художньо-публіцистичні. Ці жанри вважаються найбільш 
важкими на шляху до вершин журналістської майстерності. Найперше, це проявляється у підвищеній 
вимогливості до мови, художньої образності, емоційної насиченості текстів [4: 15]. Вони стоять ніби 
посередині між жанрами літературними та журналістськими. 

Жанри німецької преси, в яких робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte 
Textsorten) – це жанри, в яких дається оцінка події або явища. Вони існують для притягнення інтересу 
читача, який бажає довідатися точку зору журналіста на ту чи іншу подію. Газетно-публіцистичне 
мовлення носить соціально-оцінний характер. Соціальна оцінка – це категорія прагматична, тобто це оцінка 
подій, суджень із позиції певних соціальних інтересів. Її основу складає дихотомія 
“відповідність/невідповідність прогресивним соціальним нормам”. Останню можна визначити як мовну 
діяльність, що веде до вироблення позитивної або негативної позиції суб’єкта щодо оцінюваного [3: 35-78]. 
Тобто, мова йде про позитивне або негативне забарвлення переважної більшості газетних повідомлень і 
взагалі оцінність як одну з провідних рис, що пронизує всі рівні газетного тексту. У даній статті ми 
називаємо жанри, в яких робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte Textsorten) 
оцінно-публіцистичними, так як вважаємо, що така назва найбільш точно відображає їхні особливості. 
Найголовнішими оцінно-публіцистичними жанрами німецької преси є: коментар (der Kommentar), 
фейлетон (das Feuilleton), глоса (die Glosse), колонка (die Kolumne), нарис (das Feature) [3: 35-78].  

Важливою складовою оцінно-публіцистичних жанрів є тональність тексту. Тональність тексту 
мовленнєвого жанру – це складова структурно-функціональної побудови жанрової форми, один із 
важливих виявів комунікативної прагматики жанру. У тональності на лінгвостилістичному рівні, 
реалізується сукупність функціонально-комунікативних рис, які визначаються екстралінгвальними 
чинниками породження текстів мовленнєвого жанру. Тональна побудова жанру – це результат 
стильового процесу, в тональностях реалізується аксіологічна функція, "функція суб’єктивно-духовного 
впливу, яка керує психологічним боком сприйняття [5: 24] ".  
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Поняття “тон” необхідно відокремити від понять фонетики, таких як "інтонація", "тон", "звучання", 
які відбивають акустичну реалізацію тексту [6: 65].  

Першим системним дослідженням тональної будови тексту стала монографія С. М. Іваненко 
"Поліфонія тексту". Дослідниця характеризує тональність як категорію тексту, що виражає інтенцію 
адресанта в залежності від якостей об’єкта мовлення й ставлення його до цих якостей. Тональність 
уособлює в собі концентрат експресивних засобів тексту, які застосовує автор у своїй мовленнєвій 
діяльності з метою відображення сутності предмета викладу і свого особистого ставлення до нього [6: 
77]. Експресивність визначається при цьому як ефект, що виникає при будь-якому відхиленні від норм 
мовного узуса з раціональної чи емоційної причини [7: 210]. 

Мова має набір нормативних (нейтральних) і експресивних засобів, які розглядаються як відхилення 
від норми, і залежно від інтенції адресанта під час його мовленнєвої діяльності використовуються для 
створення тієї чи іншої тональності в тексті, продукті мовленнєвої діяльності. Таким чином, тональність 
розглядається як текстова категорія, а експресивність як мовна.  

Під час продукування текстів учасники комунікації спираються на систему цінностей, 
загальноприйнятих у конкретному суспільстві в певний час, отже відбір мовних засобів на основі оцінки 
є продуктивним. Проектування емоційної оцінки на рівень тексту дає таку його характеристику, як 
тональність. Розмаїття оцінок впливає на багатотональність тексту. Зі своєрідності форм оцінки 
виводиться поліфонія тексту, але не в просодичному значенні, а з позиції стилістики тексту [6: 65]. 

Визначення терміну "основна стилістична тональність" дає М. П. Брандес, яка розуміє його як загальну 
емоційну атмосферу висловлення, "загальне емоційне налаштування" [5: 211]. За С. М. Іваненко, ми 
виділяємо такі характерні ознаки основнї стилістичної епічної тональності [6: 223, 233]:  

1) основна епічна стилістична тональність, притаманна всім прозовим творам. На лексичному рівні 
епічна тональність формується лексикою нормативного поля мови, для вибору якої важливий критерій 
нульової оцінності як логічної, так і емоційної; 

2) основна лірико-епічна тональність. Її інструментами є засоби образності, емоційної оцінки різного 
ступеня інтенсивності (як об’єктивної, так і суб’єктивної) оповідачем-автором в іпостасі ліричного героя, 
на яке локально нашаровуються мовні засоби відбиття окремих емоційних явищ; 

3) основна драматично-епічна стилістична тональність. Вона, як і лірико-епічна тональність, може 
домінувати в художньому творі, але може бути представлена фрагментарно й лише забарвлювати 
основну лірико-епічну чи епічну тональності. Різновидами основної стилістичної драматично-епічної 
тональності розглядаються трагічна тональність, патетична та гумористична як вияв комічного. 
Складовими гумористичної тональності є іронічна, саркастична та сатирична тональності [6: 255-260]. 

Іронічна тональність притаманна оцінно-публіцистичним текстам. Увага до проблем перекладу 
текстів цих газетних жанрів виникає із усвідомлення, що культурно-специфічні поняття, навіть за 
відносної близькості культури-джерела й цільової культури, можуть виявитися складнішими для 
перекладача, ніж відтворення синтаксичних чи стилістичних особливостей оригіналу. У нашому 
дослідженні ми трактуємо іронію максимально вузько – як різновид висловлювання, який "передбачає 
розрив або невідповідність між тим, що мовець стверджує, і тим, що загалом мається на увазі" [8: 15]. 

Іронічна тональність оцінно-публіцистичних жанрів зумовлена, насамперед, екстралінгвальним 
фактором комунікативної ситуації, а саме: порушенням так званих "ритуальних дій", які є очевидними 
для читача. Під ритуальною дією ми розуміємо звичний для певного суспільства перебіг причинно-
наслідкових відносини, який є загальноприйнятим. Ритуальна дія базується на домовленості членів 
суспільства (гласної чи негласної) з приводу того, які явища чи процеси відповідають ідеалам, якими 
керується те чи інше суспільство, а отже є "правильними", а які не відповідають – а отже є 
"неправильними" [9: 279]. Екстралінгвістичний фактор "порушення ритуальних дій" базується на 
суспільних домовленостях саме у суспільстві – це прийняті норми у суспільному та культурному житті, 
норми у стосунках людина – суспільство, суспільство – людина, людина – людина. Саме тут захована 
одна із тих "родзинок", які необхідно побачити, відчути перекладачеві та із прототексту правильно 
перенести у метатекст. 

З іншого боку, перекладознавці Б. Гейтім та І. Мейсон наголошують на тому, що іронізуючи, мовець, 
по суті, не вірить у те, що каже; він висловлює своє ставлення до прямої інтерпретації якогось (очевидно 
нещирого) твердження. Мова йде про "вторинну інтерпретацію", яка передбачає розуміння того, що 
мовець цитує якесь (реальне чи уявне) джерело, від якого неявно відмежовується [10: 279]. Це 
визначення впритул наближає нас до поняття "інтертекстуальна іронія". З попередніх визначень 
випливає, що іронія полягає зокрема в тому, що мовець свідомо закладає у висловлювання смисл, який 
не збігається з явним смислом. Б. Гейтім та І. Мейсон уточнюють, що мовець цитує джерело, від якого 
неявно відмежовується [10: 279]. Якщо цитується реальне джерело, то мова йде власне про 
інтертекстуальну іронію. 

Інтертекстуальна іронія виникає при зіставленні двох різних за тональністю контекстів, що містять 
спільний елемент – фразу, уривок, сюжетну лінію тощо – який служить алюзією мета тексту на 
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прототекст. Ефект, що виникає при цьому залежить від ступеня контрасту між двома контекстами – від 
легкого відсторонення й заниження тону до цілковитої зміни смислу спільного елемента в новому 
контексті. Алюзія – це засіб для привнесення в текст додаткового іронічного смислу, інтертекстуальна 
іронія – це ефект, що утворюється за допомогою алюзії [8: 30]. 

Щоб відтворити в перекладі інтертекстуальну іронію, треба зберегти якнайбільше контекстів, що 
потенційно відчитуються в оригіналі, а найголовніше – відтворити їхні тональності, водночас 
залишивши можливість наївного прочитання. Цільовий текст, тобто метатекст з інтертекстуальною 
іронією має бути когерентним уже на поверхні, як і оригінал; "глибші" смисли мають бути неочевидними 
і доступними лише для інтертекстуально-свідомих читачів. Таких інтертекстуально-свідомих читачів У. 
Еко називає "lettore modello" – "зразковий читач". На його думку, текст – це "інертний механізм", що 
реалізується як текст лише тоді, коли його активує читач, який керується певною стратегією і, в тому 
числі, передбачає ходи автора. Це "передбачення ходів" може залежати від фонових знань читача чи від 
особистих уподобань, але в кожному разі воно означає активну участь, як при заповненні пробілів, (як у 
випадку з алюзіями), і автор тексту припускає, що ці пробіли справді можуть бути заповнені [8: 15].  

Українською мовою поняття "lettore modello" відтворюють як "ідеальний читач" – тобто це читач-
зразок, а саме читач-ідеал, що здатний простежити за думкою автора і розшифрувати абсолютно всі 
натяки, алюзії й підтексти [8: 21]. 

Яскравим представником іронічних оцінно-публіцистичних жанрів німецької преси є жанр "глоса". 
Глоси відзначаються стислістю, влучністю, чіткістю, гостротою та дотепністю. Предметом глос в 
загальному є вчинки, події, поведінка, які піддаються критиці. Кульмінацією глоси є її пуант (die Pointe) 
– це безпосередній, неочікуваний смисл, яким закінчується текст; часто є несподіваною точкою зору 
стосовно сказаного" [11: 159]. 

Адресатами жанрової форми "глоса" є люди з вищою освітою та читачі, які займаються 
вдосконаленням своєї освіти і мають ліберальні політичні погляди. Унаслідок аналізу корпусу текстів ми 
стверджуємо, що адресат глоси не є пересічним читачем. Його можна охарактеризувати, як "елітного" 
читача. Людина, яка читає глосу, не тільки володіє великим багажем знань у різних галузях 
навколишньої дійсності, не тільки розуміється на актуальній (або історичній) політичній ситуації та 
проблемах культурного життя. Адресат глоси завдяки високому рівню своєї освіченості в стані відчути 
ту іронію стосовно описуваних явищ, які закладаються автором, і отримати від них насолоду. 

Екстралінгвістична ситуація "порушення ритуальних дій" відбивається у лінгвістичній складовій 
іронічної тональності жанру "глоса". Прикладом є  глоса Ансґара Ґрава "Auf Augenhöhe" у газеті "Die 
Welt" від 03.07.2007 року. 

Екстралінгвістичною комунікативною ситуацією обраної глоси є візит міністра закордонних справ 
Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра у супроводі депутатів Бундестагу до Африки. Іронічна 
тональність пронизує увесь текст і базується на порушені ритуальних дій в алгоритмі протікання 
міжнародних візитів та міжнародних зустрічей, які є нормою у Федеративній республіці Німеччина.  

Перша ритуальна дія: завчасно домовлена міжнародна зустріч, тим більше на рівні міністрів 
закордонних справ, не може не відбутись просто тому, що один із міністрів вирушив на іншу "важливу 
зустріч". Друга ритуальна дія: політики повинні бути підготовані до зустрічей на найвищому рівні, від 
чого залежить підписання важливих міждержавних угод. Третя ритуальна дія: міжнародні зустрічі на 
вищому рівні не можуть проводитись наспіх і повинні тривати передбачений протоколом час. 

В загальному лексика даної глоси є нейтральною і поза контекстом не має якогось експресивного 
забарвлення. Тільки у даному контексті читач, на імпліцитному рівні, за допомогою іронії, розпізнає 
порушення вже названих ритуальних дій. Саме тут присутня іронія, яку необхідно відчути і передати під 
час перекладу: 

Порушення першої ритуальної дії: Nach der Landung in Abuja eilte Frank-Walter Steinmeier zum Termin 
mit seinem erst vor wenigen Tagen ernannten Amtskollegen Ojo Maduekwe. Der hatte noch am Vortag in einer 
Pressemitteilung kundgetan, er werde den gegenüber nigerianischen Immigranten mitunter arroganten 
Deutschen die Meinung sagen. Auf Augenhöhe, gewissermaßen. Aber leider hatte es sich Ojo Maduekwe 
inzwischen wohl anders überlegt. Er war einfach nicht da. Ein wichtiger Termin in Benin. 

Порушення другої та третьої ритуальних дій: Dafür wurde Steinmeier von einem Staatsminister 
empfangen, der eine längere Erklärung zum nigerianisch-deutschen Verhältnis vom Blatte las, dann aber in dem 
auf eine Stunde angesetzten Termin nicht mehr viel zu sagen wusste und schon nach 20 Minuten zur 
Pressekonferenz bat. 

Порушення третьої ритуальної дії: Sie trafen die nigerianische Parlamentspräsidentin, die allerlei weitere 
Würdenträger, darunter den Fraktionschef, den Oppositionsführer und den Ausschussvorsitzenden, vorstellte, 
die Wichtigkeit der deutsch-nigerianischen Beziehungen betonte und nach rund zwölf Minuten wissen ließ, sie 
habe noch einen Folgetermin. So endete auch dieses Gespräch, bevor es begonnen hatte. 

Прикладом інтертекстуальної іронії є глоса Евеліна Зінгера "König wider Willen", газета "Die Zeit" від 
20.04.2006 року: 
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Die Schlüsselszene des SPD-Dramas ereignete sich, wie in jeder ordentlichen Tragödie, nicht erst am Ende. 
So ergreifend Platzecks letzter Auftritt als Haupt- und Staatsakteur wirkte – seine Kapitulation bestätigte nur, 
was im Text ohnehin angelegt war und was wir aus Shakespeares Königsdramen wissen: dass siegreiche Politik 
eine gewisse Herrschsucht erfordert. Die fehlte dem SPD-Vorsitzenden. Schlimmer noch, er wollte nicht 
regieren. Diese klassische, aus der Literatur wohlvertraute Machtscheu, die schon King Lear den Kopf kostete, 
ist der Grund seiner Niederlage, deutlich zeigte sie sich schon bei der Inthronisation. 

При перекладі даної глоси перекладач повинен взяти до уваги посилання автора на так звані 
"прецендентні тексти" драм В. Шекспіра. Як зазначає Ф. Бацевич "прецендентний текст – це текст, 
основними ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей і для значної кількості осіб, 
а також багаторазове звернення до нього у дискурсі цих особистостей... Прецендентні тексти можна 
назвати хрестоматійними в тому сенсі, що всі мовці знають їх... " [12: 151-152]. 

Підсумовуючи можна сказати, що іронічна тональність жанрових форм на екстралінгвістичному рівні 
проявляється на рівні розпізнавання читачем, який належить до освіченої, елітної читацької аудиторії, 
порушення ритуальних дій, тобто тих принципів, які є нормою у сучасному демократичному суспільстві. 
Головним маркером, який вирізняє тексти оцінно-публіцистичних жанрів, є іронія. Завданням 
перекладача є розпізнати, відчути іронічність прототексту і адекватно влучно передати її у метатексті. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ким М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 335 с. 
2. Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров / Л. Е. Кройчик // Основы творческой деятельности 

журналиста / [под ред. С. Г. Корконосенко]. – СПб., 2000. – 270 с. 
3. Jungova Z. Textsorten in der Presse und Publizistik und ihre stilistische Realisierung / Zuzana Jungova. – Brünn, 

2006. – 107 s. 
4. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие / А. А. Тертычный. – [2-е изд., испр. и 

доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 320 с. 
5. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М. П. Брандес. – [3-е изд., перераб. и 

доп.]. – М. : "Прогресс-Традиция", "ИНФРА-М", 2004. – 408 с. 
6. Іваненко С. М. Поліфонія тексту : [монографія] / С. М. Іваненко. – К. : Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 318 с. 
7. Hänse G. Einstellungen als Kategorie zur Erfassung sprachlich reflektierter Beziehungen zwischen Text und Produzent 

und textreferentiellem Objektbereich / G. Hänse // Deutsch als Fremdsprache. – 1981. – № 4. – S. 208–214. 
8. Кам’янець А. Б. Інтертекстуальна іронія та переклад / А. Б. Кам’янець, Т. Є. Некряч. – К. : Видавець 

Карпенко В. М., 2010. – 176 с. 
9. Werlen I. Ritual und Sprache. Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen / I. Werlen. – Tübingen, 1984. 

– 411 s. 
10. Hatim B. Discourse and the translator. Language in Social Life Series / B. Hatim, I. Mason. – Longman, 1990. – 258 р.  
11. Einführung in die journalistische Methodik [von e. Autorenkollektiv d. Sekt. Journalistik d. Karl-Marx-Univ. 

Leipzig]. – [2., durchges. Aufl]. – Leipzig : Bibliografisches Institut, 1988. – 240 s. 
12. Бацевич Ф. Нариси з комунікативної лінгвістики / Флорій Бацевич. – Львів, 2003. – 278 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Kim N. M. Zhanry sovremennoy zhurnalistiki [Genres of modern journalism] / N. M. Kim. – Spb. : Yzd-vo 
Mikhaylova V. A., 2004. – 335 s. 

2. Kroychik L. E. Sistyema zhurnalistskikh zhanrov [The system of journalistic genres] / L. Е. Kroychik // Osnovy 
tvorcheskoy deyatelnosti zhurnalista / [pod. red. S. G. Korkonosenko]. – Spb., 2000. – 270 s. 

3. Jungova Z. Textsorten in der Presse und Publizistik und ihre stilistische Realisierung / Zuzana Jungova. – Brünn, 
2006. – 107 s. 

4. Tertychnyy A. A. Zhanry periodicheskoy pechati: Uchebnoye posobiye [Genres of printed media: Work book] / 
А. А. Tertychnyy. – М. : Аspekt Press, 2002. – 320 s. 

5. Brandes M. P. Stilistika teksta. Teoteticheskiy kurs: uchebnik [The text stylistics Theoretical course: A coursebook]. 
– [3-e yzd., pererab. y dop.] / M. P. Brandes. – M. : "Prohress-Tradytsyya", "YNFRA-M", 2004. – 408 s. 

6. Ivanenko S. M. Polifoniya tekstu : [monohrafiya] [The text polyphony] / S. M. Ivanenko. – K. : Vydavnychyy tsentr 
KDLU, 1999. – 318 s. 

7. Hänse G. Einstellungen als Kategorie zur Erfassung sprachlich reflektierter Beziehungen zwischen Text und Produzent 
und textreferentiellem Objektbereich / G. Hänse // Deutsch als Fremdsprache. – 1981. – № 4. – S. 208–214. 

8. Kamyanets' A. B. Intertekstual'na ironiya ta pereklad [Intertextual irony and translation] / A. B. Kamyanets', 
T. Ye. Nekryach. – K. : Vydavets' Karpenko V. M., 2010. – 176 s. 

9. Werlen I. Ritual und Sprache. Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen / I. Werlen. – Tübingen, 1984. 
– 411 s. 

10. Hatim B. Discourse and the translator. Language in Social Life Series / B. Hatim, I. Mason. – Longman, 1990. – 258 р.  
11. Einführung in die journalistische Methodik [von e. Autorenkollektiv d. Sekt. Journalistik d. Karl-Marx-Univ. 

Leipzig]. – [2., durchges. Aufl]. – Leipzig : Bibliografisches Institut, 1988. – 240 s. 
12. Batsevych F. Narysy z komunikatyvnoyi linhvistyky [Studies on the communicative linguistics] / Floriy Batsevych. 

– L'viv, 2003. – 278 s. 
 
Матеріал надійшов до редакції 27.03. 2014 р. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Філологічні науки 

262 

Павлик В. И. Особенности перевода иронии публицистических текстов. 

Особенности перевода жанров газетной публицистики состоят в том, чтобы распознать и правильно 
передать тональность текста, которая в этом случае является категорией не фонетики, а 

стилистики. Тональность – это категория текста, которая выражает интенцию адресанта в 
зависимости от качеств объекта речи и отношения его к этим качествам. Она является 

промежуточным звеном между композиционно-речевым и архитектонико-речевым уровнями текста. 
Тональность текста речевого жанра – это составляющая структурно-функционального строения 

жанровой формы, одно из важных проявлений коммуникативной прагматики жанра. В тональности на 
лингвостилистическом уровне реализируется сумма функционально-коммуникативных особенностей, 
которые определяются экстралингвальными показателями происхождения текстов речевого жанра. 

Ирония, как элемент тональности, является одной из главных особенностей таких текстов. 

Ключевые слова: стилистика текста, речевой жанр, тональность, ирония. 

Pavlyk V. I. Peculiarities of Translating Publicistic Texts Irony. 

The actuality of the topic chosen for the scientific article is explained by the fact that current scientific 
investigations in text linguistics focus on studying specific genres of certain functional styles due to the 

communicative and pragmatic reorientation of modern text linguistics. Peculiarities of translating publicistic 
texts are based on the identification and correct communication of the text tone which in this case is rather a 
stylistic than a phonetic category. Tone is a text category which expresses addressee’s intention depending on 

the qualities of the object of speech and his attitude to these qualities. Intertextual Irony arises when comparing 
two different in tone contexts, containing a common element – a phrase, a passage, storyline , etc. – which is an 
allusion of the target text to the original one. To reproduce intertexitual irony in translation, it is necessary to 

preserve as many contexts which are potentially felt in the original as possible and most importantly. To sum up 
we can say that the ironic tone of genre forms on the extralinguistic level manifests itself by breaking rituals 

namely principles which are the norm in today's democratic society. Besides it is identified by the readers who 
are considered to be well-educated and elite. Irony is the main thing that distinguishes texts of evaluative and 

publicistic genres. The task of the translator is to identify and feel the irony of the original text and communicate 
it in the target text as accurately as possible. 

Keywords: text linguistics, speech genre, tone, irony. 
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СЮЖЕТНО-ОБРАЗНА СТРУКТУРА ОПОВІДАНЬ І НОВЕЛ МИХАСЯ ТКАЧА 

Стаття присвячена аналізу художнього світу оповідань і новел сучасного українського прозаїка Михася 
Ткача. Зокрема, досліджується сюжетно-образна структура творів, уміщених у книгах "Сонячний 
полудень", "Світле диво", "Багряні громи" та "Спадок". Мала проза письменника розглядається крізь 
призму поетики художніх образів, архетипів матері, рідної хати, оселі, висвітлюється специфіка 

сюжетобудови, прийоми характеротворення, зв’язок з фольклором. 

Ключові слова: прозаїк, новела, оповідання, змістові константи і домінанти, сюжетопобудова, архетип. 

Творчість сучасного українського прозаїка Михася (Михайла) Ткача не потребує широких 
рекомендацій. Кращі оповідання й новели письменника входять до шкільної та вузівської програми, до 
найвибагливіших літературних антологій, звучать по радіо. Тож цілком закономірно, що багаторічна 
культурно-мистецька діяльність автора "Сонячного полудня", "Світлого дива", "Відлуння душі", 
"Багряних громів", "Осінніх акордів", "Спадку" та багатьох інших книг, головного редактора часопису 
"Літературний Чернігів" відзначена високими державними й літературними нагородами. Він лауреат 
літературної премії імені М. Коцюбинського та Міжнародної літературної премії імені Григорія 
Сковороди "Сад божественних пісень", Заслужений працівник культури України [1]. 

Відомі письменники, лауреати Шевченківської премії А. Дімаров [2] і В. Дрозд [3], літературознавці і 
критики В. Кузьменко [4], Оксана Гарачковська [5], Р. Кухарук [6] та багато інших дослідників 
присвятили творчості прозаїка численні відгуки, рецензії, критичні статті та нариси. Однак досі ще ні в 
літературній критиці, ні в літературознавстві немає спеціальної праці, в якій би аналізувалася сюжетно-
образна структура малої прози Михася Ткача. Натомість потреба в такій студії давно на часі. Отже, 
актуальність пропонованої статті спричинена передовсім суспільним резонансом художнього доробку 
прозаїка, місцем його творчості в сучасному українському літературному процесі. 
Мета статті полягає у висвітленні сюжетно-образної структури оповідань і новел сучасного 

українського прозаїка Михася Ткача крізь призму поетики образів, архетипів матері, рідної хати, оселі та ін. 
Як письменник, М. Ткач спробував реалізуватися в багатьох жанрах: написав низку віршів, кілька 

повістей ("Недописаний портрет", "Гірка ягода калини", "Веселий Штанько" та ін.), історію свого родоводу 
"Пахне любисток і м’ята", добірку казок і книг для дітей ("Світанковий ранок", "Зимові сюрпризи", "Ласий 
ведмідь", "Анюта"), чимало нарисів, публіцистичних творів, культурологічних розвідок. 

Проте в оповіданнях і новелах, як вважають критики, мистецьке обдаровання М. Ткача виявилося 
найяскравіше. За тематикою, специфікою сюжетобудови, образною палітрою, особливістю засобів і 
прийомів характеротворення оповідання й новели прозаїка "відповідають традиційним вимогам 
мистецтва прози, інтелектуальному наповненню естетичного феномена краси" [7]. 

Одна з магістральних тем малої прози Михася Ткача – сирітство та напівсирітство повоєнних 
дітлахів, злиденна доля жінки-трудівниці. Ця тема для прозаїка особливо близька ще й тому, що і його 
мати сама піднімала й ставила на крило трьох синів, оскільки чоловік загинув на фронті. Сім’я бідувала, 
ледве зводила кінці з кінцями. Що то було за животіння, можна собі уявити, прочитавши новели 
"Вечірній світ", "Дике поле" чи хоча б спогад автора з дитячих літ "Зоряна ніч", в якому ключовими є 
архетипи оселі та матері, годувальниці-корівки. 

Героями цього твору є діти – братики Максим та Стьопа. Мати сама відправляє їх з хати у зоряну ніч, 
аби роздобули для корови Маньки в’язанку соломи. Чому вона так вчинила, не важко здогадатись: 
упіймають її за крадіжкою колгоспного "добра" – відправлять до Сибіру валити ліс. Що буде тоді з 
малими? А так, може, минеться, а якщо попадуться, то й пожаліють безбатченків. 

З поодиноких деталей, вкраплених у текст, довідуємося про статки родини. Хлопчики вдягнені в 
полотняні штанці, взуті в постоли. Максим "натягнув на себе старий з одірваною полою піджак, отой, що 
валявся на горищі, та обмотався мотузками", а меншого, Стьопу, мати підв’язала великою хусткою. Сама 
ж серед двору, як на голках, очікує повернення дітей. 

Хлопчики знаходять у полі цілу скирту соломи, а в ній – полова з гречаним зерном! Такого багатства 
вони давно не бачили. Меншенький пропонує братові навіяти гречаного зерна в сорочки. Але Максим не 
задля цього сюди прийшов. Передовсім треба запастись соломою для їхньої годувальниці Маньки. 
Хлопчик наскуб дві солом’яні в’язанки. Меншу в’язочку зробив для Стьопи, собі таку, яку на возах 
перевозять. Потяглися до господи. Ледве живі. Аж раптом чують, хтось женеться за ними. Невже 
впіймають? Дітлахи тікають вербами над копанкою, городами, головатими соняшниками. Нарешті вони 
вдома. Серед двору у самій хустці стоїть мати. Серденько з грудей як не вискочить. Стьопа жаліється, що 
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їх ловили. Проте Максим сміється: "Дивак ти! То ж такі, як і ми…". Виявляється, інші сільські хлопчаки 
так само дбали про своїх годувальниць-корівок. 

"Авжеж, діти вкрали чужу солому, але вони не злодії, – констатував один з рецензентів книги, – 
гречку ж не поцупили. А можна б було кашу зварити і наїстися досхочу. Проте вчинок цей здійснили 
заради своєї корови Маньки. Щоб не була голодною, щоб давала молоко, котре потрібно здавати державі 
і дещо залишити собі". 

Як здавали державі і що після того залишалося, письменник показує в новелі "Позика". Чіпка пам’ять 
автора вихоплює з виру життя тих людей і ті явища, які справили на нього найбільше враження ще в 
повоєнному дитинстві. Настя, героїня твору, – така ж сама жінка-трудівниця, як і мати Максима і Стьопи 
з новели "Зоряна ніч", зрештою, то й матір прозаїка Ганна Марківна, то й сотні й тисячі вдів, які на свої 
плечі звалили тяжку ношу – відбудову з руїн усієї держави. 

Образ Насті в новелі дуже виразний і колоритний, психологічно об’ємний. Це жива людина з 
реальною долею. Другий рік як війна скінчилась, а про чоловіка Василя жодної звістки. На руках у неї 
троє діточок. Тягне вона на собі з останніх сил важкий віз господарських і хатніх турбот, виконує за 
трудодні виснажливі норми в колгоспі, аби нагодувати малечу. А тут ще силоміць примушують 
підписатися на позику. Цього знущання вже витримати не в змозі: "І на копійку не підпишуся!" – 
навідріз відмовилася Настя. 

Проте місцева влада в особі парторга Івана Малахія, бригадира Архипа Дубини, голови сільради Федора 
Заїки та ще двох активістів жорстоко побила вдову і запроторила на ніч до сільрадівського ізолятора. "На 
ранок, коли через загратоване віконце в ізолятор почало пробиватися світло, Настя сіла на підлогу, бо ноги 
вже не тримали. Русі коси її були розпущені, а в голубих, як небо, очах відбивалася безвихідь". 

Більшовики й на цей раз перемогли свій власний народ, вп’ятьох доламали "голодну, роз’ятрену 
душу", змусили Настю "позичити" державі сто карбованців. Але як жити після цього? Від думок у 
знесиленої жінки паморочилося в голові, відчай сковував тіло. Згодом удова збожеволіла. 

Отак і матері Михася Ткача з трьома хлопчиками на руках по війні дістались удовині сльози, 
безмежна туга за чоловіком і безкінечна важка праця. 

Першу книжку "Сонячний полудень" (1979) Ткач підписав своїм повним ім’ям – Михайло. Проте, 
починаючи з другої – "Світле диво" (К.: Молодь, 1987), "ліпив дещо інше, але природнє для 
Чернігівщини – Михась. Є щось у тому пестливо-дитинне, але й незвичайне теж…" (Р. Кухарук). 
Можливо, критик має рацію. Проте, В. Кузьменко вважає, що була інша причина "зміни" імені – 
"прагнення вирватись з тіні відомого в літературі попередника, поета-однофамільця" [8]. 

У літературу входять по-різному. Одні заявляють про себе уже першою книгою – гучно, "під 
оплески" маститих критиків з високих трибун. Інші свій письменницький шлях розпочинають виважено, 
спокійно, не надаючи цьому особливого значення, та так часто й залишаються на все життя скромними 
трударями літератури. "Певно, не помилюсь, коли скажу, що Михась Ткач належить до цієї другої 
категорії літераторів" [9], – відзначатиме згодом А. Соломко. 

Так чи ні, але сьогодні свіжий і точний новелістичний почерк Михася Ткача не сплутаєш ні з чиїм 
іншим. Не одна споруда в Чернігові та в інших містах і селах Сіверщини поставлена інженером-
будівельником Ткачем. Не одна книга написана його письменницькою рукою. І жодна з них не повторює 
попередню. Ні будівлі, ні книги Ткача не стали уніфікованими потворами соцреалістичної дійсності. 

Будівельна тема у другій книжці М. Ткача "Світле диво" (1987) відходить на задній план. Прозаїка 
цікавить насамперед людина, її характер, особистість на перехресті проблем усього суспільства. Як 
відомо, біографії окремих людей складають "біографію" спільноти. Звідси – увага письменника до душі 
конкретної особистості як до частки душі всього народу. Показовим у цьому плані є свідчення 
О. Герцена, який заявляв, що в світі немає нічого "оригінальнішого і різноманітнішого, як біографії 
невідомих людей". Такі життєписи розкривають "всю розкіш світобудови". 

Твори Михася Ткача, досвідченого будівничого і в житті, і в літературі, – то справді "світле диво": від його 
щирих слів про "невідомих" світу доброзичливих поліщуків, трударів з діда-прадіда, стає світліше на серці. 

"Ми хочемо бачити сонце!” – озиваються діти з оповідання "Світле диво". "Я поведу вас у поле, і ви 
надивитесь на нього скільки захочете”, – відповідає їхній батько. "А буде у нас нова хата з великими 
вікнами, тоді воно нас ніколи не минатиме" [10]. 

До книги "Багряні громи" (2004) – своєрідного тому вибраної прози Михася Ткача добиралися твори 
як із попередніх його книжок, так і новели та оповідання, розкидані по часописах упродовж 1973–2003 
років. Усі речі – знані. Водночас вихід книги "Багряні громи" став подією в культурно-мистецькому 
житті України. Достоту відомо, якою разючою часто буває різниця між тим, про що автор думав, і тим, 
що написав. Чи, вірніше, опублікував, тим паче в умовах цензурних регламентацій. Отож, ретельно 
відредаговані прозаїком і зібрані в ошатний однотомник, новели й оповідання М. Ткача становлять 
собою "тугий сніп, мистецьки вартісний ужинок" [11]. 
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Він увесь настояний на сонячному промінні, залитий світлими й чистими кольорами, дитячим сміхом, 
золотими зайчиками, "незайманими у своїй первозданності та неперевершеній красі", від чого у читача 
стає також світліше на серці, хочеться й самому боротись проти чорного у власній душі. 

Чи не найкращим у виданні є оповідання "Покалічена душа" – про фронтовика Семена Окрайця та 
його наречену Мотрю. Пекуча образа та зневіра в справедливості штовхне Семена до відчайдушного 
кроку: зважившись на самогубство, пошкандибає він до залізничної станції. "Засвистить потяг тривожно 
– від полудневого сонця Семенова тінь упаде на шпали. Бігтимуть люди, чутимуться схвильовані голоси: 
"Що з ним?" – "Живий! " – з полегшенням. І вже голосніше, з жалем: "От бідолаха, ще однієї ноги 
відцурався!.. " [12]. 

Оповідання вражає своєю вибуховою силою, фінальна сцена врізається в пам’ять. 
Коли під час зйомок фільму "Балада про солдата" окремі члени худради переконували режисера 

Г. Чухрая залишити героя живим, той був невблаганним: "Не знаю чому, але треба, щоб він загинув". І 
лише після завершення картини стало ясно, що ця смерть молодого солдата підносить події фільму над 
рівнем буденності… 

В оповіданні "Покалічена душа" розв’язка сюжету інша, проте не менш трагічна. Навпаки, саме через 
те, що герой залишається жити, його майбутні душевні муки печуть свідомість читача болючіше стократ: 
адже фізичні рани, хоч би якими нестерпними вони не були, рано чи пізно рубцюються, а душевні 
каліцтва не заживають ніколи! 

Під текстом оповідання стоїть дата написання: "1975 рік". Звісно, в тоталітарних умовах про 
публікацію цього твору годі було й думати – з’явилося воно друком лише 1995 р. в журналі 
"Літературний Чернігів", – так би мовити, до п’ятдесятирічного ювілею Перемоги. 

Оповідання "Позика", "Смерч", "Дике поле" – також "шухлядні" речі, бо в них біль за спустошену 
Україну, за розтоптану душу нашого народу, на якій так щедро ростуть бур’яни. Окремі критики будуть 
звинувачувати прозаїка в надмірному, свідомому чи несвідомому так званому культивуванні, надто ж 
якомусь "сусальному" обожнюванні сільських дядьків та тіток, бабусь, парубків і дівчат. 

Свого часу В. Стефаник, один з найглибших і найтрагічніших митців, які писали про українське село, 
сказав якось, що своїми оповіданнями він прагнув "струни нашого селянина так кріпко настроїти і 
натягнути, щоб з того вийшла велика музика Бетховена". І додав при цьому: "Це мені вдалося, а решта – 
це література". Але видобути з селянської душі "велику музику Бетховена" – значить і почути, вловити в 
цій душі щось споріднене з нею. Бетховенське тут означає сильне, пристрасне, чутне на цілий світ, 
уособлене засобами художнього письменства так, щоб у людині праці, у звичайному селянинові пізнав, 
відчув себе кожний, хто має свої рахунки з несправедливим устроєм суспільства, адже людина, що 
працює на землі, злидарює. 

Втім, світлих кольорів, сонячного проміння, добра і любові в "Багряних громах", як і в усій творчості 
М. Ткача, значно більше. 

Повість "Гірка ягода калини" – це вже мажорний акорд. У творі розповідається про чистий, 
нескаламучений духовний світ юнака Данила і дівчини Софійки, їх перше кохання, незрадливість почуттів, 
святість душі та гіркий присмак непорозуміння, що ранить серце і завдає нестерпного болю закоханим. 

До нової книги ліричної прози Михася Ткача "Спадок" (2011) увійшла низка оповідань та новел, 
кілька етюдів і повість "Очі зеленого гаю".  

Слова "спадок", "душа" – одні з найулюбленіших у М. Ткача, зустрічаються вони чи не в кожному 
творі: чи то дають заголовок оповіданням та новелам, чи то ідентифікують серцевину змальованих 
персонажів. Знайдено не просто слова – епіцентр, до якого тяжіють напружені пошуки письменника в 
осмисленні сутності нашого перебування на цій землі. "…Україну є кому боронити – мільйони українців 
готові вмерти сьогодні за неї. До них належу і я", – заявляє молодий учитель Андрій, герой оповідання 
"Спадок", що дало назву цілій книзі. Стара вчителька Ганна Григорівна, яка назавжди залишилась у 
цьому "безперспективному" селі, вірить юнакові, тепер можна спокійно і вмерти: "…Я лишаю вам у 
спадок цю святу землю, майбутнє…" [13]. У цій книзі Михась Ткач і новий, і водночас упізнаваний. Нові 
сюжети новел "Вишиванка для старшого брата", "Святкова феєрія", "Дай серцю волю" та інші обіцяють 
читачам чимало естетичної насолоди.  

Ні, розлита навколо нас краса не притлумлює гіркоти в душі людській, однак не дає цьому почуттю 
поширитись на весь світ. Дивовижна гармонійність прозоплину письменника дозволяє з’єднати крайні 
точки розвитку переживання і тим самим донести до читача те, що лежить в глибині душі людської.  

Герої оповідань та новел М. Ткача – люди соціально й особисто невлаштовані – Лаврентій ("Святкова 
феєрія"), вчителька Ганна Григорівна ("Спадок"), холостяк, скрипаль Іван Хоменко ("Музика печальної 
ночі"). Автор досліджує характери героїв, простежує шлях, яким вони йдуть у житті. Цей шлях не завжди 
рівний і не всипаний пелюстками троянд. Зламані долі, підступність і ненависть, любов і зрада, соціальна 
несправедливість – ось головні мотиви книги "Спадок", яка просякнута відчуттям гіркоти й водночас 
радісного замилування красою світу. А ще гострим бажанням об’єднати душу з розумом і тим самим 
зробити життя прекраснішим. 
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Варто підкреслити, що Ткачева проза навіть у похмурі для України часи "багряними громами" 
пробуджувала в спраглих душах читачів світле почуття любові до рідного краю. І в цьому 
непроминальна вартість художніх творів письменника, його "Спадок". 
Висновки. Любов і біль – правічні джерела людського духу становлять основу творчості Михася 

Ткача: любов до людини, серце якої відкрите для добра і всепрощення, і біль за кожну "покалічену 
душу". Закоханість у природу рідного краю, пієтет до його святинь, ніжність і простота у спілкувані з 
"братами нашими меншими", і категоричне заперечення нещирості, пристосуванства, пекучий сором за 
окремих "неандертальців", у яких душа "ще з дерева не злізла" (Ліна Костенко). 

Конкретизація художніх образів, створених на основі архетипів матері, оселі, хати, корівки-
годувальниці та інших, реалізується в оповіданнях і новелах Михася Ткача завдяки їх 
інтертекстуальному наповненню й переосмисленню. Етична проблематика вирішується прозаїком згідно 
з традицією, в естетично значущих символах, що знаменують безсмертя й непереможність вічних 
гуманістичних цінностей. 
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2014 р. 

Савчин Н. Б. Сюжетно-образная структура рассказов и новелл Михася Ткача. 

Статья посвящена анализу художественного мира рассказов и новелл современного украинского 
прозаика Михася Ткача. В частности, исследуется сюжетно-образная структура произведений, 

опубликованных в книгах "Солнечный полдень", "Светлое чудо", "Алые громы" и "Наследство". Малая 
проза писателя рассматривается сквозь призму поэтики художественных образов, архетипов матери, 
родного дома, жилища, анализируется специфика развития сюжета, приемы создания характеров, 

связь с фольклором. 

Ключевые слова: прозаик, новелла, рассказ, содержательные константы и доминанты, развитие 
сюжета, архетип. 

Savchyn N. B. The Plot and Figurative Structure in the Stories and Novels by Mykhas’ Tkach. 

The article is dedicated to the analysis of stories and novels by contemporary Ukrainian writer Mykhas’ Tkach. 
In particular the content constants and dominants of the writer’s individual style, peculiarities of plot 

composing, images and methods of character creation are characterized. Multidirectional determined tasks led 
to the use of different interpretational techniques in the article. In this paper, in particular, the historical and 

cultural, biographical and intertextual methods were used without their absolutism. The use of each one is due 
to the outlined objectives. While writing the systematic approach and the technique of genre analysis which are 
the most appropriate to the research subject were involved. The materials for the research were the stories and 
novels having been published in books "Sunny afternoon", "Light Miracle," "Crimson Thunder" and "Heritage" 

by Mykhas’ Tkach and literary-critical works devoted to the study of writer’s creativity, namely, articles, 
surveys, reviews by V. Kuzmenko, Oksana Harachkovska, V. Sapon and other specialists in literature and critics. 
The problem formulation of plot and images composing interpretation in stories and novels by Mykhas’ Tkach is 
solved for the first time in the modern science of the Ukrainian literature. The specification of images that are 
based on archetypes of mother, home, house, cow as a breadwinner and others is implemented in stories and 

novels by Mykhas’ Tkach due to their intertextuality and rethinking. Ethical issues are solved by the prose write 
according to tradition in an aesthetically meaningful symbols that signify immortality and invincibility of eternal 

human values. 

Key words: prose writer, content constants and dominants, plot composing. 
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ДЖЕРЕЛА ХУДОЖНЬОЇ МЕТОНІМІЇ У ПРОЗІ АНГЛІЙСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. ВУЛФ ТА Д. Г. ЛОУРЕНСА) 

У статті розкрито особливості актуалізації метонімії у творах англійського модернізму, розглянуто 
співвідношення метонімії із художньою деталлю та символом. Також мова йде про параметри, за 
якими ці явища ототожнюються чи розрізнюються, описано зміст понять "художня деталь" та 

"художність метонімії". До того ж, виокремлено чинники, які зумовлюють реалізацію потенційної 
здатності метонімії до набуття художності. З’ясовано шляхи трансформації як метонімії, так і 
метонімічної деталі у символ, окреслено специфіку реалізації символічно образного потенціалу 
художньої метонімії у площині індивідуально-авторської картини світу та представлено основні 

метонімічні моделі в їхньому художньому втіленні.  

Ключові слова: метонімія, художня деталь, символ, художність, індивідуально-авторська картина 
світу, англійський модернізм. 

Постановка проблеми. Метонімія як феномен художнього дискурсу привертає увагу вчених протягом 
багатьох років. У художньому дискурсі метонімія, з одного боку, протиставляється символу [1: 53] й 
художній деталі [2: 8], а з другого боку, може йтися про взаємну близькість цих понять [3: 14]. Зазвичай 
при співвідношенні метонімії із художньою деталлю, лінгвісти, по перше, ототожнюють останню з 
різновидом метонімії, що базується на відношенні частини й цілого, – синекдохою [3: 2], по друге, 
розмежовують ці два поняття [4: 6]. Вважається, що метонімія відрізняється від художньої деталі за 
функціональним та структурним параметрами. У синекдосі як різновиді метонімії перенос найменування 
відбувається з частини на ціле [4: 8]. Для представлення цілого в синекдосі використовується його яскрава 
риса, що привертає увагу, і основне її призначення – створення образу при загальній економії виражальних 
засобів. У деталі, навпаки, використовується малопомітна риса, що скоріше підкреслює не зовнішній, а 
внутрішній зв'язок явищ. У синекдосі відбувається однозначне заміщення того, що називається, тим, що 
мається на увазі, а в деталі має місце не заміщення, а розворот, розкриття [5: 116]. 

Незважаючи на згадані вище розбіжності, метонімія та художня деталь мають багато спільних рис. Ці 
явища репрезентують велике через мале, ціле через частину [4: 5]. Метонімія надає прозі головний 
імпульс для розвитку: розповідь, зазвичай, рухається від частини до цілого чи від цілого – до опису його 
частин, пов’язаних причиново-просторовими відношеннями. Саме яскрава метонімічна деталь активізує 
творчу діяльність читача, примушуючи його вгадувати її глибинний смисл [2: 10].  

При співвідношенні метонімії із символом науковці обмежуються переважно порівнянням і 
розрізненням цих двох текстових явищ. Так, за характером семантичної транспозиції, символи традиційно 
розглядаються як такі, що ґрунтуються на аналогії, як, наприклад, символізм "змія-сатана", що базується на 
перенесеннях "швидкий-хитрий", "зігнутий-лукавий" за аналогією задіяних психічних і фізичних процесів: 
хитрий – той, хто швидко мислить, або на асоціації, тобто змія, яка повзає по землі, виступає символом 
землі, підземного царства [6: 9], що робить їх метафоричними чи метонімічними, відповідно [7: 10]. 

Однак нерозв’язаною залишається ціла низка проблем, які, зокрема, стосуються статусу метонімії як 
художньої деталі, а також дослідження умов, завдяки яким метонімія набуває символічності в 
художньому тексті. Такий підхід до розгляду метонімії є актуальним, враховуючи спрямованість 
сучасних лінгвопоетологічних студій на розкриття ролі вербальної тропеїки в художньому дискурсі.  
Мета статті полягає у розкритті художньо значущих особливостей актуалізації метонімії у творах 

англійського модернізму. Поставлена мета передбачає необхідність розв’язання таких завдань:  
- уточнити зміст терміна "художня деталь"; 
- розкрити чинники набуття метонімією символічності в художньому тесті. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У нашій роботі, ми, на відміну від Л. П. Кожевникової, 

яка під деталлю розуміє явище, похідне від метонімії чи синекдохи, що є характерним засобом 
створення символічності та формування сюжетно-композиційної структури художнього тексту [3: 10], 
орієнтуємося на інший аспект співвідношення художньої деталі й метонімії, розглядаючи деталь як одне 
з джерел набуття вихідною метонімією художньої значущості, породженої контекстним оточенням. Так, 
у романі Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s Lover" художня деталь crippled legs (покалічені ноги), в основі 
якої лежить метонімічна модель ЧАСТИНА (нога) замість ЦІЛОГО (людини), актуалізується за рахунок 
повторення тематично поєднаних слів, що є текстовими сигналами, які відсилають нас до цієї деталі 
(див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1. 
Текстові сигнали, що формують художню деталь "crippled legs"  

у романі Д. Г. Лоуренса "Lady Chatterley’s Lover". 
реалізація в тексті приклади сторінка 

lame (покалічений) 
maiming (скалічений) 
 
hurt (ушкодженний) 
crippled legs (паралізовані 
ноги) 

Now he was lamed; he was lame. 
He was much too hurt in himself, the great shock of his 
maiming to be easy and flippant. 
He was hurt thing. 
Any good nurse can attend to his crippled legs. 

18; 19 
 

19 
19 
98 

З одного боку, метонімічна деталь crippled legs набуває художньої значущості внаслідок акцентуації 
важливої для роману риси персонажа. Так, головний герой роману, лорд Чаттерлей, повернувшись з 
війни калікою, намагається реалізувати себе в інтелектуальній сфері діяльності. Його маєток став 
осередком інтелектуалів. Однак чим би він не займався, Кліффорд відчував себе нещасною людиною. 
Завдяки художній деталі crippled legs увага акцентується на індивідуалізуючій рисі зовнішності героя, а 
саме каліцтві. Виокремлення цієї риси є важливим елементом сюжетної побудови твору. Саме каліцтво 
героя стає причиною його нещасного життя. На думку Д. Г. Лоуренса, істина життя полягає у гармонії 
тіла і розуму, у їх природній рівновазі [8: 95]. 

У зазначеному романі Кліффорд зображується як фізично сильна людина, але в той же час 
безпорадний каліка, що назавжди прикутий до свого крісла (Big and strong as he was, he was helpless).  

З другого боку, метонімія нога → людина набуває додаткової художності за рахунок її включення в 
сюжетно-композиційну систему роману. Наприклад: 

Connie woke up to the existence of legs. They became more important to her than faces, which are no longer 
very real. How few people had live, alert legs! She looked at the men in stalls. Great pudding things in black 
pudding-cloth, or lean wooden sticks in black funeral stuff, or well-shaped young legs without any meaning 
whatever, either sensuality or tenderness, just mere leggy ordinariness that pranced around […] Awful, the 
millions of meaningless legs prancing around! [9: 354-355]. 

У наведеному текстовому фрагменті, де дружина лорда Чаттерлей Конні зі своєю сестрою 
відпочивають у Лондоні, завдяки багаторазовому повторенню метонімії нога → людина та її 
контекстуальній зв’язаності з експресивними зворотами without any meaning whatever, either sensuality or 
tenderness (без будь-якої мети, чуттєвості чи ніжності), mere leggy ordinariness (усього лише довгонога 
безпосередність) та епітетом awful (жахливий) репрезентується негативне ставлення головної героїні до 
лондонців. Художня значущість метонімічного вживання іменника legs стає зрозумілим внаслідок 
залучення індивідуально-авторського ставлення автора до Лондону та його мешканців у розквіт 
індустріалізації. Д. Г. Лоуренс у своїх листах писав: "Лондон − це жахливе місто, таке темне, таке сумне, 
блякло-сіре, з безформною масою людей. Як жахливо було б, коли я б у цей момент знаходився в огидній 
атмосфері Лондону" [10: 402-403].  

Як метонімія, так і метонімічна деталь у проаналізованих творах В. Вулф і Д. Г. Лоуренса 
трансформується у символ за таких умов: 1) багаторазової повторюваності цих тропів в межах одного чи 
декількох творів; 2) завдяки залученню автобіографічних даних чи енциклопедичних знань з боку 
інтерпретатора; 3) за рахунок взаємодії з іншими стилістичними засобами та прийомами, зокрема 
метафорою. Розглянемо більш детально джерела набуття метонімією чи метонімічною деталлю 
символічності в обох цих авторів.  

Так, прикладом символічного прочитання метонімії в межах одного твору може слугувати роман В. 
Вулф "Orlando". Метонімія ДЕРЕВО (дуб) замість ДОВГОЛІТТЯ набуває символічності за рахунок її 
багаторазового повтору у романі. У цьому творі, усі події в житті молодого юнака Орландо пов’язані з 
дубом протягом трьох століть. На початку твору образ дубу втілюється стилістично нейтральною 
лексичною одиницею oak tree, наприклад: 

He had walked very quickly uphill through ferns and hawthorn bushes, startling deer and wild birds, to a 
place crowned by a single oak tree. It was very high, so high indeed that nineteen English countries could be 
seen beneath [11: 7]. 

Однак у фіналі роману зазначена метонімія набуває символічності, і дуб стає символом довголіття, 
що, з одного боку, підкріплюється традиційним символічним значенням дубу як символу твердості, 
стійкості, довголіття [12: 144], а з іншого боку, мовним оточенням, наприклад: 

The ferny path led, with many turns and windings, higher and higher to the oak tree, which stood on the top. 
The tree had grown bigger, sturdier, and more knotted since she had known it, somewhere about the year 1588, 
but it was still in the prime of life. The little sharply frilled leaves were still fluttering thickly on branches. 
Flinging herself on the ground, she felt the bones of the tree running out like ribs from a spine this way and that 
beneath her. She liked to attach herself to something hard [11: 160]. 

У наведеному текстовому фрагменті символічність метонімії підсилюється її контекстуальною 
зв’язаністю з прикметником hard (твердий, дужий) та метафорою the prime of life (у розквіті життя). 
Змінюються епохи, життя людей, але незмінним залишається довголітність дуба. 
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Прикладами символічного прочитання метонімії в межах декількох творів можуть слугувати романи 
В. Вулф "To the Lighthouse" і "Jacob’s Room". Словесна метонімія череп → смерть набуває символічності за 
рахунок її багаторазового повтору та інтеграції з одного роману до іншого. У зазначених вище романах 
головні герої знаходять череп тварини і в кінці роману помирають. Череп чи мертва голова – це традиційний 
символ смерті, атрибут, емблема християнських апостолів чи святих. [12: 483]. Тобто, словесна метонімія 
череп → смерть в цих романах стає символом смерті і передвісником трагічної долі героїв.  

У Д. Г. Лоуренса метонімія, що набуває символічності за рахунок її багаторазового повтору та 
інтеграції з одного твору до іншого, зокрема оповідання "St. Mawr" та роману "Women in Love", є 
ТВАРИНА (кінь) замість ПРИРОДИ. Наприклад: 

Then he went on: dancing, pulling, springily progressing sideways, possessed with all the demons of 
perversity. Poor Roco’s face grew longer and angrier. A fury rose in him, which he could hardly control. He 
hated his horse, and viciously tried to force him to a quiet, straight trot. Up went St Mawr on his hind legs, to the 
terror of the Row. He got the bit in his teeth and began to fight […] Rico had sprung to the ground, and was 
hanging on to the bridle of the rearing stallion [13: 32].  

У наведеному текстовому фрагменті оповідання "St. Mawr", де головний герой Ріко намагається 
силою приборкати норовливого коня, якого прозвали Святий Мавр (St Mawr), кінь отримує символічне 
значення втілення природи. Завдяки боротьбі між людиною і конем, що описується у прикладі, боротьба 
паралельно відбувається між людиною і природою. Створюється певний контраст людина → природа. 
Однак у цій боротьбі людина отримує поразку.  

Іншим джерелом символічності метонімії є залучення до встановлення символічного змісту 
автобіографічних даних чи енциклопедичних знань з боку інтерпретатора. Прикладом такої символічної 
трансформації може слугувати метонімічне вживання іменника дзеркало у низці таких оповідань В. Вулф, як 
"An Unwritten Novel", "The New Dress", "The Lady in the Looking Glass" та "The Mark on the Wall". Наприклад: 

But she dared not to look in the glass. She couldn’t face the whole horror – the pale yellow, idiotically 
fashioned silk dress […] and all the things that looked so charming in the fashion book, but not on her, not 
among all these ordinary people [14: 48].  

У наведеному фрагменті оповідання "The New Dress", де описуються почуття головної героїні, яка 
дивиться у дзеркало, образ дзеркала стає негативним завдяки контекстуальний зв’язаності метонімії з 
виразом dared not to look (не сміти поглянути) та емоційно забарвленим виразом whole horror (суцільний 
жах). Саме тоді, коли Мейбл бачить відображення у дзеркалі своєї жовтої сукні, її охоплює напад 
легкодухості і боягузтва. Метонімічне вживання іменника glass (дзеркало) замість сорому та прихованих 
комплексів персонажу стає більш зрозумілим у контексті автобіографічних даних. Негативне ставлення 
В. Вулф до дзеркал пов’язане з тим, що в дитинстві над нею було вчинене сексуальне насилля однокровним 
братом Джеральдом Даквортом. З цього моменту В. Вулф почала відчувати сором і страх, коли дивилась у 
дзеркало, і намагалася уникати дзеркал. Ці спогади переслідували авторку все її життя [15: 125-126].  

У художньому творі іншим джерелом набуття метонімією символічності є взаємодія метафори і 
метонімії. Прикладами такої взаємоді у Д. Г. Лоуренса є метафоричні символи, що базуються на 
метонімії ЧЛЕН КАТЕГОРІЇ замість ВСІЄЇ КАТЕГОРІЇ, до яких належать образи тих чи інших тварин. 
Так, у оповіданні Д. Г. Лоуренса "The Fox" ключовим образом, з яким асоціюється головний герой, є 
образ лиса. Однак образ цієї тварини творі виникає ще до появи Генрі. Неллі Марч, яка мешкає з своєю 
сестрою, помічає, що з їхньої ферми зникає птиця. Одного разу влітку вона натрапляє на лиса, 
проникливий погляд (knowing look) якого справляє на неї велике враження, наприклад: 

She took her gun and went to look for the fox. For he had lifted his eyes upon her, and his knowing look 
seemed to have entered her brain. She didn’t so much think of him: she was possessed by him. She saw his dark, 
shrewd, unabashed eye looking into her, knowing her. She felt him invisibly master her spirit […] it was the fox 
which somehow dominated her unconsciousness, possessed the blank half of her musing [16: 10-11]. 

Зазвичай лис є символом хитрості, здатності досягати бажаного шляхом обману, лестощів [12: 94]. 
Проте у контексті цього оповідання лис виступає своєрідним передвісником змін у житті Неллі, до яких 
вона свідомо була готова. Саме в цей момент на фермі сестер з’являється головний герой, який колись 
мешкав у їхньому будинку разом зі своїм дідом. Зустріч з Генрі справила на Неллі те ж саме враження, 
що і зустріч з лисом, особливо проникливий погляд (knowing look) тварини. Вбивство лиса самим Генрі, 
на нашу думку, символізує втрату героєм "свого я" і стає початком дисгармонії у відношеннях молодих 
людей. Навіть після одруження їм не вдається відновити гармонію у подружньому житті, наприклад:  

But though she belonged to him, though she lived in his shadow, as if she could not be away from him, she was not 
happy. She did not want to leave him: and yet she did not feel free with him […] He realized that though he was 
married to her and possessed her in every possible way, apparently, and though she wanted him to possess her, she 
wanted it, she wanted nothing else, now, still he did not quite succeed. Something was missing [16: 98].  

Прикладом метафтонімічної символіки у творах В. Вулф може слугувати фрагмент роману "To the 
Lighthouse": 

Losing personality, one lost the fret, the hurry, the stir; and there rose to her lips always some exclamation of 
triumph over life when things came together in peace, this rest, this eternity; and pausing there she looked out to 
meet that stroke of the Lighthouse, the long steady stroke, the last of the three, which was her stroke, for watching 
them in this mood always at this hour one could not help attaching oneself to one thing especially of the things one 
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saw; and this thing, the long steady stroke, was her stroke. Often she found herself sitting and looking, sitting and 
looking, with her work in her hands until she became the thing she looked at – that light [17: 96-97]. 

У наведеному фрагменті роману в основі метафоричного символу stroke of the Lighthouse (промінь 
маяка) лежить метонімія ЧАСТИНА (stroke) замість ЦІЛОГО (light). У романі поїздка на маяк і сам образ 
маяка набувають символічного значення. Ця подорож – шлях героїв від егоїзму до прийняття життя як 
такого і розуміння інших людей, це шлях до відновлення гармонії у житті [18: 108-109]. У наведеному 
прикладі уособленням людини, що віднайшла гармонію у житті, є місіс Ремзі. Саме в той момент, коли 
вона відчуває спокій та мир, героїня дивиться на промінь світла, що йде від маяка. Завдяки 
повторюваності слова stroke (промінь) та паралелі, що проводиться між світлом та місіс Ремзі (her stroke; 
she became the thing she looked at – that light), промінь стає символом єства місіс Ремзі, якій вдалося у 
хаотичному житті віднайти спокій та рівновагу [18: 108]. 
Висновки дослідження. Отже, в художньому дискурсі метонімія є не лише засобом створення 

образності, але й продуктивним джерелом символічності, яка досягається за рахунок інтеграції метонімій 
з одного твору до іншого, залученні для їх інтерпретації вертикального контексту та взаємодії з іншими 
стилістичними засобами, зокрема метафорою. Художність метонімії є наслідком її символічності, 
статусу художньої деталі та взаємодії з іншими елементами твору. 
Перспективним видається розкриття механізмів функціонування метафтонімії у дискурсах різних 

типів та окреслення специфіки індивідуально-авторської картини світу крізь призму символічного 
образного потенціалу метафтонімії.  
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Трубенко И. А. Источники художественной метонимии в прозе английского модернизма  
(на материале произведений В. Вулф и Д. Г. Лоуренса). 

В статье раскрыты особенности актуализации метонимии в произведениях английского модернизма, 
рассмотрены соотношения метонимии с художественной деталью и символом. Также речь идет о 

параметрах, согласно которым эти явления отождествляются или различаются, описано содержание 
понятий "художественная деталь" и "художественность метонимии". К тому же, выделены условия, 

которые обуславливают реализацию потенциальной способности метонимии к приобретению 
художественности. Выяснены пути трансформации как метонимии, так и метонимической детали в 
символ, выяснена специфика реализации символично образного потенциала художественной метонимии 
в сфере индивидуально-авторской картины мира и представлены основные метонимические модели в их 

художественном воплощении.  

Ключевые слова: метонимия, художественная деталь, символ, художественность, индивидуально-
авторская картина мира, английский модернизм. 

Trubenko I. A. Sources of the Literary Metonymy in the English Modernist Prose by Virginia Woolf and 
David Herbert Lawrence. 

This article focuses on the specificity of the literary metonymy realization in the English modernist fiction. Metonymy 
as part of the literary discourse has been attracting attention of many foreign and native linguists for a long period. 
On the one hand metonymy is identified with an artistic detail and symbol; on the other hand it is opposed to these 
phenomena. However a number of problems concerning the metonymy’s status of an artistic detail and its symbolic 
potential haven't been solved yet. Such point of view to literary metonymy through the prism of modern lingvopoetic 

studies, which are dedicated to the verbal realization of tropes in the literary discourse, is very perspective. The article 
suggests an integral approach that combines contextual, stylistic, and quantitative approaches to determining the 
artistic detail and the metonymy symbolic potential in the English modernist prose. The material of the research 

contains works by V. Wool and D. H. Lawrence – the most famous representatives of English modernism. The paper 
presents an artistic detail as the phenomenon identical to metonymy or synecdoche and one of the main sources of the 

artistic effect. The research analyzes the conditions under which metonymy and artistic detail transforms into the 
symbol. As a result it is proved that metonymy and artistic detail are verbally relevant units in the English modernist 
prose by Virginia Woolf and David Herbert Lawrence. In the literary discourse metonymy is not only the mean of 

figurativeness creation, but also the most productive source of symbolism. Symbolism is achieved due to the 
integration of this trope from one work to another, the usage of the vertical context for its interpretation, and the 

interaction of metonymy with other elements of the literary work, mainly metaphor.  

Key words: metonymy, artistic detail, literary discourse, symbol, symbolism, English modernism. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ СЮЖЕТНО-ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ МІФУ ПРО МОРСЬКУ 
ЦАРІВНУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 

У статті зроблено спробу охарактеризувати своєрідність осмислення традиційного міфологічного 
сюжету в сучасній українській драматургії. У перебігу дослідження особливостей інтерпретації 
традиційного сюжету у драмі Л. Волошиної ''Ельза. Притча про любов'', виокремлено смислові 

домінанти та опозиції у контексті творення авторського тексту-міфу. Розглянуто типи міфологізації 
та способи моделювання авторського тексту-міфу, акцентовано на латентному використанні 
сюжетної матриці міфу про Ізіду та Осіріса. Показано як драматург структурує власний сюжет 
суголосно постмодерній поетиці, поєднуючи елементи міфу про морську царівну Селену, історії 

єгипетських богів та літературний архетип сюжету казки Г. Андерсена ''Русалонька''. 

Ключові слова: Ельза, авторський текст-міф, п’єса, постмодернізм. 

Постановка проблеми. Міфологія здавна приваблювала дослідників, а сучасна література, означена 
як епоха ''ендизмім'' (Т. Гундорова) презентує цілісну систему апелювання до першоджерел людської 
цивілізації у пошуках відповіді на ''вічні питання'' буття. Водночас ''альтернативна реальність'' міфу 
відкриває неозорий простір для письменницьких експериментів і творчих рефлексій.  

У вітчизняному літературознавстві крізь призму міфокритики розглядали доволі широкий спектр 
проблем у своїх дослідженнях Дж. Грабович, О. Бондарєва, О. Забужко, Н. Зборовська, О. Когут, 
Т. Мейзерська, А. Нямцу, Я. Поліщук, О. Слоньовська, Б. Тихолоз. Науковці використовують 
напрацювання як антропологічної гілки (Фрейзер), так і архетипної критики та психоаналітики 
(С. Аверинцев, М.Еліаде, Дж. Кемпбел, О. Лосєв, Е. Мелетинський, О. Потебня, В. Тодоров, К-Г. Юнг, 
З. Фройд, Н. Фрай), постструктуралістів, семіотиків і деконструктивістів (Р. Барт, Ж. Дерріди, У. Еко, 
Ю. Крістева, К. Леві-Стросс, Ю. Лотман, М. Фуко). Проте сьогодні, на жаль, ще відсутні дослідження 
інтерпретації традиційної сюжетно-образної системи міфу у контексті української постмодерної 
драматургії, що й обумовило актуальність нашої роботи.  
Мета нашого дослідження полягає в аналізі інтерпретації традиційних міфологічних сюжетів та 

образів у драмі Лесі Волошиної ''Ельза. Притча про любов''. Це передбачає розв’язання таких завдань: 
– визначити способи трансформації традиційних сюжетів та образів у сучасній українській драматургії;  
– розглянути притаманний сюжету п’єси Лесі Волошиної ''Ельза. Притча про любов'' тип міфологізму; 
– дослідити концепт ''інакшості'' як ключовий у структуруванні сюжетно-образної системи 

аналізованої п’єси.  
Предметом дослідження стала драма Л. Волошиної ''Ельза. Притча про любов'', яка є однією із циклу 

''Ще одна притча про любов''. До неї входять п’єси з аналогічними заголовками, що відрізняються 
історіями головних героїнь та ідентифікують їхні назви відповідно до імен: (Моноле, Марта, Ізольда). 
Таким чином, драматург уводить античну традицію вшанування імені, що в дійсності єдино значуще, 
сповнене сенсу та гідне мати власну історію, адже хто не має імені, той і не існує – це велике ніщо, 
порожнеча чи анонім. Тож варто лише назвати імена Одісея, Паріса, Гелени, Посейдона чи будь-кого із 
сонму античних богів та героїв, як одразу постають асоціації із відповідними міфологічними сюжетами. 

Виклад основного матеріалу. В основі сюжету драми Л. Волошиної ''Ельза. Притча про любов'' 
покладено чарівне перетворення морської царівни у сільську жінку за посередництва тюленячої шкіри. Цей 
мотив є типовим і доволі часто вживаним в усній народній творчості, як от у російській народній казці про 
спалену шкіру царівни-жаби. Проте у п’єсі сучасного автора він ускладнений свідомим вибором героїні, 
адже насправді Ельза добре знає, де знаходиться ця шкіра і будь-коли може залишити чоловіка та дітей. 
Цікавою нам видається також типологічна схожість образу Ельзи та Ізіди-Селени, в романі Апулея 
''Метаморфози, або Золотий осел''. Вона з’явилася у сні Луцію-віслюку у цій дуалістичній подобі: ''бачу, як 
з морських хвиль винурюється повний, напрочуд лискучий місяць. Довкіл панувала таємнича глуха ніч, і я 
перейнявся вірою, що велична богиня місяця наділена особливою владою, що всі людські справи залежать 
від її волі (…). От і вирішив я звернутися з покірною молитвою до богині в тій іпостасі, в якій вона мені 
з’явилася'' [1: 265]. Дослідники також вказують на інтертекстуальний зв'язок із архетипами сюжетів про 
Ромео і Джульєту (В. Шекспіра), Русалонькою (Г. Андерсена), Мавкою (Лесі Українки) [2].  

У поетиці п’єси Л. Волошиної ключове місце посідає код любові, на що вказує сучасна дослідниця 
О. Когут ''батьківської, братньої, подружньої, синівської, дошукування її правдивості, як сенсожиттєвої 
істини. Адже несуттєво хто кого здобував у коханні, головно, чи є воно цінністю для них'' [2: 138]. 
Проте, на нашу думку, варто звернути особливу увагу на власне християнський наратив – любов до 
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ближнього та добровільна офіра власного життя Сина Божого задля спасіння людей. Семантично смерть 
є антитезою любові як вищого прояву життя. Відтак, любов – єдина сила, здатна здолати смерть у 
християнському дискурсі. Драматург залишає відкритим для дискусії питання про життя без любові (без 
коханого чоловіка / дружини), апелюючи до угоди про безсмертя в обмін на кохання. Таке існування 
гірше смерті, людські почуття не досяжні богам (лише опосередковано присутній міфологічний образ 
Посейдона), адже імені батька Ельзи автор так і не називає.  

Упродовж подружнього життя вони щоденно клопочуться, щоб бодай вижити. На нашу думку, 
драматург, актуалізуючи основи християнського світогляду, тісно сплітає їх у канві сюжету із 
міфологічною космогонією. Актуалізація відбувається через виведення засадничого концепту – любові 
як сили всеперемагаючої у її антитезу – руйнівну та нищівну. Зокрема це стосується не так подружньої 
любові, як стосунків між Ельзою та батьком. Ця любов панівна, котра не терпить жодних інших думок, 
деспотична і руйнівна, проте намагається виправдатись тезою повернення ''тебе тобі'' [3: 87]. Той 
словесний портрет, що постає із уст брата категорично контрастує із образом Ельзи – земної жінки. 
Ретроспективно перед нами постає горда, сильна, жорстока і свавільна морська царівна, яка змінилася до 
невпізнання через кохання до звичайного рибалки. Любов у розумінні морського володаря та його сина 
не містить ані жертовності, ані розуміння ''інакшості'' Ельзи. Загибель Ельзи неминуча, адже вона 
утратила концепт дому (його поняття антропоцентричне) в своїй життєвій філософії, зруйнувавши 
власну буттєву космогонію. Адже тепер вона завжди і скрізь залишається іншою – чужинкою та 
вигнанкою. Наступним інтертекстуально постає зв'язок дім-рід, втрата та знищення котрого не лише 
десакралізує життєвий простір героїні, а за своєю семантикою відповідає опозиції космос-хаос.  

Ельза ''вмирає'', насамперед, сама для себе, адже тепер її душа на березі, поруч із коханим чоловіком і 
дітьми. Її примусове повернення в обмін на життя Родеріка – занурення в морську глибину – смерть Ельзи-
дружини, Ельзи-матері, врешті Ельзи-царівни. Вона була інакшою для чоловіка, але усе-таки царівною, а, 
приставши на умови батька та брата, стала бранкою у власному домі. Постає поліаспектний конфлікт життя-
небуття та існування-панування. Забування демонструє процес згасання, вмирання земної Ельзи. 

Маємо класичний відбиток характеру міфічного володаря морських глибин – Посейдона, таким як він 
постає зі сторінок ''Одісеї''. Сучасний постюнгіанівський критик Д. Болен класифікує типові чоловічі 
психотипи відповідно до міфологічного пантеону грецьких богів. Дослідниця вирізняє серед них і 
Посейдона, вказуючи на властиві йому риси характеру, такі як владність, деспотичність, нетерпимість і 
неприйняття інакшості, жагу помсти, ''свідоме чи несвідоме нехтуванню почуттями жінки та 
порушенням кордонів, які вона встановлює між собою та світом'' [4].  

В аналізованому творі образи батька та брата суттєво демонізовані. Вони переслідують рибалку та 
його родину, фактично є причиною їхнього злиденного існування, що вказує на інтертекстульний зв'язок 
з історією Одіссея, котрого переслідує Посейдон через непокору волі богів. Обоє намагаються спокусити 
Ельзу ситим, безжурним і головне – вічним життям морської царівни. Антитеза вибудовується на 
психологічному рівні царівна-полонянка, яка живе у небутті. Заборона поширюється навіть на 
пригадування і слово (ключове в християнській міфології), адже через нього можна не лише все 
пригадати, але й відбути!, статися. Врешті, коли ні вмовляння, ні випробування, ні спокуси не дають 
бажаного результату, залишається єдине – шантаж. Порятунок чоловіка в обмін на власне життя та 
свободу вказує на елемент традиційного сюжету – закладання чи продавання душі. Море перебрало на 
себе функцію царства мертвих. 

Ключовим у сюжеті п’єси Л. Волошиної є ''інакшість'' обох головних героїв Ельзи та Родеріка, яка 
обумовлена зміною їхніх автентичних ролей, врешті узвичаєного топосу. Адже морська царівна залишає 
власний простір (природнє середовище – море) і опиняється на суші, де змушена прийняти спосіб життя 
земної жінки в будь-якому рибацькому поселенні. Доволі амбівалентна ситуація, адже Ельза водночас 
жертвує собою заради кохання, зрікаючись привілейованості, що їй були даровані від народження – 
морської царівни. Ця офіра має подвійне значення і тяжіє над головною героїнею, адже це вічна мука 
бути поруч із домом і бути чужинкою та вигнанкою в ньому. Адже із набуттям статусу дружини рибалки 
вона втратила всі попередні вміння (відторгнення і відчуження).  

Родерік теж інший, це вже не красень-рибалка, адже море тепер теж не приймає його за переступ – 
викрадення царівни. Циклічність проживань ситуації останнього дня подружжя вказує на гру сенсів, що 
спровокована переакцентацією у реакціях, набутті особливих значень звичайними словами. Трагізм 
ситуації загострюється демонстрацією драматургом міркувань лише жінки, вона одночасно є 
жертводавцем і офірним ягням, адже в цій словесній дуелі немає переможців. Ельза залишається 
самотньою та покинутою в будь-якому випадку: чи у злиденній рибацькій хатині, чи у розкішному 
палаці батька. Незважаючи на циклічність / повторюваність смертей чоловіка, вона не може бути визнана 
як один із елементів ініціаційної моделі, адже як слушно зазначає М. Іліаде, що ''в жодному ритуалі чи 
міфі не зустрічаємо ініціацій на смерть як кінець''. Тут вона представлена як спосіб ''переходу до нового 
буття, як випробування, необхідне для того, щоб відродитися, тобто почати нове життя'' [5: 297]. 
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У фіналі п’єси відбувається кардинальна зміна зовнішнього вигляду Ельзи (вона знову молода, гарна і 
заможна), драматург детермінує й зміни на рівні поведінки та мови, проте вони не такі, які зазвичай 
очікує читач / глядач. У фіналі перед нами пригнічена та зацькована жінка, котра лякається власного 
голосу і не сміє навіть пригадувати чи думати про минулі 15 років на землі. Вона вдає веселощі та 
радість від осягнення статусу царівни. В ремарках драматург акцентує на одязі Ельзи, рукави якого схожі 
на крила, та місці, де вона скидається радше на птаха в золотій клітці. 

Нам імпонують висновки, які робить О. Бондарєва, аналізуючи драми Л. Волошиної. Науковець 
акцентує на ''полісемантичності сюжетів і образів; можливості традиціоналізації; апеляції до традиційних 
сюжетів, образів і мотивів світової літератури, їхнього ремінісцентного відтворення; двоплановості у 
викладі матеріалу і появи на цьому ґрунті потужного підтексту'' [6: 348]. Отже, інтерпретуючи 
традиційні сюжети та образи міфу про морську царівну, драматург презентує власні інтенції їхнього 
розуміння-осягнення, надаючи драмі форми притч. Л. Волошина органічно поєднує в авторському 
тексті-міфі світоглядні парадигми античності та християнства, демонструючи численні алюзії і 
ремінісценції, інтегруючи античний текст в канву драми через інтертексти, міфологічні асоціації, прямі 
та опосередковані.  

Аналіз інтерпретації традиційних сюжетів українською сучасною драматургією у науковій 
перспективі може постати комплексне дослідження універсальних міфологічних мотивів вітчизняної 
постмодерної літератури як один із способів творення авторського тексту-міфу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Апулей. Метаморфози, або Золотий осел / Апулей ; [пер. із лат. Й. Кобів і Ю. Цимбалюк]. – Харків : Фоліо, 
2004. – 319 с. – (Бібліотека світової літератури). 

2. Когут О. Архетипні коди води в сюжетах сучасної української драматургії / О. Когут // Актуальні проблеми 
слов'янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – 
С. 132–144. 

3. Волошина Л. Ельза : притча про любов / Л. Волошина // Сучасна українська драматургія : [альманах]. – К. : 
Укр. Письменник, 2006. – Вип. 3. – С. 73–88. 

4. Болен Д. Боги в каждом мужчине : архетипы, управляющие жизнью мужчин [Електронний ресурс] / 
Д. Болен ; [перевод Е. Мирошниченко]. – S. F. : Harper & Row, 1989 ; М. : ИД ''София'', 2008. – Режим 
доступу : http: //lib.rus.ec/b/184964/read. 

5. Еліаде М. Священне і мирське ; Міфи, сновидіння і містерії ; Мефістофель і андроген ; Окультизм, 
ворожбитство та культурні уподобання / Мірча Еліаде ; [пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, В. Сахно]. – К. : 
Вид-во Соломії Павличко ''Основи'', 2001. – 591 с. 

6. Бондарєва О. Міф і драма у новітньому літературному контексті : поновлення структурного зв’язку через 
жанрове моделювання : [монографія] / О. Бондарєва. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 512 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Apulei. Metamorfozy, abo Zolotyi osel [Metamorphosis, or Golden Donkey] / Apulei ; [per. iz lat. Yu. Kobiv i 
Yu. Tsymbaliuk]. – Kharkiv : Folio, 2004. – 319 s. – (Biblioteka svitovoi literatury).  

2. Kogut O. Arkhetypni kody vody v siuzhetakh suchasnoi dramaturgii [Archetype Codes of Water in the Plots of the 
Modern Ukrainian Drama] / O. Kogut // Aktualni problemy slovyanskoi filologii. Seriya : lingvistika і 
literaturoznavstvo [Current Issues of Slavonic Philology. Series : Linguistics and Literary Studies]. – Berdiansk : 
BDPU, 2011. – Vyp. ХХІV. – S.132–144. 

3. Voloshyna L. Elza : prytcha pro liubov [Elza : Love Parable] / L. Voloshyna // Suchasna ukrainska dramaturgiya : 
[almanakh]. – К. : Ukr. pysmennyk, 2006. – Vyp. 3. – S. 73–88. 

4. Bolen D. Bogi v kazhdom muzhchine : arkhetipy, upravliaiushchie zhyzniu muzhchin [Gods in Each Man : 
Archetypes, Controlling Men's Life] [Elektronnyi resurs] / D. Bolen ; [perevod E. Miroshnichenko]. – S. F. : Harper 
& Row, 1989 ; M. : ID ''Sofiya'', 2008. – Rezhym dostupu : http: //lib.rus.ec/b/184964/read. 

5. Elide M. Sviashchenne i myrske ; Mify, snovydinnia і misterii ; Mefistofel і androgen ; Okultyzm, vorozhbytstvo ta 
kulturni upodobannia [The Sacred and the Profane; Myths, Dreams, and Mysteries ; Mephistopheles and Androgen ; 
Occult, Witchcraft and Cultural Preferences] / Mircha Eliade ; [per. z nim., fr., angl. G. Korian, V. Sakhno]. – К. : 
Vyd-vo Solomii Pavlychko ''Osnovy'', 2001. – 591 s.  

6. Bondareva O. Mif i drama u novitniomu literaturnomu konteksti : ponovlennia strukturnogo zviazku cherez 
zhanrove modeliuvannia [Myth and Drama in the Latest Literary Context : Restoration of Structural Bonds through 
Genre Modeling] : [monografiya] / O. Bondareva. – К. : Chetverta khvylia, 2006. – 512 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 14.05. 2014 р. 

Гуцол М. И. Интерпретация традиционной сюжетно-образной системы мифа про морскую 
царевну в современной украинской драматургии.  

В статье сделана попытка охарактеризовать особенность осмысления традиционного мифического 
сюжета в современной украинской драматургии. В процессе исследования особенностей 

интерпретации традиционного сюжета драмы О. Волошиной ''Эльза. Притча о любви'' выделяются 
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смысловые доминанты и оппозиции в контексте создания авторского текста-мифа. Рассмотрены 
типы мифологизации и способы моделирования авторского текста-мифа, акцентировано на 

латентном использовании сюжетной матрицы мифа о Изиде и Осирисе. Показано, как драматург 
структурирует собственный сюжет соответственно постмодерной поэтике, соединяя элементы 
мифа о морской царевне Селене, истории египетских богов и литературный архетип сюжета сказки 

Г. Андерсена ''Русалочка''. 

Ключевые слова: Эльза, авторский текст-миф, пьеса, постмодернизм. 

Hutsol M. I. The Interpretation of the Traditional Plot and the Character System of the Myth about a Sea 
Princess in the Modern Ukrainian Drama. 

Mythology has attracted researchers at all times and modern literature, referred to as the era of ''endisms'', is an 
integral system of appealing to the origins of the human civilization in search for an answer to the ''eternal 

questions'' of existence. At the same time, the ''alternative reality'' of the myth provides a writer with the freedom 
for experiments and creative reflections. Quite a wide range of problems was studied from the point of view of 

myth critics in the national literary studies but there is no such an analysis in the context of the Ukrainian 
postmodern drama. The article attempts to describe the uniqueness of the traditional interpretation of the 
mythological plots in the modern Ukrainian drama. When conducting studies of the interpretation of the 

traditional mythological plot in the drama by L. Voloshina ''Elsa. Love Parable'', the semantic and opposition 
dominants in the context of the author's myth text creation are distinguished. The mythologizing types and 

modeling techniques of the author's myth text are studied and the utilization of the latent plot matrix of myth of 
Isis and Osiris are emphasized. It is shown how the playwright structures the own plot for it to be harmonious 
with the postmodern poetics, combining the elements of the myth about the sea princess Selena, stories about 

Egyptian gods, and literary plot archetype of Andersen's fairy tale ''The Little Mermaid''. There is also a review 
of considerations on the modern playwright’s use of traditional characters and plots in the form of certain signs, 

psychological loci, semantic markers that facilitate the integration and integrity of the postmodern poetics. 

Key words: Elsa, author’s myth text, play, postmodernism 
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К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКИХ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 

Целью статьи является изучение проблемы грамматических трансформаций. Переводческие 
трансформации происходят по причине неполной общности или различия английского и русского 
языков. Грамматические трансформации – наиболее часто встречающийся вид межъязыковых 
трансформаций. Практическое исследование показало, что суммарное количество объективных и 

субъективных, контекстуальных и устойчивых трансформаций при устном переводе больше, чем при 
письменном. Было выяснено, что при устном переводе вероятность использования так называемых 
немотивированных трансформаций, или переводческих ошибок, возрастает. Процесс устного 
перевода предъявляет более жёсткие требования к переводчику в отношении психофизических 
характеристик и требует быстроты реакции, внимательности, осторожности в выборе 

переводческого соответствия и хорошей оперативной памяти. 

Ключевые слова: грамматические трансформации, межъязыковые соответствия,  
замена, опущение, добавление. 

Целью статьи является изучение проблемы грамматических трансформаций. Переводческие 
трансформации (замены) происходят по причине неполной общности или различия английского и 
русского языков. 
Анализ последних исследований и публикаций. Интерес к проблеме переводческих 

трансформаций всегда привлекал внимание лингвистов. Так, А. Д. Швейцер, Л. С. Бархударов, 
В. Н. Комиссаров, Е. В. Бреус занимались этой проблемой. Тем не менее, проблема межъязыковых 
преобразований вообще и грамматических в частности продолжает оставаться актуальной.  
Изложение основного материала. Трансформации, будь то на семантическом или формальном уровне, 

являются неотъемлемой частью переводческой деятельности. В переводоведении существует множество 
классификаций видов переводческих трансформаций, но все они делятся на три основные группы: 
лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации. По Комиссарову, грамматические 
трансформации (грамматические замены) – это способ перевода, при котором грамматическая единица в 
оригинале преобразуется в единицу переводимого языка с иным грамматическим значением. Замене может 
подвергаться грамматическая единица исходного языка любого уровня: словоформа, часть речи, член 
предложения, предложение определенного типа [1: 54]. А. Д. Швейцер определял грамматические 
трансформации как ''трансформации, при которых преобразуется формальная структура высказывания и 
остаётся неизменным конституирующий его смысл набор сем'' [2: 118]. 

Латышев называет 3 основные причины переводческих трансформаций: 1) расхождения в системах 
исходного и переводящего языков, которые могут быть следующими: а) в одном из языков отсутствует 
категория, свойственная другому языку; б) внутри одной и той же категории членения различны; 
в) сопоставимые лингвистические категории не вполне совпадают по объёму значения; 2) расхождения 
норм исходного и переводящего языков (c нарушением нормы мы сталкиваемся в тех случаях, когда 
смысл фразы понятен, однако вызывает представление о неправильности речи (нормативных 
отклонениях); 3) несовпадение узуса, действующего в среде носителей исходного и переводящего языков 
(узус – правила ситуативного использования языка; отражает речевые привычки и традиции данного 
языкового коллектива) [3: 189].  

Существует два основных вида грамматических замен: устойчивые межъязыковые соответствия, 
образованные с помощью грамматических трансформаций, и контекстуальные, образующиеся в процессе 
перевода в зависимости от контекста. Все эти замены происходят по причине различий в структурах 
двух языков – языка оригинала и языка перевода: 1) положение языковой единицы в системе языка (части 
речи); 2) внутриязыковые факторы; 3) грамматические категории: категория падежа, категория числа, 
категория рода, категория определённости-неопределённости, категория степени качества, категория 
вида и времени, категория залога; 4) различие синтаксиса в русском и английском языках. 

В настоящее время существует множество подходов к разделению переводческих трансформаций на 
виды и типы и множество классификаций. Так, Л. С. Бархударов делит трансформации на: 
1) перестановки – это изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с 
текстом подлинника. Элементами, которые могут подвергаться перестановке, являются обычно слова, 
словосочетания, части сложного предложения и самостоятельные предложения в строе текста; 2) замены 
– наиболее распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В процессе перевода 
замене могут подвергаться как грамматические единицы, так и лексические, в связи с чем можно 
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говорить о грамматических и лексических заменах. К грамматическим же относятся следующие типы: 
а) замена форм слова; б) замена частей речи; в) замена членов предложения (перестройка синтаксической 
структуры предложения); г) синтаксические замены в сложном предложении: замена простого 
предложения сложным, замена сложного предложения простым, замена придаточного предложения 
главным, замена главного предложения придаточным, замена подчинения сочинением, замена сочинения 
подчинением, замена союзного типа связи бессоюзным, замена бессоюзного типа связи союзным; 
3) добавления переводческой трансформации – восстановление при переводе опущенных в ИЯ 
''уместных слов''; 4) опущение – явление, прямо противоположное добавлению; под опущением имеется 
в виду опущение тех или иных ''избыточных'' слов при переводе [4: 190]. 

А. Швейцер классифицировал грамматические трансформации так: 1) объединение предложений – 
способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется путём 
соединения двух простых предложений в одно сложное; 2) членение предложения – способ перевода, 
при котором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется в две или более 
предикативные структуры переводящего языка; 3) добавление грамматикализированных единиц (союзов, 
местоимений); 4) опущение грамматикализированных элементов [5: 180]. 

Синтаксическое уподобление представляет собой тип ''нулевой'' трансформации, что встречается 
только в тех случаях, когда и в исходном и в переводящем языках имеются параллельные 
синтаксические структуры: Мы изучали Англию с сентября по январь. – We studied England from 
September to January. Тем не менее, по словам А. В. Федорова ''всякого рода попытки перевести дословно 
тот или иной текст или отрезок текста приводят, если не к полной непонятности этого текста, то во 
всяком случае к тяжеловесности и неясности'' [6: 131]. 

Перестановка – изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в тексте 
перевода по сравнению с текстом подлинника. Такими элементами являются слова, словосочетания, 
главные и придаточные предложения и целые предложения. В устном переводе перестановки как вид 
переводческих трансформаций встречаются весьма часто, однако обычно они сочетаются с другими 
видами грамматическими замен.  

Замена членов предложения приводит к перестройке его синтаксической структуры. Такого рода 
перестройка происходит и в ряде случаев при замене части речи. Более существенная перестройка 
синтаксической структуры связана с заменой главных членов предложения, особенно подлежащего. 
Использование подобных замен в значительной степени обусловлено тем, что в английском языке чаще, 
чем в русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели обозначения субъекта действия, 
например, объекта действия (подлежащее заменяется дополнением): Посетителей просят оставлять 
верхнюю одежду в гардеробе. – Visitors are requested to leave their coats in the cloak-room; обозначения 
времени (подлежащее заменяется обстоятельством времени): На прошлой неделе наблюдалась 
активизация дипломатической деятельности. – The last week saw an intensification of diplomatic activity; 
обозначения пространства (подлежащее заменяется обстоятельством места): Сегодня в небольшом 
городке Клей-Кросс состоялась массовая демонстрация. – The little town of Clay Cross today witnessed a 
massive demonstration; обозначения причины (подлежащее заменяется обстоятельством причины) [1: 80]: 
В результате катастрофы погибло 20 человек. – The crash killed 20 people. 

Переход от обратного порядка слов к прямому. В процессе устного перевода с русского языка на 
английский определённые трудности могут представлять высказывания с обратным порядком слов. В 
таких случаях переводчик часто прибегает к переходу от обратного порядка слов к прямому. Эта 
синтаксическая трансформация особенно необходима при переводе с языков синтетических на языки 
аналитические. Она и имеет место при переводе с русского языка на английский. Высказывания с 
обратным порядком слов являются характерным признаком текстов на русском языке. В английском 
языке инверсия используется намного реже. Это порождает необходимость в различных переводческих 
трансформациях, для углублённого понимания которых следует разобраться в природе 
коммуникативной структуры высказывания [7: 22]. 

Членение предложения – способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в 
оригинале преобразуется в две и более предикативные структуры переводящего языка. Эта трансформация 
обусловлена структурно-типологическими расхождениями между предложениями исходного и 
переводящего языков [8; 9: 169]. Данный вид трансформации может также привести к преобразованию 
одного сложного предложения в два простых: Я не мог говорить первым, не желая причинять 
беспокойства кому бы то ни было. – I didn’t dare to speak first. Nor did I desire to make trouble for another. 

Опущения. При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически 
избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. 
Как система языка в целом, так и конкретные речевые произведения обладают, как известно, весьма 
большой степенью избыточности, что дает возможность производить те или иные опущения в процессе 
перевода [4: 190]: Сети компании охватывают территорию в 200 000 кв. м. – The company’s nets occupy 
200 000 square meters. 
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Добавления. Добавления подразумевают использование в переводе дополнительных слов, не имеющих 
соответствий в оригинале. Добавления – это формальная невыраженность семантических компонентов 
словосочетания на исходном языке [4: 221]: 80 % услуг компании – местная телефонная связь, 98,2 – 
междугородняя. – 80 % of the company’s services is the local telephone communication, 98.2 % is the intercity one. 

Рассмотрим грамматические замены на морфологическом уровне. Замены на морфологическом 
уровне – способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу 
переводящего языка с другим грамматическим значением. 

Замены частей речи: являются самым распространенным видом морфологической трансформации. 
Подобные замены обычно вызваны ''различным употреблением слов и различными нормами 
сочетаемости в английском и русском языках, а в некоторых случаях – отсутствием части речи с 
соответствующим значением в русском языке'' [10: 17]. Самым простейшим видом такой замены 
является преобразование местоимения исходного языка в существительное или имя собственное 
переводящего языка и наоборот. Конкретизация местоимений осуществляется на основе данных 
широкого контекста. We also produce chocolate, pastries, chewing gums, lolly-pops and cakes. The money that 
we get from selling them is given to the children’s hospital. – Мы также производим шоколад, выпечку, 
жевательную резинку, карамель и торты. Деньги, полученные от продажи этих товаров, идут на 
нужды детской клиники.  

Замена числа. В английском и русском языке существуют формы единственного и множественного числа, 
и, как правило, соотнесенные существительные в оригинале и в переводе употреблены в том же самом числе, 
за исключением случаев, когда форме единственного числа в английском соответствует форма 
множественного числа в русском (money – деньги, ink-чернила и т. п.) или наоборот английскому 
множественному соответствует русское единственное (struggles – борьба, outskirts – окраина и т. п.). Но в 
определенных условиях замена формы числа в процессе перевода может применяться как средство создания 
окказионального соответствия [1: 78]: Мы повсюду ищем таланты. – We are searching for talent everywhere. 
Замена грамматического времени. В отличие от английского, в русском языке имеется грамматическая 

категория вида. Английский же язык со временем утратил данную категорию, приобретя взамен множество 
грамматических времён глагола. В связи с этим при переводе с русского языка на английский возникает 
необходимость замены грамматического времени. Чаще всего, русскому глаголу прошедшего времени 
совершенного вида соответствует глагол простого настоящего времени или перфект настоящего времени: 
Объём продаж составил 1млн. – The sales account for 1 million. Многие лингвисты относят к классу 
грамматических трансформаций так называемые словообразовательные трансформации. Тот факт, что 
удельный вес аффиксальных образований в английском языке значительно выше, нежели в русском, ведет 
к введению дополнительных лексем в текст (например, суффикс -able) [10: 40]. Суффикс -able является 
очень продуктивным и образует, в основном, прилагательные от глаголов: Море было бурное, и плыть 
было невозможно. – The sea was rough and unswimmable. 

Итак, в ходе исследования, автор пришел к некоторым выводам. Грамматические трансформации – 
наиболее часто встречающийся вид межъязыковых трансформаций. При переводе переводчик почти 
всегда сталкивается с несоответствиями между грамматическими структурами исходного и 
переводящего языков. И это происходит чаще, чем отсутствие лексического эквивалента. Для того чтобы 
быстро выбрать правильный вариант перевода, устному переводчику необходимо знать все виды 
грамматических трансформаций. 

Практическое исследование показало, что суммарное количество объективных и субъективных, 
контекстуальных и устойчивых трансформаций при устном переводе больше, чем при письменном. 
Причиной этому послужили различия в условиях, в которых работают устные и письменные переводчики. 
Таким образом, идея о том, что влияние субъективного фактора при устном переводе возрастает по 
сравнению с письменным, увеличивая при этом количество используемых переводчиком трансформаций, 
подтвердилась. Кроме того, было выяснено, что при устном переводе вероятность использования так 
называемых немотивированных трансформаций, или переводческих ошибок, также возрастает. Таким 
образом, можно сделать вывод, что процесс устного перевода предъявляет более жёсткие требования к 
переводчику в отношении психо-физических характеристик и требует быстроты реакции, внимательности, 
осторожности в выборе переводческого соответствия и хорошей оперативной памяти.  
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Жук А. В. До питання про граматичні міжмовні трансформації. 

Метою статті є вивчення проблеми граматичних трансформацій. Перекладацькі трансформації 
відбуваються з причини неповної спільності або відмінності англійської та російської мов. Практичне 
дослідження показало, що сумарна кількість об'єктивних та суб'єктивних , контекстуальних та 
стійких трансформацій при усному перекладі більше, ніж при письмовому. Було з'ясовано, що при 
усному перекладі ймовірність використання так званих невмотивованих трансформацій, або 

перекладацьких помилок , зростає. Таким чином, процес усного перекладу пред'являє більш жорсткі 
вимоги до перекладача відносно психофізичних характеристик та вимагає швидкості реакції, 

уважності та гарної оперативної пам'яті. 

Ключові слова: граматичні трансформації, міжмовні відповідності, заміна, опущення, додавання. 

Zhuk A. V. To the Question of Grammatical Interlanguage Transformations. 

The purpose of this paper is to study the problem of grammatical transformations. Translation transformations 
occur because of differences between English and Russian. Grammatical transformations are the most common 
type of interlanguage transformations. Practical study showed that the total number of objective and subjective, 
contextual and sustainable transformations is greater when you do the oral translation than the written one. It 
was found out that when translating orally the possibility of using the so-called unmotivated translation errors 

increases. The process of interpretation imposes more stringent requirements to the interpreter as regards 
psycho-physical characteristics and requires a quick response, care and good memory. 

Key words: grammatical transformations, cross-language matching, substitution, omission, addition 
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КИТАЙСЬКА ЕТНО-КУЛЬТУРНА СИМВОЛІКА У РОМАНІ "ДОБРА ЗЕМЛЯ" ПЕРЛ БАК 

Cтаттю присвячено вивченню системи символів у романі американської письменниці Перл Бак "Добра 
земля". У дослідженні застосовано лінгвокультурологічний підхід. Досліджено вплив символів на 
транскультурне значення твору. Проаналізовано способи вербалізації китайської символіки та її 

специфіки в англомовному тексті. Символи досліджено з точки зору різних типологій. Статистичний 
аналіз типів символів по семантичній ознаці та інтерпретаційний аналіз ключових символів роману 

підтвердили їхню важливу роль у культурно значимих текстах. 

Ключові слова: етно-культурна символіка, китайський символ, смислотворчий символ, наскрізний 
символ, транскультурний, архетипний. 

Постановка проблеми. Вивчення символу як найбільш складного компонента семіосфери є однією із 
найскладніших проблем у сучасній гуманітарній науці. Культура загалом як інтеграційний і цілісний 
феномен вимагає вивчення символу як явища цілісного, хоча водночас суперечливого; як повноцінного 
інструменту взаємовідносин суб'єктів та об'єктів культурного та мовного простору. Вивчення символіки 
художніх творів, які створені на перетині різних культур, є проблемою актуальною для сучасної 
лінгвістики, яка прагне аналізувати процеси глобалізації. Оскільки дослідження символу носить 
міждисциплінарний характер, лінгвокультурологічний підхід видається найбільш релевантним для 
аналізу символічної структури роману Перл Бак "Добра земля". 
Метою даної статті є спроба аналізу системи символів, що несуть етно-культурне забарвлення, та 

їхнє функціонування в тексті роману "Добра земля". Важливим завданням є висвітлення ролі, яку 
відіграє символіка твору для об'єктивної передачі китайської культурної специфіки в англомовному 
дискурсі. Об'єктом даного дослідження є символіка роману Перл Бак "Добра земля". 
Виклад основного матеріалу. У 1938 році Нобелівську премію з літератури вперше отримала жінка-

американка Перл Бак за "багатий і справді епічний опис життя селян у Китаї й за її біографічні шедеври" 
[1: 208]. Перл Бак вразила світ новизною тематики – майстерним зображенням екзотичного Китаю. 
Проте справжнім досягненням та новаторством виявився підхід авторки до того кола питань, які вона 
піднімала у своїх романах, а також повістях, оповіданнях та лекціях. Хоча американське літературне 
середовище, переважно чоловіче та антагоністичне, сприйняло її вороже, сильний голос Перл Бак звучав 
проти зростаючої в той період міжнародної ворожості та тоталітаризму.  

Творчість цієї визначної письменниці ще недостатньо вивчена, оскільки саме транскультурній 
специфіці художніх робіт Перл Бак приділялася невідповідна увага. Унікальність прози цієї авторки 
полягає у тому, що представлення китайської культури американському суспільству в її творах 
позбавлене будь-якої упередженості. Своєю творчістю Перл Бак виступала за расову толерантність, і це, 
враховуючи тему Китаю, виявилось несподіваним для даного періоду в літературі США, та й Європи 
також. Цей факт піднімає основні романи Перл Бак, і особливо "Добру землю", до рівня найкращих 
зразків літератури, які існують в позачасовому континуумі.  

Для американки Перл Бак Китай залишався рідним все життя, оскільки перші 40 років життя вона 
формувалася саме там, виростаючи у місіонерській сім'ї, вбираючи китайський світогляд та мову як 
свою. Очевидно, саме бікультурне та білінгвальне виховання дало П. Бак змогу відчути і описати Китай 
краще за будь-якого американця, при цьому вона промовляла зрозумілими для західного читача словами. 
Вона не лише відкрила незнаний американцю світ, але й підхід, що проповідував рівність різних культур, 
виявився значним проривом у розвитку західного суспільства.  

Серед найбільш відомих творів Перл Бак є трилогія "Дім землі", куди ввійшли романи "Добра земля", 
"Сини", "Поділ дому". Найпопулярнішим є "Добра земля" (1931), за яку письменницю удостоїли 
Пуліцерівської премії у 1932 році, хоча і два наступні романи трилогії отримали високі оцінки від 
критиків і прихильність читача. 

Дослідник символів Ю. Лотман вважає, що символ виступає як механізм пам'яті культури, як 
послання інших культурних епох та інших культур [2: 191]. Діахронічність є важливою рисою символа, 
оскільки він не належить якомусь синхронному культурному прошарку, а є одним із найстійкіших 
елементів культурного континууму [2]. Діахронічність символа можна розглядати як важливий механізм 
пам'яті культури, який дозволяє переносити тексти, сюжетні схеми та інші семіотичні утворення з одного 
пласта культури в інший. Термін ''символ'' у цьому другому значенні і є об'єктом нашої уваги. 

А. Вєжбіцька, стверджує, що дослідження лексики як представника культурних цінностей є виключно 
важливим. Дослідниця говорить про ключові слова, які розкривають найбільш значимі концепти 
конкретної культури [3]. 
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Мірча Еліаде, досліджуючи релігійний символізм, стверджує, що символ є одним із найважливіших 
ключів осмислення культури, одним з основних джерел знання про людину взагалі [4]. 

Д. Расмусен, проте, застерігає про проблеми при інтерпретації символіки, яка належить іншій 
культурі, що можуть призвести до неправильного прочитання символів [5: 3]. Науковець також вказує на 
проблему верифікації при інтерпретації символів, і підкреслює в даному випадку важливість 
антропологічного фактору.  

Отож, теоретичні висновки Ю. Лотмана, Д. Расмусена, а також А. Вежбіцької, М. Еліаде доводять, що 
символ є не лише лінгвістичним, а й культурологічним феноменом. Відповідно, лінгвокультурологічний 
підхід взятий за основу у даному дослідженні. 

"Добра земля" – найвагоміший твір з усіх ''китайських'' романів Перл Бак. Це книга новаторська, 
революційна і водночас близька і зрозуміла. Дія відбувається в Китаї, у сільській місцевості провінції 
Аньхой. Роман описує життя китайського селянина Ванг Люнга, від дня його одруження аж до смерті. 
Ідентичність та мотиви дій головного героя сформовані його відношенням до землі. Хоча земля, якою з 
покоління в покоління володіють Люнги, пісна та невблаганна, хоча вона вимагає безнастанної 
виснажливої праці, проте ця земля символізує для Ванг Люнга єдину опору в хисткому світі. 
Одружившись з О-лан, яка була рабинею в заможному домі сім’ ї Хванг, Ванг Люнг своєю каторжною 
працею досягає відносного добробуту. О-лан народжує двох синів (а сини, як вважається, приносять 
велике щастя) і селянин навіть зумів на важко зароблені срібняки купити трохи землі у сім'ї Хванг. Проте 
приходять страшні дні посухи і смертоносного голоду, діти Ванг Люнга опухають, а новонароджена 
дівчинка помирає. Врятуватися вони можуть лише, подавшись на південь, до міста Нанкінг, де О-лан 
вчить дітей жебрати, а Ванг Люнг за кілька пенні на день важко працює рікшею. На вулицях міста він 
вперше чує дивне нове слово – революція. Під час повстання О-лан і Ванг Люнг у юрбі розгніваних 
бідняків заходять у маєток багатія і налякавши його, бере гроші, а його жінка, згадуючи типові сховки з 
часів свого рабства в багатому домі Хванг, знаходить у стіні коштовне каміння. Такий сліпий випадок 
рятує сім'ю від голоду та дає змогу Ванг Люнгу врешті повернутися до омріяної землі. Оповідь сягає 
своєї символічної кульмінації, коли Ванг Люнг купує у сім'ї Хванг, яка перебуває в цілковитому 
занепаді, всю землю і дім, і переїжджає туди зі своїми синами і внуками. Остання частина роману – це 
хроніка природних нещасть і політичного хаосу, і проблем в особистому житті героя (після того як він 
бере додому Лотос, дівчину легкої поведінки). І хоча Ванг Люнг переборює всі ці нещастя, остання сцена 
є пророцтвом майбутньої трагедії, тому що його сини не поділяють батькової відданості землі. 

Загалом, Перл Бак створила панорамну, об’ємну картину Китаю протягом трьох поколінь, передала 
культурну, світоглядну особливість сприйняття реальності китайцями, на відміну від інших авторів, що 
писали про Китай англійською, які, за висловлюванням знаного літературного критика М. Коулі, 
видавалися "туристами, що висипали на берег з навколосвітнього круїзного лайнера" [1: 179]. 

Художній світ, вибудуваний Перл Бак у трилогії, адекватно відтворює китайський культурний 
простір, поміж іншим, завдяки такому елементу, як китайська символіка. В даній статті виходимо з 
визначення символу Ю. М. Лотмана: символ є текст "пов'язаний з ідеєю деякого змісту, який, у свою 
чергу, служить планом вираження для іншого, як правило, культурно більш цінного, змісту" [2: 147]. 
Поділяємо також думку В. В. Колесова [6: 36], який підкреслює наявність в структурі лінгвокультурного 
концепту символічної складової. Можемо припустити, що символічна інформація, яка реалізується в 
відповідному контексті, і є тим символічним компонентом.  

У статті верифікація китайських етно-культурних символів проводилась за словником В. Еберхарда 
"Словник китайських символів" [7] та за книгою Г. Моргана "Китайські символи та вірування" [8]. 

Виявлені у романі символи розподілено на такі основні типи: 
 1. архетипні символи; 
 2. культурно-стереотипні; 
 3. суб’єктивно-авторські. 
По семантичній ознаці виділено наступні види:  
 1. cимволи природи:  
 а) нежива природа;  
 б) погодні явища; 
 в) рослини;     
 г) тварини; 
 2. cимволи людини:  
 а) частини тіла; 
 б) предмети побуту; 
 в) їжа; 
 3. cимволи кольорів. 
По ролі символів в художньому тексті доцільно вирізняти смислотворчі символи, наскрізні символи 

та ситуативні символи. 
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Близькість до землі та залежність від природи головних дійових осіб роману ''Добра земля'' зумовлює 
частотну перевагу у тексті саме символів природи. У тексті твору виділено 59 символічно вжитих назв 
неживої природи (земля, місяць, сонце), 21 – погодних явищ (вітер, дощ, повінь, посуха, туман, зима), 43 
ситуації використання символіки тварин (лев, пантера, тигр, дракон, мавпа, віл, собака, ласка, кіт, яструб, 
миша, щур, змія, сарана, бджола) та 36 – рослин (квітів, таких як лотос, мигдалевий цвіт, айвовий цвіт, 
гранат, лілія, касія, цвіт груші, та дерев, таких як бамбук, дуб, сосна, а також диня, колючки).  

Символи людини – це, передусім, символи самої людини як істоти фізичної, таких символічних 
вживань нараховано 10 (ноги / ступні, очі, кров, жінка, внук). Також численна група символів 
представлена назвами предметів побуту – 69 місць вживання (дім, вогнище, божки, кам’яні леви, ладан, 
коштовності, перли, нефрит, позолота, срібло, кинджал, рисова миска, ворота, одяг, папір). До символів 
їжі відносимо 13 символічних виразів (рис, сухі боби, м’ясо, риба, чай, вино). 

Останню виділену групу становлять символи кольорів – 10 (червоний, білий, чорний, синій, колір 
попелу, жовтий). 

Певні символи виступають в художньому творі конденсаторами смислів. У процесі декодування 
реципієнт сам творить смисли, прочитуючи підтекст і розкриваючи ідею твору у повноті. Такі символи, 
за М. В. Добриніною, вважаємо смислотворчими [9]. 

Безперечно, найвагомішим смислотворчим символом є символ " земля"  ("earth" ).  
Заголовок роману "The Good Earth" виступає першим основним актуалізатором символу "earth"  у 

тексті. Задається категорія модальності через емоційно-оцінне слово "good", за значенням максимально 
узагальнене, що налаштовує читача на певне розгортання тексту [10: 95]. У романі проходить нарощення 
смислового поля символу, але не спостерігаємо семантичної трансформації.  

Проте назва трилогії "Дім землі" є складнішим, більш ємким заголовком, що передбачає виростання 
символу "earth"  з рамок першого роману, який є, безсумнівно, ключовим смислотворчим символом 
трилогії Перл Бак.  

В рамках даного дослідження виникає запитання, чи смислотворчий символ "earth"  належить 
китайській чи англо-американській лінгвокультурі. Даний твір не є перекладом з китайської на 
англійську, а створений англійською, тож символічна структура орієнтована на носія західної 
англомовної культури. Через архетипний символ "earth"  у романі розгортається канва китайських 
етнокультурних символів. Смислотворчий символ "earth" сформований зв’язками всередині твору 
відмінний від західного символу "земля", але певними смислами також не співпадає з китайським 
символом землі, тому можемо говорити про творення специфічного авторського символу на основі 
архетипного та культурно-стереотипного.  

Символ фіксує глибинні процеси життя народу, а зміни соціальної структури тягнуть за собою зміни 
в символічній сфері [11: 94]. Також, символ землі в трилогії трансформується, розвивається, таким чином 
відображаючи зміни у китайській свідомості та суспільстві. У романі "Добра земля" символ землі 
домінуючий і визначальний для всієї символічної структури твору. Проте в наступних романах трилогії 
символ землі втрачає свою силу і центральне місце у символічній структурі. Зсув акцентів у структурі 
символів романів вказує на зміну у ментальності народу, яка мала місце із зміною поколінь, і яка 
одночасно була причиною і наслідком глобальних процесів у китайському суспільстві. 

Назва трилогії "House of Earth" є складнішим, більш ємким заголовком, що передбачає виростання 
символу "earth"  з рамок першого роману.  

Спробуємо розглянути способи вербалізації символу. У символічній ситуації "earth"  вжито 34 рази. 
Окрім того, до символу "earth"  відносяться "land", "field"  та "soil",  які несуть таке ж символічне 
навантаження, при цьому "land"  знаходимо у 27, а "field"  у 15, а "soil"  – у 8 символічних ситуаціях.  

Китайці сприймають небо і землю як породжуючу пару, а вираз "небо і земля" означає "увесь світ". Як 
мовиться у древніх китайських текстах, земля породжує, а небеса покривають" [7: 89]. Саме породжуюча 
функція землі і лежить в основі символу "земля" в романі П. Бак. "Each had his turn on this earth. They 
worked on, moving together – together – producing the fruit of this earth… When the sun had set he straightened 
his back slowly and looked at the woman. Her face was wet and streaked with the earth. She was as brown as the 
very soil itself. … She smoothed the last furrow slowly. Then in her usual plain way she said, straight out, "I am 
with child". … His heart swelled and stopped. … Well, it was their turn at this earth! " [12: 30]. Земля 
асоціюється в китайців із жіночим началом "їн", то ж символічно що молода дружина повідомляє про свою 
вагітність Ванг Люнгу на полі, в кінці важкого робочого дня, і О-лан ''коричнева як сама земля'', і дана 
ситуація є моментом підсилення символу землі як породжуючої матері. Це порівняння знаходимо і 
стосовно матері й дитини, символічна постать годуючої матері набуває нового відтінку при порівнянні з 
землею: "The woman and the child were as brown as the soil and they sat there as figures made of earth. There 
was the dust of the fields upon the woman’s hair and upon the child’s soft black head" [12: 41].  

Доречно також розібрати кольористику символа землі в романі. Природньо, що Перл Бак як 
англомовний автор означує землю коричневим кольором, проте в Китаї саме жовтий символізує землю. 
Жовтий є надзвичайно позитивним символом для китайців – символом успіху та розвитку та, в певний 
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період, імператорської влади. Також жовтий є яскравим символом землі. В даному контексті цікавим 
видається той факт, що в китайській мові немає власного слова "коричневий". Китайське слово "huáng" 
зазвичай перекладається як ''жовтий'', проте в певних контекстах означає "коричневий". Спробуємо 
припустити, що транскультурне перенесення образу жовтої китайської землі у картину англомовного 
твору надало їй прийнятного для західного читача коричневого забарвлення.  

Для Ванг Люнга земля є всім – і початком, і кінцем: "This earth which formed their home and fed their 
bodies and made their gods… Some time, in some age, bodies of men and women had been buried there, houses 
had stood there, had fallen and had gone back into the earth" [12: 29].  

Усвідомлюючи значимість землі як джерела всякого життя, головний герой прагне володіти землею, 
здобування доброї землі стає метою його життя: "Then Wang Lung cried out suddenly, "If I had the gold and 
the silver and the jewels, I would buy land with it, good land, and I would bring forth harvests from the land!" [12: 
124]. І протягом всього життя найбільшою, єдиною цінністю для Люнга є земля яка дає життя. В страшні 
часи посухи, коли його сім’я опиняється на межі голодної смерті, своїм виснаженим дітям Ванг Люнг дає 
ґрунту зі свого поля: "This earth they had been eating in water for some days – goddess of mercy earth, it was 
called, because it had some slight nutritious quality in it" [12: 52]. Навіть за такого розпачливого становища й 
чути не хоче про продаж землі, коли до нього в дім приходить покупець: "I shall never sell the land! Bit by bit 
I will dig up the fields and feed the earth itself to the children and when they die I will bury them in the land, and I 
and my wife and my old father, even he, we will die on the land that has given us birth! " [12: 87].  

Як селянин, Ванг Люнг не мислить себе без землі, лише думка про землю яка є в нього, дає йому 
снаги пережити голод і поневіряння у чужому місті: "Hidden in his heart was the knowledge of the 
possession of his land, the good wheat land of his fathers, and the strip of rich rice land which he had bought 
from the great house" [12: 124]. 

До землі не змінюється відношення героя – для нього це початок і кінець всього: "And he stared at the 
bit of earth where he was to lie and he saw himself in it and back in his own land forever. … "My son, I have 
chosen my place in the earth" [12: 357]. 

Мусимо зауважити, що символ "земля" є загальнолюдським архетипним символом, а поклоніння 
матері-землі є споконвічним віруванням різних народів. Проте архетипи на ґрунті різних національних 
культур модифікуються, і представляють не лише цінності спільні для всього людства, але й 
віддзеркалюють духовну реальність конкретного народу. В романі "Добра земля" символ землі 
поглиблюється, набуває ознак символу саме китайського, і взаємодіючи з іншими елементами 
символічної структури тексту стає символом смислотворчим.  

Пов’язаним зі символом "earth"  є символ "house".  Першу половину життя Ванг Люнг проводить у 
бідній маленькій хатинці зробленій просто із землі: "The kitchen was made of earthen bricks, as the house 
was, great squares of earth dug from their own fields … . Out of their own earth has his grandfather in his 
youth fashioned also oven" [12: 2]. "O-lan in the house was not idle. She … took earth from the fields and 
mixed it with water and mended the walls of the house, and she built again the oven…" [12: 145]. Земля дала 
селянину все – і навіть житло. У кінці роману маленька хатина, в якій жила спочатку сім'я Ванга Люнга, 
означується як "earthen": "Sometimes he took a servant and his bed and he slept again in the old earthen house 
and in the old bed where he had begotten children and where O-lan had died" [12: 356]. Символ "house"  є 
елементом приядерної зони символу-концепту "earth",  і в тексті відіграє роль наскрізного символа. 

Символ "House of Hwang", "great house" відносимо до периферійної зони символу-концепту 
"earth",  проте у романі він відіграє смислотворчу роль. "Великий дім Хванг" символізує багатство та 
достаток, деградацію та занепад протягом роману. Це символ падіння моралі і втрати цінностей через 
надмірне захоплення багатством. Як місце, де живе залежна від опіуму Стара Пані, розпусний Старий 
Пан, де молоді пани знущаються з рабів, цей дім стає символом втрати зв’язку зі землею та егоїстичної 
самозакоханості. Cимвол "House of Hwang" формується в опозиції до символу "House of Wang". Дім 
сім’ ї Хванг розташований у місті, а Вангова хатина – за міською стіною, посеред поля. Сім’я Хванг 
володіє родючими полями, тоді як Ванги мають невеличке поле пісної землі, яке дозволяє не померти з 
голоду. Тоді як хатина Ванг Люнга зведена із земляних блоків і дуже бідна інтер'єром, дім Хвангів є 
прекрасним багатим маєтком: "He stood at the gate for a long time, looking at it. It was closed fast, two great 
wooden gates, painted black and bound and studded with iron, closed upon each other. Two lions made of stone 
stood on guard, one at either side" [12: 11]. На початку роману дім Хванг є предметом захоплення та 
подивування для головного героя, його господарі викликають страх та благоговіння : "The Old Mistress 
looked at him out of small, sharp, black eyes, as sunken and sharp as a monkey’s eyes… The skin of her hand 
that held the pipe’s end was stretched over her little bones as smooth and as yellow as the gilt upon the idol. 
Wang Lung fell to his knees… " [12: 16].  

Та згодом за величчю він зауважує моральний занепад, жорстокість та нівелювання справжніх 
цінностей, якою протягом життя для Ванг Люнга залишається земля. Це невідворотно тягне за собою 
зубожіння великої сім’ ї, яка втратил зв’язок зі землею: "Sell their land!" repeated Wang Lung, convinced. 
"Then indeed are they growing poor. Land is one’s flesh and blood!" He pondered for a while and suddenly a 
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thought came to him… "What have I not thought of!" he cried, turning to the woman. "We will buy the land!" 
[12: 52]. З цього починається здійснення мрії Ванг Люнга – володіння землею. "This piece of land which 
Wang Lung now owned was a thing which greatly changed his life…. And so this parcel of land became to 
Wang Lung a sign and a symbol" [12: 56]. Перетворюючись роботою власних рук на заможного селянина, 
він скуповує все більше землі у сім’ ї Хванг, а згодом і маєток зубожілих панів. Переїзд Вангів у великий 
дім Хвангів символізує зміну, яка наступає у свідомості молодого покоління - сини Ванг Люнга 
виростають людьми, що зневажають землю і працю на ній. 

Найбільшим щастям для кожного китайця є мати сина, так було і є по сьогоднішній день. До 
символіки "sons"  відносимо також символ "grandsons",  як символ продовження роду, свідчення 
добробуту родини. Символ "son"  є культурно-стереотипним образом: до сьогодні, попри законодавство, 
що утверджує рівність статей, у китайських родинах сина цінують більше аніж доньку [7: 270]. 

Цей символ вважаємо смислотворчим компонентом твору. Проходячи через весь роман, він, поруч із 
символом «earth», реалізує ідею твору і задум письменника. Він тісно вплетений у архітектоніку твору. Від 
перших сторінок твору прослідковуємо творення смислів у сфері цього символа: "It was Wang Lung’s 
marriage day…. Now the grandsons were coming, grandsons upon grandsons!" [12: 3]. Символ "son"  
символізує в романі майбутнє процвітання Ванг Люнга, кожне народження сина – добра прикмета, знак 
прихильності небес: " ‘Is it a man?’ he cried importunately, forgetting the woman. The thin cry burst out again, 
wiry, insistent. ‘Is it a man?’ he cried again, ‘tell me at least this – is it a man?’ And the voice of the woman 
answered as faintly as an echo, ‘A man!’ " [12: 37]. При народженні другого сина Ванг Люнг впевнений у 
своїй щасливій долі: "Wang Lung looked at his second son and then went back to the middle room well content. 
Another son, and another and another each year… Sons every year; the house was full of good fortune… " [12: 57]. 
В контексті даного роману, в образному змалюванні життєвого шляху протагоніста, смисли символів 
"earth"  та "sons"  переплітаються постійно. Проте "earth"  залишається єдиним незмінним в оціночному 
плані образом, бо ж земля завжди добра – "the good earth".  Проте "sons"  символ не настільки 
однозначний. У кінці роману сини зраджують батька і його любов до землі. Перед самою смертю, у 
поважному віці, випадково почувши про наміри своїх дорослих вчених синів продати землю, в передчутті 
лиха Ванг Люнг вигукує у сльозах: "Now, evil, idle sons – sell the land! … If you sell the land, it is the end! " 
[12: 360].  

Символ "sons"  функціонує за рамками одного роману, він стає основою символічної побудови 
наступних двох романів трилогії "Дім Землі". Тож в романі, і ширше в трилогії, символ "sons"  набуває 
також додаткового значення – зміни поколінь, зміни цінностей, символ нового. 

Виділяємо також етно-специфічний китайський символ "gods of earth" , чи "earth gods" . Даний 
символ є наскрізним, тобто таким, що функціонує у творі загалом, проте не формує ідеї та смисли 
роману. У китайському фольклорі це одні з найпоширеніших божеств, яким поклонялися найбільше в 
сільських місцевостях. Божество землі Tu Di Gong та його дружина Tu Di Po сидять в алтарі невеличких 
сільських храмів, і хоча вони не всемогутні, люди просять їх про багатства та урожай, про відвернення 
посух та повеней. Протагоніст звертається до своїх богів у ключові моменти життя: "Together this man 
and this woman stood before the gods of their fields. The woman watched the ends of the incense redden and 
turn grey … she felt that the incense belonged to them both; it was a moment of marriage" [12: 21].  

Даний символ культурно-релігійний, відкриває читачеві погляд на відношення селян в Китаї до своїх 
богів, як це бачить автор. Цей символ кардинально змінюється з розвитком сюжету. В часи посухи й 
голоду у богів землі не просять допомоги, а протагоніст зневажає їх у безсилому розпачі: "Once he 
walked, dragging one foot after another in his famished weakness, to the temple of the earth, and deliberately he 
spat upon the face of the small, imperturbable god who sat there with his goddess" [12: 76]. Зрештою, в другій 
частині роману вже успішний і заможний Ванг Люнг вважає, що боги землі йому більше не потрібні: 
"Now he was careless, having become prosperous and in no need of gods, so that he scarcely saw them" [12: 
245]. У даосизмі поклоніння богу землі розвинулося з обожнення землі. Цей підхід розвиває і Перл Бак у 
зображенні бога землі в романі.  

Ще один культурно-стереотипний символ "ox"  тісно пов’язаний із символом "earth" .  
В китайській картині світу землі, серед іншого, приписують як домашню тварину саме вола. Для 

китайців віл – тварина-помічник, що тягне плуг, і навіть сьогодні багато китайців відмовляються 
споживати говядину, вважаючи аморальним вбивати та поїдати істоту, яка допомагає їм з урожаєм [7: 
222]. Перед важким вибором поставив головного героя голод: "There came a day when there was no rice left 
and the old man said, "We will eat the ox, next. " Then Wang Lung cried out, for it was to him as though one 
said, "We will eat a man next." [12: 72]. 

Землі в китайській міфології приписувався жовтий колір, а для "жовтого вола" зводили навіть 
спеціальні храми, і цей культ притаманний саме китайській народній традиції, не пов’язаній з 
буддизмом: "Upon this ox he had set his heart beacause of his sturdy pulling of the soil and because of its 
smooth yellow coat and its full dark eye" [12: 142]. Віл – символ весни, оскільки саме весною 
розпочинається обробляння землі. Придбавши навесні вола, повернувшись до своєї землі, Ванг Люнг 
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щасливий, бо робота на землі – все для нього: "With this ox he could plough his fields and cultivate them and 
with this ox tied to his mill he could grind the grain" [12: 142].  

Віл повсюдно є позитивним символом, символом сили, терпіння, важкої праці [8]. В цьому романі, 
написаному на перетині двох культур, наскрізний символ "ox"  однозначно вірно інтерпретується 
реципієнтом, в той же час несе певні китайські етно-культурні смисли.  

"Rice" виступає культурно-стереотипним наскрізним символом. Для китайців рис – основна їжа, 
своїм символічним значенням відповідає зерну та хлібу у західній культурі. В романі рисова юшка, яку 
роздають в південному місті, – порятунок від голоду: "There was the good white rice bubbling and boiling, 
and clouds of fragrant steam rose up. Now when the people smelled this fragrance of rice it was the sweetest in 
the world to their nostrils" [12: 98]. 

 З багатьох значень цього символу в тексті яскраво увиявнюються смисли щастя і достатку, 
співвідносні з нашим уявленням про хліб: "And the two young persons went up and bowed to her and she 
patted the bed and said, "Sit here and drink the wine and eat the rice of your marriage, for I would see it all and 
this will be your bed of marriage …" [12: 266]. 

Актуалізується символ "rice" також в значенні родючості. Поля під вирощування рису – найкращі: 
"He owned a piece of land that for generations had made the House of Hwang great… and she said, "Let it be 
bought. After all, rice land is good." [12: 53].  

Часто "рис" у романі вживається у образі рослини в процесі вирощування. В цьому образі зустрічаємо 
яскраве порівняння "green as jade", яке додає символу етно-культурного звучання: "In his fields the young 
rice sprouted as green as jade and more beautiful" [11: 146]. Під час посухи про рисові поля Ванг Люнг дбав 
як про власних дітей: "The young rice beds which Wang Lung sowed at first were squares of jade upon the 
brown earth. He carried water to them day after day after he had given up the wheat… O-lan said to him, "If the 
children must drink and the old man have his hot water the plants must go dry. " Wang Lung answered with 
anger that broke into the sob, "Well, and they must all starve if the plants starve." [12: 68]. "Jade"  в даних 
образах є етно-культурним ситуативним символом, для китайців нефрит (жадеїт) символізує чистоту. 

Функціонуючи в цілому творі, символ "rice" тісно переплітається зі смислами символу "earth" 
("land", "field"),  підсилюючи його. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отож, символічне часто виражає складні 

культурно цінні поняття абстрактного характеру через образ простий, конкретний. У романі "The Good 
Earth" китайська етно-культурна символіка є важливим елементом структури твору, що передає 
специфіку світогляду автора у міжкультурному дискурсі. Культурна семантика роману Перл Бак 
сформована на основі взаємодії англійської мови та китайської культури. Тому, як бачимо, проблема 
культурно-мовної компетенції не постає так гостро як при перекладах китайських творів на англійську 
мову. Китайські культурні смисли розпізнаються носіями не-китайської мови через етно-специфічну 
символічну структуру творів автора-білінгва. Символічні елементи текстів, що мають транскультурний 
характер, є особливо перспективною темою дослідження в сучасному глобалізованому світі і потребують 
подальшого вивчення із залученням методів і підходів сучасних течій в лінгвістиці. 
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Ивасюта О. Б. Китайская этно-культурная символика в романе "Добрая земля" Перл Бак. 

В статье изучается система символов в романе американской писательницы Перл Бак "Добрая земля". 
В исследовании применен лингвокультурологичний подход. Сделана попытка исследовать влияние 
символов на транскультурное значение произведения. Проанализированы способы вербализации 

китайской символики и её специфики в англоязычном тексте. Символы исследовано с точки зрения 
различных типологий. Статистический анализ типов символов по семантическому признаку и 
интерпретационный анализ ключевых символов роману подтвердил их важную роль в культурно 

значимых текстах. 

Ключевые слова: этно-культурная символика, китайский символ, смыслообразующая роль, 
транскультурный, архетипный. 

Ivasyuta O.B. Chinese Ethnocultural Symbols In the Novel "The Good Earth" by Pearl Buck. 

The purpose of this research is to study the system of symbols in the novel "The Good Earth" by an American 
Nobel-prize winning author Pearl Buck. Applying the cultural linguistic approach, this paper attempts to 

consider the role of symbolic elements in constructing transcultural character of the text. The analysis focuses 
on the ways of verbalizing symbols and rendering their Chinese ethnocultural essence in the English text. 

Symbols are studied in terms of various typologies. The attempt has been made to carry out the detailed analysis 
of the symbolic system. Thus, symbols are differentiated into: archetypal, cultural stereotype and author’s 

individual symbols. According to their function in the text, cultural symbols are divided into three types: sense-
forming, pervasive and limited situational. The distinction is also made with respect to the semantic content of 
the symbolized. Therefore, we differentiate symbols of nature, symbols of the human being and color symbols. 

The most significant sense-forming symbols in the novel are "earth", "house", "son". Pervasive symbols include 
"rice" and "ox", and cultural symbol "jade" is one of the limited situational elements. Symbols effectively 

communicate to the readers the cultural undermeaning of the novel. In order to demonstrate the significance of 
symbols for presenting culturally specific works of fiction the interpretational and statistical analyses have been 

employed.  

Keywords: symbol, Chinese cultural symbol, sense-forming role, transcultural, archetypal, pervasive. 
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КОНЕКТОРИ ЯК ЗАСІБ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНИХ ВІДНОСИН  
В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ  

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ООН В УКРАЇНІ) 

У статті представлено аналіз конекторів як засобу експлікації логіко-семантичних відносин в англо-
українських перекладах текстів офіційно-ділової документації ООН в Україні. Аналізуючи приклади з 
досліджуваного матеріалу, можна побачити, що найчастіше об’єктом експлікації виступають 
відносини протиставлення, причини й наслідку та уточнення. Додавання до перекладених текстів 
логіко-семантичних конекторів дозволяє забезпечити максимальну комунікативну ефективність 

офіційно-ділової документації відповідно до чинної нормативної бази української мови. 

Ключові слова: конектор, експлікація, логіко-семантичні відносини, англо-український переклад, 
офіційно-діловий стиль. 

У цій статті розглядається використання текстових конекторів як засобу експлікації логіко-
семантичних відносин в англо-українських перекладах текстів офіційно-ділової документації Організації 
Об’єднаних Націй в Україні. Конектори, які вже неодноразово виступали об’єктом лінгвістичного 
аналізу, ще не пригортали значної уваги фахівців у галузі теоретичного перекладознавства, що й 
зумовлює актуальність нашої роботи. 

Є. В. Урисон пише, що конектори мають функції, схожі до сполучників, тобто пов’язують між собою 
речення. Але якщо сполучник є службовою частиною мови, що виділяється в межах традиційної 
граматики, поняття конектора має ширший діапазон лінгвальних реалізацій і належить до 
функціонально-комунікативної лінгвістики. Таким чином, конектори перебувають із сполучниками у 
гіперо-гіпонімічних відносинах, а їхнє головне завдання полягає у поєднанні надфразових єдностей [1]. 

У нашій роботі ми дотримуємось визначення конектора О. Ю. Іньковою-Манзотті як вербальної 
одиниці, функція якої полягає у вираженні різних типів відносин (зокрема, логіко-семантичних, 
іллокутивних, структурних) між двома з'єднаними з її допомогою предикаціями [2: 17].  

Л. М. Волкова вважає, що смислова роль конекторів у тексті полягає у тому, що вони співвідносять 
експліцитні пропозиції та виконують функцію маркерів способу сприйняття інформації [3]. 

У своєму дослідженні Н. Є. Гапотченко та Л. М. Лєтченя розглядають основні чинники семантики, 
прагматики та функціонування логічних конекторів у французькому телевізійному дискурсі. Автори 
акцентують їхнє значне комунікативне навантаження, адже завдяки доречному добору та успішному 
функціонуванню конекторів здійснюється адекватне подання інформації у ЗМІ [4]. 

Згідно думки Р. Кочурек, конектори дозволяють зв'язати зміст однієї фрази зі змістом попередньої 
або наступної. У спеціалізованих текстах ці одиниці полегшують та супроводжують переліки, описи та 
аргументування [5: 54]. 

Дещо суперечливі погляди на природу та комунікативне навантаження досліджуваних одиниць 
можна пояснити їхньою неоднорідністю, адже у класі конекторів традиційно виділяється декілька 
основних типів залежно від функції, яку вони виконують у висловлюванні та / або тексті. Перший тип – 
це логіко-семантичні конектори, які вказують на природу внутрішньотекстових відносин, таких як 
причина, наслідок, висновок, протиставлення, з’єднання тощо. Другий тип – це іллокутивні конектори, 
які вказують на іллокутивне відношення (питання, відповідь), в яке вступає висловлювання із суміжними 
висловлюваннями. Третій тип – це структурні конектори, що відображають структуру оповідання та 
відносяться до композиційно-смислової організації тексту і вказують на початок нової частини тексту та 
на її розташування щодо тексту загалом [2: 16].  

Зважаючи на обмежений характер даного дослідження, ми зосередили свою увагу на конекторах, що 
експлікують логіко-семантичні зв’язки всередині тексту, які називатимемо логіко-семантичними 
конекторами (далі – ЛСК). Саме цей тип, за даними нашої вибірки, превалює в англо-українських 
перекладах текстів офіційно-ділової документації. 

У перекладознавстві, додавання ЛСК до тексту перекладу (далі – ТП) порівняно з текстом оригіналу 
(далі – ТО) заради вербалізації логіко-семантичних відносин, імплікованих всередині першотвору, 
досліджувалось в контексті більш загальної проблеми, відомої під назвою перекладацької експлікації.  
Метою статті є визначення мовної та комунікативної специфіки додавання ЛСК в англо-українських 

перекладах текстів офіційно-ділової документації. 
Якщо об’єктом дослідження є ЛСК, експліковані в українських перекладах текстів офіційно-ділової 

документації ООН, то предметом безпосереднього аналізу виступають мовні та позамовні чинники 
їхнього додавання до ТП. 
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Виклад основного матеріалу. В. Н. Комісаров визначає експлікацію або описовий переклад як 
лексико-граматичну трансформацію, за якої лексична одиниця вихідної мови замінюється 
словосполученням, яке експлікує її значення, тобто дає більш або менш повне пояснення цього значення 
у мові перекладу [6: 42]. Натомість, додавання, яке є граматичною трансформацією, сприяє тому, що в 
перекладі збільшується кількість словоформ, слів чи членів речення [7]. 

За Л. С. Бархударовим, причинами лексичних додавань до ТП є: "формальна невираженість" 
семантичних компонентів словосполучення у ТО, синтаксична перебудова структури речення, 
необхідність передачі у ТП значень, що виражаються в оригіналі граматичними засобами, стилістичні та 
прагматичні міркування [8]. 

На думку О. Д. Швейцера, переклади зазвичай довші ніж оригінали, тобто експлікація є сутнісною 
характеристикою будь-якого перекладу, незалежно від пари задіяних мов. Пояснюється це твердження 
психологічними чинниками, адже перекладачі воліють скоріше вносити додавання для більшої ясності, 
ніж опускати інформацію, що й призводить врешті-решт до неминучого розширення обсягу 
перекладного тексту [9]. 

Як матеріал ми використовуємо тексти офіційно-ділової документації ООН в Україні загальним 
обсягом у 105 тисяч друкарських знаків, з яких методом суцільної вибірки було вибрано 48 ЛСК. За 
кількісними підрахунками в проаналізовані переклади були додані 19 % ЛСК зі значенням уточнення, 29 
% ЛСК зі значенням причини або наслідку та 52 % ЛСК зі значенням протиставлення. 

Згідно з думкою І. М. Плотницької, офіційно-діловий стиль характеризується такими 
комунікативними ознаками, як правильність, точність, логічність, послідовність, багатство, чистота, 
доречність, виразність. Лаконічність мовлення, а саме чітке та стисле викладення змісту тексту, є його 
невід’ємною частиною, а отже слова мають бути правильно відібрані, думка формулюється чітко, 
мінімум мовних засобів виражає максимальну за обсягом інформацію [10]. 

Аналізуючи українські переклади текстів офіційно-ділової документації ООН в Україні можна 
побачити, що перекладачі намагалися максимально точно відтворити не тільки зміст, а й структуру 
оригіналів. Це стосується і конекторів, для перекладу яких були використані їхні словникові 
відповідники та збережена синтаксична позиція. 

Приклад 1: 
In particular, the Committee is concerned that the principle is poorly integrated in laws and policies relating 

to children deprived of parental care and children in contact with the law [11]. 
Зокрема, занепокоєння Комітету стосується неналежної інтеграції цього принципу у закони та 

політику, що стосується дітей, позбавлених батьківського піклування і дітей, які контактують із 
законом [12]. 

Приклад 2: 
On the other hand the traditional ways of providing various social benefits, including old-age pensions, 

have been fully understood and accepted by societies [13]. 
З іншого боку, традиційні шляхи надання різних соціальних виплат, включаючи пенсії за віком, 

повинні бути повністю зрозумілими і прийнятними для суспільства [14]. 
Водночас, незважаючи на жорсткі правила еквівалентності, що діють у царині офіційно-ділового 

перекладу, доволі частотними є випадки додавання до ТП ЛСК задля експлікації тих логіко-семантичних 
відносин, що залишаються імплікованими у ТО. Розглянемо декілька прикладів, аби зрозуміти, які саме 
типи смислових відносин найчастіше вербалізуються у перекладі, і чому перекладач вважає за необхідне 
їх експлікувати. 

Приклад 3: 
While noting with appreciation current efforts to improve prenatal care and care directly after birth, the 

Committee expresses concern that infant mortality is on the rise since 2003 [11]. 
Високо оцінюючи зусилля держави, спрямовані на покращення перинатального догляду і догляду 

відразу після народження, Комітет тим не менш висловлює своє занепокоєння тим, що рівень 
смертності дітей у віці до одного року зростає, починаючи з 2003 року [12]. 

У цьому випадку перекладач додає до ТП ЛСК "тим не менш" зі значенням протиставлення, який 
стоїть між підметом "Комітет" та присудком "висловлює". Таким чином, у перекладі підкреслюється, що 
"Комітет занепокоєний" фактом "зростаючого рівня смертності дітей у віці до одного року", незважаючи 
на "зусилля держави". В ТО автор не акцентує увагу на цьому факті. 

Приклад 4: 
Traditional pension systems do not work well in times of high longevity of life and low fertility. That type of 

systems were designed in times of lower longevity and higher fertility [13]. 
Традиційні пенсійні системи працюють не дуже добре в умовах високої тривалості життя і низької 

народжуваності, оскільки вони були розроблені в часи нижчої тривалості життя і вищої 
народжуваності [14]. 

У цьому прикладі перекладач додає до ТП ЛСК "оскільки" і, таким чином, перетворює два простих 
речення ТО на одне складнопідрядне речення у ТП. Водночас у перекладі експлікуються відносини 
причини та наслідку, які є імпліцитними у ТО. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Філологічні науки 

290 

Приклад 5: 
It is hardly possible to keep previously applied methods unchanged in the new situation. This does not mean 

giving up the goals of social systems [13]. 
Навряд чи можна залишати незмінними методи, які застосовувалися раніше, для нової ситуації. 

Разом з тим, це не означає відмову від цілей соціальних систем [14]. 
У цьому випадку до ТП додається ЛСК "разом з тим" зі значенням протиставлення. ЛСК 

розташований на початку другого речення та підкреслює, що, незважаючи на те, що "старі методи не 
можуть лишатися незмінними", "від цілей соціальних систем також неможливо відмовитись". У ТО 
відносини протиставлення тільки домислюються. 

Приклад 6: 
Countries are at different stages of ageing. The more advanced is the process the stronger problems arise [13]. 
Країни знаходяться на різних стадіях старіння населення, однак, чим більш активним є цей процес, 

тим більші проблеми перед ними постають [14]. 
У наведеному прикладі перекладач додає до ТП ЛСК "однак", який виражає протиставлення, 

імпліковане у ТО. Два простих речення у ТО перетворюються на одне складносурядне речення у ТП, 
друга частина якого відокремлюється від першої частини ЛСК "однак". 

Приклад 7: 
Nowadays, it is clear the number of new participants is too small in comparison to the previous ones [13]. 
В наш час цілком очевидно, що кількість нових учасників занадто мала порівняно з попередніми 

роками [14]. 
У цьому прикладі до ТП додається ЛСК "цілком" і, таким чином, есплікуються відносини уточнення. 

В ТО ці відносини не підкреслюються авторами тексту. ЛСК "цілком" стоїть перед прислівником 
"очевидно" та уточнює його. 
Висновки й перспективи подальшого дослідження. Зіставний аналіз англо-українських перекладів 

текстів офіційно-ділової документації ООН в Україні свідчить, що в українські переклади цих текстів 
уводяться конектори, які є засобом експлікації логіко-семантичних відносин. Виходячи з прикладів, що 
були знайдені в досліджуваному матеріалі, це є відносини протиставлення, причини і наслідку та 
уточнення. Треба зазначити, що відносини протиставлення є найбільш поширеними з експлікованих в 
англо-українських перекладах. Перспективним напрямком подальших досліджень є вивчення 
особливостей функціонування в англо-українських перекладах експлікаційних конекторів інших типів. 
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Калиниченко Т. Н. .Коннекторы как средство экспликации логико-семантических отношений в 
англо-украинском переводе (на материале текстов официально-деловой документации ООН в 

Украине). 

В статье представлен анализ коннекторов как средства экспликации логико-семантических отношений 
в англо-украинских переводах текстов официально-деловой документации ООН в Украине. Анализируя 

примеры из исследуемого материала, можно увидеть, что чаще всего объектом экспликации 
выступают отношения противопоставления, причины и следствия и уточнения. Добавление к 
переведенным текстам логико-семантических коннекторов позволяет обеспечить максимальную 

коммуникативную эффективность официально-деловой документации в соответствии с действующей 
нормативной базой украинского языка. 

Ключевые слова: коннектор, экспликация, логико-семантические отношения, англо-украинский перевод, 
официально-деловой стиль. 

Kalinichenko T. M. Connectors as Means of Explicitation of Logical and Semantic Relations in English-
Ukrainian Translations (Based on the Texts of Official Business Documentation of UN in Ukraine). 

The article deals with the analysis of connectors as means of explicitation of logical and semantic relations in the 
English-Ukrainian translation of the texts of official business documentation of UN in Ukraine. Connectors have 

already been the object of the linguistic analysis but haven’t attracted the scholars' considerable attention in the field 
of theoretical translation studies yet. It determines the relevance of our work. Originals in English and translations in 

Ukrainian of the texts of official business documentation of UN in Ukraine serve as the research material. The 
scientific methods of analysis, comparison and continuous sampling have been used in order to single out connectors 
that express logical and semantic relations. Having analyzed the test material, it can be concluded that the relations of 
opposition, cause and consequence and specification are mostly the object of explicitation. The addition of logical and 

semantic connectors to translated texts allows to provide the maximum communicative efficiency to the official 
business documentation in accordance with the current normative base of the Ukrainian language. 

Key words: connector, explicitation, logical and semantic relations, English-Ukrainian translation, official 
business style. 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОГО ДІАЛОГУ НА 
ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Стаття присвячена дослідженню художнього діалогу як одного з потужних дидактичних засобів 
вивчення дисципліни "Українська мова як іноземна". Встановлено, що художній діалог виконує ряд 

важливих функцій. Він сприяє формуванню у студентів-іноземців особистісно-ціннісного уявлення про 
дійсність, допомагає адаптуватись до соціокультурного середовища, збагачує когнітивно-

інтелектуальну та емоційну базу реципієнта, задає модель потенційних комунікативних ситуацій, у які 
може потрапити людина. 

Ключові слова: лінгводидактика, художній діалог, українська мова як іноземна, комунікативна ситуація. 

Постановка проблеми. Одним з актуальних завдань сучасної лінгводидактики є вивчення усіх 
засобів, що впливають на ефективне опанування української мови як іноземної. До них належить і 
художній діалог. Акумулуючи експресивні, аксіологічні, динамічні ресурси мовлення, він здатний 
максималізувати моральний та естетичний вплив на особистість. Художній діалог розвиває мовне чуття 
та мовний смак, тренує слух та пам'ять, формує вміння  сприймати та інтерпретувати художні твори, 
висловлювати особистісне ставлення до них.  

Окремі аспекти художнього діалогу потрапляли у коло зацікавлень відомих вітчизняних та 
зарубіжних учених. Серед них відзначимо дослідження  Ф. С. Бацевича, П. С. Дудика, О. А. Земської, 
Т. М. Колокольцевої, О. А. Лаптєва, Г. Г. Почепцова, О. Б. Сиротиніної, та ін., проте у них відсутній 
окремий комплексний аналіз,що й обумовило актуальність нашого дослідження. 
Мета наукової статті – розкрити лінгводидактичні особливості використання художнього діалогу на 

заняттях з української мови як іноземної. Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання: 
1) проаналізувати різноаспектні інтерпретації поняття "діалог", "художній діалог" у сучасній 

лінгводидактиці; 
2) розглянути застосування художнього діалогу у процесі навчання студентів-іноземців.  
Виклад основного матеріалу. Значний інтерес до теорії та практики діалогічного мовлення 

сформований наприкінці 40-х – початку 50-х років минулого століття. Проте поняття "діалог" 
зустрічаємо ще у працях відомих філософів Платона, Арістотеля та інших. Так, наприклад, Демокріт 
викладав суперечки зі своїм опонентом чи розмови з учнями у формі діалогу, а учні Сократа вважали, що 
чергування запитань та відповідей є основою методики навчання їхнього вчителя. У Стародавній Індії 
також надавали значної уваги діалогічному мовленню як способу ведення дискусії – основного 
компоненту виховання. До наших часів дійшло відоме індійське правило суперечки: "Перш, ніж 
спростувати думку свого супротивника, потрібно впевнитися, що її зрозуміли правильно". Через те 
правилам ведення діалогічного спілкування там навчали ще з дитинства. Сьогодні, у зв’язку зі швидким 
розвитком технологій, діалогізація відіграє головну роль у суспільстві.  

Діалог – це форма комунікації, при якій відбувається обмін висловлюваннями між двома і більше 
учасниками, відображає втілення мови у конкретних ситуаціях. Діалог сприяє виявленню характеру 
співрозмовника, його комунікативних здібностей, інтересів, рівня культури тощо. Зазначимо, що у 
діалогічному мовленні відбувається не хаотичний обмін репліками, а логічно-структурована система 
їхніх поєднань. 

Художній діалог є стилізованою формою розмовного мовлення. Будучи потужним дидактичним 
засобом, він розвиває та поглиблює комунікативні компетенції іноземців, вчить правильно 
використовувати мовленнєві уміння і навички відповідно до теми спілкування, слугує джерелом 
краєзнавчої інформації та розвиває чуття мови. Окрім того, художній діалог практично закріплює 
граматичні правила, формує естетичний смак, допомагає осягнути ментальні риси народу та допомагає 
набувати практичного досвіду спілкування.  

Потрібно звернути увагу на те, що студенти-іноземці, які лише починають вивчати українську мову 
як іноземну, використовують прості конструкції (наприклад, "Добрий день", "До побачення", "Дякую", 
"Прошу", "Як справи?", "Чудово", "Ходімо!" тощо). Проте з часом побудова речень ускладнюється, 
здійснюється розвиток мовленнєвих здібностей, збагачується вокабуляр та набувається досвід 
міжособистісного спілкування. 

У нашому дослідженні ми проаналізуємо специфіку вивчення української мови як іноземної за 
допомогою художніх діалогів. Їх використання сприяє швидкому запам’ятовуванню слів, фраз та речень, 
сприяє виробленню умінь і навичок комунікації студентами-іноземцями й підвищенню мовленнєвої 
культури, роблячи їхній словниковий запас багатшим. Таким чином, відбувається нагромадження 
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різноманітних мовних засобів комунікації, які виявлятимуться у конкретних соціально-побутових 
ситуаціях. Студенти у процесі оволодіння мовою знайомляться з українською культурою, традиціями та 
побутом, що вказує на потребу впровадження діалогічного мовлення ще на початку навчального процесу.  

Діалог сповна відображає модель спілкування, що поєднує вербальні та невербальні засоби 
комунікації. Це суттєво сприяє розвитку мовленнєвих здібностей студентів-іноземців, їх конкретно-
чуттєвому уявленню про ситуацію та передачу емоційного стану співрозмовника. Зауважимо також, що 
діалогізація передбачає засвоєння двох видів мовленнєвої діяльності – слухання і говоріння, тому 
іноземці відчувають емоційне задоволення у процесі подолання мовних та психологічних перепон у 
певних ситуаціях реального спілкування.   

Однією з важливих  дидактичних функцій художнього діалогу є формування у студентів-іноземців 
особистісно-ціннісного уявлення про дійсність. Аналізуючи ту чи іншу комунікативну ситуацію, 
іноземець вчиться висловлювати своє ставлення до осіб та їхніх дій. Динамічний, експресивний 
художній діалог здатний вплинути на почуття та емоції студента, спонукати його до формування певних 
аксіологічних орієнтирів. Наприклад:  

- Дозвольте з вами переговорити. 
- Прошу. 
- Мені сказали, що ви лікар Марії Стоянівни, тієї, що без ніг. 
- Так, я… 
- Я син її. 
- Дуже добре. Вона мовчить, у собі затаїлась,  прикро їй тут самій. Навідуйтесь частіше [1: 280]. 
У наведеному тексті автор розгортає діалог крізь призму ціннісних домінант. Розкриваючи 

міжособистісні стосунки матері і сина, він акцентує на відчуженості, прохолодних стосунках цих людей. 
Драматизм ситуації посилює вада героїні – "тією, що без ніг", а також байдужість сина ("навідуйтесь 
частіше"). Наслідком таких стосунків є глибока психологічна прірва, у якій опиняється жінка. На це 
вказують текстові маркери, які ідентифікують внутрішній стан героїні: "вона мовчить", "у собі 
затаїлась", "прикро їй тут самій". 

На нашу думку, аналізуючи комунікативну ситуацію, викладач повинен закцентувати на аксіологічно 
значущих компонентах діалогу, спонукаючи таким чином студента до роздумів над життєвими 
цінностями людей, важливістю емпатії у міжособистісних стосунках. 

В іншому випадку художній діалог сприяє формуванню готовності студента-іноземця до активної 
взаємодії з навколишнім соціокультурним середовищем, у якому діють певні ментальні поведінкові 
закони. Розуміння і сприйняття цих правил – важлива умова соціальної адаптації.  Художній діалог, 
відтворюючи потенційні комунікативні ситуації,  накреслює шляхи  зменшення соціокультурної і 
ментальної прірви у розумінні взаємостосунків між людьми. Наприклад: 

- Куди після музучилища? – спитав. 
- До конси. 
- А що таке "конса"? 
- Консерваторія. А ти після коледжу? 
В інститут нафти і газу, на механічний. 
Вони бродили нічним містом… Потім… Оксані майнула геніальна думка… 
- Прийди завтра до мене о восьмій вечора. Буде маленьке свято. 
- День народження? 
- Ні. Але це не має ніякого значення… Гаразд? 
- Гаразд  [1: 387]. 
Отже, комуніканти, які беруть участь у діалозі, належать до однієї вікової групи, у них спільні мрії – 

вступити до вищого навчального закладу.  Комунікативна взаємодія відбувається невимушено, 
природно, відчувається бажання молодих людей продовжити свої стосунки. Навіть вживання сленгового 
слова "конса" є адекватним. Цей сленгізм сприяє продовженню комунікації і розумінню реальної 
життєвої ситуації. Запрошення дівчини не сприймається у контексті як вияв порушення норм моральної 
поведінки. Однак така ситуація може бути неадекватною, соціально "агресивною" для студентів-
іноземців, у яких сформувалось інше ментальне уявлення про взаємостосунки між хлопцем і дівчиною. 
Саме художній діалог найприродніше дозволяє показати поведінкові моделі людей, що належать до того 
соціокультурного простору, у якому живе іноземець. 

Таким чином, моделювання комунікативних ситуацій  – одна з найважливіших функцій художнього 
діалогу. Відтворюючи факти живого спілкування, спонтанне мовлення, він доповнює модель 
світосприйняття  і світобачення людини. 

В іншому випадку художній діалог сприяє збагаченню когнітивно-інтелектуальної бази студента-
іноземця, розширюючи його уявлення про природу, світ, людину. Однією з найскладніших пізнавальних 
систем є, безперечно, мова. Зважаючи на це, розуміння усіх семантичних і синтаксичних зв’язків, 
можливих у побудові словосполучень, інколи є складним завданням для студента-іноземця. Через те 
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введення у структуру практичного заняття художнього діалогу, який би відображав тонкощі лексико-
стилістичного і граматичного вживання одиниць мови, є, на нашу думку, правильним методичним 
рішенням. Живе експресивне мовлення персонажів сприяє кращому розумінню і засвоєнню слів і 
словосполучень. Наприклад: 

- А ти знаєш, люба, що є першоозначуваним слова "пізнавати"? 
- Не знаю. 
- Французькою "пізнавати"connaitre буквально означає "народитися  разом". 
- "Разом"? Цікаво… 
- "Пізнати людину", "пізнати жінку", "пізнати кохання"… 
- Це ж народитися разом у коханні, як у купелі… Гарно як… [1: 429]. 
Основою розгортання діалогу між комунікантами є скерування розмови в лінгвістичне русло. 

Інтерпретуючи буквальний переклад французької лексеми "connaitre", співрозмовники виокремлюють у 
її значенні сему "народитися разом". Саме вона є ключовою у визначенні актантів українського дієслова 
"пізнати" (пізнати людину, пізнати жінку, пізнати кохання). Такий художній діалог, на нашу думку, 
формує естетичний смак та мовне чуття студента-іноземця. 

Акумулюючи у своїй структурі експресивні  засоби мовлення та репрезентуючи багатство одиниць 
живого спілкування, художній діалог є потужним засобом збагачення поведінково-емоційного досвіду 
студента-іноземця. Наприклад: 

- Олю… ти? 
- Я, Соломіє. 
- Я не впізнала спершу. Вибач. 
- А я вже не та, яку ти знала. Не дивно. 
Вони обидві не могли розпочати розмови, знали бачили, відчували, що між ними прірва – і далеко не вікова. 
- Не питай, бо не треба, щоб ти… Я сама все розповім. Нам їхати дві години – наслухаєшся [1: 330]. 
У наведеному сегменті тексту представлена ситуація, що відображає комунікативну лакуну у 

стосунках співрозмовників. Емоційне напруження  зустрічі двох колишніх знайомих передає 
незавершене речення, ремарка автора (Вони обидві не могли розпочати розмову, знали бачили, відчували, 
що між ними прірва – і далеко не вікова), кореферентні одиниці (Оля; не та, яку ти знала).  

Опрацювання такого типу діалогу на занятті демонструє іноземним студентам множину емоційних 
реакцій, які можуть реалізуватись у спілкуванні, і засобів, що ''працюють'' на забезпечення 
експресивності мовлення.   
Висновки. У процесі вивчення української мови як іноземної важливу роль відіграє художній діалог, 

який доцільно вводити на початку навчального процесу. Будучи потужним дидактичним засобом, він 
виконує ряд важливих функцій. Художній діалог сприяє формуванню у студентів-іноземців особистісно-
ціннісного уявлення про дійсність, допомагає адаптуватись до соціокультурного середовища, збагачує 
когнітивно-інтелектуальну та емоційну базу реципієнта, задає модель потенційних комунікативних 
ситуацій, у які може потрапити людина, накреслюючи при цьому шляхи зменшення соціокультурної та 
ментальної прірви між співрозмовниками.  
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Лытвын И. П. Лингводидактические особенности использования художественного диалога на 
занятиях по украинскому языку как иностранному. 

Статья посвящена исследованию художественного диалога как одного из мощных дидактических 
средств изучения дисциплины "Украинский язык как иностранный". Установлено, что художественный 
диалог выполняет ряд важных функций. Он способствует формированию у студентов-иностранцев 

личностно-ценностного представления о действительности, помогает адаптироваться к 
социокультурной среде, обогащает когнитивно-интеллектуальную и эмоциональную базу реципиента, 
задает модель потенциальных коммуникативных ситуаций, в которые может попасть человек. 

Ключевые слова: лингводидактика, художественный диалог, украинский язык как иностранный, 
коммуникативная ситуация. 

Lytvyn I. P. Linguodidactic Peculiarities of the Fictional Dialogue Use at Ukrainian as a  
Foreign Language Classes. 

This article is devoted to the fictional dialogue studies as a powerful didactic means of teaching the discipline 
“Ukrainian as a Foreign Language”. One of the topical tasks of modern linguodidactics is the study of all 

means having the impact on the effective learning Ukrainian as a foreign language. Fictional dialogue belongs 
to them. It is found out that fictional dialogue can maximize moral and aesthetic influence on the personality by 
accumulating expressive, axiological, dynamic speech resources. It is figured out that one of the most important 
didactic functions of the fictional dialogue is to form the value of personal understanding of the real situation. 

An international student masters to express the attitude to people and their actions analyzing any communicative 
situation. Dynamic and expressive fictional dialogue can impact the student’s feelings and emotions and induce 
to form specific axiological orientations. It’s also established that the fictional dialogue promotes to prepare an 
international student actively interact with the socio-cultural environment, where some behavioral laws exist. It 

is cleared out that a fictional dialogue outlines the ways to decrease socio-cultural and mental abyss in 
understanding the relations between people. Moreover a fictional dialogue enriches cognitive and intellectual 
basis of the international student, broadens the outlook on nature, world, human-being. Accumulating in its 
structure expressive speech means and representing the wealth of live communication, fictional dialogue is 

considered to be a powerful means of enriching an international student’s behavioral-and-emotional experience. 

Key words: linguodidactics, artistic dialogue, Ukrainian language as a foreign, communicative situation. 
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СЛЕНГ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ: ПОНЯТТЯ, ЕТИМОЛОГІЯ,  
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ 

У статті представлено дослідження сленгу як перекладознавчої категорії – подано його поняття за 
різними вченими, визначено етимологію цього явища, проаналізовано основні способи перекладу сленгу. 
Виконано систематичний аналіз найтиповіших одиниць, що відносяться до сленгу, на матеріалах 
сценаріїв американських телесеріалів. Охарактеризовано поняття "сленг" з точки зору мовознавчої 
науки; визначено особливості походження та розвитку сленгу; подано основні способи перекладу 

сленгових одиниць на українську мову такі як еквівалентні відповідники, трансформації, контекстуальні 
заміни, антонімічний та описовий переклад. 

Ключові слова: переклад, лексичний еквівалент, телесеріал, сленг, аналіз. 

Сучасні геополітичні тенденції зближення світових культур та проблеми міжнаціонального 
спілкування зумовлюють актуальність проведення лінгвістичних досліджень, спрямованих на вивчення 
національно-культурної специфіки мовних явищ. Сленг як унікальне міжмовне та внутрішньомовне 
явище постійно запозичує лексемні одиниці з жаргонів та інших підсистем, а також, в свою чергу, стає 
незалежним постачальником слів розмовного використання. Постійна зміна системи сленгу робить 
майже неможливим його фіксацію на паперовому носії, а також підрахування його кількісного складу. 

На увагу заслуговує той факт, що окремі дослідники ще з кінця XVIII- го століття звернули увагу на 
найрізноманітніші вияви соціальної природи сленгу (наприклад, функціонування в обмежених 
соціоконтекстах), саме в XX-му столітті було виділено суттєвий аспект цієї лексики – соціальний. Так, 
наприклад, існують випадки використання молодіжного сленгу не тільки молоддю, а й дорослими та 
освіченими людьми. Так само можна часто зустріти випадки використання викладачами студентського 
сленгу, або ж дружини водіїв можуть користуватися мовою сленгу своїх чоловіків, тому що вони також 
часто її чують, і з часом починають розуміти. 

Проте, недостатньо уваги приділялося розгляду сленгу як перекладознавчої проблеми. Особливості 
відтворення американського сленгу засобами української мови потребують подальших лінгвістичних 
досліджень, що обумовлено, перш за все, плинністю лексичного складу даного мовного субстрату, а 
також широкою представленістю американського сленгу у засобах масової інформації та фільмах, 
присвячених життєдіяльності молоді США, молодіжних форумах. 
Мета дослідження полягає в аналізі поняття сленгу, його етимології та особливостей перекладу 

сленгізмів з англійської на українську мову.  
Сформульована мета проектує необхідність розв’язання таких завдань: охарактеризувати поняття 

"сленг" з точки зору мовознавчої науки; визначити особливості походження та розвитку сленгу; 
з’ясувати основні способи перекладу сленгових одиниць на українську мову. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше був виконаний систематичний аналіз 
одиниць, що відносяться до сленгу на матеріалах сценаріїв американських телесеріалів, досліджені 
особливості їх передачі в українському перекладі, відмічені випадки розходження варіантів перекладу з 
оригіналом та подана оцінка тих чи інших варіантів з точки зору перекладацької адекватності. 

Проблематика сленгу є предметом постійного наукового пошуку. Поняття сленгу здобуває все більше 
уваги сучасної філології. Різні аспекти сленгу вивчалися в працях Е. Патріджа, Г. Л. Менкена, 
І. Р. Гальперіна, В. Г. Вілюмана, М. М. Маковського, В. В. Балабіна, У. О. Потятиника.  

У вітчизняній лінгвістиці соціолінгвістичний підхід до вивчення питання сленгу розроблений видатним 
ученим М. Маковським. Сленг, за Маковським – історично складена лінгвосоціальна норма, яка реалізується 
на рівні мовлення (фонетика, граматика, лексика), генетично й функціонально відмінна від професійних і 
жаргонних елементів мови; семантика сленгових лексем не завжди сягає стилістичного переосмислення, а 
слова сленгу не обов’язково використовуються для створення стилістичного ефекту [1: 109]. 

Вагомий внесок у дослідження американського сленгу зробив Г. Менкен. Він стверджує, що сленг – 
категорія загального поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм. Г. Менкен, 
досліджуючи еволюцію сленгу, визначив закономірності, згідно з якими "тривалість життя" одних 
сленгових одиниць визначається століттями, інші ж "безславно" гинуть, ледь з’явившись на світ [2: 36].  

У російському мовознавстві найчастіше приводиться визначення В. А. Хомякова: "Сленг – це відносно 
стійкий для певного періоду, широко вживаний, стилістично маркірований (понижений) лексичний пласт 
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(іменники, прикметники і дієслова, що позначають побутові явища, предмети, процеси і ознаки), 
компонент експресивного просторіччя, що входить в літературну мову і володіє експресією" [3: 9]. 

У цьому визначенні слід звернути увагу на наступні ознаки сленгу: сленг, на думку В. А. Хомякова, 
хоч і відноситься до "експресивного просторіччя" і літературної мови, його ступінь наближення до 
літературного стандарту "вельми неоднорідний".  

Межа між живою, розмовною мовою та сленгом була і є дуже рухливою та перехідною. Часто статус 
слова змінюється, і те, що, скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття вважалося сленгом, тепер стало 
частиною повсякденного словника людей.  

Сленг кожної історичної епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до 
наркотиків, популярної музики, постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що 
стосувалися невдах: "wally", "nurd" тощо. У сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. 

Основне завдання перекладача при досягненні адекватності – майстерно виконати різноманітні 
перекладацькі трансформації для того, щоб текст перекладу якомога точніше передавав всю інформацію, 
що містить текст оригіналу, дотримуючись відповідних норм мови перекладу. Збереження незмінних 
стилістичних особливостей початкового тексту, незалежно від його жанрової приналежності, є одним з 
найголовніших завдань будь-якого перекладу. 

Прагнення до максимальної змістової і структурної близькості перекладу до оригіналу призводить до 
того, що еквівалентними виявляються не тільки тексти, що об’єднуються у процесі перекладу, але й 
окремі висловлювання в цих текстах, не тільки відповідні висловлювання, а й їхні складові одиниці, як, 
наприклад, сленгові слова [4]. Переклад сленгізмів найчастіше здійснюється за допомогою еквівалентних 
відповідників, стилістично нейтральних варіантів чи просторіччя. 

При перекладі сленгу найприроднішим є використання еквівалентних відповідників за наявності їх в 
мові перекладу. Якщо говорити про перекладацьку еквівалентність, то під цим поняттям слід розуміти 
максимально можливий лінгвістичний ступінь збереження змісту оригіналу в перекладі. Наведемо кілька 
прикладів перекладу сленгових одиниць за допомогою еквівалентних відповідників: 

wild-assed – відморожений; 
top-notch – суперовий; 
dude – чувак; 
to kill – стібатися, тюкати;  
action – тусовка. 
Еквівалентні відповідники відіграють надзвичайно важливу роль у процесі перекладу. Саме ці 

лексеми, як перекладацькі одиниці, щонайперше увиразнюються у свідомості перекладача і служать 
основою при виконанні перекладу, і вже спираючись на них, перекладач здійснює подальший 
перекладацький процес. 

В деяких випадках за відсутності прямого еквіваленту можна обмежитися стилістично нейтральними 
варіантами, що передають лише загальне значення сленгової одиниці. Таку функцію пошуку на 
українській мові достатньо експресивних і образних відтінків сленгізмів виконує сам перекладач. 
Розглянемо кілька прикладів: 

couch potato – лінивий; 
laid-back – спокійний, врівноважений; 
to catch some rays – засмагати; 
fox – приваблива дівчина; 
guy – друг. 
Якщо розглядати трансляцію деяких сленгових одиниць за допомогою стилістично нейтральних 

варіантів, то слід відмітити, що їх переклад неможна визнати достатньо експресивним. Так, наприклад, 
висловлювання to blow one's top рекомендується перекладати "сердитися", проте і стандартний варіант 
(to get) very angry також означає "стати дуже сердитим". На українській мові дається ідентичний 
переклад, а по-англійськи значення абсолютно різні: образна сленгова одиниця (to blow one's top), з 
однієї сторони, і зворот-стереотип (to get very angry), з іншої [5: 84]. 

Також при відсутності еквівалентних відповідників можна удатися до просторіччя, яке додає тексту, 
що перекладається, необхідну характеристику відхилення від літературної норми, наприклад: 

longhaired – "інтелігент"; 
book smart – розумник; 
assface – дурень; 
сherry – недоторка; 
klutz – незграба. 
Дуже часто перекладач при трансляції сленгової лексики вдається до ряду трансформацій різного 

характеру. Одним з найбільш ефективних видів перекладацьких трансформацій є варіантні відповідники. 
Вони використовуються у випадках, коли одній лексемі мови джерела стаття двомовного словника 
пропонує декілька варіантів перекладу, і перекладачеві доводиться вибирати  один з них. Варіантні 
відповідники є множинними, тобто, реалізуються у декількох способах перекладу даної одиниці мови 
джерела, причому вибір одного з варіантів продиктовується контекстом [6: 243]. Майстерність (хист) 
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перекладача і полягає саме в здатності знайти ряд відповідників даній одиниці оригіналу і вибрати з 
цього ряду варіант, найбільш підхожий за даним контекстом. Розглянемо ряд варіантних відповідників 
до певних сленгових одиниць: 

Awesome – потрясаючий, фантастичний, кльовий, прикольний, чудовий, цікавий, люксичний; 
Bubblehead – дурак, довбань, дурбелик, придурок, пень, йолоп, бевзь, олух, одоробло, дуплятор, аут, балда; 
Copper – мусор, мент, лягавий, поліцай, коп, ментура; 
Nut – голова, баняк, башка, довбешка, макітра. 
Перейдімо до цілих окремих речень для кращого порівняння: 
That was awesome! – Це було потрясно! 
Let me have a look at this awesome new dress of yours. – Покажи мені свою нову чудову сукню. 
Awesome! I’m impressed. – Кльово! Я в захваті! 
Нерідко перекладачеві доводиться здійснювати вибір оптимального відповідника, детально вивчаючи 

ширший контекст, беручи до уваги умови написання тексту, позицію автора оригіналу, історичне тло 
тощо. Перекладач повинен незмінно використовувати фонові знання, творчий досвід, майстерність та 
загальну ерудицію.  

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться 
шукати новий варіант перекладу – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного 
контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає 
варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку [7: 131]. Контекстуальні відповідники 
використовуються як нерегулярний, винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний тільки в 
даному контексті, причому жодний словник не фіксує контекстуальних відповідників, адже вони – це 
наслідок творчого пошуку перекладача, вияв його майстерності та інтуїції. 

Розглянемо наступний приклад: 
…he did not know this particular honey of English resorts. 
… він не знав про саме цю перлину англійських курортів. 
У даному випадку сленг honey без вагань можна перекласти як перлина, бо українською мовою цей 

відповідник є найбільш доречним та вдалим, хоча поза даним контекстом в українській мові важко 
знайти співвідношення між словами  honey і перлина. 

Якщо функціональні аналоги або варіантні відповідності відсутні в мові перекладу, перекладач може 
вдатися також до прийому компенсації втрат, сутність якого полягає в тому, що елементи змісту, втрачені 
при перекладі одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому необов’язково 
в тому ж самому місті, що і в оригіналі [8: 96]. Таким чином, в тексті перекладу створюється інший образ, 
такого же стилістичного напрямку. Перекладачеві важливіше забезпечити стилістичну адекватність 
перекладу у цілому, ніж зберегти точне розташування стилістичного прийому у тексті. 

Розглянемо кілька прикладів: 
Shoot! – Яка дурня! 
My hat! – Оце так! 
Heads up! – Стережись!  
Дослівний переклад не дав би адекватного розуміння оригінальної одиниці. Якщо залишити цей 

елемент без перекладу (нульовий переклад), то це зашкодило б цілісності першотвору. Порівняймо 
наступні речення: 

He can beat your brains out for her. – Він можеш з шкури лізтимеш заради неї. 
You think I’m around the bend? – Гадаєш, я несповна розуму?  
Характерним для перекладу сленгу є також прийом генералізації. Він полягає у міжмовному 

перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним полем на лексему мови перекладу з ширшим 
семантичним полем. В лексичному плані це є заміна часткового поняття загальним, видового – родовим. 
Наведемо приклад:  

Green – зелені, бакси – гроші; 
Snow – морфін, героїн, кокаїн – наркотики; 
Caddy – Кедді, кадилак – машина. 
Розглянемо ще кілька прикладів в реченнях: 
He dusted one, then lit it up. – Він добавив наркотик в сигарету, а потім закурив.  
Loose up! I never saw the guy before. Who is he? – Ну кажи вже. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він? 
Сленгізм loosen up та dust мають свої прямі відповідники в українській мові "розв’язувати язика" та 

"марихуана", проте в даному випадку при перекладі було використано прийом генералізації, що призвело 
до зменшення експресивного забарвлення сленгових одиниць.  

Дуже поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна частин мови, або 
конверсія. Часто зустрічаються випадки, коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються 
на українські дієслова. Це в основному стосується іменників з закінченням -er, що широко 
використовуються не тільки для означення осіб певної професії, а й взагалі, для означення діяча. 
Значення таких іменників, як правило, передається українським дієсловом [9: 136]. Так, наприклад, 
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сленговий іменник arm-twister означає "someone who uses strong persuasion", проте українською мовою 
значення цього слова передається як "напосідатися". Розглянемо даний приклад в реченні:  

I hate to seem like an arm twister, but I really need your help on this project. – Я не хотів би на тебе 
напосідатися, проте мені дійсно потрібна допомога з цим проектом. 

Іншим прикладом в даному контексті слугує сленгове слово eyepopper, що означає "something 
astonishing"; в українській мові даний сленгізм звучить "приголомшливий". Наведемо приклад вживання 
його в реченні: 

Wow, that guy is truly an eyepopper! He is so cute! – Цей хлопець виглядає приголомшливо! Він такий 
симпатичний! 

Не рідко при перекладі сленгізмів використовується й антонімічний переклад. Це типовий приклад 
комплексної лексико-граматичної трансформації, у якій одночасно здійснюються модифікації лексичної 
та синтаксичної структур. Антонімічний переклад спирається на логічний постулат, згідно з яким 
заперечення будь-якого значення  можна прирівняти до ствердження протилежного йому значення. 
Цьому відповідає формально-логічна категорія конкрадикторності: А не є не-А або Не-А не є А [10: 201]. 
На практиці антонімічний переклад, як правило, пов’язується з заміною однієї з лексем оригіналу на її 
міжмовний антонім. При цьому дуже часто стверджувальна конструкція у реченні вихідного тексту 
замінюється  на заперечну в перекладі і навпаки.  

Hold it! – Не рухайся! 
I am not kidding! – Я серйозно говорю! 
Hold on, please. – Не кладіть слухавку, прошу. 
Stay out of here! – Не лізь! 
You betcha! – Не сумнівайся! 
Зустрічаються й випадки перекладу сленгу за допомогою методу цілісного перетворення. Цей метод 

змінює внутрішню форму будь-якого відрізка мовленнєвого потоку, хоча загальний зміст залишається 
незмінним. При цьому ступінь змістової спільності між перекладом та оригіналом залишається 
невисоким і визначається метою комунікації або ідентифікацією ситуації. Розглянемо наступні приклади: 

Never mind. – Нічого, не зважай. 
Get away! – Хто б міг подумати?! 
No way! – Нізащо! 
Give it a rest! – Замовкни! 
При перекладі сленгових одиниць, що не мають безпосередніх відповідностей, перекладач може 

вдатися до описового перекладу.  Недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність, 
тому найбільш вдало цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, коли можна обійтися 
порівняно коротким поясненням.  

ball-breaker – жінка, яка демонструє свою владу, принижуючи гідність чоловіків; 
goldbrick – людина, та, що ухиляється від виконання своїх обов’язків;  
jollop – міцний алкогольний напій; 
mainline – тоненька лінія кокаїну для вдихання; 
Chocolate Ecstasy – змішувати кокаїн та шоколадний порошок, а потім вдихати цю суміш. 
Таким чином, бачимо, що при перекладі сленгу в основному слід притримуватися двох напрямків – або 

пошук аналогічного відповідника, що володіє приблизно такою ж експресивністю, або ж шляхом підбору 
найбільш близького по емоційній забарвленості відповідника з розмовного шару мови. Велику значущість 
при цьому відіграють "фонові знання" про сленг, тобто інформація про ситуацію використання 
відповідного сленгізму. Подібна інформація, на жаль, слабо відображається в сучасних двомовних 
словниках. Все це в певній мірі утруднює роботу професійних перекладачів і призводить до помилок при 
перекладі сленгових одиниць. Тому, вважаємо, що проблема перекладу сленгу з англійської мови на 
українську недостатньо досліджена і може стати основою подальших досліджень в галузі перекладу.  
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Онушканич В. И., Штогрин М. В. Сленг как переводческая категория: понятие, этимология, 
способы перевода. 

В статье представлено исследование сленга как переводческой категории – подано его понятия по 
разным учеными, определено этимологию этого явления, проанализированы основные способы перевода 
сленга. Выполнен систематический анализ типичных единиц, относящихся к сленгу, на материалах 

сценариев американских телесериалов. Охарактеризованы понятия "сленг" с точки зрения языкознания; 
определены особенности происхождения и развития сленга; представлены основные способы перевода 
сленговых единиц на украинский язык такие как эквивалентные соответствия, трансформации, 

контекстуальные замены, антонимический и описательный перевод. 

Ключевые слова: перевод, лексический эквивалент, телесериал, сленг, анализ. 

Onushkanych I. V., Shtohryn M. V. Slang Words as a Category of Translation Studies: Notion, Etymology, 
Ways of Translation. 

The research deals with slang words as a category of translation studies, their notion, etymology and ways of 
translation. Slang as a unique interlingual and intralingual phenomenon constantly borrows lexical units from 
jargons and other subsystems, and, in its turn, becomes an independent source of everyday language words. 

Continuous variation of slang system makes its fixation almost impossible. The TV shows and movies containing 
slang words as well as information on slang words selected from the scientific journals serve as research 

material. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to 
single out slang words in American TV shows and movies, their character and particular features. As a result 

the most peculiar features of slang words are described, their etymology investigated and the ways of their 
translation into Ukrainian proposed. It is also proven that the main task of the translator, who wishes to achieve 

adequacy during the translation, is to make various translation transformations in order to more accurately 
render the information which is contained in the source text, following appropriate rules of target language. 

Every translation aims at preserving stylistic features of the source text not depending on its genre. The 
translator must always use his background knowledge, skills, experience and general erudition. 

Key words: translation, lexical equivalent, TV show, slang, analysis. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ  
ЛЮБКА ДЕРЕША "ТРОХИ ПІТЬМИ" 

У статті здійснено аналіз хронотопної побудови роману " Трохи пітьми"  сучасного українського 
письменника Л. Дереша. Досліджено функції та художню цінність хронотопу в літературному творі, 
зосереджено увагу на зовнішньому, внутрішньому та локальному просторах, на пороговому хронотопі 
кризи і життєвого зламу. Аналіз хронотопу твору дозволяє стверджувати, що його художні час і 
простір є глибоко реалістичними й конкретними та виконують головну сюжетотворчу функцію 

роману. Пороговий хронотоп кризи і життєвого зламу виступає найважливішим просторово-часовим 
символом твору та сповнений високою емоційно-ціннісною інтенсивністю.  

Ключові слова: часопростір, хронотоп, зовнішній, локальний та внутрішній простори, топос, локус, 
хронотоп кризи і життєвого зламу. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Важливою складовою філологічного аналізу будь-
якого художнього твору є його часопросторова характеристика, оскільки час і простір слугують 
конструктивними принципами організації літературного твору. Необхідно зазначити, що проблемою 
вивчення часопростору в художній літературі займалися М. Бахтін, Н. Копистянська, Д. Лихачов, 
Ю. Лотман, Б. Томашевський, Ф. Федоров та інші. 

На думку М. Бахтіна, "Через ворота хронотопов совершается всякое вступление в сферу смыслов" 
[1: 391]. Він зазначає, що час в літературному творі ''згущується, ущільнюється, стає художньо-зримим; 
простір же інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкриваються у 
просторі, і простір осмислюється і вимірюється часом'' [2: 79]. 

За Н. Копистянською, "хронотоп є чинником жанротворчим, змістовим, структурним і філософським. 
Він бере участь у створенні тексту (внутрішньо текстовому напруженні), у створенні підтексту 
(напруженні між текстом і підтекстом), у закладанні кодів надтексту, перекодуванні, апеляції до досвіду і 
уяви читача. Простір є суттєвою частиною авторського хронотопу, соціально-історичного, сюжетного, 
персонажного хронотопу" [3: 172]. Вона виділяє такі типи простору, як зовнішній, локальний та 
внутрішній (простір персонажа), які реалізуються у межах часопросторової моделі художнього твору 
[3: 172]. З огляду цього, ідеї Н. Копистянської щодо типології хронотопу можна застосувати і для аналізу 
часопросторової організації роману Л. Дереша "Трохи пітьми" (2007 р.), що дозволить краще зрозуміти 
глибину і ширину сфери його змісту. 

Варто зауважити, що романи сучасного українського письменника Л. Дереша неодноразово ставали 
предметом дослідження молодих науковців, але ми не знайшли праць, в яких аналізувалася хронотопна 
організація роману "Трохи пітьми". Тому наше дослідження з висвітлення цієї проблеми можна вважати 
одним із перших.  
Мета статті – визначити особливості часопросторової організації роману Л. Дереша "Трохи пітьми". 
Досягнення поставленої мети потребує виконання таких завдань: 
- визначити сюжетоутворюючу роль хронотопу у побудові роману "Трохи пітьми"; 
- з’ясувати способи вираження часу і простору. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Художній час 

зазначеного роману реалістичний і конкретний. Уже на першій сторінці твору автор вказує на чіткий час 
подій, про які йдеться у романі – літо 2006 року, коли в Карпатах, напередодні Івана Купала, 
відбувається молодіжний з’ їзд неформалів біля водоспаду Шипіт, що знаходиться у Воловецькому 
районі Закарпатської області. Сюжетний час роману "Трохи пітьми" охоплює всього чотири дні, та для 
читача це не є помітним, оскільки простори пам’яті персонажів розширюють його та збагачують 
насиченістю подій.  

Незважаючи на реалістичність роману та зображення наших днів у ньому, сюжетоутворююча роль 
хронотопу у творі є складною і не відразу зрозумілою реципієнту. Візьмемо до уваги хоча б той факт, що 
спочатку у ролі оповідача виступає сам автор, який під час сеансу монодрами, проведеного для нього 
колегою-психологом, потрапляє в інший для себе вимір. Потім цю роль (оповідача) він передає 
Германові, одному із центральних персонажів роману, а до кінця твору майже всі шість головних 
персонажів по черзі стають оповідачами, що, на нашу думку, ускладнює сприйняття твору.  

Про складність наративної структури роману Л. Дереша "Трохи пітьми" зауважує В. Соколова, яка 
пояснює це тим, що автор сполучає жанрові ознаки роману й монодрами і на рівні наративної структури 
активно використовує прийоми, які притаманні драматичному творові [4: 137-138]. Складність полягає 
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ще й у тому, що автор широко використовує прийоми ретроспекції та інтроспекції, проте саме ці 
прийоми сприяли захопливому та динамічному розвитку подій. Персонажі роману пригадують своє 
недалеке минуле, яке для кожного з них пов’язане із різноманітними надуманими страхами та нікчемним 
існуванням. У мальовничій природі Карпат вони намагаються знайти гармонію, розраду та примирення 
зі світом та з собою. З цього випливає, що зовнішній та внутрішній простори є домінантними у 
просторовій парадигмі роману. Топоси полонини, гір, річки, водоспаду гармонійно поєднуються із 
внутрішнім світом персонажів, які проходять ритуал ініціації, своєрідний перехід від одного стану до 
іншого на обширах часу і простору. Локальний простір займає другорядну позицію, зображуючи умови 
існування окремих персонажів. 

Простір роману "Трохи пітьми" – це поєднання географічного та психологічного просторів. 
Напередодні Івана Купала в Карпатах відбувається традиційний з’ їзд неформалів, на якому хтось планує 
влаштувати шаманський сеанс масового суїциду. На "fest" самогубців протягом двох днів збираються 
шестеро майбутніх мерців: панк та алхімік з глибокою душевною травмою Герман, юна мазохістка Віка, 
двійко дівчат із фобією переслідування з потойбічного світу Жанна і Лорна, розчарований молодий 
програміст Йостек та екстрасенс-невдаха Алік. Всі вони зібралися тут, щоб вийти за межі власного 
простору, та залишається таємницею хто їх зібрав, з якою метою і які можливі наслідки цього зібрання. 
Почуття самотності, трагічні внутрішні конфлікти, відсутність стійких переконань та сталого світогляду 
персонажів стали підґрунтям для розгортання колізії покинутості в світі. 

Так, Віка згодом розуміє, що простір, обмежений оточенням горе-коханця Вітаса, губить її. Та 
спочатку вона поділяє погляди та захоплення Вітаса, оскільки вважає, що любить його, а він її. Вітас 
нагадував молодого кримінального елемента, який вважав себе сатаністом, цікавився окультними 
речами, хотів стати першим космонавтом на самопідтримці та мріяв навчитися робити чучела, 
"матеріли" для яких місяцями валялися у нього дома. Простір, у якому проживає Вітас виглядає жахливо: 
"В хаті штин стоїть такий, що можна матку виригати. Заходиш у ванну, хочеш хоч руки помити – а там 
шкура якась двохмісячної давності в розсолі кваситься" [6: 41-42]. Віці властиве прагнення хоч до якоїсь 
чистоти і порядку, тому згодом, коли вона переїжджає до Вітаса, він повикидав усі трупи тварин і в 
квартирі був наведений певний лад.  

Спілкування з Вітасом негативно впливає на внутрішній психічний простір Віки, оскільки дівчина, 
після того як потерпає від знущань Вітаса, нічого кращого для себе не знаходить, як покінчити життя 
самогубством. На щастя, дівчину врятували і вона, тікаючи і ховаючись від Вітаса, приїжджає на Шипіт, де 
на лоні природи, завдяки сеансу "шаманотерапії", звільняється від свого страху перед Вітасом: "Нарешті я 
почуваю себе жінкою, яку ніхто не смикає за поводок. Яка ходить, де хоче. Я почуваю себе так, ніби мені 
все дозволено. <…> Я проста, як природа. Я вільна, як природа. <…> Я і є природа…" [6: 139]. Ці слова 
Віки є символом очищення, свободи і надії на краще майбутнє. Вона виривається з внутрішнього 
замкнутого простору, в якому раніше не було місця цим категоріям. Простір переходу Віки у новий світ – 
це бажання і можливість змін. Символічним є також те, що Віка, після свого духовного зцілення, починає 
позитивно сприймати дане їй при Хрещенні ім’я Віра, яке до того викликало в неї роздратування. 

Зображуючи людину в момент екзистенційної кризи, на межі, на порозі прозріння, автор творчо 
реалізує пороговий "хронотоп кризи і життєвого зламу" (термін М. Бахтіна), який намагаються подолати 
персонажі роману. Зокрема, внутрішній простір Германа звузився до питання гріха і провини за вбивство 
людини, якого він, насправді, не коїв. Хлопець просто опинився не в тому місці і не в той час. У його 
душі відтепер панує пітьма і страх, з відчуттям яких він не може більше жити. Врешті, Герман знаходить 
для себе вихід, який полягає у самопожертві. З метою позбавитися від тяжкого гріха він на десять днів 
іде в гори без одягу, без їжі на поталу звірам і гірської природи. Подолання персонажем часопросторових 
меж набуває смислу переходу з одного внутрішнього стану в інший.  

Ретроспективний аспект роману "Трохи пітьми" проявляється у кожному персонажі твору. Про це 
явище в сучасній літературі зауважують Т. Давидова і В. Пронін в "Теории литературы", де серед нових 
тенденцій в мистецтві слова виділяють "обращение к памяти персонажа как к внутреннему пространству 
для развертывания событий" [5: 175]. Такій тенденції характерний хід сюжетного часу вмотивований 
психологією згадування. "Собственно время действия здесь сжимается до нескольких часов или дней, меж 
тем как на экран памяти проецируются время и пространство целой человеческой жизни" [5: 175-176].  

Так, Жанна, під час спогадів, знайомить читача зі своїм простором до і після знайомства з Лорною, 
яка робить, що хоче і говорить те, що думає. Усе своє життя Жанна була слухняною дитиною, яка ніколи 
не перечила батькам. Але більше всього вона хотіла вирватися з-під їхньої опіки і того простору, в якому 
вона проживала: "У нас не квартира, а павуче гніздо. Бабця в нас у квартирі була головною павучихою. 
Вона командувала павуком-татом і павучихою-мамою. Вони всі обвивали мене своєю липкою турботою 
<…> Я себе почувала майже як та дівчина в дурдомі…" [6: 171]. Переходячи зі свого звичного простору, 
в якому не було місця наркотикам та аморальній поведінці, у простір нової подруги Лорни, Жанна 
відчуває неприйняття нового, страх перед ним: "Її квартира [квартира Лорни] справила на мене 
незглядне враження. В тій хаті панувала атмосфера, як у кошмарному сні, де ще нічого не трапилося, але 
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скоро трапиться. Якась напруга у повітрі. <…> У заваленій горою немитого посуду кухні висів 
тютюновий дим. Видно було, що тут постійна неохайність. <…> У цій обстановці я почувала себе 
некомфортно" [6: 204-205].  

Бажання звільнитися з під контролю рідних штовхає Жанну у середовище наркоманів, яке для 
дівчини хоч і є неприйнятним, але як слухняна вівця вона слідує їхнім "законам" і "моралі": "Я пробую 
зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок між мною та цією групою і доходжу висновку, що моя поява 
тут й існування цих людей пов’язані химерною сув’яззю. Потім до мене доходить: ця група існує тільки 
для кетамінщиків" [6: 200]. Жанна у пориві пізнати інший простір не в силі вирватися з нього, він втягує 
її в себе, не відпускає.  

Простір Лорни насичений пітьмою і химерами з потойбічного світу, які їй постійно ввижаються. 
Автор фрагментарно зображує дівчину з трьохрічного віку, періоду, який кардинально змінив майбутнє 
Лорни. Сталося це, коли дядя Валєра змусив трьохрічну дівчинку загасити сонце: "Я розкрила очі й 
побачила, що світ занурився у напівморок. Враз замовкли всі пташки, цвіркуни. <…> Моє серце охопило 
неймовірне почуття жаху. Що я наробила!" [6: 233], "Я відчула, що на моїх плечах зараз лежить 
відповідальність за всесвітнє лихо. Люди мені цього не вибачать!" [6: 234]. Дівчинка по-справжньому 
повірила в те, що саме вона стала причиною загибелі світу, який без сонця не зможе існувати і, не 
вагаючись, стрибнула зі скелі вниз. Тоді ніхто Лорні не роз’яснив, що це було звичайне природне явище і 
лише на Шипоті з’ясовується, що 23 вересня 1987 року було сонячне затемнення. "Дядько хотів змусити 
Лорну повірити, ніби вона має достатньо сил, аби впливати на природу… на зовнішній світ загалом…" 
[6: 276] і Лорна справді жила з вірою у це дев’ятнадцять років. Опозиція день / ніч стає для неї часовим 
орієнтиром, у якому ніч прирівнюється до часу смерті. Все життя Лорни зачепилося за той один день у 
горах: "Коли сонце виходило з-за хмар, твоя депресія [Лорни] відступала, коли сонце зникало, депресія 
посилювалася!" [6: 277].  

Локальний та внутрішній простір Аліка, який вважав себе екстрасенсом, також несе символічну, 
підтекстову форму хронотопу кризи і життєвого зламу. Алік залишився сам у великому світі: "Якось 
наступив у мене такий період в житті, що став я, наче привид. У колективі до мене змінили ставлення з 
нейтрального на холодне. Ніхто зі мною не вітався. Я був повністю покинутий на самого себе" [6: 96]. 
Відчуття покинутості досягло вершини, коли Аліка перевели у дуже тісний кабінетик, у якому вміщалися 
лише діаграма на стіні, вогнетривка шафа і бюро. Він став настільки байдужим для своїх колег, що його 
ненароком замурували у цьому кабінеті: "Якось я засидівся на роботі. <…> Коли я скінчив писати, в 
коридорі вже було тихо. Збираю свій портфель, відчиняю двері. А за дверима – стіна. Натуральна стіна, 
свіжовикладена. Ще кладка не підсохла… Ну я людина інтелігентна – ламати стін не буду" [6: 96]. Добре, 
що за вікном росла магнолія, по якій Алік зліз на землю. Саме в цей момент він зрозумів, що більше жити 
так не буде, що період, коли до нього ставилися так холодно, скінчився: "Я відчув: усе буде гаразд. Усе 
стискалося в мені від радості, аж запирало дихання" [6: 97]. Алік кардинально змінює свій зовнішній і 
внутрішній простори. Він кидає роботу на заводі, якийсь час працює двірником при кінотеатрі, пізніше 
переїжджає у будинок у селі, в якому народився. Тут він ні з ким не спілкується, займається тільки 
городом, розводить кроликів, має три акваріуми з рибками, на які часто приходять подивитися місцеві 
дітлахи і практикує як цілитель. Згодом стає вчителем біології у місцевій школі: "Добре тоді було. Що 
називається, знайшов собі тепле місце. Возив дітей на екскурсії, проводив уроки на природі – дуже мене це 
все підносило духом. Це, далебі, й був у мене розквіт мого зрілого життя, друга молодість" [6: 102].  

Друга зламна криза в житті Аліка наступила після того, як він почув голос, що звучав ніби зі стін класу. 
Цей голос повідомив Аліку, що він є одним із дванадцяти хранителів раси, які поведуть людство у 
Невідоме після квантового стрибка 20 грудня 2012-го року: " Новий Єрусалим – це новий світ, куди ввійде 
людство після квантового переходу. І ми, хранителі, повинні звести цей світ словами, які пронесемо крізь 
час і простір. І буде в Новому Єрусалимі дванадцять брам, і дванадцять імен дванадцяти янголів буде 
записано на тих брамах…" [6: 104]. Та Аліку не вдається пройти це випробування, його ім’я не буде 
викарбовано на одній із брам, він не стане янголом. Розчарування в собі та власне безсилля приводять 
Аліка, як і його нових знайомих, на фестиваль самогубців, де вони вважають, є вихід із кризової ситуації.  
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, часова і просторова характеристики 

роману Л. Дереша "Трохи пітьми" різноманітні і глибоко значимі. Володіючи високою емоційною 
цінністю, вони виконують важливу сюжетоутворюючу функцію і виражаються в пороговому хронотопі 
кризи і життєвого зламу, в описі локального (місця проживань персонажів), зовнішнього (природа 
Карпат) і внутрішнього (душевний світ персонажів, їхня свідомість, пам’ять і уява) часопросторів, в 
розширенні часових рамок, у багатоскладовості художнього часу роману. Завдяки зміщенню 
зовнішнього і внутрішнього хронотопів персонажі роману знаходяться одночасно у декількох локусах – 
у конкретному місці й часі фізичного перебування та в просторі своїх думок, видінь, пам’яті.  
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Свиридюк Л. А. Особенности время-пространственной организации романа Любка Дереша 
"Немного тьмы". 

В статье проанализировано хронотопное построение романа "Немного тьмы" современного 
украинского писателя Л. Дереша. Исследованы функции и художественная ценность хронотопа в 
литературном произведении, внимание сосредоточено на внешнем, внутреннем и локальном 

пространствах, на пороговом хронотопе кризиса и жизненного рубежа. Анализ хронотопа книги 
позволяет утверждать, что его художественное время и пространство являются глубоко 

реалистичными и конкретными и исполняют главную сюжетотворческую функцию романа. Пороговый 
хронотоп кризиса и жизненного рубежа выступает самым главным пространственно-временным 
символом произведения и наполненный высокой эмоционально-ценностной интенсивностью. 

Ключевые слова: время-пространство, хронотоп, внешний, локальный и внутренний пространтва, 
топос, локус, хронотоп кризиса и жизненного рубежа. 

Svyrydiuk L. A. Features of Time and Space of Liubko Deresh's Novel "A Little Bit of Darkness". 

The article is devoted to the analysis of the temporal and spatial building of the novel ''A Little Bit of Darkness'' by the 
modern Ukrainian writer L. Deresh. The features and artistic value of chronotope are explored in the literary work. 

The main attention is paid to the external (nature of the Carpathians), internal (the inner world of the characters, their 
consciousness, memory and imagination) and local (place of characters' dwelling) space, to the chronotope of 
threshold. It is found that due to shifting of internal and external chronotopes the characters of the novel are 

simultaneously at several loci – in a particular place and time of physical presence and in the space of their thoughts, 
visions, memories. Also the analysis of novels chronotope gives the possibility to assert that its artistic time and space 

are very realistic and concrete, and they play the leading plot-creative function in the novel. The chronotope of 
''threshold'' has the very high emotional value and is the main space-time symbol of the novel.  

Key words: time and space, chronotope, external, local and internal space, topos, locus, the chronotope of threshold.  
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ЖАНР ЖІНОЧОГО РОМАНУ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ РОМАНУ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Стаття присвячена жанру роман як один із видів масової літератури. Обґрунтовані основні положення 
жанру роман та жіночий роман та виявлені характерні дефініції, які трактують жанр роман з різних 
позицій. Виявлені основні аспекти стосовно трактування поняття роману з позиції постмодернізму. 
Охарактеризовані особливості роману на межі двох століть. Розглянуто роман як картина світу, а 
також як казка для жінок, що гендерно детермінована, тобто вивчая роман з позиції гендера, 

вивчається жіноча картина світу, яка на сам перед пов’язана з письменником та аудиторією на котру 
вона спрямована.  

Ключові слова: гендер, жанр, жіночій роман, картина світу, роман 

Інтерес, що проявляється до жанру жіночого роману обумовлений його популярністю в контексті масової 
літератури, цільовою аудиторією якої є жінки. Жанр жіночого роману дає можливість проаналізувати його 
квінтесенцію в літературному процесі XXI століття. Вищезазначене, а також значимість і маловивченість 
жанру жіночого роману, обумовило вибір теми дослідження та склало його актуальність. 
Мета статті – виявлення характерних особливостей жанру жіночого роману як одного із видів 

роману масової літератури. 
Жанр роман досить гнучкий і залежить від авторського задуму, втілюючи навколишню картину світу 

в єдності з реальністю та вигадкою, за допомогою художнього твору [1]. Однак можливо виділити 
найбільш значимі та суттєві трактування поняття жанру роман. 

"Роман – картина життя, картина сучасної дійсності, майже рівноцінна історичному документу" 
[2: 17]. Отже, вивчаючи роман з гендерної позиції, ми вивчаємо гендерну картину світу нашої дійсності. 
Роман – це "...великий епічний жанр, в основі якого лежить зображення приватного життя людини в 
нерозривному зв’язку з суспільним розвитком" [3: 264]. У свою чергу, інтерпретуючи жанр роман 
Н. Римар стверджує, що роман це "...літературна форма, яка має своє творче завдання, свої цінності і 
філософію. <...> Форма художнього мислення, творчого ставлення суб’єкта до дійсності; її естетична 
концептуальність обумовлена укладеної в ній структурою художньої діяльності, орієнтованої на свої 
етико-естетичні завдання..." [4: 3]. 

Г. Лукач вважає, що "роман – це епопея епохи, у якої більше немає безпосереднього відчуття 
екстенсивної тотальності життя, для якої життєва іманентність сенсу стала проблемою, але яка все-таки 
тяжіє до тотальності" [5]. Тобто, роман націлений на опис життя окремого героя, а не на суспільство в 
цілому, але при цьому він зачіпає проблеми, безпосередньо які перетікають в ту чи іншу історичну 
епоху, яка робить прямий вплив на людину. 

Роман має ряд особливостей: роман стилістично забарвлений колоквіальним, професійно-
термінологічним лексиконом, іноземними запозиченнями, що сприяє розвитку мовної картини роману; 
просторово-часова характеристика сюжетної постановки роману не обмежується лише сучасною йому 
дійсністю [6: 615-635]; деталізована характеристика внутрішньо-зовнішньої оболонки життя героїв 
(розкриття психологічного боку героя в його особистісних переживаннях, або переживаннях, пов’язаних 
із суспільством) у якийсь часовий проміжок, або протягом усього життя [3: 264-265]; пряма мова у 
вигляді діалогів і монологів; авторські відступи, розповідь від третьої особи [7: 343]; дефабулізація, яка 
показує "...значне послаблення фабули у творі: більш значущим стає переломлення сюжету в володіючих 
самоцінністю діалогах, роздумах, спогадах, не тільки гальмують рух фабульного часу, але і начебто 
зупиняють його" [8: 115]. 

Роман є найбільш прийнятним жанром для масового читача епохи постмодерну "...про що свідчать не 
тільки різноманітні жанрові модифікації постмодерністського роману, але і жанри масової літератури, 
"воскреслі" в останні десятиліття XX ст." [8: 114], отже, сучасному роману властива утопічність 
розповіді і перегляд відносин людина-суспільство, людина-людина. 

Автор, який пише в жанрі роман подібний художнику, що шукає джерело натхнення, черпаючи через 
навколишню дійсність все нове й нове, втілюючи, регенеруючи при цьому весь акумулюючий життєвий 
досвід і досвід попередніх поколінь [6: 641-642]. Характерні риси роману змінюються залежно від самої 
цілеспрямованості автора, від цільової аудиторії. Однак суспільство може не нав’язливо диктувати 
автору якийсь напрямок руху його роману або якийсь аспект [9: 30-37]. Роман сам по собі може мати 
різні стильові, художні відмінності, пов’язані з авторською інтерпретацією тексту, з індивідуальним 
мисленням, особливостями мови, тобто "стиль роману – у поєднанні стилів; мова роману система "мов"" 
[6: 15]. Отже, "...з одного боку глобалізаційні процеси підхльоснули письменників звернутись до 
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проблем збереження національної самосвідомості в сучасному світі, <...> визначення ролі людини в 
сучасному соціумі, то з іншого боку – створили передумови для перетворення романів у своєрідний 
товар одноразового використання" [10: 1237], тобто: "структура романної свідомості – породження 
певної епохи: вона відображає певний історичний тип ціннісної орієнтації суб’єкта в світі, але разом з 
тим містить в собі історичний досвід втілення людської сутності, досягнення "повноти людяності" в тих 
двох типах ціннісного освоєння життя, які вона включає у свою систему" [4: 64]. 

На сьогоднішній день ми можемо говорити про постмодерністський роман, тобто про роман межі 
XX-XXI ст. [11: 14], що переважно представляє собою жіночий роман. "Жіночий роман початку двадцять 
першого століття – це книга, яка пробуджує думки і почуття, дає їм поштовх, імпульс до змін" [12]. Ці 
зміни відбуваються за рахунок розвитку суспільства і тих процесів, які відбуваються в ньому. 
Н. Солнцева говорить про те, що, "щоб стати витвором мистецтва, роман повинен нести в собі духовну 
енергію того, хто його створив" [12]. Тобто якщо будь-який твір несе в собі "духовну енергію" то це 
мистецтво, проте воно може бути егалітарним і елітарним, незважаючи на світогляд і світовідчуття 
автора втілене в його творі, оскільки "... література – дзеркало буття, яке відображає не тільки зовнішнє, 
але й внутрішнє..." [12]. 

Отже, поширеним жанром роману як частини масової літератури є жіночий роман або як його ще 
називають любовний (рожевий роман). Однак О. Улибіна зазначає, що це роман найчастіше зі щасливим 
кінцем, якась казка "Попелюшка" [13: 539], такою казкою є роман О. Робські "Про любоff/on", але єдина 
відмінність цього роману від інших полягає в тому, що як такого щасливого кінця немає, роман більше 
має відкритий кінець [14]. 

Цей жанр має відношення до казки, оскільки любовний роман – це казка для жінок [13: 539-540]. 
Головна героїня такого роману володіє внутрішньою красою, яка в певний момент розкриється, герой же 
завжди володіє зовнішньою красою, мужністю, силою – це свого роду головна особливість таких 
романів. Незважаючи на головні загальнолюдські цінності, такі як сім’я, здоров’я, письменник не 
вдається до їх прямого опису в романах, що неодноразово підкреслюється їх внутрішнім змістом 
[13: 543-546], наприклад, у романах О. Робські часто не зрозуміло які цінності переважають у жителів 
"Рубльовки" крім грошей. 

Основа будь-якого роману це конфлікт, який необхідно вирішити, а вирішення цього конфлікту – це 
свого роду моральне задоволення для читача [15]. Переважно основа колізії – це гендерні стереотипи, що 
показують статевий конфлікт з якого головні герої намагаються знайти вихід [16]. Тобто, це якийсь 
каркас побудови сучасних любовних романів. Отже, "успіх жіночих романів <...> у їх ненав’язливому і 
простому реченні подумати про житті – не про життя детектива <...>, а про життя жінки з усіма її 
любовними, особистісними і може бути навіть соціальними проблемами. Героїні жіночого роману <...> 
досить того, що вона може розібратися в собі і знайти вихід з життєвих труднощів, не жертвуючи при 
цьому своїми принципами" [17]. Таким чином, "Любовний роман – <...> перший вид масової літератури, 
який відкрито заявляє про свою жіночу спрямованість. Цей "гімн" кохання, душевності, <...>, жіночності, 
<...> важливий для адаптації до нових ціннісних пріоритетів" [16]. 

На думку В. Белінського: "Завдання роману, як художнього твору <...> узяти все випадкове з 
щоденного життя і з історичних подій, проникнути до їх потаємного серця – до життєдайної ідеї, зробити 
посудиною духу і розуму зовнішнє і розрізнене. Від глибини основної ідеї і від сили, з якою вона 
організовується в окремих особливостях, залежить більша чи менша художність роману" [18]. Тобто, 
"...не сюжет служить джерелом насолоди <...> сюжет будь-якого роману можна викласти у двох словах. 
Але тоді він <...> нецікавий" [19: 267]. Однак найбільш животрепетним фактом для В. Белінського є 
деталізоване зображення героя, яке сприятиме побудові роману. Більш того, сучасний роман – жанр 
повільний і повинен бути таким у протилежність казці, пригодницької повісті, мелодрамі [19: 267], 
"...дія, сюжет не субстанція роману, а його чисто механічна основа, зовнішній каркас. Суть жанру (<...> 
про сучасний роман) <...> в житті, бутті, присутності персонажів, взятих разом, в їх обстановці" [19: 283]. 

З точки зору Хосе Ортега і Гаcceта завдання автора змусити читача жити в нереальному світі, в 
абстракції від реального [11: 285], однак, з одного боку Н. Римар вважає, що: "роман – це звичайне 
життя..." [4: 24], а з іншого боку роман – це "...метаморфоза, <...>, творча переробка реальності" [4: 24]. 
Отже, значимість роману для літератури в цілому полягає в тому, що, на думку М. Бахтіна: "Роман 
багато в чому передбачав і передбачає майбутній розвиток всієї літератури. <...> Приходячи до 
панування, він сприяє оновленню всіх інших жанрів < ...>. Він владно залучає їх у свою орбіту саме 
тому, що ця орбіта збігається з основним напрямом розвитку всієї літератури" [1: 612]. Отже, жанр 
"жіночий роман" є досить злободенним, спрямованим на масову аудиторію, що відображає реалії 
повсякденного життя і є не статичним елементом літератури. 

Таким чином, жанр роману – це жанр, що включає в себе елементи постмодернізму. Роман, не маючи 
єдиного трактування, в узагальненому вигляді можна охарактеризувати як жанр сучасної літератури, 
спрямований на масового читача, що втілює в собі детерміновану дійсність, виявлений в різних видах 
роману, зокрема в жіночому романі. 
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Сигова К. В. Жанр женского романа как один из видов романа массовой литературы. 

Статья посвящена жанру женский роман как разновидности романа массовой литературы. 
Обоснованы основные положения жанра роман и женский роман и выявлены характерные дефиниции, 
трактующие жанр роман с различных позиций. Выявлены основные аспекты относительно трактовки 
понятия романа с позиции постмодернизма. Охарактеризованы особенности романа на рубеже двух 
столетий. Рассмотрен жанр роман как картина мира и как сказка для женщин, которая гендерно 

детерминирована, то есть изучая роман с позиции гендера, изучается женская картина мира, которая 
прежде всего связана с писателем и аудиторией на которую она направлена. 

Ключевые слова: гендер, жанр, женский роман, картина мира, роман 

Sigova K. V. Genre of Women’s Novel as One of Types of Mass Literature Novel. 

The article deals with the genre of novel particularly with women’s novel as its kind in the context of popular 
literature. The principal aspects of genre of novel and women’s novel have been grounded and the distinctive 
definitions that characterize genre of novel from different points of view have been revealed in this study. The 
primary facts of concept interpretation of genre novel from the postmodernism position have been covered. 

Specific features of novel on the border of two centuries have been characterized. Genre women’s novel gives an 
opportunity to analyze its distillation in the literal process of XXI century. Novel as a picture of the world as well 
as a fairy tale for women is coloured by gender because studying novel from gender position we learn women’s 

picture of the world that is connected by the author and the defined audience. Novel is the main postmodern 
genre for a popular reader because it’s a genre of popular literature that uncovers the relations between people 

and society. With regard to the author, he or she is like a painter who draws inspiration from surroundings 
embodying, regenerating his or her vital experience and the experience of preceding generation. Hence, the 

widespread genre of novel as a part of popular literature is women’s novel or love novel that has a great 
popularity at the older audience. Novel has different peculiarities but the common thing lies in the conflict that is 

the structure of all novels. Thus, genre of women’s novel is a topical one that is aimed at a popular reader, 
that’s why women’s novel reflects actuals of usual life and which is not a static element of contemporary 
literature. Novel has some features as colloquialisms; professional terminological vocabulary; foreign 

borrowings that are conductive to language picture of the world and others but they are not limited by its reality. 
That’s why women’s novel is a genre that includes a lot of postmodern elements. In general, novel has not a 
common interpretation but it can be characterized as a genre of contemporary literature that is aimed at a 

popular reader who embodies determinate reality revealed at the different types of novel, particularly, at the 
genre of women’s novel.  

Key words: gender, genre, women’s novel, picture of the world, novel  
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СКОРОЧЕННЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ ТА ФОРУМІВ В МОЛОДІЖНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ) 

Статтю присвячено питанню скорочень як способу творення неологізмів у сучасній англійській мові. 
Встановлено відміні характеристики понять "абревіатура" та "скорочення". Виявлено основні 

відмінності між графічною та лексичною абревіацією. Досліджено різновиди лексичних скорочень та їх 
роль у формуванні нових лексичних одиниць. Розглянуто причини їх виникнення й специфіку 

функціонування в мові сучасної преси та спілкуванні всесвітньої мережі Інтернет. З’ясовано, що 
скорочення відіграють провідну роль у процесі утворення лексичних інновацій у сучасній англійській мові. 

Ключові слова: скорочення, абревіація, неологізм, акронім, лексична одиниця, морфема. 

Кількісне зростання словникового складу зумовлює раціоналізацію мови, економію номінативних та 
словотвірних зусиль. Одним з яскравих проявів раціоналізації мовленнєвої діяльності є скорочення 
лексичних одиниць.  
Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження проблем абревіації є досить 

фрагментарними. Вони в багатьох відношеннях залишаються загадкою у лінгвістичному плані, оскільки 
стосовно них доводиться розглядати такі фундаментальні проблеми, як структура слова і проблеми 
морфеміки тощо [1 : 103]. Цією складністю пояснюється розбіжність у поглядах, а часом і суперечливий 
підхід до скорочених лексичних одиниць. Визнаємо, що скорочення слів у системі сучасної англійської 
мови вважається актуальною проблемою лінгвістики. 
Метою нашого дослідження є визначення ролі скорочення як механізму формування лексичних 

інновацій у сучасній англійській мові. Для досягнення поставленої мети ми виконуємо такі завдання: 
визначаємо поняття "скорочення", уточнюємо типологію скорочень; досліджуємо роль механізмів 
скорочення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз питань абревіації є досить неповним, тому 

проблеми скорочених нових лексичних одиниць як специфічного явища раціоналізації мовленнєвої 
діяльності привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. К. Кубряковою та 
К. Дюжиковою було визначено межі між абревіацією і словоскладанням, В. Волошин і В. Борисов 
описують формальну структуру скорочень і їх відносини з твірними одиницями, І. Штерн (I. Stern) 
М. Шлаух (М. Schlauch), Л. Шеляховська і Л. Сапогова досліджують основні принципи їх моделювання.  
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що скорочення слів є одним із найпоширеніших видів 

економії мовних ресурсів і має на меті максимальну компресію інформації на лексичному рівні. За 
визначенням скорочення є ширшим поняттям, ніж акронім або абревіатура. Скорочення – це такий 
спосіб словотвору, сутність якого у відсіканні частини основи, що або збігається зі словом, або є 
словосполученням, об’єднаним загальним змістом [1: 99]. 

У лінгвістиці існує декілька класифікацій скорочених лексичних одиниць, в основі яких лежать різні 
принципи, що частково зумовлено великою кількістю різновидів скорочень. Згідно із класифікацією 
В. Б. Борисова, скорочення поділяються (за способом реалізації у мовленні) на графічні та лексичні [2: 
97]. Ми вважаємо, що основна відмінність між графічною та лексичною абревіацією полягає у тому, що 
графічна абревіація – це скорочення слова в писемному мовленні, а лексична абревіація – це скорочення 
слова у сфері усного спілкування. 

Лексичні скорочення поділяються на: абревіатури; усічення ї; контамінації (телескопізми). 
Абревіатури, в свою чергу, можна поділити на:  
– ініціалізми (представлені початковими буквами скорочуваних компонентів словосполучень чи 

складних слів);  
– акроніми (послідовність звуків, позначених початковими літерами, які читаються як звичайне слово); 
– фонетичні абревіації (у котрих семантика об’єкта, чия назва скорочується, закладена в самій формі);  
Ініціалізми – це лексичні одиниці, які є найчисельнішими в сучасній англійській мові. Вони, 

позначають предмети або явища та належать до класу іменників, тобто мають номінативний характер. 
Наприклад: DVP п (delivery versus payment), ECGD n (Export Credit Guarantee Department), ESOP n 
(Employée Stock Ownership Plan), GKS n (Graphical Kernel System), HMA n (high memory area), OSF n 
(Open Software Foundation), TPA n (tissueplasmogen activator). 

Однак зустрічаються ініціальні абревіатури, які включають в свій склад не тільки початкові букви, 
наприклад: BIX п (Byte Information Exchange), РВХ п (Private Branch exchange), XDR n (external Data 
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Representation), XML n (extensible markup language). Подібні приклади демонструють, що для визнання 
скорочення ініціалізмом достатньо, щоб до його складу входила хоча б одна початкова буква з числа 
скорочуваних слів. 

Ініціальні скорочення озвучуються двома різними способами: 
1) ініціальні скорочення першої групи вимовляються побуквенно, наприклад: USA [́ ju: es ́ ei], B.B.C. 

[ ΄bi: ΄bi: ΄si:], M.P. [΄em ́pi:].  Такі скорочення називаються алфавітізмами або літерними скороченнями. 
2) ініціальні скорочення другої групи називаються акронімами або складовими абревіатурами і 

вимовляються так, як ніби б це були звичайні слова, написані такими ж буквами, тобто вони зливаються у 
вимові, наприклад: CALL (computer-assisted language learning), EPROM (electrically programmable read-only 
memory), SALT (Strategic Arms Limitation Talks). Останній приклад засвідчує, що такі скорочення частіше 
омонімічні до звичайних слів; іноді навмисно обрані, щоб створювати деякі асоціації. Таким чином, 
організація the National Organization for Women називається "NO". Інколи акроніми утворюються через 
бажання бути оригінальними, наприклад, організація яка бореться з палінням, створила акронім: "Ash" – 
попіл (Action on Smoking and Health). Сфери використання акронімів, є чітко визначеними та обмеженими. 
Обмеження на використання акронімів, приписані денотативним значенням слів, які входять в них. 
Одиниці типу: MiPS, Ram (random-access memory), ROM (read-only memory) – обмежені у використанні в 
сфері комп'ютерної техніки, Pins (person in need of supervision), SWAT (special weapons and tactics) 
використовуються в юриспруденції, Fob (friend of Bill), Tina (there is no alternative) – у політиці. 

Існують також гомоакроніми (які співпадають за формою із звичайним словом, інколи семантично 
пов’язаним з об’єктом, чия назва скорочується) та анакроніми (акроніми, що давно не сприймаються 
мовцями як скорочення), наприклад: UNICEF – United Nations Children’s Emergency Fund, NATO – North 
Atlantic Treaty Organization, scuba – self contained underwater breathing apparatus, VIP – very important 
person, ASH – Action on Smoking and Health, NOW – National Organization for Women, laser – lightwave 
amplification by stimulated emission of radiation тощо. 

Фонетичні абревіації – абревіатури, що утворюються шляхом заміни компонента чи цілого слова 
літерою / цифрою, лексикалізована форма якої має ті ж (або наближені до них) фонетичні 
характеристики, що й замінюваний компонент. Доволі часто в мережевому спілкуванні користувачі 
скорочують прості за структурою слова англійської мови навіть до однієї букви. Наприклад, слово 
"бачити"– "see" перетворюється відповідно до звучання на літеру "С", дієслово "are" замінюють літерою 
"R", займенник "уou" передається літерою "U" , наприклад: HRU? – How are you?. Дієслово "ненавидіти" 
–"hate" трансформується у комбінацію першої літери і цифри 8 (eight) – H8, що в результаті дає 
необхідне звучання, так само утворюється акронім слова "fate" – F8 або "See you later" – CYL8R , "Waiter" 
– W8R . Д. Крістал називає такі скорочення подібними до ребусів [2: 90]. Наприклад, числівник 2 (two) 
може заміняти співзвучний із ним прийменник "to". Дана цифра виступає в наступних абревіатурах як 
особливого роду фонограма, яка позначає прийменник тільки за його звучанням, наприклад: U2 (you too), 
F2F (Face to face), G2SY (Glad to see you), 2DAY (Today), В2В (business – to – business), H2CUS (Hope to 
see you soon), HB2U! (Happy birthday to you!). Є. Коротких вважає, що найпродуктивнішими цифрами-
конструктами для такого типу абревіатур є 2, 4 та 8, наприклад, числівник 4 (four) заміняє співзвучний із 
ним прийменник "for" : O4U (Only for you), B4 (before), 4X – forex (foreign exchange); ''please'' зазвичай 
виступає як "plz", а "тому що" пишуть не "because", а просто "cuz".  

Усічення поділяються на: 1) апокопи (відсікання кінцевої частини слова): detox ← detoxification 
(детоксикація), hyper ← hyperactive (гіперактивний), pol ← politician (політик), ad ← advertisement 
(реклама, оголошення), con ← conservative (консерватор), doc ← doctor (лікар). У деяких словах 
усіченню піддається морфема, наприклад: anchor ← anchorman (оглядач новин, який координує теле-чи 
радіопрограми), а інколи лише частина морфеми: lib ← liberation (звільнення); 2) аферези (відсікання 
початкової частини слова): vator ← elevator (ліфт, підйомник), phone ← telephone (телефон), bus ← 
omnibus (антологія; телевізійна або радіопередача, що складається з передач, що раніше виходили 
окремо; автобус), chauvinism ← male chauvinism (шовінізм), butylnitrite ← isobutylnitrite (наркотик); 
upmanship ← one-upmanship (вміння перевершити інших, домогтися переваги, показати свою 
неперевершеність); copter ← helicopter (гелікоптер), zine ← magazine (журнал); 3) синкопи (вилучення 
центральної частини слова, скорочені слова, які зазнають граматичної флексії, наприклад, множини): 
closed caption ← closed circuit caption (титри телевізійних програм для глухих); dreads ← dreadlocks 
(дреди – зачіска, що складається з численних окремо скручених пасом); comms ← communications (лінії 
комунікації), specs ← spectacles (окуляри), ecotecture ← ecological architecture (архітектурний дизайн, 
який відповідає потребам сьогоднішніх служб охорони навколишнього середовища); uttermost ← utmost 
(найбільше, все можливе); maths – mathematics (математика); 4) змішані (відсікання початкової та 
кінцевої частини): flu ← influenza (грип), fridge ← refrigerator (холодильник).  

Особливістю усічення є зниження їх стилістичного забарвлення і, відповідно, їх використання 
обмежується рамками розмовної мови. Усічення є найбільш характерними для різних типів сленгу 
(шкільного, спортивного, газетного) [3]. Серед наведених вище прикладів переважають газетні усічення. 
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Наприклад, іменник upmanship ← one-upmanship часто з'являється на сторінках англійських газет і 
використовується в рекламах, в рекомендаціях як досягнути успіху і поставити когось в невигідне становище, 
перехитрити. Наприклад: "It was a wide-open but good-humoured game of upmanship." – Це було щось на зразок 
гри для всіх, де кожен намагався втерти носа противнику, при цьому не ображаючи його; іменник uttermost 
← utmost використовується для демонстрації максимального прояву зусиль, наприклад: "He did the utmost of 
his power to win the elections." Він зробив все, що було в його силах щоб виграти вибори. 

Внаслідок дуже тісного зв’язку усної та письмової форми мови, іноді дуже важко розрізнити 
усічення, створені в усному мовленні, від графічних абревіатур. Все-ж, що останні все частіше 
з’являються в усному мовленні і широко використовуються у спілкуванні [4]. 

Процес словотвору може не закінчуватися усіченням, а ускладнюватися субстантивацією. Наприклад, 
усічення слова "zoological" у сполученні "zoological garden" у подальшій субстантивації привело до 
появи слова zoo; аналогічним прикладом служить американське "movie" (moving pictures). 

Вагому частину складноскорочених слів сучасної англійської мови складають телескопізми. 
Телескопізми поділяються на:  

1) повні (злиття двох усічених основ): Appestat < appe(tite) + (thermo)stat; avionics < avi(ation) + 
(electr)onics; buppie < b(lack) + (y)uppie; clariphane < clari(ty) + (cello)phane; cockapopso < cockapo(o) + 
(Lhasa a )pso; Eisencrat < Eisen(hawer) + (Demo)crat; globflation < glob(al) + (in)flation, teleputer < 
tele(vision) + (com)puter. За цією моделлю, як і у попередні роки, утворюється найбільша кількість 
лексичних інновацій як оказіонального, так і узуального характеру.  

2) часткові (злиття усіченої основи одного слова з повною формою іншого): Airbrasive < air + 
(a)brasive; Asialationist < Asia + (iso)lationist; Bean-o-tash < bean + (succ)otash; beefcake < beef + 
(cheese)cake; bookvertising < book + (ad)vertising; car hop < car + (bell)hop.  

Також існують гаплологи (телескопізми, в яких наявний спільний звук на стику двох компонентів): 
Aerobat < aero + (ac)robat; abroadcast < abroad + broadcast; alcohollywood < alcohol + Hollywood; 
coronotion < coronation + Notion; grumble < growl + rumble; autotel < auto + (h)otel; beefalo < beef + 
(buf)falo; bidvertiser < bid + (a)dvertiser; boatel < boat + (h)otel; confrontainment < confront + 
(enter)tainment; dramedy < drama + (co)medy.  

Абсолютна більшість скорочень припадає на іменники. Дієслова рідко скорочуються, при цьому 
зберігають часові ознаки: demoed ← demonstrated (демонструвати, доводити), reps ← represents 
(представляти). прикметники також, наприклад: comfy ← comfortable (комфортабельний), imposs ← 
impossible (неможливий) 

Літери в якості складових частин неологізмів можуть і не бути скороченням. Самі по собі вони що-небудь 
позначають, наприклад: T-shirt – футболка з короткими рукавами у вигляді літери Т; U-turn – поворот 
машини на 180 градусів, тобто у вигляді літери "U";  Y-intersection – перехрестя доріг у вигляді літери "Y". 

У сучасному англійському писемному мовленні широко використовуються графічні скорочення. До 
цієї групи відносяться широко відомі скорочення, наприклад: i.e. (латинське id est, англійське that is); e.g. 
(латинське exempli gratia, англійське for example); etc. (латинське et cetera, англійське and so on). До того 
ж типу скорочень відносяться й прийняті на письмі позначення деяких грошових знаків, наприклад (лат. 
libra, англ. pound), (лат. denarius, англ. penny) і т. д. Окрім загальноприйнятих випадків використання, 
нові графічні скорочення з’являються у електронних повідомленнях, в мережі Інтернет або в 
повідомленнях по стільниковому телефону. Найбільш поширені з них такі: FWIW – For What It’s Worth – 
справжня ціна; FYI – For Your Information – до вашого відома; HTH – Hope This Help – сподіваюся, це 
допоможе; IBTD – I Beg To Differ – вибачте, але я з вами не згоден; IIWM – If It Were Me – що до мене; 
IMNO – In My Considered Opinion – за моїм переконанням. Ці скорочення по суті відрізняються від 
лексичних скорочень. Лексичні скорочення є самостійні слова, які існують поряд з іншими, в той час як 
графічні скорочення – це символи, які використовуються лише в письмі замість слів і словосполучень. В 
усному ж мовленні їм відповідають слова або словосполучення з повною основою. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами роботи було з’ясовано, що 

скорочення відіграють провідну роль у процесі утворення лексичних інновацій і виконують функцію 
"більш економних" субститутів багатоскладових слів. Особливо часто скороченню підлягають фрази 
номінативного характеру. У наших подальших дослідженнях ми маємо намір зосередитися на дослідженні 
функціонування скорочень в семантико-тематичних групах неологізмів сучасної англійської мови. 
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Дзюбина О. И. Сокращения как способ образования неологизмов в современном английском языке (на 
материале англоязычных Интернет-изданий и форумов в молодежных социальных сетях). 

Статья посвящена вопросу сокращений как способа образования неологизмов в современном английском 
языке. Установлены отличительные характеристики понятий "аббревиатура" и "сокращение". 
Выявлены основные различия между графической и лексической аббревиацией. Исследованы виды 

лексических сокращений и их роль в формировании новых лексических единиц. Рассмотрены причины их 
возникновения и специфика функционирования в языке современной прессы и общении всемирной сети 
Интернет. Выяснено, что сокращения играют ведущую роль в процессе образования лексических 

инноваций в современном английском языке. 

Ключевые слова: сокращение, аббревиация, неологизм, акроним, лексическая единица, морфема. 

Dziubina O. I. Shortening as a Way of Neologisms’ Formation in the Modern English Language (Based on 
the English-Language Media and Internet Forums in the Youth Social Networks). 

This article is devoted to the problem of shortening as a way of creating neologisms in the modern English 
language. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to 
single out types of shortenings and their usage in the English-language media and Internet forums in the youth 
social networks. The distinctive features between the concepts "abbreviation" and "shortening" are established. 

The basic differences between graphical and lexical abbreviations are detected. The main types of lexical 
shortenings and their role in the formation of new lexical items are investigated. The main differences between 

lexical and graphical shortenings are detected. The causes of their appearance and the peculiarities of 
functioning in the language of modern media and the communication of World Wide Web are looked into. Based 

on the results of our investigation it is found that shortenings play a leading role in the formation of lexical 
innovations and act as "more economical" substitutes of the polysyllabic word in the modern English language. 
During the process of our research it is detected that clipping of phrases of the nominative character is a quite 

widespread word formation process nowadays. 

Key words: clipping, abbreviation, neologism, acronym, lexical item, morpheme. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЖАЛЮ ТА БОЛЮ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА 
ТЮТЮННИКА 

У статті проаналізовано лексико-граматичне вербальне вираження концептів біль і жаль в авторській 
мовній картині Григора Тютюнника. З’ясовано їх словесне вираження через внутрішній стан 

персонажів як домінант ідіостилю письменника. Охарактеризовано лексико-семантичний ряд номенів, 
що відтворюють образи болю і жалю крізь авторський погляд. Визначено основні риси у вербалізації 

лексем біль і жаль у художній лінгвокартині письменника. Установлено, що представлення аналізованих 
концептів у мові творів митця має культурно-ментальну специфіку. Окремо охарактеризовано 

колористику у мовному світі Григора Тютюнника як важливий контекст реалізації концептів болю і 
жалю. На основі проведеного дослідження виділено основні функції художньої вербалізації аналізованих 

концептів: екзистенційну, національно-ментальну, емотивну, образно-творчу. 

Ключові слова: вербалізація, концепт, біль, жаль, мовна картина, Григір Тютюнник, художня 
творчість, ідіостиль, лексема, домінанта. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими завданнями. Вербальне 
представлення психо-емоційного наповнення внутрішнього світу письменника лінгвозасобами через 
образи персонажів – складне і водночас надзвичайно цікаве мовознавче явище. Емоційні стани 
особистості в художньому творі залежать від умов її існування, індивідуального світосприйняття, 
авторського бачення, а також низки інших обставин. Образне слово – найкращий вербальний виразник 
суб’єктивних емоцій (стресів, настроїв, афектів) в авторському тексті. Дослідження найрізноманітніших 
засобів вираження почуттів та їх комунікативних особливостей засобами мови, зокрема концептами, – 
важливе й актуальне завдання сучасної лінгвістичної науки.  

Ідіостиль кожного автора формується певним набором ключових концептів, репрезентованим 
найрізноманітнішими лексико-граматичними одиницями, відібраними із загальнонаціонального мовного 
фонду.  

Психо-емоційна картина художнього письма відомого українського письменника, майстра новели, 
''великого людинознавця'' Григора Тютюнника представлена словесною базою, вираженою переважно 
через особливі неординарні концепти болю і жалю. Цьому відповідає й екзистенціальна природа 
сутності митця, формування його світогляду через ''психологічну дитячу травму'' [1]. У цьому сенсі 
творчість Григора Тютюнника потрібно розглядати як художньо відтворену реакцію душевного болю 
через слово. Про це переконливо свідчить і роздратоване зізнання автора: ''Та є! Є! Повна душа болю! 
Передаю секрет – біль...'' [2: 45].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій проблеми. Творчий доробок письменника, безперечно, 

заслуговує на окреме дослідження із специфіки вираження внутрішніх станів персонажів за допомогою 
мовних засобів. Для лінгвостилю Григора Тютюнника характерне багатство лексики, синонімів, 
фразеологізмів, влучних і дотепних висловів, адже, як відомо, він майстер художньої, передусім, 
словесної деталі.  

Мовна картина творів митця розглянута в різних аспектах дослідниками, але переважно всі вони роблять 
акцент на літературознавчих проблемах художнього світосприйняття, тоді як багатство словесної виражальної 
спадщини часто залишене поза увагою. Хоча заслуговують на увагу в цьому контексті дослідження 
Т. Астрахова [3; 4], В. Литвина [5], Р. Мовчан [6], Л. Мороз [7; 8], Л. Петленко [9] та інших. Проте лексико-
граматичне словесне вербальне вираження окремих концептів у творчому доробку письменника не вивчав 
ніхто. Про особливості ''больового'' світовідчуття автора в контексті художньої творчості писали свого часу 
В. Даниленко (''енергія болю'') [10], О. Мусієнко (''повна душа болю'') [11]. 
Постановка мети й завдання дослідження. Мета наукової розвідки – аналіз концептів біль і жаль, 

зокрема їх лексико-семантичного вербального вираження в авторській картині світу як виразних 
ідентифікаторів ідіостилю Григора Тютюнника. У дослідженні передбачено виконанння таких завдань: 
1) з’ясування особливостей вираження внутрішнього стану персонажів у творах через систему ключових 
концептів; 2) характеристика лексико-граматичного оформлення образного сприйняття болю і жалю 
крізь авторський погляд; 3) визначення основних домінантних рис у вербалізації лексем біль і жаль у 
художній лінгвокартині письменника; 4) виявлення культурної ментальної специфіки образів жалю і 
болю в текстах автора. 

Матеріалом дослідження слугувала текстова палітра художньої творчості письменника, передусім, 
новелістичної, зокрема його твори ''Три зозулі з поклоном'', ''Зав’язь'', ''Климко'', ''В сутінки'', ''Кізонька'', 
''Оддавали Катрю'', ''Холодна м’ята'' тощо. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Звичайно, будь-яка індивідуальна мовотворчість 
підкоряється законам загальнонаціональної мови, тому письменник актуалізує ті окремі загальномовні 
значення мовних одиниць, що становлять особливу вагу для нього особисто. Через індивідуально-
авторські асоціації відбувається нашарування індивідуальних смислів на загальномовні (об’єктивно-
мовні) значення, шукаючи нові форми (образи), письменник розкриває взаємодію загальномовних та 
індивідуально-авторських значень у слові. Така взаємодія має на меті розкриття ''експресивних потенцій 
слова'' та ''реалізації його семантикостилістичного ефекту''. У художньому ідіолекті Григора Тютюнника 
особливу роль відіграють ті одиниці мови, що передають почуття, емоції, внутрішній світ людини. 
Відбираючи засоби із загальномовного фонду, письменник прагне відшукати такі мовні форми, які б 
допомогли створити образ неабиякої емоційно-експресивної сили, передати авторську цільову настанову. 
Надзвичайна увага до найтонших душевних поривань людини веде автора ''вглиб'' почуття, спонукає до 
споглядання світу крізь призму внутрішнього, крізь переплетіння почуттів, емоцій переживань, думок, 
схованих в ''потаємках душі''. Як елемент парадигми страждання, що посідає чільне місце в творчості 
багатьох українських письменників [12: 49], біль займає свою позицію серед головних 
психофізіологічних ознак української ментальності. Універсальними ознаками болю є такі його 
особливості, пов’язані з характером почуття (силою, інтенсивністю, локалізацією). Ці характеристики, 
зафіксовані в мовних знаках, можуть практично однаково застосовуватись для передачі фізичного 
почуття або почуття зі сфери душевних переживань. 

Науковці неодноразово звертали увагу на тяжіння Григора Тютюнника до трагедійних ситуацій, 
неблагополучних людських доль. Це зумовлено, очевидно, виразною екзинтеціальною специфікою 
творчого начала митця. Сам автор писав у щоденнику: ''І що я в господа за людина!!! Ні в чому немає 
мені ані міри, ані втіхи – ні в любові, ні в стражданні, ні в захопленнях, ні в сумі пекельному. 
Неприкаянний я. Все б вирвати з душі й оновитися, все б спочатку почати, та несила''. Як справжній 
художник, він, звичайно, не міг пройти повз душевний біль і скруту, не відгукнутись на рани чиєїсь 
душі. Та, відтворюючи їх, письменник завжди спрямовував свій ідейно-художній пошук на головне – 
виявлення високих моральних якостей людини свого часу. Хоча біль – не єдиний творчий 
першопоштовх, адже первісними імпульсами творчого акту можуть бути переживання поетичного 
настрою, наслідування, одкровення, звільнення від ваги історичної пам'яті, від мрій, втеча від дійсності, 
бажання самоствердитись тощо [1]. Тому акцент на больових і жалістих відчуттях свідчить про 
особливий тип індивідуального стилю автора. ''Іноді я відчуваю людину, як рана – сіль'' – це не порожні 
слова, а вміння (чи присуджений долею обов’язок?) узяти на себе всю ваготу трагізму своєї доби, 
перепустити через власне серце увесь драматизм існування людини. 

У світі героїв Григора Тютюнника немає радості, завойованого щастя, обов’язкового для літератури 
60-70-х років. І в художньому світі письменника домінують найчастіше почуття суму, образи, страху. 
Рідко трапляються в його текстах слова синонімічного лінгворяду ''веселий'', ''радісний'', ''щасливий'', що 
вкотре переконує нас у трагічному, болючому, жалісливому світовідчутті новеліста. 

Зауважимо, що текстова фраза Григора Тютюнника по-особливому містка, образна, насичена 
спостереженнями, часто вона художньо деталізована, досить лаконічна, інколи може сприйматися як 
самостійна новела. Цю тенденцію спостерігаємо у вербалізації концептів біль і жаль у митця. У 
Тютюнника концепт біль і жаль часто перебувають в одному семантично вербалізованому полі, вони 
реалізуються лексемами біль, мука, терпіння, страждання. 

Спеціальними мовноекономними засобами для вираження емоцій у лінгвосвідості українців є 
інтонація та вигуки. Цими засобами часто послуговуються герої творів письменника, демонструючи свій 
внутрішній психологічний стан. Ось, наприклад, за допомогою первинних вигуків Боже!, Мамо!, Ну!, 
Ой!, Ох! І-і-іх! персонажі Тютюнника передають свої емоції, зокрема жаль чи біль, пор.: Боже! Боже, де 
твоя воля! Дитина через той клятий гвинт руки позбулася, а він отаке верзе. [13: 142]; Мамо! – крикнув 
Василько, але замість власного голосу почув лише глухе белькотіння. У скронях стало боляче й задзвеніло 
– тоненько, немов десь далеко сурмила сурма…[13: 88]; Ну! – вже закричав Василько. – Ну! Ну! [13: 87]; 
Ой людоньки!.. Ой людоньки!.. – тільки й вистогнала [13: 355]; Ох, сину, сину, – тихо й охрипло, уже без 
сліз тужила Степанова мати, затуливши очі чорною проти сивини долонею, прости мене, моя дитино, 
що в такий короткий світ тебе вивела [13: 359]; І-і-іх! Треба було таки надіти комбінезон, хай він 
пропаде! [13: 265]. Варто зазначити, що вигуки не мають якоїсь одної чітко вираженої семантики, а 
проявляють себе при певній ситуації. Тому вищеназвані вигукові формули можуть виражати не тільки 
біль, сум, жаль, а й паралельно відтворювати якісь додаткові почуття, часто навіть позитивного плану. 
Крім того, вигукові конструкції загалом є стилістично обмеженим засобом вираження почуття жалю, бо 
характерні вони здебільшого для побутового мовлення. Насиченість ними мовної тканини художніх 
творів письменника переконливо вказує на особливість ідіостилю митця, з іншого боку, ознакою цього 
може бути простота мовлення письменника, його зацікавленість селянською побутовою тематикою.  

До спеціальних засобів, що допомагають письменникові швидко й точно передати почуття болю / 
жалю героя, належать лексичні одиниці, що представляють різні частиномовні категорії: сум, жаль, 
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шкода, печально, стражденно, жалібно. Наприклад: І обом їм робиться трохи сумно, бо знають, що 
таки не буде, то мовчать [13: 155]; Сумно, дуже сумно, товариші, – сказав голова, складаючи папір… 
[13: 361]; Назад ішли помалу, бо Павло таки добряче натрудив ноги, ледве переставляв їх і думав із 
жалем: ''Якби ота перша не втекла, якраз нормально було б'' [10: 267]; А жаль. Проценти на книжці 
ростуть, як гриби навколо пенька [10: 282]; А жаль той щоденний – і до нього, і до себе [13: 353]; Вона 
була в новій кофті строкатій, запята святковою квітчастою хусткою, низько і через щоку, мовби в неї 
боліла вся голова, – страдницьки, печально, по-вдовиному запята [13: 399]; Рибалці було шкода дядька 
[13: 396]; Стоїть, сутулий, біля печі, поскубуючи той сивий недопалок, і жалібно, по-дитячому 
усміхається до неї [13: 176]; Вона побачила йогов же з тамбура, притисла вільну, без прапорців, руку до 
грудей і дивилася на нього, стражденно, жалібно усміхаючись [13: 295], Миколко, а я? – жалібно шепоче 
Соня [13: 299]. Як бачимо, концепт біль у художньому слові Григора Тютюнника взаємовиражений через 
інший не менш важливий концепт – жаль, використання останнього набагато частотніше й семантично 
розгалужене специфічною лексичною базою. 

Для більшого і точного відтворення душевного стану героя митець вживає лексеми на позначення 
психо-емоційних явищ, що викликають почуття болю. Зокрема, це спільнокореневі лексеми біль, болить, 
болісно, болісні. Наприклад: А вночі, перевертаючись з боку на бік, сичав, скімлив від болю й гарячково, 
спросоння дряпав стіну нігтями [13: 197]; Йому й на думку не спадало, що Марфі болить на нього 
дивитися, старого, виснаженого роботою, сухоїжею та безсонням од думок, як би то примножити 
своє добро [13: 227]; На мить я побачив у прозеленкуватій пітьмі його бліде обличчя з болісними 
зморшками побіля рота [13: 74]. Неодноразово лексеми, що реалізують образ болю у лінгвостилі 
письменника, репрезентовані градаційними конструкціями, що зроблено, очевидно, з метою ''наростити'' 
відчуття болю через прозове слово. 

Часто аналізовані концепти виступають як художні деталі або функціонують у їх складі, набуваючи 
виразного, лаконічного характеру і створюючи стан взаємопереживання: болісні зморшки побіля рота 
[13: 74]; Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним: спогади її не щемлять їй і не болять – 
вони закам'яніли [13: 58]. Такі лексеми у реченні точно передають емоції мовця, але потрібно наголосити 
на тому, що значення жалю в них нечітко виражене.  

Письменник поєднує їх з іншими емоційними явищами – сльозами, розпачем, сумомом, досадою, 
вживаючи лексеми скімлити, плакати, рюмсати, розчулитися, зітхати, схлипувати, щеміти, мучити, 
шкода. Пор.: Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив [13: 73]; Катря прилягла бочком на 
подушки, затулила очі хусткою й заплакала, а Степан, побуряковілий від склянки перваку, часто закліпав 
очима, хутенько зав’язав у вузлик шмат грудини, два кусені сала колієві на гостинець і, подякувавши за 
поміч, вирядив Кузьму за ворота [13: 219]; Стеха схилилася на подушку і тихо заплакала, згадавши 
найстарших своїх синів, котрих забрала у неї війна [13: 173]; А перестала б ти рюмсать! – гримнув на 
жінку з порога. Помітивши на її щоках червоні од огню в печі сльози [13: 219]; Сло'м, якось одбудемо, – 
сказав Степан, позіхаючи, і незабаром заснув, а Степанида ще довго ворочалася, зітхала, тихенько 
схлипувала й задрімала десь аж перед першими півнями [13: 218]; Оце б тільки жити та жити, а бач – 
старість – і зітхають, міцніше тримаються за руки, обходячи калюжі, як молоді круг аналоя [13: 153]; І 
грудям дихалося легко, просторо, тільки щеміло там щось на самісінькому дні…[13: 165]; А він: навіщо 
людину мучити. Як вона і так мучиться [13: 392]; Із села Степан повернувся на доброму підпитку, і так 
йому стало шкода Катрі та себе з жінкою, що він аж заплакав [13: 221]. 

Неодноразово для вираження концептів болю і жалю автор вживає оцінну характеристику суб’єкта, 
виражену переважно атрибутивами бідний, сердешний, які виконують у тексті особливо смислове 
навантаження. Ось, наприклад: Оглядаюсь на тітку, а вони, бідні, аж тремтять, аж у лиці міняться – 
видно, і поворожити кортить, і бояться, щоб не випало, немов дядька їхнього немає… [13: 120]; 
Бачиться їй Дмитро позавчора, це якраз під п’ятницю, так погано: наче стоїть, сердешний, по груди в 
зеленій воді [13: 118]. 

Для позначення негативних емоційних і психологічних явищ Григір Тютюнник вживає лексему горе. 
Наприклад: У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе [13: 391]; Горе, – сказав Степан. – Горе, 
Стешко, тільки дурне…[13: 405]. 

Нерідко вербалізація аналізованих образів відбувається через кольоростику як невід’ємного 
компонента мовної палітри твору. Колористична гама концепту біль підкоряється загальній контрастній 
структурі й представлена переважно чорним і червоним забарвленням, що абсолютно відповідає 
концепції екзистенціалістів. У творах Григора Тютюнника часто спостерігаємо явище, коли природа 
безпосередньо визначає стан його героїв. Переживання страху, самоти нерідко відтінено символічними 
кольоровими образами. Часто письменник для більш точного вираження душевного стану героя вживає 
прикметники, що виступають як яскрава кольорова деталь.  

Найчастіше митець використовує чорний колір: ''чорне гілля'', ''село чорне'', ''чорна хмара'', ''чорні 
тіні'', ''чорна вода''. Неодноразово трапляються в його оповіданнях і новелах образи місяця, сонця, 
туману та інших природних явищ, що забарвлені в червоний колір. Використання письменником 
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червоного і чорного кольорів є засобом передачі суму, болю, страху, якихось неприємних передчуттів. 
Саме таке значення червоного кольору характерне для поетики творів Григора Тютюнника. Наприклад, 
За станційними деревами сходив місяць, там було червоно і виднілися крізь листя сонні воронячі гнізда 
[13: 302]; А сонячне проміння згасало над горою, де пасіка, небо роздвоїлося на синє, од степу, – нічне – й 
червоне, од гори, – вечорове <…> Сонце було при заході, червоне, без проміння, тихе й сумне [13: 165]; 
Коли внизу між стовбурами дерев за річкою зринуло червоне коло місяця, Данило увійшов до сторожки, 
намацав примістку й ліг: доки вепри вийдуть на пасовисько, можна трохи перепочити [10: 165]. 
Висновки. Отже, аналіз оповідань і повістей Григора Тютюнника показав, що внутрішній психічний 

стан героїв у зіткненні з зовнішнім світом – стан образи (біль / жаль) – розкривається через прийом 
самоаналізу персонажа, внутрішній монолог, міміку, вираз очей, обличчя, дії, рухи, позу, жести, 
інтонацію голосу, монолог, діалог, авторську оповідь, психологізований пейзаж, асоціативну деталь. Як 
бачимо, митець використовує найрізноманітніші мовні засоби для вираження душевного суму своїх 
героїв. Найпоширенішими у нього є лексеми із семантикою жалю, прикметники із жалісним / болісливим 
конототивним відтінком, вигуки. Як підсумок, зауважимо, що вербальне втілення концептів болю і жалю 
у мовному світі письменника дозволяє виокремити такі основні функції художнього навантаження цих 
понять: екзистенційну, за якою буття людини (автора) неминуче пов’язане з болем; національно-
ментальну, адже відомо, що концепти біль / жаль – одні із своєрідних кодів української нації; емотивну, 
визначену ототожненням болю із стражданням і мукою; образно-творчу (біль і жаль реалізують творчий 
імпульс письменника). Отже, зважаючи на категоріально-конотативні ознаки концептів біль і жаль, 
можемо стверджувати, що вони в мовній та концептуальній картині світу Григора Тютюнника постають 
як комплементарні. Це обумовлено індивідуальними (життєвими) та загальнонаціональними 
особливостями автора-мовця.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Висоцька Л. Психоаналітична інтерпретація малої прози Григора Тютюнника [Електронний режим] / 
Л. Висоцька. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/7039/1/. 

2. Даниленко В. Г. Лісоруб у пустелі : Письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко – К. : Академвидав, 
2008. – С. 294–298. 

3. Аврахов Т. Поліфункціональність художньої деталі у творчості Григора Тютюнника / Т. Аврахов 
// Українська мова і література в школі. – 1989. – № 8. – С. 16–22. 

4. Аврахов Т. Екзистенція в художньому слові Григора Тютюнника / Т. Аврахов // Українська мова і література 
в школі. – 1992. – № 9. – С. 46–48. 

5. Литвин В. Концепція художньої деталі в "малій" прозі Григора Тютюнника / В. Литвин // Дивослово. – 
1998. – № 11. – С. 7–9. 

6. Мовчан Р. Стильові тенденції творчої манери Григора Тютюнника. До 70-річчя письменника / Р. Мовчан 
// Українська мова та література. – 2001. – № 45. – С. 1–3. 

7. Мороз Л. Григір Тютюнник : нарис життя і творчості / Л. Мороз. – К. : Дніпро, 1991. – 207 с.  
8. Мороз Л. З любові й доброти (Григір Тютюнник) : літ.-крит. нарис / Л. Мороз. – К. : Радянський 

письменник, 1984. – 182 с.  
9. Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника / Лариса Петленко // Дивослово. – 2009. – № 3. – 

С. 16–21. 
10. Даниленко В. Г. Енергія болю (психічна травма в художньому світі Григора Тютюнника) // Слово і час. – 

2000. – № 4. – С.27–29.  
11. Мусієнко О. "Повна болю душа" / О. Мусієнко // Літературна Україна. – 1994. – 6 січ. – 3 с ; 13 січ. – 3 с ; 20 

січ. – 4 с. ; 3 лют. – 3 с. 
12. Бондаренко А. І. Лексична парадигма ''страждання'' в поетиці В. Стуса / А. І. Бондаренко // Мовознавство. – 

№ 2– 3. – 1995. – C. 47–54. 
13. Тютюнник Г. Холодна м’ята : Оповідання, повісті, твори для дітей / Г.Тютюнник ; [упоряд. і передм. 

П. П. Засенка]. – К. : Укр. письменник, 2009. – 843 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Vysotska L. Psikhoanalitychna interpretatsiya maloyi prozy Grygora Tiutiunnyka [Psycho-Analytical Interpretation 
of Flash Fiction by Grygir Tiutiunnyk] [Elektronnyy resurs] / L. Vysotska. – Rezhym dostupu : 
http://eprints.zu.edu.ua/7039/1/. 

2. Danylenko V. G. Lisorub u pusteli : Pysmennyk i literaturnyy protses [Lumberman in the Desert : a Writer and a 
Literary Process] / V. G. Danylenko – K. : Akademvydav, 2008. – S. 294–298. 

3. Avrakhov T. Polifunktsionalnist khudozhnioi detali u tvorchosti Grygora Tiutiunnyka [Multifunctionality of the 
Artistic Detail by Grigir Tiutiunnyk] / T. Avrakhov // Ukrainska mova i literatura v shkoli [Ukrainian Language and 
Literature at School]. – 1989. – № 8. – S. 16–22. 

4. Avrakhov T. Ekzistentsiia v khudozhniomu slovi Grigora Tiutiunnyka [Existentia in the artistic Word by Grigir 
Tiutiunnyk] / T. Avrakhov // Ukrainska mova i literatura v shkoli [Ukrainian Language and Literature at School]. – 
1992. – № 9. – S. 46–48. 

5. Lytvyn V. Kontseptsiia khudozhnioi detali v "maliy" prozi Grihora Tiutiunnika [Conception of the Artistic Detail in 
the ''Flash Fiction'' by Grigir Tiutiunnyk] / V. Lytvyn // Dyvoslovo [Wonder Word]. – 1998. – № 11. – S. 7–9. 



Н. І. Музиченко. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника 

 317 

6. Movchan R. Stiliovi tendentsii tvorchoi manery Grigora Tiutiunnyka. Do 70-richchia pysmennyka [Stylistic 
Tendencies of Grigir Tiutiunnyk's Creative Manner] / R. Movchan // Ukrainska mova ta literatura [Ukrainian 
Language and Literature]. – 2001. – № 45. – S. 1–3. 

7. Moroz L. Grigir Tiutiunnyk : narys zhittia i tvorchosti [Grigir Tiutiunnyk :the essay on Life and Creative Work] / 
L. Moroz. – K. : Dnipro, 1991. – 207 s. 

8. Moroz L. Z liubovi i dobroty (Grigir Tiutiunnyk) : lit.-krit. narys [From Love and Kindness (Grigir Tiutiunnyk) : the 
Literary-Critical Essay] / L. Moroz. – K. : Radianskyy pysmennyk, 1984. – 182 s. 

9. Petlenko L. Kolioroepitety u prozi Grygora Tiutiunnyka [Colour Epithets in the Prose by Grygir Tiutiunnyk] / 
Larysa Petlenko // Divoslovo [Wonder Word]. – 2009. – № 3. – S. 16–21. 

10. Danylenko V. G. Energiia boliu (psykhichna travma v khudozhniomu sviti Grygora Tiutiunnyka) / Pain Energy 
(Psycho Trauma in the Artistic Word by Grygir Tiutiunnyk)] / V. G. Danylenko // Slovo i chas [Word and Time]. – 
2000. – № 4. – S.27–29. 

11. Musiienko O. "Povna boliu dusha" [Soul Full of Pain] / O. Musiienko // Literaturna Ukraina [Literary Ukraine]. – 
1994. – 6 sich. – 3 s. ; 13 sich. – 3 s. ; 20 sich. – 4 s. ; 3 liut. – 3 s. 

12. Bondarenko A. I. Leksychna paradygma ''strazhdannia'' v poetytsi V. Stusa [Lexical Paragigm in the Poetry by 
V. Stus] / A. I. Bondarenko // Movoznavstvo [Linguistics]. – № 2– 3. – 1995. – S. 47–54. 

13. Tiutiunnyk G. Kholodna miata : Opovidannia, povisti, tvory dlia ditei [Cold Mint : Stories, Novels, Compositions 
for Children] / G. Tiutiunnyk ; [uporiad. i peredm. P. P. Zasenka]. – K. : Ukr. pismennyk, 2009. – 843 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.02. 2014 р. 

Музыченко Н. И. Лексико-грамматическая вербализации сожаления и боли в творчестве 
Григора Тютюнника. 

В статье проанализировано лексико-грамматическое вербальное выражение концептов боль и 
сожаление в авторской языковой картине Григора Тютюнника. Выяснено их словесное выражение 
через внутреннее состояние персонажей как доминант идиостиля писателя. Охарактеризован 

лексико-семантический ряд номенов, воссоздающих образы боли и сожаления через авторский взгляд. 
Определены основные черты в вербализации лексем боль и сожаление в художественной 

лингвокартине писателя. Установлено, что представление анализируемых концептов в языке 
произведений художника имеет культурно-ментальную специфику. Отдельно охарактеризована 

колористика в языковом мире Григора Тютюнника как важный контекст реализации концептов боли 
и сожаления. На основе проведенного исследования выделены основные функции художественной 

вербализации рассматриваемых концептов: экзистенциальную, национально-ментальную, 
эмотивную, образно-творческую. 

Ключевые слова: вербализация, концепт, боль, сострадание, языковая картина, Григор Тютюнник, 
художественное творчество, идиостиль, лексема, доминанта. 

Muzychenko N. I. Lexical and Grammatical Verbalization of Sorrow and Pain  
in the Works by Grygir Tyutyunnyk. 

The article analyzes the lexical and grammatical verbal expression of concepts of pain and sorrow in the 
author's language picture by Grygir Tyutyunnyk. Their verbal expression is found through the character's inner 
feelings as the writer’s idiostyle dominant. The lexical-semantic number of nominations, that evoke images of 

pain and sorrow through the author's point of view, is characterized. The main features of verbalization of such 
lexemes as pain and sorrow in the writer’s artistic linguistic picture arespecified. It is determined that the 

presentation of the analyzed concepts in the language of the artist’s works has cultural and mental 
characteristics. Besides, the language colorfulness by Grygir Tyutyunnyk is described as the important context 

realization of the concepts of pain and regret. On the basis of the study the main functions of art verbalization of 
the analyzed concepts: existential, national and mental, emotional, imaginative and creative are singled out. 

Keywords: verbalization, concept, pain, sorrow, language picture, Grygir Tyutyunnyk, works,  
idiostyle, lexeme, dominant. 
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