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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 111.852+159.937.7:7.01 
О. П. Дудар, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

СИНЕСТЕЗІЯ Й ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ТА 
ХУДОЖНЬО-РЕЦЕПТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЛАКСАЦІЙНИЙ, КОМПЕНСАТОРНИЙ, 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ МОМЕНТИ 

У статті розглянуто зв'язок синестезії та арт-пратики, який здійснюється завдяки художньо-творчій 
діяльності людини чи осмисленому сприйняттю мистецьких інновацій. Звернуто увагу на цінність 
естетичного досвіду для носія синестезії (синестета). Вказано на релаксаційний, компенсаторний, 

терапевтичний моменти залучення синестета до художньо-творчої діяльності. Досліджено потенціал 
арт-педагогіки і музикотерапії як напрямів сучасної арт-практики. Особливу увагу приділено питанню 

розвитку здатності до синестезії через залучення у дитячому віці до естетичної діяльності, 
насамперед художньої творчості. Окреслено значення інтеграції музики та кольору при естетичному 

вихованні як засобу гармонічного розвитку особистості. 

Ключові слова: синестезія, художньо-творча діяльність, компенсаторна функція мистецтва, 
релаксаційна функція мистецтва, терапевтична функція мистецтва, арт-практика, арт-педагогіка, 

кольоромузика, музикотерапія, арт-терапія. 

Актуальність теми дослідження зумовлена зростанням зацікавлення українських та зарубіжних 
науковців до феномена синестезії, з одного боку, а, з іншого, – зростанням дослідження ролі мистецтва 
як чинника дійового впливу на внутрішній світ та поведінку людини. Наразі йдеться про інтерес фахівців 
різних галузей знання до використання потенціалу компенсаторної, релаксаційної і терапевтичної 
функції мистецтва. Зокрема, серед значної кількості напрямів сучасної арт-педагогіки, а також арт-
терапевтичної діяльності не маловажне місце посідають методики з елементами синестезії. Наразі 
йдеться про одночасне апелювання до декількох інформаційно-чуттєвих каналів зв’язку людини із світом 
завдяки художньо-творчій діяльності чи спогляданню творів мистецтва, щоб покращити її внутрішній 
стан, світосприйняття і т. п. Однак варто звернути увагу, що в даному випадку йдеться про оцінку й 
використання художнього й естетичного досвіду людини. Але у сучасній естетичній теорії, на відміну від 
літературознавства, мистецтвознавства, психології, педагогіки і навіть природничих наук, бракує 
достатньої уваги до феномена синестезії. Подібне спостерігаємо й стосовно оцінки специфіки арт-
терапевтичної діяльності чи арт-педагогіки через призму значення естетичного досвіду людини для 
гармонізації її життя. 

Склалася дещо парадоксальна ситуація, як видається: арт-педагогами, арт-терапевтами широко 
використовуються спеціальне, цілеспрямоване набуття людиною художнього чи естетичного досвіду (на 
основі, насамперед, художньо-творчої діяльності чи художньо-рецептивної і, рідше, естетично-
рецептивної діяльності), але сучасна естетична теорія не прагне дослідити витоки і специфіку такого 
різновиду арт-практики, враховуючи гедоністичні, компенсаторні й релаксаційні можливості останньої. 
Можливо, це відбувається через дещо перебільшену увагу вітчизняної естетики до мистецтва і 
мистецької практики по творенню художніх цінностей як професійно зорієнтованої діяльності. Але 
спектр виявів арт-практики сьогодення є значно ширшим за царину діяльності професійних діячів 
мистецтва. Тому естетичне виховання, яке існує в даному випадку в форматі конкретної практики 
взаємодії особистості з твором мистецтва поза мистецькою виставкою, вернісажем, концертною залою 
тощо, або з процесом художньої творчості людини-не митця, й не привертає, на жаль, достатньої уваги 
естетиків. Відтак й не розвивається належно теорія прикладного естетичного виховання з боку фахівців у 
галузі естетики. Можна констатувати й не значну увагу вітчизняних естетиків до спроб аналізу граней 
вияву арт-практики теперішнього соціуму. І така ситуація, на наш погляд, стримує розвиток вітчизняної 
естетичної думки, з одного боку, а, з іншого, – вона позбавляє фахівців інших галузей знання ґрунтовної 
теоретико-методологічної основи, яку їм могла б надати естетика. Тому дослідження таких явищ на 
основі міжнаукового аналізу чи оцінки в міждисциплінарній площині видається актуальним і доцільним. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідження 
компенсаторного і терапевтичного потенціалу арт-практики надзвичайно різноманітні та нерідко 
суперечливі у своїх висновках та трактуваннях. Це в основному пов’язано із неоднозначністю 
визначення предметного поля арт-терапії, а також дещо поверхневим знанням напрацювань сучасної 
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естетичної теорії з боку фахівців, які практикують діяльність, названу арт-терапією. Ця ж проблема 
спостерігається й стосовно арт-педагогіки як перспективного напряму естетичного виховання. Так, 
досліджується арт-терапія у різних її аспектах: як метод соціалізації та адаптації людей, що мають 
проблеми при взаємодії з іншими людьми, на основі набуття ними досвіду включення їх до художньої 
творчості чи споглядання творів мистецтва (В. Жильцова, С. Ларіонова, О. Устінов та ін.); як метод 
психокоригуючого впливу художньої творчості на особистість (Т. Зборюк, В. Іванова, В. Оденцова, 
О. Ставицька); як засіб кореляційно-коригуючого впливу на осіб з особливими потребами завдяки 
художньо-творчій діяльності (Е. Грабовська, Е. Зинюк та ін.). Особливо багато досліджень пов’язано із 
гармонізуючим впливом мистецтва і художньої творчості на дітей: К. Антипова, О. Бернацька, М. Булах 
О. Вознесенська, С. Горбова, О. Деркач, М. Докторович, В. Драганчук, В. Жильцова, Г. Рурик, 
В.Старовойтов, О. Тараріна, І. Хозратхулова та ін. Варто наголосити, що в даному випадку про 
терапевтичний ефект мистецтва або художньо-творчої діяльності стверджують фахівці різних галузей 
знання: мистецтвознавці, педагоги, психологи і т. д. Однак фахівців у галузі естетики його вивчення й 
аналіз чомусь не зацікавлює. Але видається досить показовим, що більшість дослідників зосереджується 
на використанні музики як чинника впливу на людину (музикотерапія). Зокрема, доктор 
мистецтвознавства, професор Г. Побережна розглядає музикотерапію як інноваційну технологію 
особистісного розвитку, "самоздійснення" людини, а не просто як допоміжний засіб зцілення у 
лікувальній практиці. Основним завданням її дослідниця вважає цілеспрямований вплив на індивідуума з 
метою трансформації його характеру в об’єктивно заданому напрямі фахівцем, який добре знається на 
мистецькій практиці. Вона стверджує, що музикотерапія може допомогти людині згармонізувати себе і 
свої стосунки зі світом. Тому дослідниця впевнена, що остання має стати складовою будь-якої системи 
виховання, а керований музичний вплив може зробити переворот у суспільному майбутньому [1]. Крім 
того, Г. Побережною запропоновано активніше використовувати одночасне поєднання кольору та звуку, 
що здійснює, на її думку, особливо цілющий вплив на особистість – так звана "живописна музика та 
музичний живопис". (Тобто, наразі йдеться про синестезійний прийом впливу на дитину). Питання 
музикотерапії також цікавить і спеціалістів інклюзивної освіти. Наприклад, Н. Квітка розглядає її як 
засіб корекції порушень у дітей із дитячим церебральним паралічем. Цікаво, що вона арт-терапію 
розглядає лише у поєднанні з музикотерапією, тобто як вид корекційно-розвиваючої роботи, де звук та 
живопис мають гармонійно взаємодіяти між собою у спробах мистецького впливу на людину з 
особливими потребами [2]. 

Зазначимо також, що зараз помітно приділяється увага застосуванню компенсаторних, кореляційно-
коригуючих можливостей мистецтва у зв’язку з явищем синестезії (суміжність чуттєвих реагувань чи їх 
цілеспрямований синтез). У педагогічних дослідженнях таке поєднання розглядається в основному як 
можливий засіб різностороннього розвитку дитини на основі здатності до синестезії внаслідок творчої та 
ігрової діяльності: О. Вишневецька, І. Руденко та ін. Тобто, наразі припускається спроможність до 
розвитку синестезії через спеціальні, цілеспрямовані дії стосовно дитини. Але синестезія, у такому 
випадку, не розглядається як суто вроджене явище. 

В зв’язку з цим варто вказати, що питання типології функцій мистецтва знаходиться дещо на 
периферії аналізу сучасної науки, в тому числі й естетики. Але цьому питанню приділив увагу, зокрема, 
російський літературознавець і естетик Ю. Борев, наголосивши при вивченні поліфункціональності 
мистецтва, що варто розрізняти такі його функції: суспільно-перетворюючу, компенсаторну, 
пізнавально-евристичну, художньо-концептуальну, передбачення, інформаційну, комунікативну, 
виховну, сугестивну, естетичну, гедоністичну [3]. (Тобто, ним визнається наявність компенсаторної, 
виховної, гедоністичної, сугестивної функцій мистецтва, і на цьому треба акцентувати увагу). На погляд 
українського естетика Д. Кучерюка, при розгляді історичної динаміки функцій мистецтва необхідно 
розрізняти пізнавальну, виховну, практично-утилітарну, евристичну, прогностичну, релаксаційну, 
терапевтичну, компенсаторну, культуротворчу, знаково-комунікативну, інформативну, гедоністичну, 
розважальну та ігрову функції. І поліфункціональність мистецтва не тільки обумовлена дієвістю його 
застосування в різних сферах буття. Вона, крім того, "історично змінювана в онтологічному значенні з 
огляду на існуючі соціолого-мистецтвознавчі, філософські та естетичні її концепції" [4: 201]. Ним же 
вказано, що відмінності поділу й дискусія науковців щодо означення кількості функцій мистецтва 
свідчить про його певну умовність, а також про широкі потенціальні можливості самого мистецтва. (Як 
бачимо, українським науковцем теж визнається компенсаторна, гедоністична, виховна функція 
мистецтва. Проте ним не поділяється думка Ю. Борева про сугестивну роль твору мистецтва за певних 
умов. Але наголошено на можливості релаксаційної і терапевтичної функцій мистецтва за певних умов). 

Відтак основною метою даного дослідження є естетична візія синестезії як феномена людського 
буття та її можливостей при реалізації релаксаційної, компенсаторної і терапевтичної функцій мистецтва.  

Основна частина. При спробі зрозуміти, чи є точки перетину у двох, на перший погляд, принципово 
відмінних явищах (синестезія та арт-терапія), варто зрозуміти, що вони собою являють з себе. Варто 
вказати, що синтезія як феномен багатих, комплексних асоціацій людини привернула увагу вчених 
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більше двохсот років тому. За цей час накопичено низку фактів про дане явище і виник ряд гіпотез про 
його природу, специфіку та потенціал для життя людини. Зокрема помічено, що синестетів немало серед 
сучасників (один випадок на 25 тисяч осіб); жінок як носіїв синестезії більше за чоловіків (наприклад, в 
Англії – у 8 разів, а в США – у 3 рази); в різних країнах світу їх кількість різна. Відомі випадки 
передавання синестезії спадково (як приклад – Володимир Набоков та його син Дмитро, а також мати 
письменника були носіями "змішування чуттів"). З'ясовано, що носії феноменальної пам'яті часто теж 
синестети. Виявлено різні види синестезії, серед яких "кольоровий слух" є одним із найпоширеніших. І 
до нього мають схильність переважно шульги й амбідекстри. Проте і на сьогодні у вчених відсутнє 
однозначне тлумачення природи цього явища. Зокрема припускається, що спроможність до синестезії 
(наявна у всіх дітей) з віком згасає у більшості людей. Цікавою видається думка про синкретизм наших 
предків: "синестезія – спадок, що дістався нам від далеких предків, у яких було одне-єдине відчуття, а не 
п’ять чи шість, як зараз" [5: 209-210]. Але спектр думок про витоки синестезії – широкий, і немає 
однозначної відповіді на питання: синестезія є вродженим чи набутим явищем. 

Якщо ж звернути увагу на поняття арт-терапії, то воно має кілька поширених тлумачень. По-перше, 
це інтегративна наукова галузь, що синтезує знання мистецтвознавства, психології, медицини та 
обґрунтовує можливість застосування засобів мистецтва та художньої діяльності в корекційній роботі з 
дітьми, які мають проблеми при реалізації пізнавально-інформаційних потреб. По-друге, це сукупність 
методик, які базуються на застосуванні різних видів мистецтва, спрямованих на стимулювання 
креативних проявів людини, що має проблеми чи відхилення у її особистісному розвитку. По-третє, це 
напрям специфічної психотерапевтичної та психоемоційної практики, а, по-четверте, це метод 
терапевтичного впливу [6: 15-16]. Нерідко арт-терапію ототожнюють із арт-педагогікою, суть якої 
полягає у вихованні, навчанні та розвитку засобами мистецтва, насамперед, осіб з обмеженими 
можливостями. Так, українська дослідниця Л. Журавльова, вивчаючи проблему розвитку мовлення у 
старших дошкільників, звернула увагу: розвиток людського мислення і відчуттєвих реагувань може 
зумовлюватися зв'язком мовлення із мелосом, музикою (завдяки таким компонентам, як ритм, темп, 
інтонація, динаміка, емоційно-асоціативний ряд та ін.). На таку думку її навернуло дослідження 224 дітей 
5-6 літнього віку із невротичною та неврозоподібною формами заїкання. Тому, на її думку, у роботі над 
усуненням заїкання дошкільників важливо використовувати ігрові методики та застосувати засоби 
музичної діяльності. Крім того, Л. Журавльова вказує на недолік діючих програм у дошкільних закладах: 
недостатнє врахування чуттєвої сфери дитини при розвитку мовленнєвих навичок, а також відсутність 
уваги до практики посилення синестезії. Дослідниця пропонує усувати це засобами ДМІ (дитячі музичні 
ігри) та одночасно активувати слухову, зорову та кінестетичну інформацію. Нею доведено, що темпо-
ритмічна та мелодико-інтонаційна неналежно сформована сторона мовлення зумовлює особливості 
ритмічного, звуковисотного, темпового, динамічного, тембрового слуху (як причину вторинних 
порушень усного мовлення). Залучивши дітей до подібних ігор, Л. Журавльова зафіксувала поліпшення 
"сприймання і відтворення властивостей музичних звуків, які стали стійким підґрунтям для розвитку 
мовленнєвих звуків…" [7: 17]. Однак варто, на наш погляд, звернути увагу на цілеспрямоване 
формування у цих дітей естетичного досвіду на основі художньо-естетичного сприйняття елемента 
дійсності, до того ж у ігровій формі.  

Дітей було долучено до практики сприймання музичних звуків на тлі візуальної інформації та 
одночасного формування культури тілесних рухів. І як наслідок – відбувалося покращання слухової уваги, 
пам'яті, мислення, пластики тіла, мовлення і т. п. А оскільки основним компонентом таких ігор виступав 
твір мистецтва, сприйнятий в активній формі дитиною, варто стверджувати про одночасну реалізацію 
релаксаційної, компенсаторної, гедоністичної, ігрової і, як наслідок, терапевтичної функцій мистецтва. 
Тобто, компенсаторна функція у даному випадку – це "заміщення або доповнення життєвого досвіду" 
[4: 215], релаксаційна – "зняття напруги" [4: 214], гедоністична – "духовна втіха і радість, коли відбувається 
зустріч з художнім відкриттям" [4: 213], а ігрова – поєднання умовності мистецької інновації, досконалості 
її форми, асоціацій, порівнянь як "гра почуттів, інтелекту, уяви і здогадки" [4: 216]. Саме у їх одночасному 
поєднанні й проявився терапевтичний ефект при застосуванні дитячої музичної гри (ДМІ) щодо дітей, 
раніше позбавлених належного рівня естетичного досвіду при соціалізації. 

Питаннями розвитку здібностей дітей дошкільного віку засобами мистецтва займається й 
О. Вишневецька, кандидат психологічних наук та арт-терапевт. Дослідниця вказує, що у роботі з 
дошкільнятами (залежно від пріоритетних задач використання певних технік, умов їх застосування та 
характеру підготовки спеціаліста) можна говорити про розвиваючий та навчальний вплив "зустрічі із 
мистецтвом" на основі різноманітних форм творчого самовираження. Стосовно першого напряму нею 
запропоновано використовувати поняття "арт-техніки" (чи "художні техніки"), а стосовно до другого – 
"арт-терапія" (тобто, "психотерапія мистецтвом"). Хоча науковець чітко розділяє ці два поняття, все ж, 
зосередивши увагу на першому, вона стверджує: розглянуті нею техніки можуть бути віднесені до 
психотерапії мистецтвом (тобто, до "арт-терапії"), яка пов’язана з використанням двох чи більше 
різноманітних способів творчого самовираження. Російська дослідниця вбачає перспективу інтеграції 
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засобів музики та кольору для формування методик гармонійного розвитку особистості з максимальним 
використанням її природного потенціалу. Не менш важливим, в даному випадку, є її твердження про те, що 
здатність деяких людей поєднувати через синтез аудіальні та візуальні образи (та всередині даного синтезу 
взаємно їх трансформувати) суттєво розширяє потенціал творчих можливостей людини, а естетичні засоби 
здійснюють інтенсивний позитивний вплив на розвиток її загальних та спеціальних здібностей. Крім того, 
вона акцентує увагу, що об’єктом досліджень при вивченні явища синестезії, як правило, являється доросла 
людина (через поширеність переконання, що кольоромузична синестезія є вродженою чи генетично 
обумовленою властивістю людини, або ж через відсутність спеціальних навичок і можливостей 
використання та визначення даної властивості в дитячому віці), що є не зовсім вірним і тому має 
досліджуватись науковцями. Але розглядаючи синестезію, вона притримується досить поширеного її 
трактування як явища, яке полягає в тому, що певний подразник, діючи на відповідний орган чуттів, поза 
людською волею викликає не лише відчуття, специфічне для даного органа чуттів, а ще й додаткове 
відчуття чи уявлення, характерне для іншого органа чуттів. (Проте не акцентує увагу суто на вродженому 
характері цього явища, а, отже, припускає можливість формування внаслідок способу життя).  

Показовим видається, що кольоромузичну синестезію О. Вишневецька розглядає як взаємодію 
провідних систем сприймання дійсності людиною та естетичних засобів впливу на неї з боку соціуму. 
Вона припускає, що схильність до синестезії може бути вродженою чи сформованою у певний період 
дозрівання. Найсприятливішим, на її думку, є період від 5 до 7 років (найактивніший період чуттєвого 
розвитку), коли формується навичка взаємодії аудіальних, візуальних та кінестетичних сигналів. Така 
нова система, "нашаровуючись" на раніше сформовану, сприяє створенню більш складної організації 
діяльності людського мозку, мислення й чуттєвої сфери (схожий процес спостерігається під час 
активного навчання). Тому дослідниця припускає, що органічно обумовлені передумови формування 
кольоромузичної синестезії наявні практично в кожної нормальної дитини 5-7 років, що активно 
розвивається при зустрічі із художньою творчістю, мистецтвом [8]. Якщо органічно організувати таку 
взаємодію (наприклад, засобами арт-педагогіки), то відбудеться стрімкий загальний розвиток здібностей 
дитини, в тому числі й творчих. Основним аспектом методики індивідуалізованого розвитку творчих 
здібностей дітей О. Вишневецька вбачає у можливості використання синтезу музики та світло-
кольорових асоціацій. Вона пропонує застосовувати групові ігрові тренінги, які передбачають: створення 
внутрішнього кольоромузичного синтезу і виведення такого стану на зовнішній рівень (наприклад, 
створення малюнку чи композиції на синтезаторі); за умови трансформації стану людини в емоційно 
позитивний [8]. Ми цілком погоджуємося з думкою про те, що з часом відбувається узагальнення, 
закріплення та систематизація отриманих навичок, знань, а також перенос методів та прийомів 
кольоромузичної синестезії в індивідуальну систему гармонійного розвитку особистості.  

Хоча фундамент людського світосприйняття формується у дитячі роки, важливим для людини є 
кожен наступний період її життя, у тому числі й підлітковий вік. З цього приводу українська дослідниця 
І. Руденко вважає, що синестезійні можливості образотворчого мистецтва (завдяки можливості розвитку 
здатності до інтеграції сенсорної інформації) впливають на формування творчої активності особистості 
молодших підлітків (і, як наслідок, й соціальної). Як вона стверджує: "Виховний потенціал 
образотворчого мистецтва, його естетичні впливи об’єднують в єдине ціле інтелектуальні та емоційні 
прояви особистості на рівні інтегративної цілісності її здібностей, якостей та вмінь, що органічно 
збагачують інтелектуальні можливості з відчуттями та емоціями у художній взаємодії людини з 
навколишнім середовищем на основі естетично орієнтованої особистісної позиції" [9: 508]. Тобто, саме 
мистецтво виступає, на її погляд, засобом цілісного сприймання дійсності завдяки художньо-естетичним 
моментам та є універсальним засобом виявлення й розвитку творчого потенціалу особистості. (Це ж саме 
можна сказати і про арт-терапію чи арт-педагогіку, адже основним елементом їх методик є вираження 
людиною себе у творчій діяльності чи сприйманні творів мистецтва для виявлення та активації 
вродженого потенціалу. Відчутттєвий компонент досвіду у процесі творчості дозволяє сприймати, 
передавати та аналізувати інформацію відчуттів про форми середовища та одночасно внутрішнього 
людського стану). І. Руденко вказує на те, що образотворче мистецтво (як один із головних видів 
мистецтва) передбачає розвиток чуттєвих, "міметичних" (переосмислення образу) та "імагінативних" 
(уявлення образу на задану тему в стані розслаблення, медитації) потенцій через образи, метафори, 
споглядання, проекції у смислі реалізації естетичного конструювання дійсності [9]. Погоджуючись із 
дослідницею, варто зазначити, що часто сприймання твору мистецтва полягає у перетворенні негативних 
внутрішніх станів у позитивну емоцію, почуття. (Тобто, йдеться про катарсис чи релаксацію). Потужним 
фактором у розвитку позитивних емоцій у художньо-творчій діяльності є синтез елементів сенсорної 
інформації та інтеграція відчуттів. Показово, що І. Руденко під поняттям синестезії розуміє метафоричне 
перенесення та оцінку виникнення відчуття однієї модальності під дією подразника іншої модальності, 
та можливість виникнення одного сенсорного відчуття під дією іншого. Але при цьому науковець 
стверджує, що синестезія передбачає взаємозв’язок між усвідомленим сприйняттям матеріальної та 
нематеріальної частини світу, які оцінюються логічним та образним мисленням, а її механізм лежить в 
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основі метафороутворення, проявів уяви та фантазії. Тож розвиток синестезійних відчуттів, на її погляд, 
позитивно впливає на більш усвідомлене сприймання матеріальних виявів світу, що активізує інтуїцію 
(результатом якої є осяяння – один з етапів творчого процесу) [9]. На нашу ж думку, взаємодія людини з 
твором мистецтва під час сприймання в арт-практиці (арт-терапії чи арт-педагогіці) супроводжується 
раціональним сприйняттям дійсності, доповненим відповідним емоційним станом. А останній, в свою 
чергу, залежить від чуттєвого досвіду особистості (глибинність емоцій, почуттів та переживань). Саме це 
й допомагає усвідомити людині зв’язки творів візуальних видів мистецтва з її природним, соціальним та 
культурним середовищем. Синтетичним поєднанням чуттєвої інформації забезпечується комплексне чи 
ж більш цілісне сприймання різного роду явищ та предметів, які можуть набувати багатьох смислових 
зв’язків у індивідуально-художній семантиці творчого акту. Зокрема художники прагнуть подекуди 
втілювати музику у кольорах (наприклад, дають назву картинам, асоціативно пов’язану з музичними 
формами), композитори – в кольоро-музичних творах. Як приклад, так звана програмна музика, яку 
можна спостерігати у творчості українських митців: художника І. Марчука, композитора М. Леонтовича, 
письменниці Лесі Українки, балерини та незрячого скульптора Ліни По, псевдонім П. Горенштейн, та ін. 

Мабуть тому вітчизняний педагог й вважає, що аксіологічний аспект естетичного виховання у 
навчально-виховному процесі забезпечується саме використанням засобів образотворчого мистецтва, яке 
"орієнтує учнів на естетичне опанування світу, стимулює їхню творчу активність (емоційно-образну, 
художньо-пізнавальну, творчо-діяльну), сприяє всебічному розвитку інтеграції сенсорних відчуттів 
особистості, здатності до споглядання як розширення своїх творчих можливостей" [9: 513]. Тобто, така 
інтеграція сенсорних відчуттів (синестезія) сприймається дослідницею як одна із здібностей, яку дитина 
може отримати при залученні до художньо-творчої чи художньо-рецептивної діяльності. Тому при такій 
терапії мистецтвом цілком можливим стає розвиток синестезійної спроможності (навіть якщо вона не є 
вродженою). Якщо говорити про терапевтичну функцію мистецтва, акцентуючи увагу на художньо-
естетичному сприйманні, то важливим є твердження І. Руденко, що для повноцінного сприймання 
мистецтва надзвичайно цінним є процес формування (через переживання) двостороннього зв'язку між 
мистецькою інновацією та реципієнтом. Ми вважаємо, що він може стимулювати творчу взаємодію між 
автором мистецького твору та людиною, яка цей твір сприймає, в так званий позапросторовий та 
позачасовий діалог (ґрунтований на співпереживанні явищ світу).  

Висновки. Тобто, залучення людини до художньо-рецептивної діяльності або художньої творчості 
формує завжди естетичний досвід особистості, а також внаслідок цього дає змогу до реалізації 
релаксаційного, катарсичного (іноді й компенсаторного й терапевтичного) потенціалу мистецтва. Отже, 
можна стверджувати про те, що синестезія є важливим елементом арт-терапії та арт-педагогіки як 
напрямів сучасної арт-практики, що не відносяться до професійної діяльності митця. Стимулювання 
синестезійних проявів у чуттєвій сфері людини завдяки художній творчості чи зустрічі з мистецтвом 
позитивно впливає на гармонійний розвиток особистості.  
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Дударь О. П. Синестезия и эстетический опыт человека в контексте художественно-
творческой и художественно-рецептивной деятельности: релаксационный, компенсаторной, 

терапевтический моменты. 

В статье рассматривается связь синестезии и арт-практики, которая осуществляется благодаря 
художественно-творческой деятельности человека или при осмысленном восприятии художественных 

инноваций. Обращено внимание на ценность эстетического опыта для носителя синестезии 
(синестета). Указано на релаксационный, компенсаторный, терапевтический моменты привлечения 

синестета к художественно-творческой деятельности. Исследован потенциал арт-педагогики и 
музыкотерапии как направлений современной арт-практики. Особое внимание уделяется вопросу 

развития способности к синестезии через привлечение в детском возрасте к эстетической 
деятельности, прежде всего художественного творчества. Определены значения интеграции музыки и 

цвета при эстетическом воспитании как средства гармоничного развития личности. 

Ключевые слова: синестезия, художественно-творческая деятельность, компенсаторная функция 
искусства, релаксационная функция искусства, терапевтическая функция искусства, арт-практика, 

арт-педагогика, цветомузыка, музыкотерапия, арт-терапия. 

Dudar O. P. Synesthesia and Aesthetic Person's Experience in the Context of Artistic and Creative, Artistic 
and Receptive Activities: Relaxation, Compensatory, Therapeutic Moments. 

The article discusses the relationship of synesthesia and art practice, which is carried out thanks to the artistic 
and creative person's activity or the meaningful perception of the artistic innovation. The attention is paid to the 
aesthetic experience value for the synesthetes. It is indicated on relaxation, compensatory, therapeutic moments 
of attracting synesthetes to artistic and creative activities. The potential of art pedagogy and music therapy as 
trends in contemporary art practices is researched. The particular attention is paid to developing the ability to 
synesthesia through the involvement in childhood to the aesthetic activity, especially the artistic creativity. The 

values of the integration of music and colors with the aesthetic education are the means of the person's 
harmonious development. 

Keywords: synesthesia, artistic and creative activities, art compensatory function, art relaxation function, art 
therapeutic function, art practice, art pedagogy, color music, music therapy, art therapy.
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THE TRANSITION FROM ANCIENT TO MODERN IRANIAN MYSTICISM  
(THE BEGINNING OF IRANIAN SUFISM). 

This article investigates some historical aspects of Sufism in Iran and its influence on the Persian culture, 
society, literature and also the dynamics of the development of the Iranian Sufism in different periods. There is 

the research of the Iranian Sufism’s influence on the Iranian mentality and spirituality of the Iranian ethnic 
community and also its effect on the people's historical destiny in the Iranian areal. 

Key words: Sufism, Mysticism, Khaneghah, Samaa, Sufi (woolen dressed). 

Introduction. Iranian culture and literature more than in any society are mixed with Sufism and mysticism 
thus the dominance of Sufism over the national life and history of Iran is undeniable. The subject of early Sufism 
is complex and relates to a wide geographical area extending from the Near East to Central Asia. The focus is 
here made upon the extensive Iranian territories formerly known as Khorasan, though today they are divided by 
international boundaries. Iranian people have been familiar with this word and got accustomed to it. Although 
Sufism in its early days did not profit any regular form, after the third century, Sufi thinking became popular 
among people and from the fourth century it had its own regular form and the organization that followed its 
progressive way of the development. 

Therefore, it can be said that Sufi thinking becomes an integral part of the Iranian thinking. The effects of 
Sufism on the historical life of the Iranian nation, whether positive or negative, are controversial among critics.  

Some of them, for example Ahmad Kasravi, Iranian linguist, historian, and reformer, blames Sufism for all 
national, religious, political and cultural backwardness and some, like Massignon, believes that the spread of 
Islam as a celebrated international and global religion is indebted to Sufism [1: 464]. However, the situation 
should be considered regarding time and place of the Sufism development and it must be criticized accordingly. 

The purpose of the study. The goal of this article is investigation the origins of Sufism in Iran and its 
history of the earliest developments. 

The Sufism beginning. Iranian mysticism after Islam grew firstly in the Northern Eastern Iran. This was an 
area where due to its closeness to the Indo-European cultural roots, and despite the spread of Islam, memories of 
the old Aryan thoughts were very alive and fresh. 

The first three famous Iranian mystics were all from Balkh: Abu Eshagh Balkhi, Abu Ali Balkhi and Hatam 
Asam. The grading of spiritual advancement which is common to most Iranian Sufi schools and usually has 
seven stages was also very common among the Manichaean followers in Balkh since the time of the Sassanids. 

In Attar’s ''Conference of the Birds'', the concept of having to go through seven stages to reach the eternal 
light becomes symbolized in the story of a flock of birds in search of Simorgh who has to go through seven 
stages to reach her nest on the Qaf mountain. But at the end Simorgh turns out to be nothing but the bird’s own 
reflection in the water [2: 

 

] 
This reflects the same ancient belief in the development and transformation of God or ''the creator'' into the world 

or ''the created''; and the existence of the divine in every living thing. Even in Zoroastrianism, although the creator is 
separated from the creation and placed above the world of being, the divine can still give out its own divine essence to 
the worthy few. There are cited different views and ideas about the origin of Sufism. For example Edward Brown, 
British orientalist, considered Sufism like the response to Aryan against the solid Semitic religion and known Sufismas 
anti-Islamic organization and considered it as one of the parties of Iranian Aryans [3: 75-76]. R. A. Nicholson, British 
orientalist, knew the origin of Sufism and the Greek government, especially of mysticism and Neoplatonism. Some 
think that Christianity was at the origins of Sufism and some believe that Indian Buddhism and brahmaharya beliefs 
had an effect on Sufism and searched its roots in the philosophy of "Vdan". 

Along with these ideas some also considered Sufism as Islam and Koran teachings. Louis Massignon (was a 
French Catholic scholar of Islam and a pioneer of Catholic-Muslim mutual understanding) considers Sufism as a 
phenomenon that has arisen in the context of Islam, he puts it in the order as it follows the evolution of ascetic 
tendencies among the first centuries Islamic leaders. I. P. Petrushevski, a Russian professor of Near and Middle 
Eastern history, confirms this opinion and says: ''Sufi Islamic background and evolution of Islam emerged in the 
feudal society and believers of non-Islamic mysticism haven’t led to the emergence of Sufism but it emerged 
later and had little effect on the subsequent course'' [4: 597]. 

Saeed Nafisi, an Indian scholar, a fiction writer and a poet has distinguished Iranian Sufism with Iraq and 
Mesopotamia Mysticisms and distinguishes Sufism as wisdom of general Aryan race and denies any relationship 
with Sami thoughts. He also deems unacceptable the influence on Persian Sufism possibly made by the 
Alexandrian Neo-Platonic thought, Hermes, Israeli, and Hebrew. However he confirms the exquisite effect of 
Manichean philosophy on Sufism in Iran and believes that these two trends are the same. Also he accepts the 
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influence of Buddhist philosophy on Sufism in Iran and interrelationships it with Iranian and Indian 
philosophies. And he calls the way of Iranian Sufism the Indo-Iranian way [5: 47-100] 

R. A. Nicholson in his little introduction to Sufism, ''The Mystics of Islam'', remarks: "Sufism, the religious 
philosophy of Islam, is described in the oldest extant definition as ''the apprehension of divine realities", and although 
referring to it as "Islamic mysticism," he still maintains the popular idea that Sufism was largely the product of diverse 
philosophical and spiritual influences, including Christian, Neoplatonic, and others. He further states that it is "a 
subject so vast and many-sided that several large volumes would be required to do it anything like justice" [6: 1-6]. 

There is still a lot of controversy around the origins of Iranian mysticism during the Islamic era. Some Moslems 
consider it to be completely Islamic, some totally un-Islamic. Some Moslems consider whatever is non-Islamic as the 
proof of heresy, whilst the non-believers consider that Islam doesn't have mysticism in fact. Some consider its 
uniqueness to be the result of Buddhist influences: others find its roots in Neo-Platonist philosophy. The Western 
Orientalists have found the roots of Iranian "erfan" in Alexandria, whilst those in search of the Aryan "race" deny all 
Greek or Arabic influences. Before accepting or rejecting any of these theories certain realities must be reviewed.  

Iranian Mysticism must have had some specifically Iranian characteristics, otherwise, if it was simply Buddhism or 
Islam, similar phenomenon would have existed in other Buddhist or Islamic countries. Or if its specificity was 
connected to the neo-Platonist influences from the West, the same ideas should have also been effective in the West, 
the source of these views. Undeniably, the ancient Iranian views, their common roots with other Indo-Aryan or Indo-
European groups, the era of Sassanid Zoroastrianism and the period of reaction against it are all part of this history too. 
The nature of mysticism is such that essentially it cannot recognize any religious or national boundaries. From the 
beginning, it has not only collaborated with other schools but has in fact flourished because of it. A major feature of 
Iranian mysticism is precisely its absorption of other cultures. It is therefore not wise to reduce Iranian mysticism only 
to one of its foundation sources. In the same way, its Islamic aspect should not be forgotten either. This aspect is 
associated with the history of Sufism. What we call Sufism today first arose out of Christian circles residing in the 
areas in and around Baghdad since the Sassanid Empire. Some of these sects had denounced worldly goods and were 
leading the life of Christian abstinence, prayer and devotion in their convents. They used to wear rough clothes to get 
used to the rough life. The word Sufi comes from this origin. Sufi from the word ''suf'' (''woolen'') was thus used to 
refer to those Moslem groups who were similar to the earlier Christian sects who wore rough clothes. In Persian we 
still use the same term ''pashmineh poosh'' (''woolen dressed'') to refer to Sufis. The same principles of total devotion 
had become popular among Moslems in Baghdad too. Thus the first Moslem Sufi groups appeared [7: 194]. 

In this early phase, Sufism was nothing but a return to the devotional and self-denunciation trends within the earlier 
Islam itself. Especially towards the end of the Umayyad Caliphate, the idea for the return to the asceticism and purity 
of the original Islam had become very current. The Sufis of those early days were those who had reacted against the 
life of luxury practiced by the Umayyads and preached the life of self-denunciation and devotion and the total trust in 
God’s rewards for such deeds. Sufism was therefore, at first, a kind of esoteric and internalized devotional order within 
Islam. It was the reaction against the pollution of Islam in the world power and caliphates. 

This type of Sufism, characterized by its emphasis on self denunciation, total devotion and trust in God’s 
rewards, has been termed ''trusting'' Sufism. It continues, more or less in the same form, to the present; not only 
in Iran but in most other Moslem countries. For this reason, some observers call Sufism a kind of ''practical 
mysticism''. Mysticism is more theoretical as it is concerned with epistemological question of what is the 
absolute truth, whilst Sufism already knows what it seeks and simply shows the practical path towards it. 

However, those Sufis who already knew their ideal goal obviously spent less time trying to recognize it. For them, 
therefore, entering the field of mysticism made no sense at all was it theoretical or practical. One can be a Sufi but not 
a mystic; and vice versa. But as soon as this very same non-mystic Sufism of Baghdad reaches the Persian mystics it 
rapidly becomes a weapon for reviving the ancient Iranian ideas and confronting the official religion. 

The Sufi schools of Baghdad had lost their vitality by the end of the 4th century (11th AD). The main reason 
for this decline is the rise of great Iranian Sufi thinkers particularly in Khorasan. From the first period of Sufism 
in Baghdad nothing written remains other than quotes and stories scattered by others. What we consider today as 
the principal ideas of Sufism were in fact formulated in the second phase within the Iranian Sufi trend. The first 
problem was bound to place Iranian Sufism on the confrontational course with the official religion and it was the 
question of the relationship of the self with the divine [8: 194] 

In such a way, the execution of Hallaj in Baghdad in the beginning of the 4th century (10th AD) had the 
profound effect on the future development of Iranian Sufism. Hallaj’s ''crime'' was to find the divine within 
himself. To the religious authorities, this meant the end of theocracy and the beginning of the man-god's ruling. 
This was also the period in which, on the one hand, the re-emergence of Iranian culture was beginning to take 
shape, and on the other hand, religious doubts and constant questioning of the religious edicts of the Islamic 
caliphate were spreading wide among the urban population in Iran. This period was called the age of ''rebellious'' 
Sufism. Iranian Sufism becomes in fact an expression of the spiritual struggle of the urban Iranian layers against 
dogmatic religious beliefs and edicts [9: 464-514]. 

Naturally, the return to the pre-Islamic Iranian mystic idea of ''man-god'' played the key role here. The common 
feature of most Sufi schools of the time was indeed this way of confronting the theocracy of the Islamic Caliphates. 
The first ideological division within the Islamic Iran became the division between those who believed (only the 
selected few could get close to the divine) and those who saw the divine everywhere. Thus Iranian Sufism rejected the 
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idea that reaching the divine is the privilege of the few. Many of them considered the religious practice and carrying 
out duties like prayers and fasting to be in fact a hindrance in the endeavor to reach the divine.  

Establishing the direct relationship with the divine which was a characteristic of ancient Iranian mystical 
thoughts was once again revived within Islamic Sufism. The idea that the self and the divine are the unified whole, 
and in essence the same thing, is the most common thread that runs through most Sufi schools of this period. As 
Saeb Tabrizi (a poet and one of the greatest masters of one form of classical Persian lyric poetry, known as the 
ghazal) says: ''involved are the waves''. The same view has been for ages in Iranian mysticism [10: 117]. 

Few centuries later we read in Divan Shams (is known as Rumi masterpiece, It is named in honour of Rumi's 
spiritual teacher and friend Shams Tabrizi):  

''You pilgrims to Hajj, where are you, where are you, 
The beloved is here, where are you, where are you, 
Your beloved is your wall to wall neighbor''. 
Thus Iranian Sufism, opposing the racial and social privileges of the time, abandons religious privileges too and 

brings the king and the pauper, the Moslem and the heretic under the same roof (''khaneghah'') in front of the Sufi 
wisdom. The Sufi literature of the time is full of condemnation of wealth and power possessors and criticizes the false 
asceticism and devotion of those clerics who legitimize the corruption of the powerful persons. As in the Manichaean 
movement, reaching higher stages of the divine spirituality was only dependent on devotion, spiritual and moral 
attainment. Anyone could reach the highest levels by going through the initiation stages. These stages differed in 
different Sufi sects but were mostly either 7, like the Mithraism 7 stages to the eternal light, or 4, as in the 4 categories 
of Manichean followers, which were called: master, apprentice, observer, chosen. The emergence of individual 
khaneghahs belongs to this period. One of the special Iranian features here is this concept of khaneghah which has not 
been seen as extensive amongst other nations. Here again the Iranians have gone back to their history and remembered 
Mani. Manichaeans called their religious centers khanegah and in any town where they had some followers they 
would build one of these khanegahs. These were centers for religious practice, meetings, devotional studies and 
communal prayers. Shaikh Abul Hassan Kharaqani wrote on the door of his khaneqah: "To anyone who comes to this 
house, I'll give him food and do not ask about his faith. Because, as he merits his life thanks to God, no doubt that he 
deserves a meal at my table."  

Abul Hassan Kharaqani was the Master or Shaikh of the famous Persian Sufi and poet, Khwajah Abdullah 
Ansari. Avicenna (Ibn Sina), Shah Mahmood of Ghazna, Abu-Saeed Abul-Khair and Nasir Khusraw traveled to 
Kharaqan to meet him and expressed their deep admiring feelings and respect for him. 

Mewlana Jalal ad-Din Mohammad Balkhi (Rumi), Farid al-Din Attar, Khwajah Abdullah Ansari, Jami and 
others narrated many poems about Shaikh Abul Hassan and explained his several stories. He was illiterate but 
had the wide inspirational knowledge about the Quran and Hadith; his sayings and speeches were significantly 
magnificent due to their philosophical views. He practiced Shafi`i sect, a school of Sunnite Islam. 

The book Noorul-Uloom ("The light of Sciences") is dedicated to Shaikh Abul Hassan Kharaqani. It is 
believed to have been written by his disciples (murids) after his death. Its single manuscript copy is currently 
held in the British Museum. Here are some of his statements:  

"I feel, I hear, I speak, but I do not exist. 
There are 24 hours in a day. I die a thousand times in an hour, and I cannot explain the other 23 hours. 
People cannot describe me. No matter in which words or in which terms they present me, I am the opposite 

of what they say. 
I am neither a Sufi, nor a scientist, nor a pious. Oh Lord, you are the one and only, and I am one of your oneness. 
What if there was neither the Hell nor the Heaven, so that we could see really devoted person?! 
A scholar wakes up early in the morning and seeks how to increase his knowledge. A pious wakes up and 

seeks how to increase his faith. But Abul-Hassan looks for how to make a human being happy. 
The one who said "I reached Allah (God, Truth and Reality)", he did not. And the one who said "He (God) 

himself made me reach him", he reached Allah (or he attained the reality). 
He was asked: "Where did you see the God?" He answered: "... wherever I did not see my own self." 
Whatever exists in the entire universe, it is also in your own heart. You have to gain the ability to see it. 
The one who fell in Love found Allah. And the one who found Allah, forgot his own self. 
In the whole world only one person could understand me, and it was Bayazid. 
A sufi is a day that needs no sun, a night that needs no moon or stars and a non-being that needs no being" [11] 
The concept of "brotherhood" and "self-sacrifice" is very special to Iranian Sufism. Most Sufi leaders have always 

preached the importance of "brotherhood". This is again an ancient concept. These attitudes for opposing oppression 
and helping others developed during the Mazdaki movement in opposition to the privileged cast system [12: 124]. 

Under Sassanids it is noticeable how Abu Moslem in his fights against the Umayyad Caliphate could revive 
this tradition with ease and speed after more than 100 years of Islam in Khorasan. Samaa is also another peculiar 
Iranian feature of Sufism. Although today it is mostly linked to the Molavi (Rumi) School in Konya, samaa is an 
ancient subject in Iranian Sufism. From the 3rd century (10th AD) and onwards there are repeated references in 
Islamic books on the question of its legality according to the Islam. These constant references themselves show 
that such practices were common amongst Iranians.  
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There are a number of treaties written by leading Sufis on why, how and under what circumstances is Samaa 
allowed under Islam. After the 5th century (12th AD), the reasoning behind its acceptance was so well 
established that opposition to it was considered a sign of sectarian dogmatism and religious superficiality. 

Another aspect of Iranian mysticism is its emphasis on love as the only means for reaching the divine. It is 
only love that is not following self-interest or pragmatic gains and really leads to the true divine. Iranian 
mysticism becomes dependent on love not only to explain the creation itself but also as a means of return back to 
it. Hafiz says: "love appeared and the whole world was set on fire!". 

The "pure" and "beautiful" contemplative thinking was preached by Mani as necessary for reaching the 
eternal light, Iranian mysticism of the Islamic era added "love". This was not common among the Sufis in either 
Baghdad or Cairo and was specific to the Iranian school.  

Hallaj was probably the first Iranian Sufi to propose love as a means of communion with the divine. The next 
stage of Iranian Sufism was called the age of hidden (secret) Sufism. This is the age when it was said "the red 
tongue will get the green head hanged!". 

Iran enters a long dark age in which hiding one’s views would become a matter of life or death. It coincides 
with the period when Iran, after the breakup of the Islamic empire, was suffering under different warlords 
indifferent to religions and was constantly under attack by migrating Turkic tribes from central Asia. The 
characteristic features of Sufism in this period are avoidance of current issues, maintaining religious 
appearances, paying lip service to the official edicts and in general hiding what they actually believed in.  

But this is at the same time the period of a Farsi revival in Iran and the rise of a new vibrant movement of Persian 
poetry. Many leading figures of Sufism turn to the Persian language after the 5th century (12th AD). During a period 
of about two hundred years, we witness the great revolution in Persian poetry both in form and content, most of which 
we owe to Khorasan’s Sufism. Persian poetry provides the Iranian mystics not only with a versatile tool for expressing 
their complex, multi-layered, emotive and esoteric views but also a means for hiding those views in a language of 
hidden meanings and symbolism. On the other hand turning to poetry helped to emphasize love even more as the only 
ideal relationship between the self and the divine. The 5th and 6th (12th and 13th AD) centuries Iranian Sufi literature 
is full of pamphlets and treaties on love and the psychology of love. The creation of such artistic works reaches such 
levels of perfection that there are tens of collected works by poets like Molavi, Hafiz, Attar, Shams and others. 

We found out Molavi's mystic point of view in "Mathnavi". He was more concerned about God's knowledge and 
mystic elements such as sobriety, intoxication, annihilation and other mystic and Sufism terms. Molana takes benefit 
of servitude, asceticism and thought integrated with love, enthusiasm, lure and attention in mysticism or Sufism. Love 
and intuition are the main objects of studies of Molavi insight. He is quite aware of love and all the ins and outs of it. 
He meditates with insight, he is well informed what happens to passionate wayfarers and of course he is absolutely 
eloquent in vocalizing the tips scarcely found in one's heart or uttered by anyone. Love constructs the pillars of his way 
and forms his insightful school. Molavi regards love as the core of way (tariqat) and religion (shariat). He believes 
that passion is the most influential agent in purifying one's heart. His "Mathnavi" (couplets) is rich in lessons of 
theology teaching the precepts of Islam. Monotheism is one of the columns in which "Mathnavi" has been found. 
Fatalism and free will are also included in "Mathnavi" where Mulana tends to stand somewhere in between. So it 
prevents from going astray. Molavi believes every wayfarer needs a spiritual guide (morshed). The ideal perfection in 
"Mathnavi" is translated as a perfect human being for those whose whole universe has been swallowed by action. In 
conclusion, the eternity in his view is nothing but falling on his way. 

Hafiz is a well known mystic-poet philosopher of the 14th century in Iran, is a "magical poet" who can 
capture and actually did capture the heart and mind of numerous people of different ranks and from widely 
separated life pathways. 

Such magical uniqueness of Hafiz lyrics mainly is due to his mastery of the art and the science of the 
language of allusion. The language of indirect messages by using metaphors and equivocations induces the 
multiplicity of meanings and involves the imagination. In terms of rich content, Hafiz poems represent the 
synthesis of numerous aspects of traditional wisdom in the Iranian culture: religious and theological, 
philosophical, mystical and spiritual, and last but not least, Hafiz own contribution designated by himself as 
ishq-o-rendi ("love and slyness"). For such reasons Divan-e Hafiz destined to become the book of Oracle (fal-e-
Hafiz) for those sincere friends of him who seek guidance and direction. 

"Love", "slyness", and "purity of heart" are three focal concepts of Hafiz's notion of existence and the 
spiritual dimension of his world view. He teaches that hypocrisy does not provide the "purity of heart" and for 
this reason he is going to select the "Path of slyness and love". Love and slyness are virtues the acquisition of 
which may seem easy at first but actually are very hard and emotional consequently. Hafiz perceives "love" as 
the best souvenir remaining under the rotating dome of the temporal universe. 

No doubt, Hafiz was a hero, who took every chance to invade the Sufi class hypocrites and hypocrisy. He 
takes the advantage of sarcasm and humor, to ridicule and put mockery on them.  

During the Safavid era and later, Sufism and mysticism in Iran takes the more complex and troubled character. 
Although the Safavids themselves were originally a Sufi sect, because of their rule, Sufism in Iran entered the 
period of decline. Firstly, the corruption of political power led to the moral degeneration of the Sufis in power. 
Secondly, there appeared suddenly the whole layer of swindlers in Sufi cloths and finally the Sufi’s in power were 
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extremely dogmatic and themselves started persecuting other movements. Many Iranian Sufis emigrated abroad in 
this period. Sufi literature of the period is full of attempts at proving the Islamic nature of Sufism.  

Mola Sadra, the great Islamic philosopher of the Safavid era, wrote a number of treaties in defense of Sufism 
and redefined faith from the Sufi standpoint which influenced Sufi thought ever since. He was one of those who 
tried to redefine the concept of unity of existence in a new "Islamic" way. The old Iranian notion that the divine 
is in all of us is in this new philosophy that stipulates that only the divine exists. This concept which was 
acceptable to the Moslem theologians of the time provided some support for certain Sufi sects. However, despite 
this acceptance, many of the Shiite clerics used the forces of the state to start a vociferous campaign against 
Sufism which continues to the present. From the Safavids and onward, we have witnessed a period of the 
constant conflict between the Shiite hierarchy and Sufism. 

Conclusion. The subject of Iranian Sufism is still emerging into contextual focus. The origins of that 
phenomenon involve some controversial issues, and a great deal remains obscure about the history of the earliest 
developments. The extensive province of Khorasan, in the north-east of Iran, gains some distinction in this 
respect. In early Islamic times, this province was very extensive, though the borders changed over the centuries. 
The earlier territory is sometimes called "Greater Khorasan" to distinguish it from the later contraction. From the 
beginnings Sufism has not only collaborated with other schools but has in fact flourished because of it. A major 
feature of Iranian mysticism is precisely its absorption of other cultures. It is therefore not wise to reduce Iranian 
mysticism only to one of its founding sources. In the same way, its Islamic aspect should not be forgotten either. 
This aspect is associated with the history of Sufism. Iranian history and culture through ages has been intermixed 
with Sufism and has been influenced by its religious, ethical, and pragmatic teaching. In the very beginning, as a 
real need of the nation but in the following centuries, it fell into the hands of ruling governments that took the 
advantage of it to rule the country. Sufi thought during its history has survived with its weaknesses and strong 
points and remained alive in the Safavid period. As its effects on the Iranian literature, we can refer to the 
modification of religious sentiments among different sects and the creation of a new language along with 
symbols, metaphors, allegories and new expressions. 
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Тан Тан Д. Х. Шлях від стародавнього до сучасного іранського містицизму  
(Витоки іранського суфізму). 

У статті досліджено історичні витоки cуфізму в Ірані та його вплив на перську культуру, суспільство, 
літературу, а також динаміку розвитку іранського суфізму в різні періоди. Досліджено вплив 

іранського суфізму на іранський менталітет та духовність іранського етносу, а також вплив на 
історичну долю народів Іранського ареалу. 

Ключові слова: суфізм, містицизм, Ханеґаг, Самаа, Суфі (одягнений у вовну). 

Тан Тан Д. Х. Путь от древнего к современному мистицизму (Начало иранского суфизма). 

В статье исследуются исторические истоки cуфизма в Иране и его влияние на персидскую культуру, 
общество, литературу, а также динамику развития иранского суфизма в разные периоды. Исследуется 

влияние иранского суфизма на менталитет и духовность иранского этноса, а также влияние на 
историческую судьбу народов Иранского ареала. 

Ключевые слова: суфизм, мистицизм, Ханегаг, Самаа, Суфи (одетый в шерсть). 
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ПРАВОСЛАВНА ЕТИКА Х. ЯННАРАСА 

У статті виявлено, що православна етика доби постмодерну створює нову інтерпретацію відносин 
″Я і Ти″, ″Я і соціум″, ″Я і Бог″. Основою для етичного вчення стає пост-метафізична персонологія і 

теорія спільноти як ідеального спілкування. Православний екзистенціалізм Х. Яннараса виник і 
розвивається здебільшого як творче переосмислення патристичної персоналістичної містики 

засобами сучасного екзистенціалізму. 

Ключові слова: екзистенція, модерн, постмодерн, спільнота, спілкування. 

Актуальність. Епохи пізнього модерну і постмодерну ставили перед православ’ям цілу низку 
викликів, головною відповіддю на які з боку ортодоксальної теології та релігійно-філософської думки 
стало творення православного екзистенціалізму. Вперше відповідні положення цього напрямку було 
сформовано М. Бердяєвим, який намагався охопити у власних роздумах не лише теоретичні питання 
онтології, гносеології, антропології, але і практичні проблеми індивідуальної та суспільної етики, 
соціальної теорії, війни та миру, міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Із сфери релігійної 
філософії екзистенціалізм був запозичений у саму православну теологію В. Н. Лоським, що знаходився 
під впливом не лише М. Бердяєва, але і Ж.-П. Сартра та Е. Жильсона. Православний теологічний 
екзистенціалізм був всебічного розвинутий митрополитом Йоанном Зізіуласом. Але як В. Лоський, так і 
Й. Зізіулас не займалися спеціально етичною проблематикою, розглядаючи етичні питання лише 
побіжно, при аналізі співвідношення свободи і необхідності, добра і зла, а також при своїх тонких 
розрізненнях між колективізмом і спільністю, індивідуалізмом і персоналізмом. Над створенням 
розвинутого етичного вчення православного теологічного екзистенціалізму спеціально працював лише 
грецький філософ і богослов Христос Яннарас. Джерела, особливості та наслідки православної етики 
Х. Яннараса заслуговують уваги не лише самі по собі, але і через їх великий вплив на теологічний 
дискурс і офіційні документи православних церков із широкого спектру етичних питань. 

Ступінь розробленості проблеми. Якщо увага до соціальної етики православної церкви в 
релігієзнавстві доволі велика, то сучасна православна етика ще не осмислювалася комплексно і 
системно. Щодо характеру православної теологічної етики доби постмодерну існують лише деякі 
побіжні зауваження О. Кирлежева [1], О. Філоненко , Ю. Чорноморця [2], Г. Христокіна, П. Гаврилюка, 
К. Фельмі. Але всі ці характеристики сучасної православної етики (взагалі та в її відношенні до 
попередніх етапів розвитку етичної думки традиції) є фрагментарними побіжними судженнями, які не 
спираються на комплексний аналіз етичних концепцій сучасних православних теологів. Науковий аналіз 
етичної концепції Яннараса можливий на основі розвинутої за останні десятиліття методології 
типологічного аналізу релігійної етики, яка передбачає розрізнення етики закону, етики чеснот, і надає 
переваги останній. У зарубіжній науковій думці відповідна методологія розроблялась і застосовувалась 
М. Енском, Ф. Фут, А. Макінтаер, Р. Херстхауз, Л. Загжебскі, С. Макалір, К. Свенсон, Ч. Тайлор, 
В. Шохіним, Л. Меліною, Е. Жильсоном, в українській науці – А. Баумейстером, О. Шереметою. 

Метою нашого дослідження буде комплексне релігієзнавче дослідження православної етики 
Х. Яннараса: виявлення її загальних основ – переважно за книгою ''Особистість та ерос'' [3], дослідження 
її основоположень, як вони сформовані у праці ''Свобода етосу'' [4], осмислення соціальних аспектів цієї 
етики з урахуванням політичного маніфесту ''Православ’я в посткомуністичній Європі'' і робіт з 
еклесіології, догматики [5], теорії любові, теорії теогносії, філософії [6]. Етика Х. Яннараса оцінюється 
нами у загальному контексті православної думки доби постмодерну в тому її вигляді, як вона виражена в 
творах православних теологів Антонія Сурожського, Олександра Шмемана [7], Девіда Харта, Джона 
Мануссакіса, Йоана Зізіуласа, патріарха Варфоломія. 

Виклад основного матеріалу. Православна етика Яннараса ґрунтується на його онтології особистості. 
Саме особистість як суб’єкт морального вчинку знаходиться в центрі етичних роздумів грецького теолога. 
Згідно із Яннарасом бути особистістю – це бути у відносинах, а особистості – це онтологічні відносини. 
Теолог звертає увагу на значення грецького слова ''просопон'', яке має дзеркальні значення: по-перше, 
спрямовувати (''прос'') погляд (''опон''), по-друге, знаходитися напроти погляду іншого [3: 93]. 

Те, що аналізу грецьких термінів надається у Яннараса важливе, а то і вирішальне значення, 
пов’язано із залежністю від філософії Гайдеггера, який у своїй феноменологічній герменевтиці 
''вслухався у слова'' філософської і теологічної мови заради виявлення прихованих первинних сенсів. 
Грецька філософія при цьому мислилася Гайдеггером як унікальна фіксація первинного 
дорефлексивного досвіду, висловленого переважно у досократиків і Аристотеля. Учениця Гайдеггера 
Барбара Касен звертає увагу на те, що грецька мова є оригінальною для європейської філософської 
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традиції, а інші мови формувалися як переклади філософських концептів з грецької. Яннарас вважає 
найбільш адекватною щодо взірцевого досвіду мову грецької патристики, на якій сформовано 
християнські догмати про Бога і християнське вчення про особистість, церкву, соціальну дійсність. 
Грецька культура і біблійна традиція у грецькій патристиці мають не просто власний синтез, але мету-
ціль свого розвитку. Можна сказати, що грецька патристика – це ідеальний стан думки всього людства, 
від якого можливо відмовитися лише через зраду. Традиція латинського Заходу вважається 
відступництвом, яке стає відвертим у добу схоластики, і наростає як лавина аж до сьогодення. 
Протистояння Заходу – це умова можливості збереження православ’я як адекватної християнської 
традиції. Звичайно, що за такого бачення історії думки вчитель Яннараса Гайдеггер виявляється 
''останнім метафізиком'', якого необхідно подолати, як і всю західну традицію для дійсного повернення 
до постметафізичного мислення, виразом якого бачиться грецька патристика із її двома джерелами у 
грецькій античній філософії та біблійній традиції [3: 89-91]. Надання великого значення 
герменевтичному аналізу слів теологічної та філософської мови у співвіднесенні із феноменологією 
досвіду, який вважається взірцевим, – яскрава відмінна риса постметафізичного способу мислення, 
останній практикується Яннарасом. 

Як і у Гайдеггера, етика Яннараса засновується на розрізненні нормативного способу буття, який є 
''справжнім'', і наявного ''несправжнього'' способу існування, що нівелює особистість. Головна риса 
істинного способу особистісного буття – це його екстатичність. Особистість спрямована назовні і це 
прагнення екстатично вийти за власні межі у виповненні власного буття є особистою трансценденцією. 
Вслід за Діонісієм Ареопагітом, Яннарас називає це екстатичне прагнення ''еросом'', тобто екстатичною 
любов’ю, яка відрізняється за своєю інтенсивністю та повною проявленістю назовні від спокійної ''агапе'' 
(грецькою буквально ''агапе'' – це любов-ніжність) чи дружньої ''філії''. Згідно із Ареопагітиками, 
''Божественна любов екстатична: вона підбурює тих, хто любить належати не собі, а улюбленим''. Бути 
особистістю, яка екстатично здійснює трансценденцію до відносин любові з Іншим – це і означає бути 
для людини [3: 116] Для речей ''бути'' – це бути ''перед обличчям людини'' [3: 116]. Відповідно, і знання – 
це схоплення того, яким способом існуюче існує, а не схоплення сутності [3: 98]. Таким чином, Яннарас 
формує персоналістичну онтологію, у якій існуюче або є особистістю, або співвіднесене до особистості, 
а сама особистість є екзистенцією як онтологізованим відношенням і ''способом буття''. ''В межах 
онтології, яка визначається пріоритетом особистості, ми ''пізнаємо'' Буття як спосіб, яким є все існуюче: 
людська природа існує як особистий екстаз, а сутність речей – як присутність, співвіднесена із 
особистістю'' [3: 116]. Буквально існують особистості, а речі існують у співвіднесеності із ними. Але 
особистості не існують самодостатньо, але лише як екстатичний прояв буття людської сутності. Яннарас 
протестує проти абсолютизації людського суб’єкта в новоєвропейській філософії, а також проти максими 
Сартра: ''Існування передує сутності''. Згідно із Яннарасом, особисте існування (екзистенція) є проявом 
таємничої сутності людини, і онтологічного пріоритету не може бути, бо не існує ні екзистенції без 
сутності, ні сутності без екзистенції. Яннарас звертається до прикладу із картиною Ван Гога. З одного 
боку, картина є очевидним проявом яскравої особистості Ван Гога. Але чим більше проявлена 
особистість митця, тим більше виступає і загальнолюдська сутність у її апофатичній нескінченній 
глибині загального ''буття людиною''. У картині Ван Гога ніяк не проявляється сутність людини без 
посередництва особистості митця. Але і говорити про пріоритет особистості над сутністю неможливо, бо 
особистість є прояв самої сутності. Бути людиною – це бути в екстатичному відношенні до іншого і 
являти себе в особистісний спосіб. Бути особистістю – це бути в екстатичному відношенні до іншого і 
являти людяність у своєму особистісному способі буття. Таким чином, особистісність та людяність 
занадто сильно пов’язані, щоб можна було їх розділити, хоча б на мить, і заявити про пріоритет чи то 
людської сутності, чи то людської особистості. Будь-який із способів мислення та світоглядного 
викривлення суті справи – чи то ''есенціалізм'' (абсолютизація сутності) чи то ''суб’єктивізм'' 
(абсолютизація особистості, суб’єкта, екзистенції) – це не теоретичні помилки, а практичне 
конституювання ''несправжнього'' способу існування, це онтологічне та етичне ''гріхопадіння'', це забуття 
буття і любові, це шлях до соціального маніпулювання і тоталітаризму одних особистостей над іншими. 
Можна сказати, що втрата нормативного способу існування – це і є зло, і боротьба за повернення до 
ідеального способу існування – це і є позитивна етична програма Яннараса. Етичне ставлення до іншого 
– це ставлення до нього як до унікальної особистості, до особистості рівня геніальності. Етичне 
ставлення до речей світу і світу загалом – це ставлення до них як до співвіднесених із особистістю генія. 
Яннарас пропонує ставитися до предметів світу так, як ставився Ван Гог до намальованих ним речей: 
через прості речі повинна до нас промовляти всезагальна істина буття. Звичайно, що етичне ставлення до 
інших та речей у практичній реалізації має бути просто ''благоговінням перед життям'', а не еротизацією 
чи музифікацією цих стосунків. Але при цьому світ є прекрасним твором художника Бога, особистість 
якого виражена у ''космосі'' не менше, ніж особистість Ван Гога у його картинах чи особистість Моцарта 
в його музиці. Поважати творчість Бога, чути його голос крізь творіння – умова можливості збереження 
власної гідності [3: 186]. Наголос на особистості без її співвіднесення із сутністю і без її відносин із 
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Іншим веде до шляхів абсурду Камю. Наголос на сутності призводить до нігілізму. Лише єдність 
особистості та людяності в людині при співвіднесенні із Богом як Іншим забезпечує збереження і 
розвиток персоналістично-антропологічного світогляду та відповідної етики [3: 150]. 

Персональне буття не лише індивідуалізує сутність, яка тільки через персональний спосіб буття лише 
і може існувати. Персональне буття виступає моментом свободи: адже особистість людини не може не 
мати людської сутності, але може трансформувати довільно і творчо усі здатності людської сутності. 
Більшу свободу має лише Бог, у якого воля Отця визначає як існування Сина і Святого Духа, так і 
характер Божественної сутності. Але абсолютній свободі екзистенції Отця людські екзистенції 
наслідують при аскетичній і творчій трансформації власної людяності, а також при смиренні у діалозі з 
іншими особистостями [6]. Таким чином, ''справжнє'' існування як етично схвальне протиставляється 
звичайному існуванню як свобода – несвободі. 

Цінувати спілкування з іншим особистість може лише тоді, коли розуміє, що інший говорить чи діє із 
глибин апофатичної (непізнаваної) сутності, і що кожен акт спілкування, солідарності, спільної дії є 
чистим дарунком, екстатичним і любовним [3: 150-152]. У пізнавальному та етичному відношенні 
необхідно відмовитися від ''об’єктивного'' підходу – він є неістинним, бо закриває, а не відкриває 
дійсність існуючого. Особистість пізнає особистість чи співвіднесені із нею речі у особистому ставленні. 
Так само етичне відношення є етичним лише при особистому характері такого відношення [3: 151-152]. 
Особисте ставлення забезпечує необхідну для істини та любові безпосередність [3: 152], без якої 
неможливо ані адекватне пізнавальне, ані адекватне етичне відношення. 

Яннарас особливо наголошує на необхідності етичного ставлення до світу. Прекрасний космос – ''це 
другий голос, другий учасник діалогу, тобто особистого спілкування, яке має власною метою реалізувати 
і проявити єдину істину Буття. В межах цього спілкування, пов’язаного із основними передумовами 
людського життя (потреба в їжі, речах, мистецтві, техніці, економіці), людина бесідує із світом, 
благоговіє, вивчає і сприймає мову речей. Вона не підкоряє світ як безособистісний і безсловесний 
предмет своєму індивідуальному розуму і здатності до техніки; не чинить насилля над смислом речей, 
заставляючи його через прагматичні критерії обслуговувати свої індивідуальні бажання і потреби'' [3: 
186]. За переконанням Яннараса, етичне ставлення до світу втілювала візантійська цивілізація [3: 186-
187], а для Заходу характерне аморальне ставлення до світу, яке проявилося спочатку теоретично – у 
середньовічній теології та метафізиці, ренесансній, модерній думці і менталітеті, а потім і практично – у 
цивілізації нескінченного споживацтва [3: 187-189]. Першопочатковим ''гріхом'' Заходу є об’єктивізація 
світу, і цей процес, на думку Яннараса, почався ще у схоластиці [3: 187-192]. Так само і поворот до 
загальної антропоцентричної картини світу Яннарас бачить не у Декарта і Просвітництва, Реформації та 
Ренесансу, а у католицькій готиці [3: 187-188, 190-191]. До таких аісторичних переносів ''гріхів'' модерну 
на попередні епохи вже не звикати після того, як Гайдеггер заявив про те, що атомна бомба вибухнула в 
поемі ''Парменіда''. Звичайно, що усі історичні ''генеалогії нігілізму із духу метафізики'' були 
перекладанням відповідальності та суперечать біблійній істини про свободу людини, яка не є рабом 
обставин і може їх здолати через покаяння, повернення до повної свободи, трансформацію себе і 
спільноти. Але для нашого аналізу, крім помилковості позиції діагностування моменту ''гріха Заходу'' в 
якомусь моменті історії, критично важлива різниця між Гайдеггерівським баченням історичної долі 
Європи і теологією історії Яннараса. За Гайдеггером, ніякого історичного ''золотого віку'' довершеної 
соціальності, гармонії особистості та спільноти, гармонії спільноти та природи не існувало. Для 
Яннараса така спільнота існувала у Візантії – хоча він не може навести жодних доказів на користь цієї 
надважливої тези: ''Космологія візантійських отців церкви як спосіб життя і спосіб використання світу 
передбачає певний тип культури: мистецтво, ремесло, техніку, економіку і політику, в яких було б 
можливо шанувати, вивчати і розуміти особистісний смисл світу, тим самим зберігаючи істину життя і 
слугуючи життю як істині і довершеності. Певною мірою така культура отримала історичне втілення в 
епосі, яка має назву візантійської та поствізантійської. Однак до нашого завдання не входить розгляд 
того, яким чином в межах візантійської культури мистецтво, техніка, економіка, політика, законодавство 
зуміли виразити основну життєву позицію православної космології, зберігаючи літургічне сприйняття 
світу і історії, світостворюючий зв’язок людини із створіннями, що виникає із того, що індивідуальна 
воля підкоряється космічній гармонії і мудрості'' [3: 186-187]. Як бачимо, сам Яннарас не надає ніяких 
доказів наявності у візантійській та поствізантійській цивілізації рис. У примітках він посилається на ряд 
історичних досліджень, однак, вони теж не містять обґрунтувань, тези про особливу гармонійну 
цивілізацію у Візантії. Навпаки, візантійські селяни з охотою переходили на сторону мусульманських 
завойовників через великі податки, корупцію у судах, переслідування релігійних меншин. Ніякими 
особливими досягненнями в областях техніки, економіки, права, політики Візантія не здобула собі слави. 
Будь-які ідеалізації візантійського минулого є такими ж безпідставними ідеологічними конструктами, як 
ідеалізація Русі у російських слов’янофілів. 

У книзі ''Свобода етосу'' Яннарас ідеалізує євхаристійні спільноти як острівці морального суспільства 
– Церкви [4: 189-203, 233-235]. Ці спільноти як комунікативні суспільства із безпосередніми відносинами 
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любові та святкування протиставляються західному суспільству технологічних маніпуляцій та 
експлуатації. Яннарас вважає, що модель відносин, встановлена в євхаристійних відносинах, може бути 
розповсюджена у постіндустріальному суспільстві та буде в ньому ефективною. Так само католики мали 
свого часу надію на уподібнення суспільства родині. Така надія, багато разів висловлена як у 
соціальному вченні, так і в ідеології християнської демократії, не привела до бажаних результатів. 
Навпаки, відродження патерналістичних настроїв виявилося небезпечним для Європи, і довелося як 
католицькій церкві, так і ідеологам християнської демократії робити посилений акцент на правах і 
гідності особистості. Яннарас вбачає небезпеку лише в західному індивідуалізмі, на який перекладає всю 
вину навіть за ГУЛАГ: технології західноєвропейських маніпуляцій та ідеології Заходу нібито породили 
весь російський імперіалізм та радянський тоталітаризм [4: 186]. Нечуттєвість Яннараса до очевидних 
огріхів православного менталітету пояснюється як раз його баченням євхаристійних спільнот як місця 
соціального подолання індивідуалізму і колективізму. Церковній етиці цих спільнот, що спирається на 
авторитет традиції, на думку Яннараса, протистоїть лише конвенційна етика сучасного суспільства [4: 8-
9]. Цікаво, що папа Венедикт XVI у своїй енцикліці ''Любов в істині'' розмірковує про шлях до 
суспільства любові не знизу, від ''родинних'' євхаристійних парафій, як у Яннараса [4: 201-203], а 
''зверху'': глобалізоване суспільство стає єдиним ''селом'', у якому ''інші'' вже безпосередньо наблизилися 
до особистості і євхаристійного подолання віддаленості. Відносини любові із ближніми стали єдиною 
альтернативою до безпосередніх відносин ворожнечі, породженої ідеологічними, націоналістичними, 
релігійними суперечностями. Яннарас не має такого бачення глобальної єдності як позитивної 
можливості для християнізованого суспільства у майбутньому. 

Сучасне глобалізоване суспільство для Яннараса є торжеством історичного матеріалізму в його 
капіталістичній формі, яка виграла конкуренцію у комуністичної форми такого ж матеріалізму. За 
Яннарасом, глобалізація є розповсюдженням історичного матеріалізму капіталістичного суспільства 
абсолютизованого споживацтва під виглядом завоювання світу ідеями лібералізму. Реальна влада у 
суспільстві сучасного капіталізму сконцентрована у руках транснаціональних корпорацій, і, відповідно, 
свобода виборів та політичних дискусій є лише видимістю без змісту. Суспільство глобалізованого 
капіталізму робить людину рабом споживацтва, і людина погоджується пожертвувати власною свободою, 
окрім вузького прошарку дійсних християн, які цінують власну ідентичність більше за примарний 
життєвий успіх у сьогоденні. Є лише єдина проблема, яка робить новий Єгипет глобалізованого 
споживацтва вразливим: неможливість для капіталізму подолати смерть. Саме смерть залишається 
серйозним викликом для сучасного капіталізму, який нейтралізував інші загрози власній моделі 
суспільства. Ця загроза – це смерть, яка перериває життя, сповнене споживацтва. Усі намагання подолати 
смерть за допомогою відволікання суспільної думки від смерті (модерн), нових народжень (традиції), 
нігілістичного заперечення значущості життя (постмодерн) не можуть задовольнити людину, яка не хоче 
помирати, має мрію про безсмертя, повноту життя. Ця мрія, це прагнення – сама суть життя людини, 
яскраво виражені риси як людяності взагалі, так і особистого способу життя. Ерос як екстаз людського 
відношення до іншого (ближнього) та Іншого (Бога) виявляється екстатичним прагненням до 
трансцендентного життя у вічності. Подолання замкнутості самості виявляється подоланням смертності та 
обмеженості людини. Яннарас пов’язує безсмертя Бога із свободою спілкування Трьох Особистостей від 
визначеності сутності Бога. Відповідно, і людина може бути безсмертною, коли подолає залежність 
екзистенції від людської природи, хоча ця екзистенція і є довершеним виразом як душевної, так і тілесної 
сторони людської сутності. Подолання відбувається чудесним чином, але людина може створити умови для 
можливості Божого чуда відносно особистостей. А саме: оживити церковні відносини, вернути через 
покаяння їм живість та екзистенційну напруженість любові. Життєвим цивілізаційним контекстом мало б 
стати повернення від пріоритету раціональності до пріоритету життєвого досвіду; від розуміння 
особистості як індивіда одного із множини таких самих суб’єктів правового і пізнавального відношення до 
тлумачення особистості як унікальної іпостасі-екзистенції; від повернення до розуміння істини як ''алетеї'', 
''відкритості'' буття назустріч особистості при подоланні ставлення до істини як логічної правильності, 
практичної доцільності та вдалості, які вимагали етики індивідуальних прав людини і споживацтва.  

В етиці Яннараса бачимо яскраво виражене гайдеггеріанство з його утопічними надіями на те, що на 
зміну модерній епосі раціональності та етики прийде нова епоха відновлення гармонійних відносин 
людина-суспільство-природа-Бог. Ми не можемо питати, чи є основи для надії на таке суспільство (вони 
були не лише у Гайдеггера чи Яннараса, але й папи Венедикта чи С. Б. Кримського). Для нас важливо 
констатувати, що саме бачення сучасного суспільства як стану аморального падіння і можливого 
церковно-центричного суспільства майбутнього як морально довершеного – це типова утопія, характерна 
для релігійних і пост-релігійних мислителів пізнього модерну. Особливо зазначимо той факт, що церква 
та відносини любові стають анонімним і колективним месією, який нібито уможливлює чудеса, які, 
однак, не спостерігаються при наявності ідеально організованих церковних спільнот та ідеальних 
відносин любові: найкращі святі християни продовжують помирати, хворіти, мають численні проблеми 
внутрішнього та зовнішнього характеру. Все це дозволяє нам зробити висновок, що у Яннараса власне 
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етика підмінена утопічною ідеологією. І вся критика гайдегеріанства за аморальність, яка стала 
знаменитою у викладі Г. Арендт і Е. Левінаса, може бути цілком вірно спрямована на Яннараса. 
Православний екзистенціалізм як напрямок зміг знову досягнути етичного мислення та дійсного 
обґрунтування етичного ставлення до іншого у книзі Йоана Зізіуласа ''Спілкування та інакшість'', аналіз 
якої буде продовженням наших студій. 

Висновки. Православна етика Яннараса намагається знайти власне підґрунтя у розвинутій 
теологічній теорії екзистенції, центром якої є екстатичне прагнення до любові та вічного життя. Яннарас 
гостро критикує західну цивілізацію, яка існує від середньовіччя і до сьогодення – за суперечність із 
самим влаштуванням людської екзистенції. Але власне етичних приписів Яннарас не виводить із основ 
своєї етики. На думку Яннараса, це було б раціоналістичним законництвом і такі приписи мали б 
конвенційний характер. Етичній поведінці може навчити лише досвід, а саме – досвід життя в 
євхаристійних спільнотах. Такий досвід є передчуттям можливого існування людства у стані ''царства 
Божого'', подолання всіх суспільних суперечностей і навіть виклику смерті. Такого роду теорія є 
утопічною за своїм характером і є підміною етики ідеологією за своєю суттю. 
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Дидковский А. А. Православная этика Х. Яннараса. 

В статье выявлено, что православная этика эпохи постмодернизма создает новую интерпретацию 
отношений ″Я-Ты″, ″Я-социум″, ″Я-Бог″. Основой для этического учения становится метафизическая 

персонология и теория общины как идеальной коммуникации. Православный экзистенциализм Х. 
Яннараса возник и развивается как творческое переосмысление патристической персональной мистики 

средствами современного экзистенциализма. 

Ключевые слова: экзистенция, модерн, постмодерн, община, коммуникация. 
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Didkivs'kyy A. A. Orthodox Ethics by Christos Yannaras. 

Orthodox ethics of postmodern era creates the new interpretation of relations "Me and You", "Society and Me", 
''God and Me". The basis for the ethical teachings is post-metaphysical theory of personality and community as 
the ideal communication. Orthodox existentialism by Christos Yannaras has arisen up and develops mostly as 

the creative reconsideration of the patristic personal mysticism by means of the modern existentialism. Sources, 
characteristics and consequences of Orthodox ethics by Ch. Yannaras are noteworthy because of their great 

influence on the theological discourse and official documents of Orthodox churches on many ethical issues. The 
Orthodox ethics by Ch. Yannaras searches the theological foundation in the developed theory of existence, the 

center of which is the ecstatic desire for love and eternal life. Ch. Yannaras considers the patristic Greek 
language, which has formed Christian doctrines about God and the Christian doctrine of the person, church, 
social reality, as the most appropriate regarding exemplary practices. Greek culture and biblical tradition in 
Greek patristics are not just the synthesis, but the goal of the development. However, Ch. Yannaras does not 

reveal actual ethical requirements from the foundation of his ethics. We can claim that the vision of the modern 
society as the immoral state of falling and possible church-centered society of the future as morally perfect is a 

typical utopia inherent to the thinkers of the late modernity. 

Key words: existence, modern, postmodern, community communication. 
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СТРАЖДЕННІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНО-
ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ XVI – XVII СТОЛІТЬ 

У статті проаналізовано концепт людської стражденності в контексті світоглядних позицій 
представників містико-аскетичної релігійно-філософської думки в Україні XVI – XVII століть (Івана 
Вишенського, старця Артемія, Іова Почаївського, Клірика Острозького, Ісайї Копинського). Особливу 

увагу зосереджено на ідейній близькості світоглядних позицій українських подвижників і святих отців, 
ісихастів, яка встановлена на основі їх розуміння онтологічної неспіввимірності Бога і людини, 

аскетичних шляхів і засобів духовної діяльності, християнських ідеалів обожнення, богоуподібнення, 
спасіння, наслідування Христа. Виявлено діалектичну єдність між есенційними та екзистенційними 

тенденціями щодо експлікації проблеми стражденності у релігійно-філософському дискурсі вказаних 
українських мислителів. 

Ключові слова: пристрасність, страждання, стражденність, боротьба з пристрастями, обожнення, 
спасіння, наслідування Бога. 

Актуальність дослідження. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими та практичними завданнями. Відстеження світоглядних тенденцій у творчості українських 
релігійних мислителів є одним із пріоритетних завдань у сучасному релігієзнавстві, обумовленим як 
об’єктивним поступом науки, так і соціокультурними потребами української нації у її самоствердженні та 
релігійно-духовній ідентифікації. Сучасні дослідники: В. Горський, М. Попович, П. Саух, А. Колодний, 
С. Йосипенко, Є. Харьковщенко, Л. Филипович, О. Саган, В. Климов, Ю. Чорноморець, Т. Чайка, 
І. Огородник, В. Огородник, Л. Карпінська, С. Бондар, Т. Целік, М. Кузьминська, С. Гуменюк, С. Снігур, 
Ю. Сватко та багато інших ствердили, що православ'я, яке кілька століть поспіль було і залишається 
вагомим чинником самоорганізації українства, є не лише доктриною та культом, але й цілісною системою 
філософських поглядів. У зв'язку з цим значного зацікавлення здобувають світоглядні проблеми, зокрема 
конституювання ідеї стражденності у православній думці України XVI – XVII ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходячи до аналізу запропонованої тематики, необхідно 
звернутися до визначення провідних світоглядних позицій тогочасного філософування, у 
парадигмальному просторі якого дослідники переважно вбачають панівний вплив реформаційної та 
ренесансно-гуманістичної ідеології (В. Нічик, П. Кралюк, І. Захара, М. Кашуба, Я. Стратій, В. Литвинов), 
для якої характерними є риси арістотелізму, раціорозмірності, антропоцентризму. Однак надзвичайної 
виразності здобуває й інша позиція, що постулює традиціоналістський ухил світосприйняття мислителів 
кінця XVI – середини XVII ст., адже, за словами С. Гуменюк, "смислотворчим осередком для них було 
християнське православне подвижництво" [1: 16], а точніше, візантійська святоотецька й ісихастська 
аскетична традиція, якій також були притаманні антропологічні погляди, але містико-аскетичні. У цьому 
зв'язку більш важливими стають ірраціональні, апофатичні, містичні й екзистенційно-діалектичні тенденції 
українського релігійно-філософського дискурсу. 

Зокрема, сучасний дослідник І. Бичко вважає, що екзистенційні мотиви є загалом "домінуючими в 
творчості українських мислителів XV – XVII ст. (полемісти, діячі братських шкіл, викладачі Києво-
Могилянського колегіуму)" [2: 37]. Думку про екзистенційну зорієнтованість української філософії як 
провідну рису української світоглядної ментальності (від Іларіона до Г. Сковороди і П. Юркевича) 
поділяють також В. Горський, Т. Чайка, А. Бичко, Ю. Шабанова та ін. В контексті багатьох досліджень 
цих та інших авторів виявлялись характерні риси й концептуальні засади українського філософського 
дискурсу, а також стверджувався зв'язок української філософської думки зі святоотецькою традицією (у 
тому числі з ісихазмом). Однак в полі філософського пошуку тема людської стражденності не виділялася 
із загалу філософських проблем, а тому цілісного осмислення не здобула. 

Відтак, метою дослідження є аналіз концептуальних підходів до осмислення проблеми стражденності в 
творчості представників містико-аскетичного напрямку релігійної полеміки кінця XVI – середини XVII ст.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто зазначити, що проблема стражденності має власну 
історію формування у релігійно-філософській традиції, окремі аспекти якої висвітлювались в працях 
мислителів XIX – XX століть: О. Хомякова, М. Лосського, В. Лосського, В. Зеньковського, 
Г. Флоровського, С. Булгакова, М. Бердяєва, С. Франка, І. Ільїна, Б. Вишеславцева, Х. Яннараса, 
Софронія (Сахарова), І. Зізіуласа, А. Позідіса. В них уміщено міркування з приводу онтологічних, 
сутнісних та екзистенційних аспектів гріха, пристрасті, страждання, скорботи, туги, смерті та ін. 
філософських конструктів цієї проблеми. 
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філософській думці XVI – XVII століть 

З-поміж вказаних авторів саме Г. Флоровський застосовував поняття стражденності в контексті 
осмислення христологічного аспекту святоотецької спадщини (Максима Сповідника, Іоанна Дамаскіна) й 
витлумачував його на основі співвіднесення пристрасності зі сутнісними властивостями людини (душі, 
тіла, духу) [3: 220;245], в результаті чого стражденність у формах страждання, скорботи, страху постає 
сутнісною ознакою людського єства (вираженням його уразливості, немічності, смертності), а також 
принципом і способом людського буття (на підставі актуальної гріховності). Тобто джерела східної 
патристичної філософії є фундаментальним підґрунтям до експлікації сутнісного та екзистенційного 
модусів проблеми стражденності у Г. Флоровського. 

Серед представників містико-аскетичного напрямку української релігійно-філософської традиції 
заслуговує уваги творчість І. Вишенського. Будучи сповідником києворуських і греко-візантійських 
цінностей, І. Вишенський тримається традиційних для православної Церкви поглядів і полемічно відстоює 
їх. Цьогосвітній вимір стражденності вказує лише на потойбічні трансцендентні цінності, – переконаний 
містик, тому навчає терпінню і радуванню будь-яким її проявам заради спасіння: "Сего ради готовитися 
крѣпко находящая бѣды и скорби терпѣти и не унывати православным подобает" ("Книжка") [4: 111]. 
Згідно святоотецького та ісихастського вчення (Діонісія Ареопагіта, Іоанна Дамаскіна, Ісаака Сіріна), у 
творі "Послання до Домнікії" він вважає за необхідне зцілення від пристрастей і досягнення 
безпристрасності, адже це є змістом "тѣсного пути" спасіння, викладеним у "науці благочестя" (тобто у 
православ'ї), яку ставить понад філософію чи будь-яку іншу світську науку. Пристрасть розуміється ним 
ознакою ветхості людини, тобто в її становищі після успадкування першородного гріха. Тому 
пристрасність є перепоною навіть у тлумаченні Святого Письма й головною причиною появи єретичних 
думок і учень. Спосіб життя, в якому відсутні потуги боротьби з пристрастями, не схвалює: "да страждет 
страсть возлюбивый", тим самим підкреслюючи особисту відповідальність людини за вибір, й постулює 
існуючий причинно-наслідковий зв’язок між пристрастю і стражданнями. 

Антонімічні пари "благо чесне" – "хитрісне", "неправе" – "правовірне", "просте" – "мудрісне", 
"законне" – "своєвільне", вживані мислителем покликані полемічно ствердити достотність православної 
віри на противагу хибності "латинського мудрування". Стражденність розуміється ним невід’ємним 
змістом християнського благочесного життя, сахатися чого недостойно й душезгубно, тому з приводу 
існуючої у латинян ідеї чистилища (для очищення від гріхів) іронізує: "а у нас, дурное Руси, чистца по 
смерти немаш, только в терпѣливом страдании и покаянии прежде умертия" [4: 164]. Та сама іронія 
наявна в творі "Зачапка мудрого латынника з глупым русином", в якому полеміст підкреслює 
необхідність перетерплювання страждання, через що здобувається сила духу [4: 171]. 

В усій його творчості стверджується однозначна перевага духовного над світським, християнських 
чеснот над світськими, вшановується досвід євангельських праведників, грецьких отців Церкви й 
ісихастів (Симеона Богоприємця, Миколи Мирлікійського, Григорія Богослова, Василя Великого, Іоанна 
Золотоустого, Іоанна Ліствичника, Симеона Нового Богослова, Григорія Синаїта), від яких сприймає 
спосіб православного життя як подвиг з його метою не тільки наслідування і уподібнення Христу, а й – 
що найголовніше – обожнення. 

Тісний зв'язок із святоотецькою спадщиною зберігав преподобний Іов Почаєвський, про що свідчать 
чимало його повчань, зібраних у збірнику "Бджола Почаївська". Зокрема, у повчанні "О терпении и 
благопохвалении и да не тако зело плачемся о умерших" преподобний Іов наслідує Іоанна Золотоустого, 
відтворюючи його думки, винесені в назву цього повчання і доповнює їх власними роздумами на цю тему. 
Преподобний підкреслює суєту дочасного земного життя, неминучість смерті, але націлює читача на 
розважливість, формуючи правильне відношення до дійсності, в якості чого пропонує терпіння із 
вдячністю та усвідомлення діючої щодо всього волі Божої, аби упередити зайвий жаль і відчай з приводу 
смерті близьких, адже жалкувати варто не за тими, хто відійшов до Бога, а за тими, хто зазнає смерті 
духовної ще за життя на землі [5: 602]. З повчання Іова Почаївського "Об отречении от мира и о духовном 
совершенстве" помітно, наскільки високим розумівся щабель духовної досконалості, досягати якого 
вважалось суворою необхідністю як іноку, так і мирянину, практично без різниці між ними, без суттєвого 
послаблення для останнього: "усе нарівні з іноком предписано йому робити, – і у всякому випадку для 
нього не є безпечним переступ усіх заповідей", – застерігає преподобний [5: 592]. Обираючи за зразок 
повчання Іоанна Золотоустого, преподобний наслідує святого у його неперевершеному ревносному вмінні 
повчати і направляти свою паству на шлях спасіння, тому й сам добирає найпереконливіших слів, щоб 
донести найважливіше і найкорисніше, зокрема, нагадує про реальність страшної геєнської муки, від якої 
неможливо ні звільнитися чи послабити її, ані отримати втішення чи співчуття (з історії про багатого і про 
Лазаря) [5: 598]. Нагадування про існування посмертних страждань для грішників свідчать про його 
намагання донести читачеві есхатологічний зміст людської стражденності.  

Зразком ірраціоналістичної, містичної тенденції у філософуванні є проповідь того ж таки "тісного 
шляху" спасіння учасника релігійної полеміки в Україні російського старця Артемія ("Посланія старца 
Артемія, XVI века"), в якій автор відстоює чернечий спосіб життя з його принципами духовного ділання 
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– подвижництва й наслідування святих отців. Згідно східної ісихастської традиції (в особах Григорія 
Нісського, Ісаака Сіріна), автор не применшує статус людини перед Богом, називаючи її створеною за 
образом Божим і тому безпристрасною, що повинно означати її безсмертність. В своєму розумінні 
природи пристрастей старець Артемій, який був авторитетним богословом в колі українських мислителів 
XVI – XVII ст., займає нейтралітет, витлумачуючи пристрасті як загалом притаманні людському єству 
від природи ("естествомъ въ насъ ревность на добродѣтели"), що дією свободної волі в людині 
перетворюються в джерело зла й гріха [6: 1204], а тому не позбавляє людину відповідальності за них.  

Властива усьому давньоукраїнському любомудрію ідея наслідування Христа, проявляється також в старця 
Артемія у вигляді схвалення чернечого способу життя, приклад якому подав сам Господь, відходячи в 
пустелю для молитви, – вважає він [6: 1259]. Тому особливо шанованими є у автора аскетизм безлюдництва й 
безмовності. Відтак, стражденність втілюється в способі життя за принципами подвижницьких засобів 
духовного ділання: посту, молитовної ісихії, покаянного плачу, боротьби з пристрасністю. 

Даючи загальну характеристику світоглядних позицій представників української духовної культури 
кінця XVI – початку XVII ст., дослідники (В. Нічик, В. Горський) справедливо відмічають наявність у 
них ідеї "несумірності" Бога і світу, яка вважається провідною світоглядною тенденцією поряд із 
витікаючою з неї ідеєю "втечі від світу", а також акцентується їх негативне сприйняття навколишньої 
дійсності, "града земного" [7: 203]. Але тут варто зробити заувагу з приводу абсолютизації цієї позиції, 
адже ідея "несумірності" Бога і світу відбиває утверджуваний ще ранньохристиянськими мислителями й 
святими отцями сутнісний характер взаємозв'язку між Богом і людиною до і після її гріхопадіння. Саме 
ця ідея стає відправною точкою православного дискурсу, що зосереджується на подальшій розробці 
шляхів, заходів і засобів подолання цього сутнісного онтологічного протиріччя (різновидів 
подвижництва з його способами духовної діяльності). Тому "втеча від світу" розумілась українськими 
книжниками в світлі ісихастського вчення щодо неспіввимірності Бога і світу (людини), а отже як 
аскетичний засіб подолання цієї суперечності.  

Відхід зі світу в святоотецькій традиції здійснювався з метою усамітнення для боротьби з 
пристрастями й отримання можливості практикувати Ісусову молитву в безмовності (ісихії), яка навчає 
любові до Бога і ближнього, що цілокупно становить значну частину аскетичного подвигу. Зі слів 
старця-нестяжателя Артемія, необхідністю є "бѣжаніе отъ вещей же и человѣкъ, да съблюдемъ предѣлы, 
еже къ Богу послушанія обѣщаніа нашего" [6: 1258], тобто це виконання чернечих обітниць. Іншими 
словами, "втеча від світу" – це духовний труд, подвиг, різновидами якого є відлюдництво, стовпництво, 
затворництво і т. д. Необхідно також сказати, що чимало подвижників, досягнувши певного ступеня 
святості, поверталися до соціального служіння людям, назустріч світові, що відображає практика 
старецтва (афонського, оптинського, молдавського, українського тощо) як духовного наставництва. 
Знаними в Україні старцями були Іван Вишенський, Ісайя Копинський, Артемій (Вологодський), Паїсій 
(Величковський). Тобто, в українському подвижництві, здійснюваному за зразком ісихастського, існує 
виважена урівноважена позиція стосовно внутрішнього і зовнішнього служіння Богові й людям. 

Фактично представники містико-аскетичного напрямку української філософської думки від початку 
скеровують свої мисленнєві зусилля не на спекуляції з приводу онтологічного протиріччя, 
"несумірності" між Богом і людиною, а на обґрунтуванні достотного шляху єднання з Богом – 
обожнення, що розумілось не лише ідеально: як досягнення мети, а й екзистенційно: як дійсний спосіб 
християнського життя, що інтенційно виявляється через діалектичну взаємодію сутнісного й 
екзистенційного виявів стражденності.  

Православ’я як мірило богоугодності – такою є одна з провідних ідей листа Клірика Острозького 
("Отвѣт (отписъ) Клирика Острожскаго Ипатію Потею"), написаного в тій самій традиції, метою якої 
було ствердження правовірності "старожитної віри", скріплення авторитету Святого Письма й отців 
Церкви, вшанування пам’яті святих преподобних східного православ’я у часи полемічної боротьби з 
унією. У темі стражденності, підпорядкованій ідеї духовного вивищення православ’я, Клірик Острозький 
алегорично описує антиномічне походження цієї проблеми: "насіння" Боже й "насіння" вороже – це 
пристрасті в людському єстві, які від природи є добрими, але спотворені дияволом [8: 384]. 

Знаковою постаттю для української релігійно-філософської думки XVII ст. в її полемічному 
ствердженні православної віри як релігії та віросповідання, заснованого на східній святоотецькій 
традиції та відродженому візантійському ісихазмі, був митрополит Ісайя Копинський, вихованець 
Острозької школи, бувший чернець Києво-Печерської Лаври. Твір Ісайї Копинського "Алфавіт 
духовний", – як свідчить М. Грушевський, – був найпопулярнішою книгою в київському осередку XVII 
ст., до речі, помилково приписуваний Димитрію Туптало, який лише передруковував його без посилання 
на автора [9: 539]. Ідея пізнання Бога шляхом пізнання сотвореного світу, що трансформувалась у 
ісихастів у містичне богопізнання, тобто аскетичне самопізнання й самозаглиблення, властива Ісайї 
Копинському, який керується усіма принципами ісихастського духовного ділання, наставляючи в них 
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свого читача. Це, передусім, очищення від пристрастей, просвітлення ума, неприйняття світської 
мудрості й філософії як єретичних умозрінь.  

Митрополит продовжує дидактичну "проповідь" тісного євангельського шляху, виступає апологетом 
подвижництва як досконалого способу до єднання в Бозі й пояснює роль різноманітних утисків, скорбот 
і печалей в житті християнина, визначаючи їх, передусім, як засоби задля зцілення і очищення душі від 
гріха, підкреслюючи некорисність благоденства, захоплення земними благами. "Праведні завжди 
знаходяться в скорботі, а грішні в радості"; "Всі святі все життя своє провадили в скорботі і печалях, в 
стражданні, терпінні і гонінні. Чи ти один хочеш бути без усякого страждання і печалі?", – читаємо в 
"Алфавіті духовному" [10: 222]. Отже, ідея стражденності належить до морально-релігійного досвіду, 
входить в контекст морально-дидактичної тематики.  

Не зайвим буде згадати також про українську метафізичну (філософсько-релігійну) поезію сер. XVII 
століття, яка наснажена ідеєю преображення стражденності у морально-значущі християнські чесноти. 
Цікавими є анонімні релігійно-філософські молитовні й напучувальні вірші, які розкривають перед нами 
зміст глибоких релігійних почуттів українця, рефлексивно спроектованих у поетичній насназі. Зримим є 
критичне занепокоєння власною гріховністю, відчуття нечистоти сердечної, обтяженості нею і безсилля 
перед "морем пристрастей" у перипетіях "житейських плаваній" й повсякчасне покладання непохитної надії 
людини на Бога у своїх життєвих бідах і скорботах та очікування від Нього втішення і напоумлення: "В 
бѣдах ты мнѣ отрада, в скорбєх ты утѣха, утекшій к тебѣ, назад не йду без успѣха" [11: 31]. Повсякчасне 
пильне звіряння свого життя із православними істинами спонукає автора вірша "Бесѣда человѣка с Богом" 
до верифікації своїх поглядів шляхом імпровізованої розмови з Богом засобами духовних істин, вміщених у 
молитовному правилі. Для автора важливо переконатись у правоті власного розуміння способу спасіння 
християнина, тому він підкреслює, що терпеливе знесення страждань є ознакою наслідування людиною 
Бога, а тому невід’ємне у справі спасіння: "Не подобаєт же ли и тобі страдати по мнѣ, взирая на мя, труд за 
труд воздати?", – причому не в знак віддання боргу Богові за Його безневинні страждання за людей, а в 
знак любові до Нього, яку варто виховувати в собі трудом страждань з поміччю Божої благодаті: 
"Труждайся, пости, не спи, рыдай, не лѣнися, хощеши ли спастися – до трудов потщися" [11: 34]. Відтак, 
засобами наслідування Бога тут також є всілякі прояви стражденності. 

Висновки. Таким чином, концептуальні підходи до розуміння проблеми стражденності виявляються 
в ідеї тісного шляху, змістом якої є боротьба з пристрастями й терпіння всіляких проявів стражденності 
(скорботи, страждання, мук), що мисляться як засоби спасіння, а також в ідеях наслідування Бога, 
богоуподібнення й обожнення, які цілком суголосні святоотецьким і візантійсько-болгарським духовним 
ідеалам. Саме в цій світоглядній траєкторії, на нашу думку, переважно визначається ідея людської 
стражденності, репрезентована в творчості представників містико-аскетичного напрямку в філософській 
думці кінця XVI – початку XVII ст. (Іван Вишенський, старець Артемій, Іов Почаївський, Клірик 
Острозький, Ісайя Копинський). 

Сутнісне прилучення до Бога, згідно святоотецького й ісихастського вчень, а також містико-
аскетичних поглядів українських книжників, можливе як обожнення, що досягається містико-аскетичним 
шляхом, який передбачає боротьбу з пристрастями та преображення проявів стражденності (як наслідків 
гріхопадінь) у християнські чесноти, що уможливлює містичне богоспоглядання. Відтак, есенційний 
(сутнісний) вимір стражденності у міркуваннях українських любомудрів сумісний з їх уявленнями про 
досягнення високих духовних цілей й фактично утілюється у домінуючій світоглядній позиції стосовно 
необхідності боротьби з пристрастями, преображення пристрасності у доброчесність, а з нею і 
преображення всієї людини. Екзистенційний вимір стражденності в творчості письменників-полемістів 
та поетів цієї доби оприявлений уявленнями про спосіб духовного життя подвижника як актуальне 
обожнення, богоуподібнення, наслідування Христа тощо у його безперервності (з'єднанні прижиттєвих 
духовних зусиль із посмертним існуванням). 

Отже, у формуванні світоглядної ідеї стражденності людського буття полемісти XVI – XVII ст. 
опиралися на представників східної патристики й візантійсько-болгарського ісихазму, експлікуючи вслід 
за ними головні прояви стражденності (пристрасть, гріх, страждання) крізь призму діалектичної єдності 
есенційного (сутнісного) й екзистенційного модусів у духовній діяльності. Наявність ідеї стражденності 
в такому тлумаченні у православному дискурсі цієї доби опосередковано доводить "традиційний" 
характер українського філософування вказаного періоду, міцним фундаментом якого залишалися 
православні святоотецькі й ісихастські джерела. 
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Шадюк Т. А. Страдательность как доминанта духовной деятельности в украинской религиозно-
философской мысли XVI – XVII веков. 

В статье проанализирован концепт человеческой страдательности в контексте мировоззренческих 
позиций представителей мистико-аскетической религиозно-философской мысли в Украине XVI –XVII 

веков (Ивана Вышенского, старца Артемия, Иова Почаевского, Клирика Острожского, Исайи 
Копинского). Особое внимание сосредоточено на идейной близости мировоззренческих позиций 

украинских подвижников и святых отцов, исихастов, которая установлена на основании их понимания 
онтологической несоизмеримости Бога и человека, аскетических путей и средств духовной 

деятельности, христианских идеалов обожения, богоподобия, спасения, подражания Христу. Выявлено 
диалектическое единство между эссенциальными и экзистенциальными тенденциями по экспликации 
проблемы страдательности в религиозно-философском дискурсе указанных украинских мыслителей. 

Ключевые слова: страстность, страдания, страдательность, борьба со страстями, обожение, 
спасение, подражание Богу. 

Shadiuk T. A. Sufferability as the Dominant of the Spiritual Activity in the Ukrainian Religious and 
Philosophical Thought of the XVI – XVII Centuries. 

Tracking trends in philosophical works by Ukrainian religious thinkers is one of the priorities in modern 
religious studies, which is defined as the objective progress of science and socio-cultural needs of the 

Ukrainian nation in its self-assertion, religious and spiritual identity. The research is conducted on the basis 
of works of representatives of the mystical ascetic religious and philosophical thought in Ukraine of the XVI – 
XVII centuries (Joann Vyshensky, old man Artemiy, Jov Pochaevsky, Cleric Ostrozhsky, Isaia Kopynsky). In 

order to clarify conceptual approaches to understanding problems of sufferability in the works of these 
thinkers, hermeneutic and analytical methods are applied that allow to find appropriate semantic 

connotations and reflect the problem of sufferability in its relationship with the mystical and ascetic activities. 
Conceptual approaches of understanding the problem of sufferability are closely revealed in the way, the 

essence of which is the fight against passions and patience in various manifestations of sufferability (sorrow, 
suffering, anguish), which are thought as the means of salvation, and the ideas of God inheritance, deification 

and adoration. The dialectical unity between essential and existential tendencies on the explication of 
sufferability problems in the religious and philosophical discourse of mentioned Ukrainian thinkers is 

discovered. The essential dimension of sufferability of Ukrainian scribes' reasoning appears consistent with 
their beliefs about achieving the high spiritual purpose of the mystical and ascetic activity that involves 

fighting with passion and the transformation of the manifestations of sufferability into the Christian virtue. 
The existential dimension is revealed according to the way of understanding the spiritual life of the ascetic as 

the actual adoration, deification, following Christ, in its continuity. 

Key words: passion, suffering, sufferability, fighting passions, adoration, salvation, God inheritance. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК КЛЮЧОВА ПАРАДИГМА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ 

У статті подано характеристику компетентнісного підходу як ключової сучасної парадигми 
удосконалення підготовки професійних кадрів. На основі історико-педагогічного аналізу виділено етапи 
його інтеграції у освітній простір. У контексті загальної характеристики наголошено на потенціалі 

компетентнісного підходу як системоутворювального чинника для поєднання мотиваційно-когнітивних 
та поведінкових компонентів структури особистості, а также формування професійно значущих 

якостей особистості, що у комплексі забезпечує підвищення рівня соціальної успішності майбутнього 
фахівця, його конкурентоспроможність на європейському ринку праці, особистісне самовираження, 

саморозвиток, самореалізацію. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, парадигма, удосконалення, професійні кадри. 

На сучасному етапі державотворення система освіти поставлена в умови, коли, з одного боку, 
необхідно зберегти попередні напрацювання вітчизняної освітньої системи, з іншого, – її необхідно 
зробити гнучкою та адаптивною, такою, яка б, задовольняючи потреби та інтереси особистості, 
відповідала запитам економіки, ринку праці, залишалася одним із ведучих факторів суспільного 
розвитку. Тому метою сучасної професійної освіти є не тільки навчити діяти, оволодіти професійною 
кваліфікацією, але й у більш широкому розумінні набути "компетентність, яка дає можливість знаходити 
вихід у будь-яких ситуаціях та працювати в групі" [1: 37]. Тобто в умовах ринкової економіки, яка 
вимагає швидкого входження молодого спеціаліста в професію, віддають перевагу не тільки високому 
рівню професійної кваліфікації фахівця, але й певним професійно значущим якостям особистості, що 
підвищують рівень його соціальної успішності, конкурентоспроможності на європейському ринку праці, 
відповідальності за результати професійної діяльності, особистісного самовираження, саморозвитку, 
самореалізації, а дослідники, відповідно, все частіше наголошують на необхідності поєднання 
мотиваційно-когнітивних та поведінкових компонентів структури особистості у ході обґрунтування 
моделі майбутнього фахівця. 

Теоретичні висновки останніх десятиріч засвідчують, що підґрунтям для забезпечення нової 
парадигми професійної підготовки фахівців є компетентнісний підхід. Обґрунтовуючи його значення у 
одній з найбільш відомих програм, де беруть участь університети всіх країн Євросоюзу – проекті 
"Надбудова освітніх структур", пріоритетним напрямом співпраці у галузі освіти європейські аналітики 
визначають чітке структурування загальних та спеціальних компетенцій випускників першого та другого 
циклів (рівнів) навчання – бакалаврів та магістрів. На їх думку, перевагами компетентнісного підходу є 
те, що він дозволяє зберігати гнучкість та автономію в архітектурі навчального плану, чим забезпечує 
якість освіти як підґрунтя майбутньої професійної діяльності [1: 37]. 

Значну увагу вивченню проблеми компетентнісного підходу в підготовці фахівця в останні роки було 
приділено В. І. Байденко, А. А. Вербицьким, І. О. Зимньою, І. Ф. Ісаєвим, Д. А. Івановим, 
А. Г. Кириловим, Н. А. Селезньовою, Ю. Г. Татуром, В. Д. Шадриковим та ін. У статті подамо 
характеристику компетентнісного підходу як ключової сучасної парадигми удосконалення підготовки 
професійних кадрів.  

Як зазначає І. О. Зимня, орієнтована на компетенції освіта (освіта, заснована на компетенціях: competent-
based education – CBE) формувалася в Америці у загальному контексті запропонованого Н. Хомським у 
1965 р. (Массачусетський університет) поняття "компетенція" стосовно теорії мови та трансформованої 
граматики (лінгвістична або мовна компетенція), що ґрунтувалося на знаннях, інтелектуально і особистісно 
обумовленому досвіді соціально-професійної життєдіяльності людини [2; 3: 8; 4: 2]. 

Але, відповідно до словника Merriam-Webster, перші згадки терміну "компетенція" відносяться до 
1605 р. У той же час, І. О. Зимня стверджує, що поняття компетентності пов'язане ще з ім'ям Арістотеля, 
який вивчав "можливості стану людини, що позначається грецьким "atere" – сила, яка так розвивалася і 
вдосконалювалася, що ставала характерною рисою особистості" [3: 15; 5]. 
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На початку XX століття поняття компетентності широко використовується в побуті та літературі. Так, 
"Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке" (1907 р.), визначає 
компетенцію як "достатню обізнаність, необхідну для того, щоб вирішувати питання у відомій області й 
висловлювати ґрунтовні судження з приводу певного кола явищ" [6], "Словарь иностранных слов" 
1933 р. дає визначення компетенції як кола повноважень певної установи або особи [7: 867]. 

Однак в освітньому середовищі поняття "компетентність" і "компетенція" отримали своє поширення 
лише в 60-70-х роках XX століття як результат інтенсивного розвитку економічних процесів (нових 
економічних стосунків, створення нових підприємств) та науково-технічного процесу. Відповідно, аналіз 
досліджень, проведених у межах зазначеної проблеми (Р. Уайт, Дж. Рамен, В. І. Байденко, Н. 
В. Кузьміна, А. К. Маркова, А. В. Хуторськой та ін.), дозволив умовно виділити три етапи становлення 
компетентнісного підходу у освіті. 

Перший етап (1960-1970 рр.) характеризується введенням у науковий обіг категорії "компетенція". 
Деякі дослідники вважають, що цей факт пов'язаний із запуском СРСР штучного супутника Землі у 
1957 році, у наслідок чого з’явилася різка критика системи американської освіти, відповіддю на яку й 
стало започаткування нової освітньої парадигми. А вже у 1959 році Р. Уайт у роботі "Motivation 
reconsidered: The concept of competence" ("Перегляд поняття мотивації: концепція компетентності") [8] 
уперше наповнює поняття компетентність особистісним змістом, чим створює передумови розмежування 
понять компетенція і компетентність.  

У 1965 році М. Хомський вводить поняття "компетенції" в теорію мови, а мовну компетенцію 
(competence) семантично протиставляє "вживанню мови" (performance) у контексті своєрідного 
протиставлення "мови" та "слова" [4: 2]. З цього часу в руслі трансформаційної граматики та теорії 
навчання мовам розпочинається дослідження різних видів мовної компетенції, вводиться поняття 
"комунікативної компетентності" (Д. Хаймс) [9], а на підставі ідей М. Хомського, висловлених у праці 
"Аспекти теорії синтаксису", в 70-ті роки минулого століття в Америці здійснюється перехід до 
компетентнісно орієнтованої освіти [4: 2].  

Фактично саме у 1960-1970 роках уводяться у науковий обіг категорії "компетентність" і 
"компетенція", закладається розуміння їх сутнісної характеристики, створюються передумови 
розведення зазначених термінів, з'являється нове поняття "комунікативна компетентність". 

Другий етап відносять до 1970-1990 рр. Загалом він характеризується використанням категорій 
компетенція і компетентність не тільки у теорії та практиці навчання мови (особливо рідної), але й у 
сфері управління та менеджменту, в навчанні спілкуванню; розробляється зміст поняття "соціальні 
компетенції / компетентності". 

Так, у 1984 році з'являється робота Джона Равена "Компетентність у сучасному суспільстві", де автор 
не тільки наводить розгорнуте визначення компетентності, але й викладає своє бачення природи 
компетентності, виділяє види компетентностей та здійснює їх класифікацію. Компетентність трактується 
Дж. Равеном як життєвий успіх у соціально значущій галузі [10: 253]. Він окреслює 39 видів 
компетентностей, які ототожнює з "мотивованими здібностями". Серед них: здатність до самоосвіти, 
самоконтроль, критичне мислення, готовність до вирішення складних проблем, впевненість у собі, 
наполегливість, здатність до спільної роботи, персональна відповідальність та ін. [10: 253, 281-296]. 
Зазначену роботу вважають базовою для розробки проблеми компетентнісного підходу в освіті для 
дослідників усього світу, в тому числі й на пострадянському просторі. 

Тому, третій етап вивчення компетентності як наукової категорії галузі освіти, який розпочався в 
90-ті роки минулого століття, пов'язують з дослідженнями А. К. Маркової (1993, 1996), в яких у 
загальному контексті психології праці стає предметом спеціального всебічного розгляду професійна 
компетентність [11]. У 1990 році виходять роботи Н. В. Кузьміної та Л. А. Петровської, де 
компетентність розглядається як "властивість особистості". Розробкою проблеми компетентності в цей 
час займаються Л. П. Алексєєва, Л. М. Мітіна та ін. Поняття компетентності у наукових доробках 
зазначеного періоду нерозривно пов’язане з поняттям професіоналізму. 

У цей же час відбувається утвердження компетентнісного підходу на світовій арені, а у матеріалах 
ЮНЕСКО наводиться коло компетенцій, які розглядаються як бажаний результат освіти [Реформы и 
развитие высшего образования: Программный документ ЮНЕСКО, 1995; Доклад международной 
комиссии по образованию, представленный для ЮНЕСО, "Образование: сокрытое сокровище", 
ЮНЕСКО, 1997].  

Прообразом сучасних уявлень щодо змістової інтерпретації компетентнісного підходу вважаються ідеї 
загального й особистісного розвитку, сформульовані в контексті психолого-педагогічних концепцій 
розвивальної та особистісно-орієнтованої освіти. У цьому зв'язку компетенції розглядаються як 
наскрізні, поза-, над- і метапредметні утворення, які інтегрують як традиційні знання, так і різного роду 
узагальнені інтелектуальні, комунікативні, креативні, методологічні, світоглядні та інші вміння [12]. 

Базову концепцію компетентнісного підіходу, услід за Н. Хомським, В. Худмахер 
(Mr. Walo Hudmacher) визначає, характеризуючи поняття компетенції. На його думку, воно, включене у 
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ряд таких понять, як "уміння", "компетентність", "здібність", "майстерність", саме за змістом 
залишається невизначеним чітко. Водночас підкреслює науковець, всі дослідники погоджуються з тим, 
що поняття "компетенція" ближче до понятійного поля "знаю як", ніж до поля "знаю, що" [13]. 

У 1984 р. англійський учений Дж. Равен констатував, що компетентнісний підхід має розглядатися на 
стику педагогічної та психологічної наук. Саме Дж. Равен запропонував першу систематизацію 
компетентнісного підходу за наступними ознаками: формування компетентності на різних вікових етапах 
розвитку людини; умови, необхідні для формування та розвитку компетентності. Спираючись на 
сформульовані тези, дослідник розглядає різні види компетентності: когнітивні (визначення перешкод на 
шляху досягнення цілей), афективні (задоволення від роботи) і вольові (наполегливість, рішучість, воля) 
[10: 27-41]. 

Широкого ж застосування компетентнісний підхід у Великобританії набув з 1995 року. У цей час 
чітко виділяються ключові компетенції – key skills, серцевинні (активні) компетенції – core skills, основні 
компетенції – base skills. За такого підходу ключові компетенції діляться на дві групи: комунікаційні 
(обчислювальні навички, робота з інформаційними технологіями) і базові – компетенції широкого 
профілю (робота в групі, вміння приймати рішення тощо). 

Сьогодні у Великобританії стандарт освіти не фіксує знаннєві досягнення учнів, як це прийнято на 
пострадянському просторі, а визначає позитивний вектор розвитку учнів. Відповідно, виділяються різні рівні 
їх підготовки. В ідеалі на вищому рівні випускник повинен вміти вибудовувати стратегію діяльності, 
оперативно вирішувати проблеми (ці дві перші вимоги стосуються не тільки професійної діяльності, але й 
повсякденного життя), управляти колегами і підтримувати їх мотивацію на ефективну роботу [14]. 

У США особлива увага приділяється компетентності у галузі нових інформаційних технологій. 
Освітня політика цієї країни у межах зазначеної проблеми орієнтована на те, що в умовах постійно 
зростаючого обсягу інформації, способів її доставки людині актуалізується вміння відбирати, аналізувати 
і використовувати різноманітні, часто суперечливі дані. Особливої уваги набуває проблема розробки 
"моделі компетентного робітника", що розглядається як та частина спектру індивідуально-психологічних 
якостей, яку становлять самостійність, дисциплінованість, комунікабельність, потреба у саморозвитку. 

Переорієнтація системи освіти на компетентнісний підхід в останні роки відбувається й у Німеччині 
та Австрії. Основним шляхом розв’язання поставленого завдання у цих країнах є впровадження 
програми EVA, за якою особлива увага приділяється трансформації форм навчання з метою формування 
ключових компетенцій (у німецькомовних країнах – ключові кваліфікації) через: проектне навчання, 
збільшення академічних свобод учнів, поетапне навчання в рамках тижневого плану. Зміна форм 
навчання припускає посилення ролі викладача в педагогічному процесі, підвищення ініціативи та 
активності учнів [14]. 

Відповідно до "Оперативного переліку робіт і професій" у Франції працівник повинен мати певний 
набір різних технологічних базових та супутних компетенцій, що забезпечують виконання конкретної 
діяльності [15: 6-7]. 

В Японії вирішальне значення надають не професійним знанням, а характеру та людським якостям. У 
співбесіді необхідно показати уміння співпрацювати з людьми, здатність вписатися у психологічний 
клімат компанії, приймати її систему цінностей, старанність у виконанні професійних дій та доручень. 
Пріоритет віддають професійній спрямованості як підґрунтю кваліфікації фахівця [16]. 

Аналіз розвитку компетентнісного підходу в країнах Євросоюзу, США, Японії показав, що в 
розвинених країнах компетентнісний підхід розглядають як побудову траєкторії освітнього процесу з 
позицій розвитку особистості через мотивацію її саморозвитку, а його впровадження найбільшою 
мірою пов'язують з вимогами, що пред'являються до випускників систем загальної та професійної 
освіти самою особистістю, роботодавцем, державою, соціумом загалом. 

У вітчизняній педагогіці традиційно навчальні досягнення тих, хто навчається, виражалися поняттями 
"знання", "вміння" і "навички" як такі. В якості терміна на вітчизняному ґрунті поняття компетентність 
починає використовуватися для опису кінцевого результату навчання тільки в останній чверті минулого 
століття в роботах Н. В. Кузьміної [17: 87-90], А. К. Маркової [11], Л. А. Петровської [18] та ін. У цей час 
у дослідженнях уже не просто йдеться про компетентність у різних сферах людської життєдіяльності 
(педагогічна компетентність, комунікативна, інформаційна), але й в кожній з них виділяються різні її 
види [19: 19]. 

На сучасному етапі модернізації системи освіти розвиток компетентнісного підходу у країнах 
пострадянського простору відбувається в руслі загальносвітових тенденцій, що визначені Болонською 
декларацією та цілим рядом міжнародних документів, що регламентують міжнародну співпрацю у галузі 
освіти та відзначають, що проста трансляція знань, умінь і навичок уже недостатня для підготовки 
кваліфікованого спеціаліста [20: 23-29.]. 
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Сидорчук Н. Г. Компетентностный подход как ключевая парадигма усовершенствования 
подготовки профессиональных кадров. 

В статье представлена характеристика компетентностного подхода как ключевой современной 
парадигмы усовершенствования подготовки профессиональных кадров. На основе историко-

педагогического анализа выделены этапы его интеграции в образовательное пространство. В 
контексте общей характеристики акцентировано внимание на потенциале компетентностного 

подхода как системообразующего фактора для мотивационно-когнитивных и поведенческих 
компонентов структуры личности, а также формирования профессионально значимых качеств 

личности, что в комплексе обеспечивает повышение уровня социальной успешности будущего 
профессионала, его конкурентоспособность на европейском рынке труда, личностное самовыражение, 

саморазвитие, самореализацию. 

Ключевые слова: компетентностный подход, парадигма, усовершенствование,  
профессиональные кадры. 

Sydorchuk N. G. The Competence Approach as the Key Paradigm of Improving the Professional  
Personnel’s Preparation. 

The paper presents the description of the competence approach as the key paradigm of the professional training 
modern improvement. On the basis of the historical and pedagogical analysis the stages of its integration into 

the educational space are highlighted. In the context of the general characteristics the potential of the 
competence-based approach as the backbone factor for the motivational and cognitive and behavioral 

components of the personal structure, as well as the formation of personal professional significant qualities, 
which in the combination provides the greater social success of future professional, his/her competitiveness in 

the European labor market, personal self-expression, self-development, self-realization, are emphasized. 

Key words: competence approach, paradigm, improvement, professional personnel. 

 

30 



 

УДК 377.134:0041 
О. С. Березюк, 

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

elenpul@mail.ru 

ФОРМУВАННЯ ЕТНОДИДАКТИЧНИХ ЗНАНЬ В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

В статті розглянуто проблему формування етнодидактичних знань в молоді, яка навчається. 
Проаналізовано сутність етнодидактики як складової етнопедагогіки, визначено педагогічні умови 

формування етнодидактичних знань, головні принципи формування етнодидактичних знань та 
закономірності їх трансформації у сучасному педагогічному процесі. Звернено увагу на засоби 

підвищення ефективності етнодидактичних знань, вимоги їх формування, класифікацію та етапи 
впровадження в сучасний освітній процес. 

Ключові слова: народна педагогіка, етнопедагогіка, етнодидактика, етнодидактичні знання, зміст 
освіти, педагогічний процес. 

В умовах глобальних та кардинальних змін в ідеології суспільства, в суспільному житті в цілому, і в 
системі освіти зокрема по-новому сприймаються не лише цілі освіти, а й самі знання, принципи їх 
побудови та технологія застосування. 

У будь-яку історичну епоху, в кожному суспільстві накопичення особистістю певних знань зумовлене 
соціально-культурними, соціальними-психологічними, соціально-педагогічними особливостями життя 
народу. Зокрема, соціально-педагогічний вимір соціалізації особистості представлений, насамперед, 
взаємозв’язком педагогічного процесу з суспільними ідеалами освіченості, що забезпечує становлення 
соціальних якостей, знань, вмінь, навичок особистості, її життєвої, соціокультурної компетентності загалом.  

Зміст освіти є важливим чинником формування базової культури особистості. Підготовка 
майбутнього фахівця, готового до реалізації життєво творчої та культуротворчої місії, передбачає знання 
не лише фахові, а й культурологічні, народознавчі. Тому народна педагогіка, українська етнопедагогіка, 
її складова етнодидактика, є тією ланкою, яка об’єднує сучасні інноваційні процеси в змісті освіти з 
етнічними цінностями, етнічними педагогічними традиціями. Невипадково в освітньому процесі вищої 
школи серед принципів оновлення сучасної навчально-виховної системи фігурують принципи 
народності, культуровідповідності, інноваційності в поєднанні з традиційністю, диференціації навчання 
та виховання та ін.  

Тому метою нашої статті є обґрунтувати роль формування етнодидактичних знань в сучасному 
педагогічному процесі. 

Етнопедагогіка як навчальна дисципліна ставить перед собою завдання – сформувати в молоді 
національну духовність, світогляд, характер, формування системи етнопедагогічних знань в єдності із 
знаннями історії народу, його культури, етнографії, народознавства, формування умінь своєчасно 
актуалізувати етнопедагогічні знання та професіонально використовувати їх в роботі з дітьми та 
молоддю, забезпечення умов для спостереженню етнопедагогічних явищ, систематизації й аналізу 
фактичного матеріалу з етнопедагогіки [1; 2]. 

Аналізуючи закономірності трансформації сучасної національної освіти в її історичній перспективі, 
О. Я. Савченко виділяє основні шляхи її реформування, найскладніші з яких пов’язані саме з утвердженням 
етнокультурного вектору. А це, в першу чергу, передбачає систематизацію й узагальнення ідей народної 
педагогіки, розробку поняттєвого апарату етнопедагогіки, звертання до етнодидактики тощо [3]. 

Ми розглядаємо структуру етнопедагогіки з позиції трактування її основ Н. В. Лисенко, 
М. Г. Стельмаховичем, Є. І. Сявавко, Ю. Д. Руденком, Р. В. Скульським, В. Г. Струманським, 
М. А. Хайруддновим, а саме виділяємо такі структурні компоненти: народну фамілологію, народне 
дитинознавство, батьківську педагогіку та народну педагогічну деонтологію, народну дидактику 
(етнодидактику). Вчені в наукових працях використовують як термін "народна дидактика", так і 
"етнодидактика". 

"Народна дидактика – це та частина народної педагогіки, яка відображає здобутки певного народу в 
галузі освіти та навчання, що виражається в поглядах на принципи, зміст, методи навчання та втілення в 
народній освітній практиці форм і методів озброєння підростаючих поколінь знаннями, уміннями й 
навичками, розвитку їхніх пізнавальних сил і здібностей" [4: 225]. 

Етнодидактика як складова народної педагогіки відображає погляди певного етносу на знання та їх роль в 
житті людини, на школу, книгу, вчителя, природу, навколишнє середовище, стосунки між людьми тощо.  

Коло знань, які охоплює етнодидактика, широке. В "Українському педагогічному словнику" 
С. У. Гончаренко зазначає: "Джерелами народної педагогіки є твори фольклору з педагогічним змістом і 
спрямуванням, етнографічні матеріали, народні виховні традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні 
свята, досвід сімейного виховання тощо" [5: 226]. 
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Є. І. Сявавко стверджує, що саме народні знання утворюють цілісну складну етнодидактичну 
систему, яка має свої принципи, методи, засоби, форми [6: 43]. 

Етнодидактика за О. О. Вишневським відрізняється автономністю й природовідповідністю [7: 14], а її 
знання мають колективний характер творення, в якій відсутня чітка наукова термінологія, поряд з 
цінними, корисними знаннями можуть траплятися й нечуттєві, спотворені свідомостю тощо. 

Сучасні дидакти В. А. Ситаров, В. В. Краєвський, О. В. Хуторськой та інші виділяють такі три 
аспекти реформування освіти – гуманістичний, гуманітарний та культурологічний [8; 9]. 

Перший аспект можна визначити як збільшення в системі освіти знань про людину, людство і 
людяність народознавчої та українознавчої основи, виділення цього у всіх навчальних предметах. 

Другий аспект – нове якісне викладання гуманітарних предметів, застосування особистісно 
зорієнтованого підходу, завдяки якому навчання стає вихованням, чуттєвим та емоційним, використання 
в процесі навчання фольклору, традицій, педагогіки народного календаря тощо. 

Третій аспект – викладання всіх предметів як певної частини загальнолюдської культури, формування 
емоційно-ціннісної сфери особистості, формування творчої особистості на основі поєднання різних 
освітніх галузей, формування соціокультурної компетентності в дітей та молоді [8].  

Етнодидактика ґрунтується на таких провідних принципах, як народність, культуровідповідність, 
гуманістичний характер навчання. Тому система всіх етнодидактичних знань має не просто гуманістичну 
спрямованість, а й культурологічну, гуманітарну і відповідає всім вимогам сучасної освіти. 

Етнодидактика на всіх етапах свого розвитку звертає увагу саме на зв'язок знань, умінь, навичок з 
народною практикою, народною практикою, з фольклорним вихованням, народною деонтологію, з 
використанням народних знань для провідних галузей народного господарства. 

Свій, цілком оригінальний підхід виявив К. Д. Ушинський у трактуванні проблеми формування 
етнодидактичних знань. Він вчив розрізняти педагогіку в широкому розумінні серед знань потрібних або 
корисних для педагога і педагогіку у вузькому розумінні як зібрання наук, спрямованих до однієї мети, і 
педагогіку у вузькому розумінні як теорію мистецтва, виведеного з цих наук. К. Д. Ушинський вважав, 
що основою етнодидактики (хоча сам термін він і не вживав, а все узагальнював в народну педагогіку) є 
принцип народності, який ґрунтується на навчанні дітей рідною мовою, і будь-який освітній заклад 
повинен бути побудований на національних засадах [10: 193].  

В багатьох своїх працях учений активно використовував джерела етнодидактики: фольклор, 
етнографію, історію рідного краю, народознавство та ін. Лише в "Рідному слові" видатний педагог 
використав понад 500 прислів’їв, приказок, народних казок, пісень, скоромовок та ін. Казку 
К. Д. Ушинський назвав першою і блискучою спробою сформувати основи всіх знань [11]. 

Етнодидактичні знання на кожному етапі суспільного буття залежать від рівня розвитку науки та 
економіки, специфіки системи народної освіти певної країни, відведеної на освіту часу, теоретичного та 
практичного значення окремих галузей науки в загальній системі людських знань, виконання завдань 
суспільства й держави в галузі політики, економіки й виховання (соціального замовлення для системи 
народної освіти), рівня культурного розвитку тощо. 

Тому велику роль тут відіграють ті народні знання, які мають культурологічну спрямованість. Адже 
педагогічна модель людської культури подається через призму певного соціального досвіду особистості. 

Тому формувати знання та вміння в етнодидактиці – означає вчити молодь їх філософському 
осмисленню, вчити розкривати внутрішні зв’язки та відносини між об’єктами реального світу, спонукати 
молодь до самостійного пошуку знань. В етнодидактиці, яка через упорядкування й узагальнення знань 
та вмінь за певними ознаками (критеріями) емпіричного матеріалу, забезпечується моделювання 
процесів і явищ етнопедагогічної культури шляхом ігнорування їхніми окремими специфічними рисами. 
Наближеність етнодидактики до етнографії та етнології цілком логічно зумовлює доцільність 
використання їхніх методологічних прийомів. 

У дослідженнях вітчизняних учених Н. В. Лисенко, В. В. Кононенка, Л. В. Масол, Р. В. Скульського, 
М. Г. Стельмаховича, О. В. Сухомлинської та інших доводиться багатофакторність впливу 
етнодидактики на зміст сучасної освіти, визначається її особливе місце в стандартах освіти, 
розробляються нові психолого-педагогічні моделі формування особистості на засадах синтезу 
загальнолюдських та етнокультурних цінностей тощо [6]. 

Так, певну інформацію про народні знання, здобуті емпіричним шляхом зусиллями багатьох 
поколінь, можна дати при вивченні математики – про народну математику, географії та астрономії – про 
народну метереологію, при фізичному вихованні – про народну медичну й дитячу субкультури, тощо. 
Але, як зазначає видатний український педагог Софія Русова, основою формування всіх 
етнодидактичних знань є рідна мова. За словами Софії Русової, мова як того, хто навчає, і того, хто 
навчиться повинна бути простою, ясною, але водночас мусить бути й образною, барвистою, естетично 
збагаченою. Педагог вважає, що в національній школі діти мають вивчати й стародавню мову свого 
народу та діалекти, в яких ховається дух народу, філологічна сутність мови – її образність, краса, її 
місцевий фольклор [12: 169]. 
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Відповідно до етнопедагогічних, етнодидактичних концепцій знання будуються на таких основних 
структурних компонентах: досвід і як фіксований результат знання; досвід способів діяльності – уміння; 
досвід творчості – поява нового; емоційно-ціннісні стосунки – особистісні орієнтації. Тому на зміст 
етнодидактичних знань впливають об’єктивні (потреби суспільства щодо людини, науки й техніки, що 
супроводжуються появою нових ідей, теорій та докорінними змінами в технологіях) та суб’єктивні 
чинники (політика панівних сил суспільства, методологічні позиції учених, система освіти, розвиток 
культури, історико-педагогічні надбання тощо). 

Процес модернізації змісту етнодидактичних знань є еволюційним, ґрунтується на врахуванні 
позитивного досвіду народу й водночас передбачає істотні зміни, які зумовлені сучасними тенденціями 
суспільства. Це й якісне оновлення етнодидактики відповідно до пріоритетних цілей освіти, які 
сформульовані світовим освітнім співтовариством (Міжнародним бюро освіти). Вони охоплюють 
цілісний розвиток особистості через забезпечення зростання її розумового, етичного, естетичного 
потенціалу; підготовку до праці, формування активної ролі в економічному та громадському житті 
суспільства, поява успішної діяльності в умовах швидких змін технологій та мультикультурного 
суспільства; розвиток навичок наукового мислення, критичного осмислення дійсності та навичок 
вирішення проблемних ситуацій [13]. 

Сучасна дидактика тісно пов’язана з філософією, психологією, анатомією, фізіологією, гігієною 
людини, кібернетикою та із іншими науками, а етнодидактика в основному ґрунтується на 
соціокультурних соціально-психологічних знаннях певного етносу. 

Тому в контексті пріоритетних цілей освіти можна визначити такі головні засоби підвищення 
ефективності етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі: 

– забезпечення випереджаючого розвитку всієї системи освіти, її спрямованості на проблеми 
майбутньої постіндустріальної цивілізації; формування безперервної системи освіти з урахуванням її 
народознавчого характеру;  

– активізація гуманного та творчого потенціалу в освіті, створення передумов для всебічного 
розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на 
особистісно орієнтовані педагогічні технології з врахуванням менталітету певного етносу, національної 
психології, національного характеру; 

– формування комунікативних навичок, уміння співпрацювати в колективі з формуванням певних 
емоційно-ціннісних орієнтацій з надбаннями деонтології; 

– запровадження гуманістично орієнтованих методів інноваційного та розвивального навчання на 
основі використання перспективних інформаційних технологій із урахуванням певного емпіричного 
досвіду народу, держави загалом, і національних меншин зокрема; 

О. Я. Савченко виділяє такі основні етапи формування етнодидактичних знань. Це визначення етапу 
етнокультурного виміру як домінуючого в системі наукової дидактики. Другий етап – українознавча, 
народознавча основа змісту галузей знань, де враховано прогресивний вітчизняний й світовий досвід. На 
третьому етапі переходу етнодидактичних знань в сучасні дидактичні знання виникає потреба 
реалізувати компетентнісний підхід у визначенні цілей освіти [3]. 

На кожному етапі формування етнодидактичних знань повинно бути створення цілісних основ для 
фундаментальних знань, які полягають в зміні співвідношення між прагматичним та загальнокультурним 
компонентами освіти. Пріоритетними мають стати проблеми розвитку загальної культури людини, 
формування в неї наукових форм системного мислення, креативності та інше. 

Це передбачає поглиблене вивчення фундаментальних законів природи й суспільства, створення 
принципово нових навчальних курсів, зорієнтованих на розвиток цілісних уявлень про наукову картину 
світу. В педагогічному процесі постійно відбувається реалізація тріади "виховання – навчання – освіта", 
елементи якої взаємопов’язані і є основою для формування наукового світогляду людства, головне в 
якому – усвідомлення необхідності збереження оптимальних умов для життя. 

Сучасні дидактичні знання побудовані на системі переходу від концепції підтримуючого до концепції 
випереджаючого навчання, орієнтованого на майбутнє – такі умови життя й майбутньої діяльності 
молоді. Тому головну увагу в педагогічному процесі слід звертати на розвиток творчих можливостей 
особистості, на її здібності до самостійних дій в умовах невизначеності, на набуття нових знань та 
навичок, освоєння сучасних методів отримання, накопичення, класифікації знань. Важлива умова 
реалізації засвоєння етнодидактичних знань – тісний зв’язок з наукою, "вмонтованість" знань в сучасну 
систему наукових досліджень [9]. 

Системний характер етнодидактичних знань дозволив вченому В. І. Струманському запропонувати їх 
дві класифікації. На основі соціально-психологічних критеріїв учений виокремлює такі знання: 
культурологічні (знання про звичаї, традиції, свята, символи, атрибути певного епосу), духовні знання 
(мова, фольклор, знання народної моралі, правил етикету), практично-дійові знання, які формуються 
через вміння (праця, ігри, педагогіка народного календаря) та на основі психологічного критерію педагог 
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виділяє фольклорно-етичні та предметні (народна медицина, народна техніка, народна філософія, 
народна математика тощо) [7]. 

Така класифікація дозволяє виробити певні умови формування етнодидактичних знань в сучасній 
дидактиці. Це відбувається на основі дотримання по-перше, українознавчої спрямованості дидактики, 
тобто забезпечення вивчення української мови та літератури, історії та географії України тощо, 
використання українознавчого аспекту в інших навчальних дисциплінах. По-друге, врахування 
особливостей етнодидактики сприяє адаптації молоді в самостійному житті, цілеспрямованому 
використанню її потенціалу як для самореалізації у професійному й особистому плані, так і в інтересах 
суспільства, держави. По-третє, спрямованість особистості в освітньому процесі на самостійне 
отримання, аналіз та застосування навчальної інформації. Це знизить питому вагу готової інформації, 
сприятиме загальному культурному розвитку особистості. По-четверте, включення етнодидактичних 
знань в сучасну систему освіти сприяє формуванню наукового світогляду, критичному мисленню, 
розкриттю ролі людини в пізнанні природи, суспільства, культури тощо. 

Методологічною основою формування етнодидактичних знань в молоді є загальнолюдські, духовні та 
національні цінності, сконцентрованість на актуальних інтересах особистості, фундаменталізація, 
науковість й системність, цінність знань соціального становлення людини, гуманізація й демократизація 
самої освіти, ідеї полікультурності, взаємоповаги між націями й народами.  

У "Концепції розвитку загальної середньої освіти" зазначається: "Зміст освіти оновлюється цілісно з 
урахуванням таких пріоритетів: створення передумов для осилення різнобічного розвитку і саморозвитку 
особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно-орієнтовані педагогічні 
технології; формування особистісних якостей громадянина – патріота України; забезпечення життєвої, 
соціальної, комунікативної компетентності особистості; посилення практично-діяльнісної й творчої 
складових у змісті всіх освітніх галузей; гуманітаризації освіти (особливо в природознавчій і 
технологічних галузях); комплексної реалізації оздоровчої функції освіти; приведення обсягу і 
складності змісту у відповідність з віковими можливостями особистості, перспективами їхнього 
розвитку; забезпечення профільного навчання, генералізації та інтеграції знань на основі 
фундаментальних ідей, законів науки; перерозподілу змісту між ступенями навчання, зняття 
перевантаження;забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння між базовим 
компонентом освіти" [13]. 

Як бачимо, проблеми етнопедагогіки, етнодидактики, етнокультури лише на перший погляд є добре 
розробленими та використаними, позаяк дійсно за останні десятиліття мовно-літературним, історичним, 
етнографічним, релігійним аспектам в освіті приділялась значна увага. Але основний вектор зусиль у 
процесі нової парадигми освіти має реалізуватися у річищі міждисциплінарного зв’язку з необхідністю 
посилення у змісті освіти місця і ролі етнодидактики, етнокультури в умовах полікультурного та 
поліетнічного суспільств [7]. 

Для цього потрібно створення в суспільстві атмосфери загальнодержавного, всенародного сприяння 
зв’язку етнодидактики та сучасної дидактики, неухильної турботи про примноження інтелектуального та 
духовного потенціалу нації, активізація зусиль для виведення освіти на рівень досягнень сучасної 
цивілізації, залучення до її розвитку державних, громадських, приватних інституцій, сім’ї, самого 
громадянина. Потрібно також звернути увагу на: подолання проявів девальвації загальнолюдських 
гуманістичних цінностей та національного нігілізму, відірваності освіти від національних джерел; 
забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-
виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; відхід від засад 
авторитарної педагогіки, підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та 
загальнокультурного рівня; формування нових економічних засад системи освіти, створення належної 
матеріально-технічної бази; реорганізація існуючих та створення навчально-виховних закладів нового 
типу, регіональних центрів та експериментальних майданчиків.  

Застосування етнокультурологічного підходу на теренах освіти дасть змогу врахувати взаємодію 
соціального й особистісного, оперувати не лише поняттями "знання", "уміння", "навички", а дедалі 
більше дбати про набуття особистістю етнокультурної, зокрема етноетичної, етноестетичної, 
етногосподарської компетентності, яка характеризує важливий аспект полідисциплінарного бачення 
самої структури етнодидактичних знань. 
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Березюк Е. С. Формирование этнодидактических знаний в современном педагогическом процессе. 

В статье рассматривается проблема формирования этнодидактических знаний у молодежи, 
которая учится. Проанализирована сущность этнодидактики как составляющей этнопедагогики, 
определены педагогические условия формирования этнодидактических знаний, главные принципы 
формирования этнодидактических знаний и закономерности их трансформации в современном 

педагогическом процессе. Обращено внимание на способы повышения эффективности 
этнодидактических знаний, требования их формирования, классификацию и этапы внедрения в 

современный образовательный процесс. 

Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, этнодидактика, этнодидактические знания, 
содержание образования, педагогический процесс. 

Berezyuk E. S. The Formation of Ethnic Didactic Knowledge in the Modern Pedagogical Process. 

The research deals with the problem of forming the ethnic didactic knowledge of young people who study. The 
research analyzes Ethnodidactics as the essential part of Ethnopedagogics, the pedagogical conditions increase 
the efficiency of forming the ethnic didactic knowledge. We should mention the problem of the ethnopedagogical, 
etnodidactic and ethnic culture at first glance is well developed and used. In education much attention is paid to 
linguistic and literary, historical, ethnographic and religious aspects. The materials of the research are based on 

the scientific literature of the ethnopedagogical school, works of famous Ukrainian educators, modern 

 35 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Педагогічні науки 

investigations in Didactics. The main attention is given to the scientific literature where such notion as 
"Ethnodidactics" is analyzed. The article highlights three main approaches in the modern education. These 

approaches are actively used by ethnodidactical knowledge: humanist, humanitarian and cultural. The source of 
Ethnopedagogics contains people’s knowledge, native language, ethnography, countrystudying, practical 

experience, housekeeping, etc. On the basis of this we figure out three main stages in forming the 
ethnodidactical knowledge: ethnocultural study is major in the society, countrystudying is the fundamental field 

of the knowledge, the transition of the ethnodidactical knowledge in the modern didactical knowledge on the 
background of the professional approach in the determination of educational aims. The conclusions are made 
and give the opportunity to consider the interaction of social and personal factors on the modern pedagogical 

process, to care about the youth’s ethnocultural preparation. The use of the ethnocultural approach in the 
education will allow operating not only the concepts of knowledge, abilities, skills, and increasing the worry 

about finding a person of the ethnocultural competence in particular, that characterizes the important aspect of 
the field of the disciplinary ethnodidactical knowledge. 

Key words: ethnocultural preparation, ethnocultural competence, ethnodidactical knowledge, Ethnodidactics, 
modern didactical knowledge, pedagogical conditions. 
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РОЗВИТОК УМІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ В УМОВАХ ПРОХОДЖЕННЯ 
НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті розкрито розвиток умінь професійно-педагогічної етики в умовах проходження наскрізної 
практики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. Наскрізна практика передбачає такі види 
практик: навчальна (ознайомча педагогічна) практика; виробнича (комплексна з фаху) практика; 

виробнича (науково-педагогічна) практика. При плануванні наскрізної практики необхідно враховувати, 
що стихійного розвитку умінь з професійно-педагогічної етики не відбувається. Потрібна 

цілеспрямована підготовка, спеціально організована діяльність для розвитку цих умінь. 

Ключові слова: професійно-педагогічна етика, наскрізна практика, уміння, спеціальні дисципліни, 
педагогічна взаємодія, моральний вибір. 

Постановка проблеми. Сучасна система вищої професійно-педагогічної освіти актуалізує і 
формулює постановку нових вимог до професійної підготовки педагогів, які повинні володіти високим 
рівнем загальнокультурної та професійної компетентності, бути здатними до функціональної адаптації у 
різних сферах педагогічної діяльності, готовими самостійно проектувати і реалізовувати освітні 
програми різного рівня і спрямованості, планування та реалізації полісуб’єктних та суб’єкт-об’єктних 
відносин, керуючись при цьому такими вищими цінностями, як моральність, толерантність, 
креативність, гуманізм, мобільність на ринку праці, гнучкість в плануванні та організації усіх видів 
професійної діяльності. Одним із кардинальних засобів, сполучення теоретичних інновацій та їхнього 
прикладного втілення є педагогічна практика. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та виховання етичної культури, 
моральної саморегуляції, моральних якостей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки 
знаходимо в працях Н. Молодиченко, Л. Москальової, І. Пальшкової, О. Пономаренко, Н. Сопнєвої, 
Л. Хоружої. Приділяли увагу вітчизняні науковці і формуванню професійно-етичних якостей майбутніх 
фахівців (А. Болдова, Вербівський, В. Діуліна, О. Камінська, Д. Коваленко, Н. Костриця, О. Кривошеєва, 
О. Лапузіна, Н. Тимченко). 

В той же час, розвитку умінь професійно-педагогічної етики майбутніх викладачів спеціальних 
дисциплін в умовах проходження наскрізної практики приділялось мало уваги. 

Мета статті – розкрити розвиток умінь професійно-педагогічної етики в умовах проходження 
наскрізної практики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний підхід до педагогічної практики заснований на реалізації 
ідей гуманізації і гуманітаризації, коли метою і сенсом навчального процесу є розвиток і саморозвиток 
індивідуальності, самоактуалізація особистості студента. Такий підхід здійснюється не через навчання 
запропонованими знаннями, уміннями і навичками, а в процесі навчальної діяльності, ядром якої є 
розвиток і саморозвиток індивідуальних здібностей кожного. Навчальну діяльність студентів необхідно 
організувати як процес вирішення науково-практичних проблем, що дозволяють кожному студенту 
здійснювати саморозвиток, самопізнання, рефлексію особистісно-діяльнісної самореалізації. При такому 
підході в педагогічній практиці основним суб’єктом є студент. Ключовим стає вирішення студентом 
професійно-педагогічних проблем, так як головним є сам студент, зміни в його досвіді, розвитку його 
професійно-педагогічної етики. 

Перехід від традиційної моделі навчання до інноваційної в силу цілого ряду обставин протікає 
повільно через розв’язання суперечностей і проблем, які можливо вирішити при гуманістичному підході. 
Перерахуємо ці проблеми:  

– слабкий взаємозв’язок між теоретичною підготовкою студентів і їх діяльністю у період педагогічної 
практики;  

– протиріччя між уявленнями студентів про сучасні підходи до організації навчально-виховного 
процесу і реальним станом педагогічної практики;  

– недостатній зв’язок між навчальною діяльністю студентів у процесі педагогічної практики та 
навчально-дослідницькою та науково-дослідною роботою;  

– недостатнє використання потенціалу практики для розвитку творчих здібностей студентів, прояву і 
розвитку їх індивідуальності;  

– неузгодженість дій методистів, педагогів, психологів, організаторів педпрактики в освітніх 
навчальних закладах;  
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– вимогами суспільства до професійно-педагогічної етики науково-педагогічних працівників та 
недостатнім розвитком етичних умінь в студентів – майбутніх викладачів;  

– відсутність єдиних вимог до змісту і обсягу роботи, що виконується студентами, критеріїв оцінки 
результатів діяльності практикантів. 

Уміння – здатність людини виконувати певні дії під час здійснення тієї чи іншої діяльності на основі 
відповідних знань. Уміння поділяються за видами [1]: 

Предметно-практичні – уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у просторі, зміни їх форми 
тощо. Головну роль у регулюванні предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що 
відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування робочими 
рухами відповідно до властивостей об'єкта та завдань діяльності. 

Предметно-розумові – уміння щодо виконання операцій із розумовими образами предметів. Ці дії 
вимагають наявності розвиненої системи уявлень і здатності до розумових дій (наприклад, аналіз, 
класифікація, узагальнення, порівняння тощо). 

Знаково-практичні – уміння щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами. 
Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по карті, одержання інформації від пристроїв тощо. 

Знаково-розумові – уміння щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими системами. 
Наприклад, дії, що є необхідні для виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють 
вирішувати широке коло задач в узагальненому вигляді. 

В дослідженні розглянуто розвиток умінь професійно-педагогічної етики фахівців у галузі знань 1801 
"Специфічні категорії" спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" в умовах проходження 
наскрізної практики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. 

Наскрізна програма практики – це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, 
зміст і послідовність проведення практик, підбиття їх підсумків, містить рекомендації щодо видів, форм і 
методів контролю якості підготовки (рівень знань, умінь і навичок), які студенти мають отримувати під 
час проходження кожного виду практики. Зміст наскрізної програми практики включає програми всіх 
етапів практичного навчання (навчальні та виробничі практики).  

Зміст наскрізної програми практик відповідає "Положенню про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 
1993 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35 [2].  

Наскрізна програма практики розроблена для підготовки фахівців з галузі знань 1801 "Специфічні 
категорії" спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" і відображає систему практичної 
підготовки майбутнього фахівця. На основі наскрізної програми практики відповідні структурні 
підрозділи кафедри розробляють робочі програми відповідних видів практик. 

У навчальному плані підготовки фахівця спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" 
передбачено такі види практик: навчальна (ознайомча педагогічна) практика (2-й семестр, 30 год. / 
1 кредит, 1 тиждень); виробнича (комплексна з фаху) практика (2-й семестр, 216 год. / 6 кредитів, 3 
тижні); виробнича (науково-педагогічна) практика (2-й семестр, 144 год. / 4 кредити, 2 тижні). 

Базами практики для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010021 "Педагогіка вищої 
школи" є Бережанський агротехнічний інститут, Ніжинський агротехнічний інститут, Бердичівський 
педагогічний коледж, Бобровицький коледж економіки та менеджменту, Ірпінський економічний 
коледж, Лубенський лісотехнічний коледж, Немішаївський агротехнічний коледж. 

Основними обов’язками студентів є набуття на практиці необхідних професійних знань, умінь та 
навичок, що передбачено робочими програмами навчальних та виробничих практик. Основними 
обов’язками керівників практик від університету є ефективна організація практичного навчання 
студентів з метою формування у майбутніх фахівців професійних знань, умінь та навичок. 

Мета практики виходить із необхідності підготовки фахівця, придатного до виконання виробничих 
функцій відповідно до посад магістра (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції 
задач діяльності (згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики та професійної програми фахівця за 
спеціальністю 8.18010021 "Педагогіка вищої школи". Кожній задачі відповідає система умінь, які 
допомагають у вирішенні цієї типової задачі діяльності.  

Загальною метою практики у професійній підготовці фахівців із спеціальності 8.18010021 "Педагогіка 
вищої школи" є формування системи умінь вирішувати типові задачі діяльності при здійсненні певних 
виробничих функцій, що передбачають:  

– відвідування навчальних занять; 
– аналіз навчальних занять за орієнтовною схемою; 
– вивчення технології підготовки та проведення виховних заходів; 
– моделювання виховних заходів; 
– ознайомлення із структурою діяльності НУБіП України та основними завданнями його 

територіальних центрів; 
– ознайомлення із роботою деканату, педагогічного кабінету та кафедр педагогічного факультету; 
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– ознайомлення із структурою та основними напрямами діяльності Науково-методичного центру 
аграрної освіти; 

– роботу над загальними рекомендаціями та вимогами до складання планів виховної роботи на 
навчальний рік; 

– здійснення культурно-виховної роботи; 
– поглиблення і закріплення знань з методик навчання спеціальних дисциплін та дисциплін за 

напрямком базової підготовки, вироблення уміння застосовувати їх на практиці; 
– формування умінь та навичок самостійного планування, організації методичної роботи в умовах 

вищого аграрного навчального закладу; 
– розробку навчально-методичного забезпечення з дисциплін професійної та практичної підготовки; 
– участь у плануванні, організації та проведенні практичного навчання (за напрямом базової 

підготовки); 
– формування у студентів критичної самооцінки, творчого аналізу виробничих ситуацій, прагнення до 

постійного вдосконалення рівня знань із спеціальності та методики навчальної роботи; 
– формування професійно значущих якостей викладача вищої школи; 
– закріплення, розширення та поглиблення теоретичних педагогічних знань магістрантів; 
– підготовку магістрантами презентацій до першого розділу магістерського дослідження; 
– аналіз робочих навчальних програм із дисциплін, вивчення та узагальнення документації з проблем 

магістерської роботи; 
– написання та оформлення тез за темою магістерського дослідження; 
– написання та оформлення наукової статті за темою магістерської роботи; 
– розробку методики констатувального дослідження магістерської роботи. 
Уміння визначається як здатність особистості до ефективного виконання розподіленої діяльності на основі 

наявних знань у змінених або нових умовах. Уміння характеризується, насамперед, здатністю за допомогою 
знань осмислювати наявну інформацію, складати план досягнення мети, регулювати і контролювати процес 
діяльності. Уміння включає і використовує всі пов’язані з цим навички особистості [3: 7]. 

Узагальненими вміннями з професійно-педагогічної етики є: розуміння студентами наукових основ 
професійно-педагогічної етики і здійснення практики етики педагогічної взаємодії, самостійне 
визначення раціональної послідовності рефлексії та реалізації морального вибору. Студент, володіючи 
узагальненими вміннями з професійно-педагогічної етики, може використовувати їх при вирішенні 
широкого кола завдань як майбутній викладач спеціальних дисциплін, не тільки в рамках одного 
предмета, а й на заняттях з інших навчальних дисциплін, а також у практичній та суспільній діяльності.  

При плануванні наскрізної практики необхідно враховувати, що стихійного розвитку умінь з 
професійно-педагогічної етики не відбувається. Потрібна цілеспрямована підготовка, спеціально 
організована діяльність.  

Розвиток узагальнених умінь з професійно-педагогічної етики здійснюється за такими етапами:  
1. Розвиток умінь загальнолюдської етики, що базуються на вищих моральних цінностях 

(відбувається як в повсякденному житті, так і під час усіх видів практик). 
2. Розвиток знань і умінь ділового спілкування і службового етикету, що підпорядковують собі всі 

види професійних взаємин "по вертикалі" і "по горизонталі" (відбувається під час усіх видів практик).  
3. Розвиток умінь з професійно-педагогічної етики, в яких проявляється специфіка саме педагогічної 

праці (відбувається в основному під час виробничої (комплексної з фаху) практики та виробничої 
(науково-педагогічної) практики).  

4. Розвиток умінь з наукової етики, в яких проявляється специфіка праці науково-педагогічного 
працівника (відбувається в основному під час виробничої (науково-педагогічної) практики). 

Висновки. Під час проходження наскрізної практики майбутні викладачі спеціальних дисциплін 
розвивають такі професійно-педагогічно етичні уміння: застосовувати етичні знання для вирішення 
завдань навчально-виховного процесу; діагностувати і самостійно планувати процес розвитку 
професійно-педагогічної етики; приймати моральні рішення та здійснювати моральні вчинки; покладати 
на себе обов’язок, контролювати і регулювати свою поведінку, діяти в складних ситуаціях професійно-
педагогічного морального вибору; моральної діяльності, що поєднується розвитком здібностей до оцінки 
дій і вчинків, які пов’язані з моральним вибором; уміння планувати, контролювати й оцінювати свою 
педагогічну та наукову діяльність. 

Перспективами подальших наукових розвідок буде визначення критеріїв, показників та рівнів 
розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. 
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Каленский А. А. Развитие умений профессионально-педагогической этики в условиях прохождения 
сквозной практики будущих преподавателей специальных дисциплин. 

В статье раскрывается развитие умений профессионально-педагогической этики в условиях 
прохождения сквозной практики будущих преподавателей специальных дисциплин. Сквозная практика 

предусматривает такие виды практик: учебная (ознакомительная педагогическая) практика; 
производственная (комплексная по специальности) практика; производственная (научно-

педагогическая) практика. При планировании сквозной практики необходимо учитывать, что 
стихийного развития умений профессионально-педагогической этики не происходит. Нужна 

целенаправленная подготовка, специально организованная деятельность для развития этих умений. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая этика, сквозная практика, умение, специальные 
дисциплины, педагогическое взаимодействие, нравственный выбор. 

Kalenskyy A. A. The Skills Development of the Professional Pedagogical Ethics in Terms of Passing through 
the Pervasive Practice of Future Teachers of Special Subjects. 

The article reveals the skills development of the professional pedagogical ethics in terms of passing through the 
pervasive practice of future teachers of special subjects. The pervasive practice includes such practices: training 

(introductory teaching) practice; production (complex on the specialty) practice; production (research and 
teaching) practice. When planning the pervasive practice it should be considered that the spontaneous 

development of skills of professional pedagogical ethics doesn’t happen. A student having generalized skills of 
professional pedagogical ethics (ethics of pedagogical interaction, self-determination and realization of moral 

choice) can use them in solving a wide range of tasks, as future teachers of special subjects, not only in one 
subject, and in practical and social activities. The development of generalized skills of the professional 

pedagogical ethics is based on high moral values; development of knowledge and skills of business 
communication, etiquette service; development of skills of professional pedagogical ethics. During passing the 
pervasive practice future teachers of special subjects develop such ethical skills: to apply the ethical knowledge 
to solve problems of the educational process; diagnose and plan independently the development of professional 

pedagogical ethics; make moral decisions and exercise the moral behaviour; impose the obligation, monitor and 
regulate their behaviour to act in difficult situations professionally and teaching moral choice; ability to plan, 

monitor and evaluate their teaching and research activities. 

Key words: professional and pedagogical ethics, pervasive practice, skills, special subjects, pedagogical 
interaction, moral choice. 

40 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93


 

УДК 378.147:802.0 
О. Л. Огурцова, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Національний технічний університет України ''Київський політехнічний інститут'') 

ogurtsova.o@gmail.com; 
Ю. Р. Міхнєва, 

викладач 
(Національний технічний університет України ''Київський політехнічний інститут'') 

sun.astra@mail.ru 

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Статтю присвячено розгляду питання навчання майбутніх економістів ділової англійської мови за 
методикою змішаного навчання на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Визначено 

особливості такого навчання, пов’язані з активним використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій, запропоновано систему вправ для аудиторної та позааудиторної роботи, побудовану на 

використанні навчальних та інформаційних ресурсів мережі Інтернет, визначено напрямки подальших 
наукових досліджень. 

Ключові слова: ділова англійська мова, методика змішаного навчання, теми та ситуації ділового 
спілкування, система вправ для аудиторної та позааудиторної роботи, інформаційно-комунікаційні 

технології, навчальні та інформаційні ресурси Інтернету. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства один із актуальних 
напрямків інтенсифікації та оптимізації навчання ділової англійської мови полягає у застосуванні 
дидактичного потенціалу Інтернет-ресурсів у форматі змішаного навчання, тобто як невід’ємної, 
інтегрованої складової навчального процесу [1-4]. 

Як відомо, сутність будь-якої із методик навчання іноземної мови практично реалізується у 
навчальному процесі через систему вправ, яка пропонується студентам для виконання як у навчальній 
аудиторії, так і вдома чи в інформаційно-ресурсному центрі. Це пов’язано з тим, що саме система вправ є 
головним чинником, який повинен забезпечити успішне формування у студентів навичок та вмінь 
іншомовного мовлення у межах тієї чи іншої методики навчання. Тому, звичайно, система вправ у межах 
різних методик навчання, хоча і розробляється з урахуванням загально дидактичних принципів, має свою 
специфіку. Тут мається на увазі домінування вправ певних типів та видів у межах того чи іншого методу. 

Так, комунікативний метод навчання, орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного 
процесу реального спілкування [5-7] вимагає завдань і вправ, що повинні бути комунікативно 
виправданими. Змішане навчання, у свою чергу, вимагає створення досить специфічної системи вправ. 
Запропонувати таку специфічну систему і є метою даної статті. 

Як вже зазначалося вище, головна ідея змішаного навчання полягає у тому, що активне використання 
сучасних навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету у навчанні ділової англійської мови може 
значно інтенсифікувати та оптимізувати процес навчання. На сучасному етапі про це свідчать численні 
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних методистів [1-7]. Така інтенсифікація й оптимізація 
досягається завдяки низці чинників: 

1. У навчанні іноземної мови активно використовуються англомовні засоби сучасних ІКТ під час 
аудиторної роботи та самостійної позааудиторної роботи студентів (інтенсифікація). 

2. Інтернет-ресурси використовуються для інформаційної підтримки під час виконання групових 
комунікативних завдань підвищеної складності (оптимізація). 

3. Під час роботи з Інтернет-ресурсами навчання проходить у двох планах – свідомому і підсвідомому 
(мимовільному), що пов’язано з ефектом ''занурення'' у природне іншомовне інтерактивне комунікативне 
середовище (оптимізація). 

4. Комунікативними завданнями, як правило, є ділові ігри чи проектні завдання, що надають 
студентам можливість проявити свої творчі здібності (оптимізація та інтенсифікація). 

5. Студенти виступають активними учасниками навчального процесу, самі розподіляють проектне 
завдання чи ролі для ділової гри, вибирають за допомогою викладача форму презентації результатів 
творчих завдань (оптимізація). 

6. Інтернет-ресурси використовуються для позааудиторної самостійної роботи студентів над 
вдосконаленням умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (оптимізація та інтенсифікація). 

7. Самостійна позааудиторна робота планується студентами у співпраці з викладачем і контролюється 
викладачем, наприклад, за допомогою мовного портфеля для економістів (оптимізація). 
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8. Під час навчання іноземної мови за методикою змішаного навчання враховуються біологічні 
особливості людини під час роботи з комп’ютером (оптимізація). 

Саме ці чинники складають основу для розробки відповідної системи вправ. Такі вправи 
розроблялися нами з урахуванням дидактичних принципів доступності і посильності, наочності, 
свідомості, активності, виховуючого навчання, проблемності, систематичності і послідовності [5-8]. 
Специфіка вправ пов’язана з низкою факторів, наведених нижче. 

Як зрозуміло з виділених головних положень навчання ділової англійської мови з використанням 
Інтернет-ресурсів у форматі змішаного навчання, студенти, виконуючи комунікативні завдання 
підвищеної предметної складності, повинні знайти в Інтернеті та обробити певну інформацію. Це є 
досить складним завданням. Тому, перед виконанням подібних вправ викладач повинен надати 
студентам рекомендації щодо ефективного пошуку інформації в Інтернеті. 

Наступна особливість, що характеризує комунікативні завдання підвищеної складності і має вплив на 
структуру вправ, полягає у тому, що, виконуючи завдання, студенти можуть працювати з різними Інтернет-
ресурсами і тому вони обов’язково повинні занотовувати основну ідею прочитаного, а цікаві слова і 
словосполучення заносити до спеціального словника, а потім використовувати під час ділової гри чи 
презентації результатів проектної роботи. Відповідні вимоги також повинні бути в інструкціях до вправ. 

Щодо особливостей завдань для самостійної позааудиторної роботи з використанням Інтернет-
ресурсів, то тут студенти обов’язково повинні вести спеціальне досьє чи працювати з мовним портфелем, 
до якого заноситимуть результати виконаних завдань.  

Як вже зазначалося вище, використання Інтернет-ресурсів у навчанні ділової англійської мови 
створює умови для подальшої індивідуалізації процесу навчання. У цьому випадку мається на увазі, 
насамперед, мотивуючий вид індивідуалізації процесу навчання, але за необхідності Інтернет-ресурси 
можуть також бути використані для реалізації регулюючої, розвиваючої та формуючої функцій такої 
індивідуалізації [5-8]. 

Відомо, що будь-яка система вправ повинна розроблятися на основі врахування трьох головних 
компонентів адекватності вправ: їх цілям; складу і характеру тієї дії, яку здійснює студент під час 
виконання вправ; внутрішнім та зовнішнім умовам використання вправ [3; 5-8]. 

Як зазначалося у наших попередніх публікаціях, розроблення змішаного навчання ділової англійської 
мови, що включає активне використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання, переслідує дві основні мети. 
Перша з них – це інтенсифікація та оптимізація розвитку англомовних мовленнєвих умінь студентів у галузі 
усного ділового спілкування. Друга - це розвиток такої складової комунікативної компетенції, як компетенція 
в користуванні англомовними засобами ІКТ для навчальних і професійних цілей.  

Система вправ, що розробляється, повинна забезпечити оволодіння студентами навичками і 
вміннями, які входять до складу компетенції у користуванні англомовними засобами ІКТ для навчальних 
і професійних цілей, зокрема, оволодіння навичками пошуку, вилучення та обробки іншомовної 
професійної інформації, використання засобів ІКТ для спілкування та вирішення навчальних і 
професійних завдань на відстані.  

Структура вправи для формування відповідних навичок і розвитку вмінь повинна включати, згідно з 
другим критерієм - адекватності вправ, завдання, які передбачають пошук, вилучення та обробку 
студентами іншомовної інформації, спілкування на відстані тощо.  

Крім того, така система вправ повинна забезпечувати інтенсифікацію процесу формування у 
студентів навичок і розвитку вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та відбуватися у межах 
цілей, визначених програмою з іноземної мови. Для навчання студентів 2-го курсу економічних 
спеціальностей такі цілі визначено Типовою програмою з англійської мови для професійного спілкування, 
рекомендованою Міністерством освіти і науки України [9], відповідними навчальними програмами і 
навчальними планами. 

Таким чином, нами була розроблена система вправ для навчання студентів другого курсу 
економічних спеціальностей ділової англійської мови. Ця система вправ лягла в основу комп’ютерного 
практикуму ''Efficient Business Communication'', який включає дев’ять основних тем, які було 
сформульовано після ретельного вивчення вимог нормативних документів у галузі викладання іноземної 
мови. Це такі теми: ''Types of Business Communication'', ''Company Structure'', ''Telephoning'', ''Getting the 
Job'', ''Presentations'', ''Business Meeting'', ''Business Plan'', ''Rapport Building (Networking, Socializing)'', 
''Negotiations''. Таким чином, комп’ютерний практикум ''Efficient Business Communication'' може бути 
використаний із більшістю підручниками для навчання ділової англійської мови для рівнів B1+, B2. 

Розроблена система вправ для аудиторної роботи студентів з Інтернет-ресурсами включає три 
підсистеми. Перша підсистема вправ відповідає підготовчому етапу роботи, друга – стандартизуючому 
етапу, третя - ситуативному. Таким чином, складові підсистеми вправ досить чітко ув’язані з етапами 
формування мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь. 

На першому, підготовчому етапі практикуму Інтернет-ресурси використовуються для ознайомлення 
студентів із новим лексичним і граматичним матеріалом, що відбувається шляхом представлення цього 
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матеріалу у контексті мовленнєвої ситуації та виконання студентами окремих мовленнєвих дій за 
зразком або правилом. 

На другому та на третьому етапах практикуму Інтернет-ресурси використовуються у межах курсу 
ділової англійської мови як джерело інформації для виконання проектної роботи чи ділових ігор. Тобто, 
мета використання ресурсів Інтернету комунікативна і полягає у тому, щоб студенти підготувалися до 
участі у грі чи знайшли необхідну інформацію для проектної роботи. 

Отже, підсистема вправ, що пропонується, розроблена на основі вказаної тематики модулів. При 
цьому, вивчення окремого модуля відбувається на основі вправ із однаковим складом, розроблених, як 
зазначалося вище, з урахуванням етапів формування навичок і вмінь іншомовного спілкування (етап 
формування навичок - етап удосконалення навичок - етап розвитку вмінь) і порядку виникнення 
складностей під час оперування з мовним матеріалом. 

Таким чином, навчання у межах типового модуля проходить у три або чотири етапи (аудиторні 
вправи). Розглянемо послідовно типи і види вправ, які увійшли до кожного з етапів навчання. Отже, 
перший етап складається із двох кроків (Steps), які детально описуються нижче. 

Мета першого кроку (Step 1.1.): 
1. Виявити та активізувати знання студентів із теми, що вивчається. 
2. Виробити у студентів власні судження у контексті теми, що обговорюється. 
3. Зняти найбільш суттєві мовленнєві та мовні труднощі говоріння чи читання, аудіювання чи 

письма залежно від того, навчання якого виду мовленнєвої діяльності є провідним у межах модуля. 
4.  Мотивувати студентів до наступної самостійної індивідуальної роботи чи роботи у парах над 

електронним уроком у режимі on-line чи off-line для зняття основних мовленнєвих і мовних труднощів 
говоріння чи читання, аудіювання чи письма залежно від того, навчання якого виду мовленнєвої 
діяльності є провідним у межах модуля. 

У навчальному процесі визначена мета реалізується на основі комунікативних умотивованих 
рецептивно-репродуктивних та рецептивно-продуктивних типів вправ (за видом: бесіда та обговорення, 
що відбувається на основі трьох-чотирьох запитань. Бесіда може включати повідомлення якогось факту, 
розповідь про певні події, висловлення студентами власного ставлення тощо). 

У своїй структурі вправи містять невеликий вступ, мета якого викликати у студентів інтерес до теми, 
і тим самим мотивувати до подальшої активної роботи. Наведемо приклад: 

Приклад 1. (Module 10: Negotiations). 
Step 1.1. Negotiation is a life skill. We all negotiate all the time, at work, at home and as a consumer. At any 

level or stage of business, you will have to negotiate with your managers, colleagues, or customers. For some 
people it seems easy, but for others it is a source of conflict to be resisted and avoided if possible. Effective 
negotiation yields the ultimate rewards in terms of the best deal for contracts, salaries and other business 
transactions or activities. Before you read on, discuss the following questions in a group of 4-5 students and 
report your findings to the class: 

1. In what situation do you negotiate in your everyday life? 
2. What makes your negotiation successful? 
3. What makes a good negotiator? 
4. What are key points in negotiations? 
Відповідно до загально-методичного принципу домінуючої ролі вправ ''переважна частина уроку з 

іноземної мови має бути присвячена вправлянню тих, хто навчається'' [6-12]. У межах розробленого нами 
комп’ютерного практикуму для навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів у 
форматі змішаного навчання оволодіння студентами функціональними одиницями монологічного і 
діалогічного мовлення (діалогічною єдністю, монологічною єдністю), лексичних і граматичних навичок 
письма на основі умовно-комунікативних вправ відбувається на першому етапі (Step1.2). На цьому рівні 
студенти працюють у режимі on-line чи off-line з відібраними нами з мережі Інтернет спеціальними 
інтерактивними уроками, які містять відповідні аудіо- чи відеоматеріали. 

Варто зазначити, що такі ресурси були відібрані відповідно визначеним критеріям і тому їх якість та 
адекватність меті використання не викликає сумнівів. Зокрема, для формування у студентів навичок 
діалогічного і монологічного мовлення у межах тем Telephoning, Getting the Job, Presentations, Business 
Meetings, Negotiations використовуються on-line уроки, розроблені фахівцями телерадіокомпанії BBC, а 
додатковий ресурс – уроки, розроблені фахівцями компанії Macmillan, які можуть поглибити володіння 
студентами вокабуляром із вказаних тем. Нижче наводиться детальна класифікація відповідних вправ за 
типом і видом. 

У структурі модуля інструкція формулюється в такий спосіб: 
Приклад 2. Step 1.2. (Module 10). Effective negotiations rely on the appropriate and correct language and 

skill. The following on-line practice will help you to learn and practice words and phrases you’ll need for 
negotiations. While working on the module, note all language functions presented and appropriate words and 
phrases. Remember that, after on-line practice, you will have to show your knowledge in a business simulation. 
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On-line урок, що аналізується, складається із 5 розділів, що співвідносяться із типовими 
комунікативними функціями, які можуть використовуватися під час ділової зустрічі: Agenda setting, 
Interruption, Agreeing and Disagreeing, AOB (Any other business), Language expert, Challenge. 

Кожен із розділів має типову структуру (Introduction, Think, Listen, Check understanding, Practice) і 
починається із вступу (Introduction), у якому пояснюється, яка комунікативна функція розглядається у 
розділі. Наведемо приклади з уроку, що аналізується: 

Приклад 3. Meetings: agenda setting. 
Introduction. 
This module focuses on the language of meetings, which are central to business communication. Most meetings 

have an agenda - a list of matters to be discussed in the meeting. When you decide what to talk about in the meeting, 
you 'set the agenda'. The person in charge of the setting the agenda and running the meeting is the 'chairperson'. 

Таким чином, вступ призначений для семантизації нових лексичних одиниць шляхом дефініції або 
тулмачення. У наведеному прикладі визначається поняття ''agenda'', вводяться слова, що 
використовуються у словосполученні з ним, описується роль головного комуніканта у ситуації, що 
розглядається. Вступ передбачає лише ознайомлення студентів із ситуацією і тому виконує функцію 
часткової презентації навчального матеріалу та частково знімає лексичні труднощі. 

Наступна вправа називається Think. Мета її виконання – ознайомлення студентів із новими 
лексичними одиницями, які вживаються в ситуації, описаній у вступі. 

Інструкція до її виконання така: 
Приклад 3. Уou are the chairperson in a meeting. It is the start of the meeting and you are telling your 

colleagues about the items on the agenda. What phrases might you use? After you have thought of five, click 
here for some more ideas. 

Після того, як студенти переходять за вказаним посиланням, їм надаються приклади реплік, які вживає 
головний комунікант у ситуації, що розглядається: on the agenda today…, okay everybody, thanks for coming…, 
just a couple of things on the agenda…, if we could go through them in order…, right then…, let’s get down to 
business…, let’s keep this meeting fairly brief, any other business…, first of all, secondly…, and finally. 

Як зазначалося у попередньому підрозділі, студенти працюють з on-line уроком під час аудиторних 
занять. Тому, завдання Think доречно виконувати під час групової роботи під керівництвом викладача. 

Вправу відносимо до вмотивованої професійно-орієнтованої умовно комунікативної, оскільки 
описується ситуація мовлення та є мовленнєве завдання. За критерієм спрямованості на прийом або 
видачу інформації перше завдання до вправи є продуктивним, друге спрямоване на рецепцію. Вправа 
містить також рольовий компонент.  

Наступна вправа називається Listen. За типом вона є вмотивованою, некомунікативною та 
рецептивною. Мета вправи – навчити студентів розуміти актуальне значення нових лексичних одиниць 
на основі контексту. Інструкція до вправи:  

Приклад 4. Now you're going to listen to two extracts dealing with setting agendas for meetings. Both 
extracts are from the start of meetings and feature a chairperson listing the points on the agenda. As you listen, 
see if you can hear some of the phrases above. 

За вправою під назвою Listen слідує вправа під назвою Check understanding. Мета цієї вправи - надати 
студентам можливість перевірити правильність розуміння почутого у попередній вправі діалогу. 
Інструкція до вправи сформульована таким чином: Check your understanding by reading the script below. 
Наведемо приклад такої вправи: 

Приклад 5. 
Clip 1. Sarah: Right then, Alex, let’s get down to business. On the agenda today for our public relations 

meeting are the research project, the launch of the website, the timeline for press releases, and the secretary of 
the year award. Are you quite happy with those points? 

Alex: Yeah, that’s fine. If you could go through them in order, that’d be great. 
Таким чином, наведена вище вправа є за типом вмотивованою рецептивною некомунікативною. 
Наступним кроком у оволодінні студентами ініціативними репліками щодо ознайомлення ділових 

партнерів із порядком денним на початку зустрічі є вправа на складання відповідного комунікативного 
висловлювання із запропонованих фраз, тобто продукування ініціативної репліки за зразком: 

Приклад 6. Meeting: Agenda Setting Quiz. 
Instruction: The following sentences are in the wrong order. Cut them out and re-arrange them, or simply 

write them in the correct sequence, so they all make sense. Scroll down for the answers.  
Secondly, we want to have a look at the production budgets. 
And then, we’ll see if there’s any other business. 
OK, everybody thank you all very much for coming today. 
If we could go through each of them in order. 
And finally we need to look at the staffing levels for the project. 
Just three things on the agenda today. 
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First of all we need to discuss our aims for the project. 
Right, let’s start with item number one.  
Така вправа є останньою у розділі on-line уроку, присвяченому засвоєнню студентами ініцітивних 

реплік у діалогічних єдностях. За типом це некомунікативна рецептивно-репродуктивна вправа. 
У наступних розділах on-line уроку, структура яких описана вище, студенти опановують такі 

ініціативні репліки, необхідні для ефективного спілкування під час ділової зустрічі, як Interruption, 
Agreeing and Disagreeing, AOB (Any other business). 

Після роботи з on-line курсом студенти переходять до виконання завдань другого етапу (вправи рівня 
Step 2 та Step 3). 

Мета вправ рівня Step 2 - навчити студентів самостійно вживати різні види діалогічних єдностей та 
об’єднувати засвоєні єдності у мікродіалоги. На цьому етапі доцільно використовувати вербальні опори. 
У межах розробленого курсу – це, як правило, функціональна схема. Таким чином, для вправляння 
студентів на рівні, що розглядається, використовуються комунікативні рецептивно-продуктивні вправи. 

Наведемо приклад вправи такого рівня: 
Приклад 8. 
Working with on-line lesson you have learned some basic language functions used during business meeting. 

Conduct a meeting according to the scenario using these functions and showing knowledge obtained. 
Scenario (taken from Practice tests for the BEC, Express Publishing [10]). 
You are going to be in charge of your company’s exhibition stand at the next International Trade Fair. Talk 

together about the things you need for the Trade Fair and decide what the three most important things are. Here 
are some ideas to help you. Things to think about: getting people’s attention, company information, manning the 
stand, promotional items / freebies. 

Таким чином, для вправляння студентів на рівні Step 2 відібрані ситуації для спілкування у межах 
тем, що вивчаються, відповідно до типових завдань для перевірки вмінь монологічного і діалогічного 
мовлення з екзамену на знання ділової англійської мови (BEC рівень preliminary та vantage) [10]. 

Завдання рівня Step 3 другого етапу спрямовані на поглиблення професійних знань студентів чи 
знань, що можуть підвищити ефективність ділової комунікації (соціокультурні знання, знання в галузі 
психології, нейролінгвістичного програмування тощо). Вправи цього рівня передбачають спілкування у 
групі, що складається із чотирьох студентів відповідно до отриманої ролі у навчальній комунікативній 
ситуації. Щоб отримати необхідну інформацію для спілкування, студенти працюють з Інтернет-
ресурсами. Така робота включає пошук потрібної інформації, її вилучення та обробку, використання, за 
необхідності, електронного словника. 

За типом вправи рівня Step III є комунікативні рецептивно-продуктивні вправи вищого рівня. Під час 
їх виконання допускається використання лише природних опор. Наведемо приклад інструкції до 
завдання такого рівня:  

Приклад 10. Module 1: TYPES OF BUSINESS ORGANIZATION. 
Step III – 1. Role – play. 

Student C 
You have to write an essay about business 
organization in UK but you know nothing about 
public sector firms. So, call your friend and ask: 
- what public sector firms are; 
- what the aim of their functioning is; 
- what differences exist between public limited 
companies and public corporations. 

Student D 
You are going to be an expert in business organization. 
Use the links below to get the information on the 
public sector firms and be ready to explain to your 
group mates the following: 
- what public sector firms are; 
- what the aim of their functioning is; 
- what differences between public limited companies 
and public corporations are: www.bized.ac.uk. 

Останнім, третім етапом навчання у межах типового модулю розробленого курсу є виконання 
проектної роботи (завдання на рівні Step 4). Завдання до проектної роботи пов’язане з темою, що 
вивчається і, також, предбачає поглиблення професійних знань студентів шляхом їх роботи з Інтернет-
ресурсами з метою знаходження, вилучення та обробки необхідної для проекту інформації, а також 
вільне оперування вивченою лексикою і граматичними структурами у межах теми, що вивчається. 
Наведемо приклади таких завдань. 

Приклад 11. Step 4. Module 1: TYPES OF BUSINESS ORGANIZATION. 
1. Group A 
Інструкція: Go to web page: http://www.e-apteka.com.ua. 
1. Find out how you can order medicines, how you can receive them and what are the terms of payment. 
2. Discuss in a group and write notes on the advantages and disadvantages of e-business. 
3. Be ready to make a presentation of your research. 
Висновки. Виконання завдань для проектної роботи, наведених вище, сприяє розвитку у студентів 

компетенції у користуванні англомовними засобами ІКТ для навчальних та професійних цілей, розвитку 
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англомовних мовленнєвих умінь читання, письма, діалогічного і монологічного мовлення, аудіювання. За 
типом вправи цього рівня можна характеризувати як комунікативні рецептивно-продуктивні (вищого рівня). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Sharma P. Blended learning : Using technology in and beyond the language classroom / P. Sharma, B. Barrett. – 

Macmillan, 2011. – 100 p. 
2. Beetham H. Rethinking pedagogy for a digital age : Designing for 21st century learning / H. Beetham, R. Sharpe. – 

Routledge, 2013. – 311 p. 
3. Краснопольский В. Э. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся средствами 

компьютерной техники : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Краснопольский Владимир Эдуардович. – 
Луганск, 2000. – 203 с. 

4. Warschauer Mark. Learning in the Cloud / Mark Warschauer. – Teachers College Press, 2011. – 99 p. 
5. Beatty B. Faculty perspectives on moving from Blackboard to the Moodle learning management system / B. Beatty, 

C. Ulasewicz // Tech Trends. – 2006. –T. 50. – № 4. – С. 36–45. 
6. Скалкін В. Л. Вправи для розвитку усного комунікативного мовлення / В. Л. Скалкін. – К. : Рад. школа, 

1978. – 128 с. 
7. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин. – М. : Русский язык, 1981. – 248 с. 
8. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, 

С. П. Кожушко. – К. : Ленвит, 2004. –192 с. 
9. Програма з англійської мови для професійного спрямування / [кол. авторів : Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко 

та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с. 
10. PASS Cambridge BEC Vantage : an examination preparation course, updated for the revised exam. Practice tests. 

Practice tests with audio CD and answer key / [Whitehead R. et al]. – Summertown Publ., 2003. – 99 p. 
11. Common European Framework of Reference for Languages : learning, teaching, assessment / [Verhelst N., 

Van Avermaet P., Takala S., Figueras N., North B.]. – Cambridge University Press, 2009. – 100 p. 
12. Галузеві стандарти вищої освіти // Інформаційний вісник Науково-методичного центру ВО. – Київ, 2001. – 

№ 10. – 110 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Sharma P. Blended learning : Using technology in and beyond the language classroom / P. Sharma, B. Barrett. – 

Macmillan, 2011. – 100 p. 
2. Beetham H. Rethinking pedagogy for a digital age : Designing for 21st century learning / H. Beetham, R. Sharpe. – 

Routledge, 2013. – 311 p. 
3. Krasnopol'skiy V. E. Aktivizatsiya uchebno-poznavatel'noy deyatel'nosti uchashchikhsya sredstvami komp'yuternoy 

tekhniki [Pupils' Educational-Cognitive Activity Activization by Means of Computer Technique] / 
V. E. Krasnopol'skiy, 2000. – 203 s. 

4. Warschauer Mark. Learning in the Cloud / Mark Warschauer. – Teachers College Press, 2011. – 99 p. 
5. Beatty B. Faculty perspectives on moving from Blackboard to the Moodle learning management system / B. Beatty, 

C. Ulasewicz // Tech Trends. – 2006. –T. 50. – № 4. – С. 36–45. 
6. Skalkin V. L. Vpravy dlya rozvytku ustnogo komunikatyvnogo movlennya [Exercises for the Oral Communicative 

Speech Development] / V. L. Skalkin. – К. : Rad. shkola, 1978. – 128 s. 
7. Skalkin V. L. Osnovy obucheniya ustnoy inoyazychnoy rechi [Bases of Teaching Oral Foreign Speech] / 

V. L. Skalkin. – М. : Russkiy yazyk, 1981. – 248 s. 
8. Тarnopol'skiy О. B. Metodika obucheniya angliyskomu yazyku dlya delovogo obshcheniya / О. B. Таrnopol'skiy, 

S. P. Коzhushko. – К. : Lenvit, 2004. –192 s. 
9. Programa z angliys'koi movy dlya profesiynogo spryamuvannya [English Programme for Professional Orientation] / 

[kol. avtor. : G. E. Bakaeva, O. A. Borysenko O.A. ta in.]. – K. : Lenvit, 2005. – 119 s. 
10. PASS Cambridge BEC Vantage : an examination preparation course, updated for the revised exam. Practice tests. 

Practice tests with audio CD and answer key / [Whitehead R. et al]. – Summertown Publ., 2003. – 99 p. 
11. Common European Framework of Reference for Languages : learning, teaching, assessment / [Verhelst N., Van 

Avermaet P., Takala S., Figueras N., North B.]. – Cambridge University Press, 2009. – 100 p. 
12. Galuzevi standarty vyshchoyi osvity [Professional Standards of Higher Education] // Informatsiynyy visnyk 

Naukovo-metodychnogo tsentru VО [Informational Journal of the Scientific-Methodical Centre ''higher education'']. 
– Кyiv, 2001. – № 10. – 110 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 23.01. 2015 р. 

Огурцова О. Л., Михнева Ю. Р. Система упражнений для обучения будущих экономистов деловому 
английскому языку с использованием современных возможностей информационно-

коммуникационных технологий. 

Статья посвящена рассмотрению вопроса обучения будущих экономистов деловому английскому 
языку по методике смешанного обучения на современном этапе развития информационно-
коммуникационных технологий. В частности, определяются особенности этого обучения, 

связанные с активным использованием информационно-коммуникационных технологий, 
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використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій 

предлагается система упражнений для аудиторной и позааудиторной работы студентов, 
построенная на активном использовании информационных и учебных ресурсов Интернета, 

определяются перспективы последующих исследований. 

Ключевые слова: деловой английский язык, методика смешанного обучения, темы и ситуации делового 
общения, система упражнений для аудиторной и внеаудиторной работы, информационно-

коммуникационные технологии, учебные и информационные ресурсы Интернета. 

Ogurtsova O. L., Mikhneva Yu. R. The System of Exercises for Business English Teaching to Future 
Economists with the Use of Modern Information-Communicational Technologies. 

The research aims at increasing the efficiency of Business English teaching due to the active use of modern 
informational-communicational technologies. In particular, it proposes the system of exercises to teaching 

Business English to future economists of the second year of studies according to the blended learning approach 
which is based on the active use of informational and educational Internet resources. The system of exercises 

described in the article has been used as the basis for creating the special tutorial ''Efficient Business 
Communication'' which contains 9 modules. The articles contains the information on the methodology of the 

foreign language teaching, the use of informational and communicational technologies in education, the 
computer-assisted language learning, selected form the journal. The scientific methods of analysis, synthesis, 

description and comparison have been used in order to define types of exercises to be used for Business English 
teaching as well as selecting informational and educational resources as the basis for their development. In its 

structure, the system of exercises that has been proposed in this article includes introduction, students' work with 
on-line lessons selected by a teacher from reliable educational sites for English teaching, role-play business 

game based on the students' work with informational Internet resources, project work in small groups. 

Key words: Business English, blended learning, informational-communicational technologies, educational 
Internet resources, efficient business communication. 
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ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

У статті представлено причини формування девіантної поведінки підлітків.  

З’ясовано, яким чином важковиховуваність, психічні відхилення особистості, соціально-економічні і 
політичні потрясіння, морально-естетична і правова нестабільність розвитку нашої країни впливають 
на формування девіантної поведінки у підлітків. Обґрунтовано найбільш поширені причини виникнення 

девіантної поведінки неповнолітніх. 

Ключові слова: девіантна поведінка, важковиховуваність, розлади психічних процесів, емансипація, 
спадковість, психологічний клімат. 

Постановка проблеми. Останні десятиліття характеризуються підвищенням напруженості 
криміногенної обстановки, зростанням злочинності, особливо, злочинності серед неповнолітніх. 
Кримінальна активність неповнолітніх є значно вищою ніж у дорослого населення. Основними причинами 
цього є соціальна незрілість, психофізіологічної особливості підлітків, прагнення пережити нове відчуття, 
підвищене бажання незалежності. Подібний сплав біологічних і соціальних чинників ускладнює соціальну 
адаптацію дітей та підлітків у суспільстві. Щодо причин виникнення девіантної поведінки у підлітків варто 
зазначити, що різні науки пояснюють їх з різних, а часом із протилежних позицій. Так, значну увагу щодо 
проблеми виникнення девіантної поведінки у підлітків приділяє педагогіка. 

Метою статті є аналіз різних підходів учених до вирізнення низки причин, що спонукають підлітків 
до девіантної поведінки. 

Аналіз останніх публікацій. Психобіологічний аспект проблеми девіантної поведінки дітей та 
підлітків знайшов своє відображення у роботах А. Л. Гройсмана, В. А. Кащенко, А. Є. Личко, 
В. Ф. Матвеєва та ін., де в якості основи для диференціації показників цього явища висуваються нервово-
психічні патології, акцентуації характеру, різні фізичні та психічні недоліки дітей, спотворені 
психобіологічні потреби. 

Вивченням впливу вікових етапів особистості на характер труднощів у поведінці займалося багато 
дослідників: А. С. Белкін, Л. С. Виготський, Л. М. Зюбін, О. І. Кочетов, В. М. Обухов, Х. Ремшмідт. 

В останні роки були виконані дисертаційні роботи, які безпосередньо розкривають різні аспекти 
досліджуваної проблеми. Так, М. Малькова дослідила формування професійної готовності майбутніх 
соціальних педагогів до взаємодії із девіантними підлітками, І. Дарманська розглянула специфіку 
правової підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ступеневої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Вивченню причин виникнення девіантної поведінки у підлітків велику 
увагу приділяє соціологія та соціальна психологія девіантної поведінки, предмет якої має комплексний, 
міждисциплінарний характер і охоплює спектр соціально-психологічних проблем, які призводить до 
виникнення девіантної поведінки у підлітковому віці. У цьому контексті Л. Вєйландє [1], розглядаючи 
девіантну поведінку як наслідок процесів соціалізації, підкреслює, що така поведінка має характер 
стереотипного, стійкого утворення й призводить до формування негативних стереотипів соціальної 
поведінки особистості.  

Схарактеризувати весь спектр причин виникнення девіантної поведінки неповнолітніх у межах 
нашого дослідження неможливо, тому зупинимось на аналізі тих, які є найбільш поширеними.  

З точки зору педагогічної науки головною причиною виникнення девіантної поведінки у підлітків є 
помилки, прорахунки у їхньому вихованні. 

Визначаючи причини важковиховуваності, В. Кащенко й Г. Мурашов підкреслювали, що відсутність 
правильного виховання породжує ті або інші відхилення в розвитку дитини. Дитина з недоліками 
характеру – це, передусім, дитина з викривленими соціальними установками. Відповідно до цього вони 
виділяли три типи ''виняткових'' дітей: 

– ''нервові'' – діти, кинуті батьками напризволяще, травмовані соціальним середовищем; 
– ''педагогічно занедбані'' – діти погано підготовлені до школи, не привчені до самостійної роботи, 

але з нормальним інтелектом; 
– ''безпритульні'' – діти, які мають батьків, але живуть у важкому соціальному середовищі, де є 

постійна можливість для отримання фізичної травми [2: 184]. 
Важковиховуваність може бути подолана, якщо вихователь ураховує ці особливості розвитку й своєчасно 

змінює систему педагогічного впливу. У цьому випадку можна уникнути кризові явища. Отже, від умілої 
організації виховної роботи з дітьми залежить спокійний і оптимальний розвиток їхньої особистості.  
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П. Блонський поняття ''важкий'' школяр розкривав через ставлення до нього вчителя, якому важко з 
ним працювати. ''Важкі'' школярі з високим розумовим потенціалом характеризувались відсутністю 
звички працювати, розбещеністю, невмінням доводити справу до завершення. Усі ці якості є результатом 
неправильного виховання. Важкі школярі з низьким розумовим потенціалом – це діти й підлітки, які 
виховуються в поганих соціальних умовах і вродженій ущербності. Отже, П. Блонський з поняттям 
важковиховуваність пов’язував дитину як ''педагогічно важку'', так і таку, яку ''важко навчити'', 
''соціально занедбану''. 

Л. Вєйландє, аналізуючи фактори, що впливають на формування девіантної поведінки підлітків, 
звертає увагу на вивчення феномена ''соціальне сирітство'', називаючи наслідком такого явища підліткове 
бродяжництво, безпритульність [1]. 

Великий інтерес для нашого дослідження мають праці В. Куфаєва, оскільки його роботи є змістовними 
саме у педагогічному плані, адже вони побудовані на аналізі діяльності комісій у справах неповнолітніх, які 
вивчали середовище, причини, що викликають правопорушення, і особистість самого правопорушника. 
Основну діяльність ця організація вела силами дослідників-вихователів, які у своїй більшості були 
педагогами. Це давало можливість вивчити особистість неповнолітнього правопорушника, його інтереси, 
конфлікти із середовищем й легше організувати позашкільну роботу з ними.  

Значна частина вчених пов’язують девіації у поведінці підлітків, з чим не можна не погодитися, з 
індивідуальними особливостями особистості важкої дитини. Так, у дослідженнях А. Личко зазначається, 
що для багатьох підлітків притаманні акцентуації характеру – надмірне вираження окремих рис 
характеру або їх поєднань, що представляє крайні варіанти норм, за яких окремі риси характеру посилені 
й межують з ознаками психопатії, що, у свою чергу, може відбитися на поведінці підлітків. 

Л. Веккер [3] підкреслює, що на поведінку підлітка помітно впливають темперамент та емоції 
особистості, оскільки форма поведінки детермінується інтенсивністю, швидкістю і ритмами психічних 
процесів. Темперамент впливає на оцінку чинників людського існування, а тому і на мотиви відповідної 
реакції, і на вибір форм поведінки, пов’язаних із шкідливістю або корисністю зовнішнього впливу. 

Емоції відіграють важливу роль при виборі нетрадиційних форм поведінки, бо є пристрасним 
переживанням подій, що відбуваються, а саме таких, які відповідають або не відповідають потребам 
особистості. Будучи суб’єктивною формою вираження потреб, емоції детермінують мотив діяльності і 
засоби їх реалізації. Значною мірою на вибір поведінки, особливо її суспільно небезпечних форм, таких 
як девіантність, впливає загострена емоційність при стресах, фрустрації, особливо в ситуаціях 
зовнішнього блокування мотивації або швидкого темпу соціокультурного розвитку. Зокрема зміни 
функціонального стану підлітка при стресі визначають його ставлення до навколишнього світу, у тому 
числі і до конкретних індивідів [3].  

Хоча девіантність не завжди пов’язана з аномаліями характеру, психопатіями, однак при деяких із 
цих аномалій, у тому числі й при крайніх виявах акцентуацій характеру, є менша стійкість щодо 
несприятливого впливу безпосереднього оточення, більша схильність до згубних впливів. За даними 
дослідження В. Оржеховської, до 79 % девіантних підлітків мають первісні порушення характеру. 

Із психічними відхиленнями особистості (розумові дефекти, психопатія, неврівноваженість тощо) 
девіантну поведінку пов’язував З. Фрейд, відомий психолог, який досліджував причини виникнення 
девіантної поведінки. Вивчаючи психічні механізми неврозів, учений дійшов висновку, що в їх основі 
лежать несвідомі переживання, які носять травмувальний характер. З. Фрейд уважав, що девіантна 
поведінка зумовлює конфлікт між такими рівнями психіки, як свідомість і стихійний несвідомий потяг. 
Ця думка підтримується і сьогодні при розгляді причин виникнення девіантної поведінки підлітків, адже 
в процесі вибору поведінки неповнолітнім велике значення має несвідоме явище – сукупність психічних 
процесів, що знаходяться поза рефлексією суб’єкта.  

Вивченню природи агресії особливу увагу приділяв Е. Фромм. Учений поділив агресію на два типи: 
доброякісну і злоякісну. Перша – це біологічно адаптована реакція на загрозу вітальним інтересам; друга, 
яка не закладена у філогенезі, не завдає біологічну шкоду і соціальне руйнування. До останньої, за 
Е. Фроммом, належить, наприклад, агресивність із помсти – відповідна реакція на несправедливість, яка 
принесла страждання підліткові.  

До глибоких змін особистості підлітка, у тому числі з агресивною спрямованістю, призводить 
вживання психоделіктів (наприклад, ЛСД ), які викликають галюцинації, різкі зміни відчуттів, 
спотворене сприйняття простору і часу, прискорення або уповільнення розумової діяльності. Як 
наслідок, змінюється свідомість підлітка. Так, деякі підлітки можуть з легковажністю ставитися до 
людських слабостей та заради інтересу чи ''допитливості'' пробувати вживати алкоголь чи наркотики. У 
результаті це може призвести до психологічної залежності, коли джерело ''допитливості'' переростає у 
предмет фіксованих потреб. На такому фоні фіксується власне ''падіння'', підліток нерідко перетворює 
його у форму свого самоствердження, уникаючи тим самим почуття втрати себе, своєї особистої кризи. 

Отже, до групи чинників, що зумовлюють риси девіантної поведінки підлітка належать розлади 
психічних процесів, неявні й явні. У першому випадку можна говорити про граничні стани між психічним 
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здоров’ям і патологією. До них належать патологічні, або оборотні розлади, які виникають при гострих 
психічних травмах або слабких, але постійно діючих, а також при тривалих соматичних захворюваннях. 
Граничні стани – це неврози, що є реакцією на порушення значимої для підлітка системи відносин; 
психопатії, що викликаються особливими, екстремальними умовами середовища. Вони безпосередньо 
перешкоджають соціальній адаптації підлітка внаслідок певної патології характеру [3: 88]. 

Причинами виникнення девіантної поведінки підлітків, з точки зору більшості учених, можуть бути 
спадковість і психологічний клімат у сім’ї.  

Досліджуючи вплив спадковості на поведінку підлітка, його індивідуальні властивості протягом 
усього життя, психологи детермінують схильність до психічних захворювань, алкоголізму, агресивної 
поведінки і навіть до злочинної поведінки і зазначають, що практично неможливо відокремити ефекти 
впливу середовища від ефектів спадковості. В. Ефроімсон підкреслює, що особистісні риси впливають на 
те, яку форму поведінки з усіх можливих, що існують в суспільстві, людина вибирає.  

Причиною виникнення девіантної поведінки у неповнолітніх, з точки зору багатьох психологів, може 
бути викликана і внаслідок неможливості реалізації своїх природних здібностей, тобто індивідуальних 
особливостей людини, які є умовою виконання нею будь-якої діяльності. Тому вчитель має відкрити і 
підтримати талант учня, щоб не допустити девіантної поведінки підлітка. Між тим, багато вчителів не 
вважають за потрібне надавати здібним учням підтримки, оскільки вони думають, що ці школярі є 
достатньо талановиті для того, щоб самим керувати собою. 

В останні роки в психолого-педагогічній літературі обговорюється питання про те, чи можуть 
обдаровані діти стати на шлях антисоціальної поведінки. Підставою даного обговорення є ствердження 
про те, що обдаровані діти володіють складним характером і складні у спілкуванні. Однак здібні діти 
швидше інших сприймають інформацію, легко адаптуються в середовищі. Тому, на нашу думку, не 
можна визнати правильним ствердження, що здібності обов’язково породжують відхилення в поведінці.  

Розглянемо вплив макросередовища на обдарованого учня. Нерідко здібна дитина попадає в категорію 
девіантних внаслідок неправильного відношення до нього вчителів, що призводить до того, що обдарована 
дитина не розвиває свої здібності, впадає в стан депресії, яка проявляться у формі недоброзичливості та 
злості до оточуючих. Обдарованому підлітку стає нецікавим процес навчання, з чого слідує часте 
невідвідування учнем шкільних занять і приєднання до неформальних, антисоціальних груп. 

М. Карне формулює вимоги до вчителя, який працює з обдарованими підлітками: бути доброзичливим; 
знати психологію обдарованих дітей; мати високий рівень інтелекту, широке коло інтересів і умінь, активний 
характер, позитивну ''Я-концепцію'', цілеспрямованість, емоційну стабільність, почуття гумору (без сарказму), 
творче мислення; пройти спеціальну підготовку до роботи з такими дітьми. 

З-поміж факторів соціалізації, якщо розглядати їх поодинці й аналізувати міру впливу на можливість 
формування девіантної поведінки, одним із найголовніших і вагомих є сім’я, вплив якої підліток відчуває 
раніше за інші. Умови сім’ї – соціальне становище, рід занять, матеріальний рівень – значною мірою 
зумовлюють життєвий шлях дитини. Практично немає жодного соціального чи психологічного аспекту 
поведінки людини, який не мав би коренів в умовах родинного життя в сучасному чи минулому. 

Окрім свідомого, цілеспрямованого виховання, яке дають батьки, на підлітка впливає вся внутрішньо-
родинна атмосфера. Ефект цього впливу нагромаджується і формується у структурі особистості. Так, 
М. Раттер серед обставин, які сприяють виникненню девіантної поведінки дітей та підлітків, зазначає 
сімейні травми: конфлікти в сім’ї, недостатність батьківської любові, батьківську жорстокість або просто 
непослідовність у вихованні. Діти часто запам’ятовують не лише позитивні, але й негативні приклади 
поведінки батьків, що у деяких випадках призводить до крайностей. 

Водночас значний вплив на формування особистості підлітка сприяє стиль взаємин із батьками, який 
тільки частково зумовлений їх соціальним і матеріальним станом. Проаналізуємо стилі таких взаємин: 
демократичний, авторитарний та ліберальний. Сьогодні вже не викликає заперечень таке положення, що 
найкращі взаємини з батьками складаються лише тоді, коли вони підтримують демократичний стиль 
виховання. У цьому випадку батьки, поряд із високим рівнем контролю, завжди відкриті для 
спілкування. Цей стиль найбільш сприяє вихованню самостійності, активності, самоконтролю, 
впевненості в собі, ініціативі, соціальній відповідальності.  

Крайні стилі відносин (авторитарний, так і ліберальний) частіше призводять до негативних наслідків. 
При авторитарному стилі батьки віддають накази і чекають їх точного виконання. Авторитарний стиль 
викликає у дітей відчуження від батьків, формує почуття власної незначущості та небажаності в сім’ї. У 
такій сім’ї діти стають замкнутими, боязкими і похмурими, невимогливими і дратівливими, провокують 
виникнення девіантних форм поведінки, які спрямовані проти всіх оточуючих, або викликають 
перманентну апатію й пасивність, наслідком якої може бути девіантна поведінка у вигляді аутоагресії.  

Водночас і ліберальна вседозволеність має свої хиби. Ліберальні батьки слабо або зовсім не 
регламентують поведінку дитини, їх любов безумовна. У таких сім’ях підлітки схильні до неслухняності 
та агресії, поведінка їх стає неадекватною та імпульсивною, батьки сприймаються як пасивні та 
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незацікавлені, у підлітка формується почуття, що він не входить у коло їхніх інтересів, у такому випадку 
він спрямовує увагу на інших.  

Гуманістичний підхід до формування соціальної, позитивно-орієнтованої особистості вимагає 
застосовування батьками різноманітних механізмів психологічного впливу, з-поміж яких велику роль 
мають відігравати:  

• заохочення поведінки, яку дорослі вважають бажаною, та покарання за порушення встановлених 
правил дозволяє батькам укорінити в свідомості дитини певну систему норм, дотримання якої поступово 
стає звичкою та внутрішньою потребою;  

• стимулювання потреби дитини наслідувати своїх батьків, орієнтуватися на їх позитивний приклад;  
• прагнення до розуміння, вивчення внутрішнього світу дитини, виявлення чутливої реакції на її 

душевні потреби. 
Зазначені механізми зумовлюють провідний напрям внутрішньосімейної комунікації (від підлітка до 

дорослих чи від дорослих до підлітка) і перебіг процесу емансипації дитини від батьків, який є 
характерним для підліткового віку. Означений процес складний і багатовимірний. Емансипація може 
мати кілька аспектів: 

• емоційний, який відображає, наскільки важливим для підлітка є емоційний контакт із батьками 
порівняно з прихильністю до інших людей (дорослих, однолітків); 

• поведінковий, який характеризує, наскільки суворо батьки регулюють поведінку підлітка; 
• нормативний, що кваліфікує ступінь відповідності норм і цінностей, на які орієнтується підліток, 

нормам та цінностям, які зумовлюють життєдіяльність його батьків. 
Отже, у сімейних проблемах зосереджено багато причин проявів девіантної поведінки підлітків. 

Афективна, неусвідомлена жорстокість, яка так легко заражає однолітків, найчастіше є результатом 
переживань з приводу сімейних драм. У тих випадках, коли ця агресія не може ''вилитися'' на 
навколишнє середовище, вона породжує відчуття безсилля, і тоді спрямовується в середину, породжує 
низьку самоповагу, відчуття тривоги, що згодом формується у формі девіантної поведінки. 

Сучасні вчені виділяють причини девіантності підлітків, пов’язані з соціально-економічними і 
політичними потрясіннями, морально-естетичною і правовою нестабільністю розвитку нашої країни.  

У цьому контексті значним чином на девіантну поведінку підлітків впливає ''джерельна база'' 
пізнання неповнолітнім навколишнього світу. Процес пізнання підлітком тих чи інших антисуспільних 
форм поведінки багато в чому залежить від інтелектуального рівня і соціальної спрямованості 
інформації, яка надається з боку засобів масової інформації, зокрема телебачення.  

Дослідники Л. Хьєль і Д. Зіглер [4] наводять багато даних про вплив телевізійного насилля на 
соціальну поведінку. Воно впливає на: збільшення агресивної поведінки, зменшення факторів, 
стримуючих агресію, притуплення чуттєвості до агресії, формування образу соціальної реальності, на 
якому засновані багато з таких дій. Зокрема, спостереження за розвитком поведінки показали, що коли 
восьмирічні діти часто дивились насилля по телебаченню і в кіно, це обумовило їх агресивність у 
вісімнадцять років, тобто схильність до агресивної поведінки зберігалася десять років. Спостереження 
насилля стимулюють у підлітка агресивну поведінку, активізують думки, пов’язані з насильством.  

Значно впливає на прояви девіантної поведінки підлітка властиве цьому віку прагнення до створення 
неформальних груп, які підкорюються певним лідерам. Причому за межами школи лідером стає 
найбільш авторитетний, сильний, але не завжди вартий наслідування підліток. За останні роки 
збільшився відрізок часу, коли підлітки перебувають поза сім’єю і школою. Товариство однолітків 
нерідко перевищує вплив батьків і вчителів на підлітка.  

Причинами збільшення кількості підлітків у вищезгаданих асоціальних об’єднаннях є, здебільшого, 
незайнятість підлітків корисними справами, послабленість бази в організації дозвілля. Зменшилася 
кількість закладів та установ культури, спорту, відпочинку, в яких підлітки мали б можливість проводити 
свій вільний час. 

Отже, більшість педагогів і психологів поняття ''девіантна (з відхиленнями) поведінка'' пов’язують з 
порушенням нормального розвитку особистості, викривленням процесу її соціалізації, який реалізується 
в конкретних актах поведінки підлітків.  

Поняття ''підлітка з девіантною поведінки (девіантного підлітка)'' визначено як особу, у якої 
виробився досить стабільний стереотип поведінки, що відхиляється від норм і стандартів, прийнятих у 
конкретному суспільстві.  

Висновок і перспективи подальших досліджень. Ми звернули увагу лише на деякі причини, що 
схиляють підлітка до девіантної поведінки. Характеризуючи різні фактори, які є причиною формування у 
підлітків девіантної поведінки, ми можемо спостерігати, що кожна зі згадуваних причин варіює в різних 
напрямах і теоріях. Серед основних факторів впливу на відхилення підлітків від соціально встановлених 
норм поведінки учені виокремлюють: індивідуальні особливості особистості; зовнішні фактори впливу; 
зростання агресивності підлітків. Вони призводять до виникнення девіантної поведінки.  
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Однак, всі ці й багато інших причин об’єднує те, що в них існують загальні показники, які 
характеризують підлітковий вік, що визначається численними соматичними, психічними й соціальними 
змінами. Подальший аналіз перелічених нами та низки інших причин і визначає перспективи подальшого 
розроблення цієї проблеми. 
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Островская-Бугайчук И. Н. Причины формирования девиантного поведения подростков. 

В статье представлены причины формирования девиантного поведения подростков. Определено, каким 
образом трудновоспитуемость, психические отклонения личности, социально-экономические и 

политические потрясения, морально- эстетическая и правововая нестабильность развития нашей 
страны влияют на формирование девиантного поведения подростков. Обоснованы наиболее 

распространенные причины возникновения девиантного поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: девиантное поведение, трудновоспитуемость, расстройства психических процессов, 
эмансипация, наследственность, психологический климат. 

Ostrovs'ka-Buhaychuk I. M. Reasons of the Deviant Behavior Formation among Adolescents. 

Over the past decade the criminal activity among the minors is higher than in adults. The main reasons are: the 
social immaturity of adolescents' psychophysiological characteristics, the desire to overcome the new feeling 

and the increased desire to independence. In the community such fusion of biological and social factors 
complicates the social adaptation among the children and adolescents. Concerning the causes of deviant 
behavior among adolescents, it should be noted that the various sciences explain them from different, and 

sometimes from opposite positions. The science of pedagogy pays much attention concerning the problem of the 
emergence of deviant behavior among adolescents. The aim of our study is to analyze scientists' different 

approaches distinguishing the number of reasons that motivate teenagers to deviant behavior. Most scientists 
include: difficult upbringing, personality's mental disorders, socio-economic and political upheaval, moral, 
aesthetic and legal instability of our country to the main causes of deviant behavior. The causes of deviant 

behavior among adolescents in terms of some scholars may be heredity and psychological climate in the family. 
B. Efroimson emphasizes that personality traits influence on what shape of all possible existing behavior in the 

society a person chooses. From the point of view of many psychologists, the cause of the deviant behavior among 
the minors may be caused as the result of the inability to realize their natural abilities, personal specific 

features, which is the condition for the any activity fulfillment. During our research the concept of the teenager 
with the deviant behavior (the deviant teenager) is defined. 

Keywords: deviant behavior, difficult upbringing, disorders of mental processes, emancipation, heredity, 
psychological climate, school exclusion. 

52 



 

УДК 37.013.46 
Н. П. Павлик, 

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

pavnad@ukr.net 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК СФЕРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

У статті представлено результати аналізу неформальної освіти як сфери наукового пізнання шляхом 
виділення її предмету, визначення міждисциплінарних зв’язків, окреслення теоретичної бази, 

характеристики інтердисциплінарних зв’язків, виділення системи методів дослідження. Проведено 
порівняльний аналіз сукупності предметів суспільних і гуманітарних дисциплін та визначено їх зв’язок із 

неформальною освітою. Сформульовано висновки про вихідні теоретичні засади досліджень теорії і 
практики організації неформальної освіти. 

Ключові слова: неформальна освіта, предмет неформальної освіти, сфера наукового пізнання. 

Постановка проблеми. Зміна освітніх парадигм, прагнення реформувати систему освіти відповідно 
до світових вимог якості й мобільності, підвищення значення професійного й особистісного зростання та 
ролі неперервної освіти для різних вікових категорій є наслідками сучасних перетворень українського 
суспільства, зумовлених трансформаціями культурної, економічної, демографічної та інших сфер 
життєдіяльності. Це призводить до активізації пошуку інноваційних форм, видів, методів соціально-
педагогічного впливу на особистість суб’єктів освіти з урахуванням вимог сучасних теоретичних 
підходів до навчально-виховних процесів (гуманістичного, мультикультурного, особистісно-
орієнтованого, тощо). Потреба розв’язання поставлених завдань для менеджменту освітнього 
середовища визначає актуальність вивчення світового й вітчизняного досвіду організації ефективного 
навчання й виховання різних категорій населення, що, в свою чергу, призвело до поширення нових 
інтердисциплінарних напрямів соціальних освітніх пошуків, зокрема у сфері неформальної освіти.  

Формулювання цілей статті. Стрімке зростання питомої ваги сучасних запозичених видів і напрямів 
організації освітнього середовища зумовлює потребу в систематизації нових знань щодо їх змісту та 
форми шляхом порівняння з наявним науково-педагогічним апаратом. Відповідно, основними цілями 
нашої статті є дослідження й теоретичне обґрунтування базових характеристик неформальної освіти як 
сфери науково-педагогічного пошуку; виділення предмету дослідження неформальної освіти. 

Аналіз досліджень сучасної системи освіти та актуальних напрямів педагогічного пошуку дозволив 
нам виділити такі провідні тенденції формування наукової думки: зростання інтересу до неперервної 
освіти дорослих (А. О. Гончарук, І. А. Колеснікова, Р. А. Колишко, О. О. Лазаренко, Н. Г. Ничкало та 
ін.), апробацію інноваційних форм і методів педагогічного впливу (І. М. Дичківська, К. В. Левківська, 
О. А. Удод, Т. С. Яровенко та ін.), міждисциплінарний характер педагогічної теорії та практики 
(Я. Л. Коломинський, Н. В. Кузьміна, Л. Е. Орбан-Лембрик, А. О. Реан, В. А. Семиченко, В. Т. Циба, 
В. О. Якунін та ін.), розробку соціально орієнтованих концепцій і відповідних їм технологій навчання й 
виховання (О. Є. Антонова, С. Гаррісон, О. А. Дубасенюк, Л. О. Савенко та ін.). Однак, перераховані 
дослідження є комплексним відображенням роботи авторів відповідно сферам професійних інтересів і не 
відображають системності власне категорії ''неформальна освіта''. 

Основний зміст. Неформальна освіта як специфічний термін педагогіки виник у середині ХХ 
століття як реакція на поширення у суспільстві тенденції до зміни парадигми навчання з ''людини, яка 
багато знає'' до парадигми ''людини, що орієнтується в цінності освіти як провідного виду діяльності в 
структурі власного способу життя'' [1: 389], що було пов’язано з необхідністю вирішення проблеми 
незадовільності наявних систем освіти розвитку інформаційного суспільства і зумовило поширення 
сумнівів у необхідності систематизованої передачі знань, умінь і цінностей [2: 145]. 

Наразі, стрімкий розвиток неформальної освіти як практики навчально-виховної діяльності та сфери 
наукових педагогічних досліджень зумовлений: 

- атрибутивністю (обов’язковістю, невід’ємністю) освіти для людині у сучасному інформаційному 
суспільстві; 

- педагогізацією тих сфер професійної діяльності, які раніше не потребували засвоєння соціально-
педагогічних функцій; 

- зростанням ролі освіти й освіченості в українському суспільстві; 
- нерівністю доступу до освітніх ресурсів соціально виключених категорій населення; 
- усвідомленим прагненням людей до особитісного зростання, саморозвитку, самореалізації; 
- стихійним розвитком досвіду неформальної освіти в суспільстві.  
Відповідно, неформальну освіту доцільно розглядати з декількох позицій: як сферу наукового 

пізнання; як спосіб педагогічної і соціальної практики; як навчальну дисципліну для студентів 
психолого-педагогічних спеціальностей. Наразі площина наших дослідницьких інтересів передбачає 
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вивчення основних характеристик неформальної освіти саме як сфери наукового пізнання. Слідуючи 
думці І. А. Колеснікової, визначення наукової специфіки неформальної освіти вимагає окреслення таких 
її базових характеристик: предмет вивчення; система основних категорій і понять, що описують цей 
предмет вивчення; базові принципи та методи процесу наукового пізнання неформальної освіти та її 
перетворення; значення та функції знань про неформальну освіту в сучасній науковій системі [3: 5]. 

Предмет вивчення певної галузі знань, будучи цілісною частиною об’єкту наукового дослідження, 
відображає суттєві ознаки і властивості досліджуваної форми існування об’єктивної реальності та 
набуває наукового обґрунтування у процесі фахової діяльності [4: 91]. Отже, предметом вивчення 
неформальної освіти ми визначаємо інноваційну навчально-виховну систему − теорію і практику 
організації позаінституційної навчальної діяльності різних вікових і соціальних груп. Важливо зазначити, 
що предмет вивчення перебуває у функціональній залежності від методології дослідження загалом та 
суб’єктивних поглядів дослідників зокрема. Це призводить до його постійної видозміни, трансформації, 
переформулювання й наукової рефлексії авторів. Відповідно варто наголосити на інтердисциплінарному 
характері неформальної освіти − будучи педагогічною категорією, вона містить соціально-педагогічний 
зміст, оскільки виконує ряд значущих соціальних функцій і використовує здобутки загальної, 
педагогічної й соціальної психології, позаяк, базуючись, передусім, на принципах добровільності, 
вимагає розуміння природи людських потреб, мотивів, сутності ефективної навчальної діяльності; крім 
того, завдання неформальної освіти близькі до андрагогіки, безперервної (неперервної) освіти. Тому 
нами було здійснено спробу порівняльного аналізу суміжних до неформальної освіти галузей знань задля 
встановлення міждисциплінарних зв’язків (див. табл. 1.). 

Таблиця 1. 
Інтердисциплінарний характер неформальної освіти як сфери наукового пізнання  

Галузь знань Предмет пізнання Зв’язок із неформальною 
освітою 

Педагогіка  Становлення людини у педагогічній 
реальності [3]; пошук закономірностей 
управління педагогічними системами [5: 19]; 
виховання, навчання та розвиток особистості 
[6: 18]; особлива сфера суспільної діяльності з 
виховання людини, складовими частинами 
якої є освіта і навчання [7: 11]. 

Позаінституційна суспільно-
регульована педагогічна система, 
неформалізований процес 
навчання, виховання, 
особистісного й професійного 
розвитку людини. 

Психологія  Загальні закономірності роботи психіки 
людини при виконанні нею пізнавальної, 
інструментальної й регулятивної функцій [8]; 
індивідуальний світ ''Я'' людини; людина як 
суб’єкт психіки [9]. 

Провідна роль людини у 
процесах самотворення й 
самовизначення.  

Психологія 
освіти 

Розвиток психіки людини в умовах передачі 
культурно-історичного досвіду у процесі 
навчання та психологічні детермінанти цього 
процесу [10: 119]. 

Зовнішні (соціальні) 
психологічні закономірності 
навчання, виховання й розвитку 
людини.  

Педагогічна 
психологія 

Особистість суб’єктів навчання та виховання 
[11: 3]. 

Внутрішні (особистісні) 
психологічні закономірності 
навчання, виховання й розвитку 
людини. 

Соціальна 
психологія  

Закономірності поведінки та діяльності людей, 
обумовлені їх включенням у соціальні групи, а 
також психологічні характеристики. цих груп 
[12: 10]; закономірності виникнення, 
функціонування і вияву реальності, яка 
формується у процесі суб’єктивного 
відображення людиною об’єктивних 
соціальних відносин і соціальних спільностей 
[13: 21]. 

Навчання у групах, а також 
вплив різних груп на особистісне 
й професійне зростання суб'єктів 
освіти.  

Соціологія 
освіти 

Освіта як соціальний інститут (соціальні 
функції, соціальні інститути, соціальні 
організації, соціальна політика) [14: 119]; 
закономірності розвитку та функціонування 
освіти як соціального інституту та його 
взаємодії із суспільством [15: 144]. 

Соціальні функції, зміст, роль і 
місце неформальної освіти в 
суспільстві. 
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Галузь знань Предмет пізнання Зв’язок із неформальною 
освітою 

Соціологія 
особистості  

Особливості й властивості соціальних 
суб’єктів, які зумовлюють суб’єктність 
відповідних соціальних утворень (систем), та 
конкретизація цих особливостей і властивостей 
стосовно особистості [16: 8]; соціальна сутність 
людини та закони становлення і змін 
особистості у процесі життя [17]. 

Вплив суспільства на соціальний, 
професійний й особистісний 
розвиток людини. 

Соціальна 
педагогіка 

Соціальне становлення то розвиток 
особистості, набуття нею соціального статусу, 
соціального функціонування, підтримка 
досягнутих та відновлення втрачених 
соціальних характеристик [18]; процес 
соціального виховання дітей та молоді в 
умовах різних рівнів соціального 
середовища [19]; зовнішні та внутрішні, 
цілеспрямовані й стихійні чинники 
соціалізації людини [20]. 

Створення соціально-
педагогічних умов для 
формування високо адаптивної 
особистості.  

Освіта 
дорослих  

Система освіти дорослих як соціокультурний 
інститут [3]. 

Системні характеристики 
неформальної освіти як 
новітнього соціального 
утворення. 

Андрагогіка  Теорія і методика навчання дорослих людей у 
контексті неперервної освіти [3]. 

Теорія і практика організації 
неформальної освіти для різних 
вікових груп.  

Акмеологія  Людина в усіх її вищих (акме) проявах 
фізичних, психологічних, соціальних сил, 
творчості, здібностей і професійної 
майстерності [21: 9]. 

Розвиток індивідуальних 
здібностей у професійній та 
особистісній сферах. 

Соціологія  Діяльність особи, соціальних спільнот та 
різноманітних верств населення у суспільному 
житті [15: 20]; закони і закономірності 
функціонування та розвитку особистості, 
соціальної групи, спільноти, суспільства в 
цілому [22]. 

Закономірності розвитку і 
взаємозв’язку неформальної 
освіти з соціальними 
перетвореннями.  

Філософія 
освіти 

Філософське осягнення процесу отримання 
знань, умінь та навичок; культурні досягнення 
й цінності, покликані задовольняти потреби 
системи освіти [23: 12]. 

Індивідуальні й суспільні 
цінності освітнього простору. 

Культурологія  Соціокультурний досвід людини з відбору, 
акумуляції та застосування ефективних форм 
життєдіяльності [24]; теоретична інтерпретація 
політичного, економічного, етичного, 
соціального, релігійного, естетичного, тощо 
порядку в світі людини [25: 11] 

Формування ефективного 
соціокультурного досвіду 
суб’єктів освіти. 

 
Таким чином, табл. 1. демонструє наявність взаємозв’язку між предметами вивчення суспільних і 

гуманітарних наук та предметом неформальної освіти як сфери наукового пізнання. На нашу думку, це 
визначає суспільно-гуманітарний характер власне неформальної освіти, яка, з одного боку, виникає у 
відповідь на соціальні запити й потреби певних суспільних груп та розглядається нами як системне 
освітнє новоутворення в процесі організації неперервної освіти й демократизації суспільства; і, з іншого 
боку, є індивідуально й особистісно орієнтованою з огляду на учасників неформальної освіти як 
визначальних суб’єктів її організації, реалізації та систематизації.  

Звідси вважаємо суттєвим висновок про вихідні теоретичні засади подальших досліджень теорії і 
практики організації неформальної освіти, які доцільно умовно поділити на дві групи: суспільно-
орієнтовані, що визначають зовнішні умови становлення й організації неформальної освіти 
(аксіологічний підхід, системний підхід, логіко-структурний підхід, теорія інновацій, теорія 
розвиваючого навчання, концепція ''культурних відмінностей'' та інші) й особистісно-орієнтовані, 
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індивідуальні або внутрішні щодо цілей і змісту неформальної освіти (особистісно-діяльнісний підхід, 
соціально-педагогічна парадигма, теорії особистості, концепція ''педагогіки співробітництва'' та інші).  

Відповідно до обраної нами логіки викладу матеріалу й досягнення основних цілей статті наступним 
елементом дослідження неформальної освіти як сфери наукового пізнання є визначення системи 
основних категорій і понять. Науковий контекст неформальної освіти визначається розглядом таких 
основних категорій і понять: освіта, система освіти, інституційна освіта, позаінституційна освіта, 
формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, неперервна освіта, додаткова освіта, суб’єкти 
освіти (у т. ч. неформальної), соціально-педагогічне освітнє середовище, соціально-педагогічний зміст 
неформальної освіти. Зміст визначених категорій може бути предметом окремої публікації, оскільки 
вимагає застосування контент-аналізу, порівняння й аналітико-синтетичного узагальнення широкої 
теоретичної бази, тому ми зупинимося лише на розгляді основної категорії – власне неформальної освіти. 

Неформальна освіта − форма і процес особистісного, соціального та професійного становлення 
суб’єкта навчання, заснована на принципах добровільності, демократичності, опори на інтереси та 
потреби особистості. Специфічними характеристиками неформальної освіти є: децентралізація освітніх 
впливів, автономність центрів неформальної освіти, свідомість організації навчально-виховних впливів, 
особиста відповідальність учасників неформальної освіти, свобода самовираження й добровільність 
участі, практичність змісту, активність і рівність усіх учасників. 

Відповідно до визначеного предмету, базових категорій та їх змісту поле досліджень у галузі 
неформальної освіти становить: 

- вивчення освітніх тенденцій додаткової професійної підготовки та перепідготовки фахівців 
різних спеціальностей з урахуванням потреб ринку праці, стратегії освітньої політики і політики 
працевлаштування, суперечностей і потреб наявних суспільних перетворень; 

- дослідження освітніх потреб та інтересів різних вікових і соціальних груп населення, у т. ч. 
шляхом посилення можливостей соціально виключених категорій; 

- характеристику освітнього потенціалу різних форм позаінституціонального навчання й 
виховання, у тому числі дозвілля, просвітницької і громадської діяльності, самоосвіти; 

- розробку цілей, змісту, технологій, методів неформальної освіти для різних категорій людей; 
моделювання напрямків і функцій неформальної освіти; 

- аналіз результативності й ефективності різних форм, технологій і методів неформальної освіти, 
засоби проведення психолого-педагогічних експериментів для виділення системи організаційних і 
соціально-педагогічних умов та факторів впливу; 

- розв’язання суперечностей між змістом та рівнем формальної системи освіти та вимогами до 
професії та побудови кар’єри в ній. 

Реалізація поставлених завдань наукового пізнання у сфері неформальної освіти передбачає використання 
комплексу дослідницьких методів: статистичних для аналізу залученості та поширеності різних форм 
додаткової освіти; виділення у ньому неформального компоненту; соціологічних для вивчення громадської 
думки (опитування, інтерв’ювання, фокус-групи, експертне оцінювання контент-аналіз ЗМІ) щодо місця та 
функцій неформальної освіти у особистісному, соціальному та професійному зростанні суб’єктів освіти; 
експериментальних (лонгітюдні, моніторингові, психологічні та педагогічні експерименти) для визначення 
ефективності запровадження неформальної освіти та особливостей її впливу на внутрішні (психологічні) та 
зовнішні (соціальні) характеристики; психологічних (біографічні методи, тестування, інтерпретація) задля 
вивчення цінностей, мотивів, активності як передумов залученості до неформальної освіти; педагогічних 
(аналіз документів, кількісно-якісний аналіз результатів освіти, оцінювання) для дослідження якості 
неформальної освіти, її навчальних і/або виховних результатів. 

Таким чином, неформальна освіта як сфера наукового пізнання є перспективним напрямом сучасних 
соціально-педагогічних досліджень, що сприятимуть суспільним і педагогічним перетворенням 
внаслідок привнесення у систему освіти нової системи цінностей, закономірностей, методик і технологій.  

Висновки. Отже, нами охарактеризовано значення досліджень неформальної освіти, предмет і 
методи таких досліджень. Визначено інтердисциплінарний зв’язок неформальної освіти з різними 
галузями знань і відповідний міждисциплінарний характер її основних категорій. Результати 
проведеного аналізу дозволили виділити суспільну й особистісну площини теоретичних підходів до 
теорії і практики організації неформальної освіти. Перспективами подальших досліджень можуть бути: 
побудова категорійно-поняттєвого апарату неформальної освіти, проектування концепції неформальної 
освіти різних вікових і соціальних категорій населення в Україні, визначення соціально-педагогічного 
компоненту неформальної освіти. 
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Павлик Н. П. Неформальное образование как сфера научного познания. 

В статье представлены результаты анализа неформального образования как сферы научного познания 
средствами выделения его предмета, определения междисциплинарных связей, очерчивания 

теоретического базиса, характеристики интердисциплинарных связей, обоснования системы методов 
исследования. Проведен сравнительный анализ совокупности предметов общественных и гуманитарных 
дисциплин и определена их связь с неформальным образованием. Сформулированы выводы об исходных 

теоретических основаниях исследований теории и практики неформального образования. 

Ключевые слова: неформальное образование, предмет неформального образования,  
сфера научного познания. 

Pavlyk N. P. The Non-Formal Education as the Sphere of the Scientific Knowledge. 

The increasing importance of modern borrowed kinds and directions of the educational environment 
organization predefines the need in the systematization of the new knowledge regarding its contents and form by 
means of the comparison with the present scientific pedagogical apparatus. The aim of the article is the research 

and the theoretical justification of basic characteristics of the non-formal education as the sphere of the 
scientific-pedagogical research; the separation of the research subject of the non-formal education. The 

research methods are analysis, generalization, analogy, comparative analysis, systematization. The article 
presents the analysis results of the non-formal education as the sphere of the scientific knowledge by means of 

singling out its subject, determination of cross-disciplinary relations, theoretical basis description, cross-
disciplinary relations characteristics and separation of the system of research methods. The comparative 

analysis of the composite of subjects of social and humane disciplines (pedagogy, psychology, educational 
psychology, pedagogical psychology, social psychology, educational sociology, personal sociology, social 

pedagogy, andragogy, sociology, educational philosophy, culturology) is carried out and their connection with 
the non-formal education is determined. The conclusions are made on the originating theoretical basics of 
researches regarding the theory and practice of the non-formal education organization: social-oriented, 
determining outer conditions of establishing and organization of the non-formal education (axiological 

approach, system approach, logical-structural approach, theory of innovations, developing educational theory, 
''cultural differences'' conception and others) and personal-oriented, individual or internal regarding aims and 
contents of the non-formal education (personal-axiological approach, social-pedagogical paradigm, personal 

theory, ''collaborative pedagogy'' conception and others). On the basis of the carried out theoretical analysis the 
problematic field is formulated in the sphere of the non-formal education and the complex of issues of its 

research is characterized. Results of the carried out analysis allowed singling out the social and personal areas 
of theoretical approaches to the theory and practice of the non-formal education organization. 

Key words: non-formal education, non-formal educational subject, scientific knowledge sphere. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 

СВІТОВОМУ ВИМІРІ 

У статті представлено філософські теорії та принципи, на яких базується розвиток іншомовної 
професійної компетентності працівників фіскальної служби; доведено, що вона ґрунтується на 

поєднанні ідей гуманізму, прагматизму, прогресивізму та конструктивізму, які сприяють становленню 
особистості через найповніше розкриття її індивідуальних творчих здібностей протягом кар’єри; 

охарактеризовано класифікацію видів освіти за способом організації навчальної діяльності, методами 
оцінювання і визнання результатів, процедурами їх документального і правового оформлення. 

Ключові слова: працівник фіскальної служби, іншомовна професійна компетентність, філософська 
теорія, принцип, стандарт, якість. 

Постановка проблеми. Сучасне навчання студентів іноземних мов у межах їх професійної освіти 
викликано потребою суспільства у підготовці фахівців до відповідної сфери діяльності в умовах 
євроінтеграції. Зміни у соціальному стані, економічне зростання, поділ праці на певні трудові напрями, 
створення умов для гармонійного розвитку людини спричинили триєдину мету освіти: пізнання 
таємниць природи, буття (наука), підготовка майбутнього фахівця до здійснення відповідної практики 
(професійна освіта) і виховання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні основи вищої професійної освіти, 
принципи підготовки фахівців досліджували вітчизняні і зарубіжні учені: О. В. Глузман, 
С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, С. Зефф, І. А. Зязюн, Дж. Кері, П. Керон, В. Г. Кремень, 
В. І. Луговий, Р. МакГі, М. Мунітз, Н. Г. Ничкало, В. А. Семиченко та ін.  

Вивченням проблем вищої фіскальної освіти займалися такі дослідники, як Джейн Т. Рубін (Jane 
T. Rubin), Стефен П. Тренхолм (Stephen P. Trenholm), Стівен Ф. Голуб (Steven F. Holub), Бенсон 
С. Голдстайн (Benson S. Goldstein), питання професійної етики у податковій службі досліджували Річард 
Поуел (Richard Powell), Синтія І. Болт-Лі (Cynthia E. Bolt-Lee) та багато інших. 

Метою нашого доробку став розгляд філософських теорій, які справили вплив на розвиток 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фіскальних службовців. 

Виклад основного матеріалу. Так, засновники біхевіористичної течії (Дж. Уотсон (J. Watson), 
Е. Торндайк (E. Thorndike), Б. Скіннер (B. Skinner) розглядають людину як механізм, який діє лише під 
впливом зовнішнього стимулу, заздалегідь відводячи тому, хто навчається пасивну роль. Таким чином, 
ціль навчання особистості зводиться до модифікації її поведінки.  

Історичне коріння лібералізму відходить до давньогрецької, середньовічної і просвітницької 
філософії. Ідеї ліберальної освіти закладені в основу класичної моделі університету, тобто університету 
гуманітарного спрямування. Прихильники ліберального напряму у США (Н. Батлер (N. Butler), 
Дж. Рассел (J. Russell), С. Хоул (C. Houle) та ін.) мету освіти убачають у підготовці інтелектуальних, 
культурних, поінформованих і духовно багатих громадян. Вона ґрунтується на культивуванні інтелекту, 
тобто оволодінні фактичними знаннями з іноземної мови, систематичному вивченні дисципліни та 
формуванні навичок аналітичного мислення.  

Починаючи із середини ХІХ століття, у результаті розвитку науки, індустріалізації та урбанізації 
США, з’явився новий підхід до освіти – прогресивістський рух. Прогресивізм є похідною від філософії 
прагматизму, засновниками якої є Ч. Пірс (C. Peirce), В. Джеймс (W. James), Д. Дьюі (J. Dewey) та ін. 
Прихильники прагматичної теорії (Е. Ліндеман (E. Lindeman), Дж. Фішер (J. Fischer) та ін.) метою вищої 
освіти вважають розвиток суспільства через особистісний розвиток кожного громадянина, чиє навчання 
повинно бути практично орієнтованим та заснованим на особистому досвіді. Це стало поштовхом для 
поширення ідеї про те, що процес навчання іноземних мов має бути сконцентрованим на студенті, де 
викладачу відводиться роль фасилітатора, тобто створювача умов для ефективного засвоєння знань. 

Засновниками і провідними представниками гуманістичного напряму в освіті стали американські 
учені К. Роджерс (C. Rogers) та А. Маслоу (Ab. Maslow). На відміну від біхевіористів, гуманісти 
розглядають того, хто навчається самостійною, активною, відкритою до змін та самоактуалізації 
особистістю, відводячи їй в освітньому процесі провідну роль. При цьому, поведінка останньої 
визначається не зовнішніми факторами, а внутрішньою мотивацією, бажанням самоудосконалюватися, 
приймати самостійні рішення. Метою іншомовної освіти є розвиток особистісного потенціалу людини. 
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Представники радикалізму (П. Фрейре (P. Freire), І. Ілліч (I. Illich), Дж. Мезиров (J. Mezirow) та ін.) 
стверджують, що освіта – це засіб здійснення соціальних, політичних та економічних змін. Роль 
іншомовної підготовки за професійним спрямуванням полягає у створенні умов для розвитку у студента 
критичного мислення за допомогою діалогу з ним [1: 32]. Критичне мислення дає людині силу, енергію, 
яка примушує її діяти і радикально змінювати наявну ситуацію. При цьому той, хто навчається, є 
добровільним учасником освітнього процесу, де і він, й викладач є рівними.  

Конструктивізм – це педагогічна філософія, ключова ідея якої є полягає у неможливості передати 
знання іноземної мови тому, хто навчається у готовому вигляді. Можна лише створити педагогічні умови 
для успішного самоконструювання і самозбільшення знань студентів.  

Теорія на перше місце ставить точку зору студента, якою б ''сирою'' вона не була на даний момент. 
Згідно Ж. Піаже (J. Piaget), це саме та стартова позиція, з якої починається конструювання нового знання 
у студента через подолання когнітивного конфлікту між внутрішньою, уже складеною, структурою 
(досвідом), і зовнішньою невідомою реальністю. Усунення цього конфлікту відновлює так звану 
тимчасову когнітивну стабільність (когнітивну рівновагу), яка характеризується сконструйованим 
знанням на базі попередньої когнітивної структури. Особливу значущість складеної когнітивної 
структури у конструюванні нових розумових структур підкреслювали Дж. Брунер (J. Bruner), 
Н. Хомський (N. Chomsky) та ін. Конструктивізм цінує процес руху до істини більше, ніж саму істину, 
адже наукове знання – явище не статичне, це процес неперервного конструювання і реорганізації.  

Отже, автори по-різному трактують провідні принципи конструктивізму, але з усього розмаїття точок 
зору можна виділити найбільш загальні позиції, які лягли в основу розвитку іншомовної професійної 
компетентності, а саме: неможливість передачі знань тому, хто навчається у готовому вигляді, натомість 
– створення належних педагогічних умов для їх успішного самоконструювання і саморозвитку 
особистості; мотивація навчання через залучення студентів до пошуку, дослідження та вирішення 
значущих проблем, передусім, проблем оточуючої їх дійсності, вирішення яких безпосередньо пов’язане 
з реальною (економічною, соціальною, політичною і т. д.) ситуацією з життя вищого навчального 
закладу, міста, держави і т. д.; проектування змісту навчання з опорою на узагальнені концепції, системні 
знання та інтегративні уміння; стимулювання розумової діяльності студентів, мотивація їх мислення 
уголос, заохочення висловлювань передбачень, гіпотез і здогадок, організація змістовного спілкування та 
обміну поглядами; створення умов (вибір методів і форм навчання, засобів оцінки), які підкреслюють 
інтелектуальну гідність кожної людини, особливу цінність її точки зору, персонального підходу до 
вирішення проблеми, унікального бачення ситуації, індивідуального стилю мислення. 

Підсумовуючи аналіз основних філософських течій, ми дійшли висновку про те, що сучасна система 
іншомовної підготовки у вищій школі найбільшою мірою ґрунтується на поєднанні ідей гуманізму, 
прагматизму, прогресивізму та конструктивізму. Тому, її основною метою є сприяння розвитку 
особистості, розкриттю її творчих здібностей, що призводить до зміцнення духовних підвалин, 
підвищення інтелектуального потенціалу населення, збільшення трудових ресурсів, а у сукупності – до 
розвитку суспільства. Це досягається за допомогою вирішення конкретних задач, які постають перед 
педагогами, розробниками освітніх програм та іншими фахівцями з іноземної мови за економічним та 
юридичним спрямуванням, що, загалом, зводиться до задоволення потреб населення. 

Американські дослідники Р. і В. Петерсони (R. & V. Petersons) [2] виділяють такі характеристики 
розвитку іншомовної компетентності податкової галузі, як загальність, демократизм, неперервність, 
гнучкість, інтеграція, що можуть розглядатися як її принципи.  

Загальність означає включеність усього населення у різні рівні і структури освіти.  
Принцип демократизму – це рівність доступу до освіти. Вища фіскальна освіта розглядається як один 

із фундаментальних прав громадянина, що забезпечує його активну участь у житті суспільства і держави, 
гарантує стійкий розвиток на основі дотримання принципів демократії, рівності соціальних можливостей 
чоловіків і жінок, осіб із особливими потребами, етнічних меншин тощо.  

Неперервність як один із найважливіших принципів фіскальної освіти було уперше обґрунтовано у працях 
Дж. Дьюі. Він вважав, що процес навчання повинен не лише відповідати наявним освітнім потребам того, хто 
навчається, але й формувати у нього нові потреби, які згодом призведуть до продовження досвіду отримання 
освіти. Сьогодні неперервна освіта розглядається як необхідність продовження навчання протягом усього 
життя. Це поняття є характеристикою освіти як цілісної структури.  

Принцип гнучкості передбачає використання різних навчальних стратегій у відповідь на потреби та 
інформаційні запити студентів, самопрограмування і самооцінку освітньої діяльності. При цьому, 
навчальні програми розробляються і реалізуються на основі цілеспрямованості, тобто орієнтації на цілі і 
пріоритетні завдання вищої податкової освіти; адресності – урахування специфічності освітніх потреб 
податкових службовців; індивідуалізації – модифікації змісту і методів навчання, темпів засвоєння курсу 
залежно від освітнього рівня людей та їх можливостей.  

Інтеграція забезпечує зв’язок вищої податкової освіти з життям особистості і суспільства, а також 
взаємозв’язок різних її видів, для яких усі ці принципи є загальними. У дослідженій нами вітчизняній та 
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зарубіжній літературі описується декілька класифікацій цих видів. Найбільш розповсюдженою є 
класифікація за способом організації навчальної діяльності, методами оцінювання і визнання результатів, 
процедурами їх документального і правового оформлення. Відповідно до цих критеріїв, освіта 
поділяється на формальну (formal), неформальну (non-formal) та інформальну (informal). Розкриємо 
сутність кожної із них відносно контексту нашого дослідження.  

Формальна іншомовна освіта фіскальних службовців має таку назву завдяки набуттю нею певних 
установлених державою і суспільством форм. Вона характеризується участю в освітніх програмах осіб, які 
отримують після закінчення документ відповідного зразка – диплом, у якому зазначено, що вони отримали 
кваліфікацію юриста або економіста у галузі оподаткування із знанням іноземної мови. Він дає право 
займатися оплачуваною професійною діяльність за профілем пройденого курсу та отримати більш високу 
посаду. Цей вид освіти передбачає існування і діяльність спеціальних навчальних закладів та організацій. У 
системі вітчизняної вищої податкової освіти це податкові факультети вищих навчальних закладів, які 
організовують освітній процес з іноземної мови за певним, офіційно прописаним зразком, який задає обсяг 
знань, що опановується, компетенцій, що формуються. Набуті знання, уміння і навички лежать в основі 
прийнятих у суспільстві уявлень про іншомовну комунікативну компетентність податкового службовця.  

Неформальна іншомовна освіта розвивається поза межами звичайної системи професійної освіти, але 
вона має цілеспрямований і систематичний характер [3: 64-69]. Найбільш розповсюдженими видами 
закладів неформальної іншомовної освіти фахівця з оподаткування є приватні професійні школи та 
центри з підготовки і перепідготовки кадрів, які створюються неурядовими професійними організаціями 
і пропонують навчання для вирішення сучасних, інноваційних професійних проблем, що проводяться у 
формі короткочасних курсів, тренінгів, семінарів, літніх шкіл у форматі реального і віртуального 
спілкування. Така освіта є актуальною для осіб, які прагнуть бути обізнаними з нововведеннями у сфері 
іноземної мови за податковим спрямуванням та удосконалювати свою професійну компетентність. 

Неформальний вид освіти характеризується необов’язковим пред’явленням документа, що засвідчує 
рівень попередньої освіти, умовною регламентованістю навчального процесу, відсутністю системи 
контролю успішності проходження освітньої програми, завершенням програми, яка не передбачає видачі 
сертифіката або диплома. Основною ознакою такої освіти є відсутність єдиних, тією чи іншою мірою 
стандартизованих вимог до результатів навчальної діяльності. При цьому можуть бути у наявності усі 
інші ознаки навчання – доцільність, процедура зарахування, лекційно-семінарські заняття, система 
оцінювання успішності, сертифікат про закінчення з указівкою змісту пройденого курсу.  

Інформальна освіта є неінституціональним різновидом освіти уже практикуючих фахівців фіскальної 
сфери. Вона передбачає розвиток іншомовної компетентності завдяки засобам масової інформації, від 
оточуючих, відвідування тематичних заходів тощо, тобто у ході щоденної життєдіяльності людини. Види 
інформальної освіти поки не є систематизованими. До числа основних у сфері податкової освіти можуть 
бути віднесені: навчання за методом спроб і помилок, стихійна самоосвіта у вигляді самостійного 
пошуку відповідей на хвилюючі запитання або способів розв’язання практично значущих проблем, 
отримання нових знань за допомогою використання сучасних інформаційних технологій і соціальних 
мереж, збагачення свого духовного світу за допомогою читання та інше.  

Результати інформального навчання не оформлюються документально і, зазвичай, не отримують 
офіційного визнання зі сторони інших інститутів суспільства. Хоча, за своєю суттю і змістом це той же 
процес отримання знань і розвитку умінь, поглиблення світорозуміння та збільшення особистісного 
потенціалу, який ми бачимо у формальній та неформальній освіті.  

Можна зробити висновок, що у сучасному світі відбувається інтеграція формальної, неформальної та 
інформальної освіти, тоді як раніше ці види розглядалися як дискретні, незалежні один від одного.  

До числа провідних дослідників, які зробили значний вклад у розвиток вищої професійної освіти 
працюючих податкових кадрів на засадах формальності, неформальності та інформальності, варто 
віднести прибічника ідей гуманізму М. Ноулза (M. Knowles) як одного з найбільш відомих 
американських теоретиків і практиків у галузі освіти дорослих, який у другій половині ХХ століття увів 
у широкий ужиток термін ''андрагогіка'' як ''одночасно мистецтво і наука про надання допомоги 
дорослим в отриманні освіти'' [4: 43]. Він розглядає людину як самостійну, активну, здатну до 
саморозвитку істоту. Андрагогіка створює теоретичні і методологічні основи діяльності, які допомагають 
дорослим практикуючим податковим кадрам отримати професійні знання, засвоїти досягнення культури, 
сформувати (або переглянути) життєві принципи, тим самим забезпечуючи виконання соціалізуючої, 
реабілітуючої та індивідуалізуючої функцій професійної освіти. 

Методологічні ідеї дослідника покладені в основу найбільших міжнародних конференцій з освіти 
дорослих: Гамбургзької (Fifth International Conference on Adult Education (CONFINTEA) (1997 р.), 
Софійської (Sofia Conference on Adult Education) (2002 р.), Лексінгтонської (Lexington Conference 
'Building Sustainable Futures Through Learning and Partnerships' (USA) (2013 р.) та ін.  

Усі розглянуті теорії також вплинули на розвиток стандартів іншомовної підготовки у вищих 
навчальних закладах світу та України зокрема. У різні періоди розвитку такої освіти існувало декілька 
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підходів до визначення понять ''стандарт іншомовної підготовки'' та ''якість іншомовної підготовки'', які 
між собою пов’язані і зумовлені змінами у соціальній політиці, наукових теоріях, технологіях підготовки 
фахівців, досвіді вищої податкової освіти.  

Ці поняття досліджувало багато учених, зокрема Х. Фрай (H. Frye), С. Кетерідж (S. Ketteridge), 
С. Маршал (S. Marshall) та ін. Наприклад, у системі американської вищої освіти поняття ''якість 
іншомовної підготовки'' уживається у загальному сенсі для позначення аспектів процесу навчання, 
зокрема вплив на навчальний досвід студентів, умови навчання, підтримку студентів; ''стандарт 
іншомовної підготовки'' – стосовно очікуваних і дійсних рівнів результатів навчання [5: 134]. Очікувані 
рівні закладено у кваліфікаційних вимогах, навчальних програмах, методах пізнання. Реальні рівні, 
досягнуті студентами, представлені у їх результатах, процесі навчання, оцінюванні репрезентованих 
знань та умінь. Наслідком спільної діяльності педагогічного колективу і студентів є створення програм, 
оцінювання досягнень студентів, аналіз роботи кафедри. 

У межах когнітивістської концепції у 60-ті роки ХХ ст. у США зароджується критеріальний підхід до 
постановки цілей та оцінювання результатів освітнього процесу, що передбачає три головні ідеї: акцент 
на окремих і загальних результатах; визначення цілей навчання на діагностичній основі; виявлення 
конкретних результатів діяльності навчальних закладів, програм тощо. 

У 70-ті роки розвивається підхід, що ґрунтується на уявленні про професійну компетентність фахівця 
[6: 14]. У педагогічну літературу уводяться терміни ''компетентність'' і ''компетенція''. Компетенції – це 
професійно-особистісні якості, необхідні для виконання професійних функцій на конкретному робочому 
місці. Крім посадових обов’язків, для кожної посади є свій добір компетенцій, сукупність яких і утворює 
компетентність працівника. За компетентнісного підходу коригуються уявлення про іншомовну 
компетентність випускника вищого навчального закладу: увага приділяється не лише засвоєнню 
інформації, отриманню знань, але і формуванню професійної поведінки та професійно-особистісних 
якостей. Таке уявлення вплинуло на показники оцінювання результатів навчального процесу, на 
структуру і способи побудови змісту вищої освіти. Навчально-пізнавальна діяльність студентів почала 
збагачуватися творчо-перетворювальним, проектним, дослідницьким аспектами. Так визначилися три 
головні компоненти у компетентнісній освіті: знання, уміння і цінності.  

Отже, навчання іноземних мов за професійним спрямуванням майбутніх працівників фіскальної 
служби, яке ґрунтується на філософії вищої професійної освіти, розвивається на принципах загальності, 
демократичності, гнучкості, неперервності, інтеграції і гуманізації, покликане сприяти постійному 
удосконаленню іншомовної компетентності фахівця протягом його кар’єри, а його основною функцією є 
задоволення індивідуальних професійних потреб та інтересів особистості.  
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Пилюгина Т. В. Философские основы развития иноязычной профессиональной компетентности 
работников фискальной службы в высших учебных заведениях в мировом измерении. 

В статье представлены философские теории и принципы, на которых основывается развитие 
иноязычной профессиональной компетентности будущих работников фискальной службы; доказано, 
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Т. В. Пілюгіна. Філософські основи розвитку іншомовної професійної компетентності працівників фіскальної 
служби у вищих навчальних закладах у світовому вимірі 

что она основывается на сочетании идей гуманизма, прагматизма, прогрессивизма и конструктивизма, 
которые способствуют становлению личности через полное раскрытие ее индивидуальных творческих 

способностей в течение карьеры; охарактеризована классификация видов образования по способу 
организации учебной деятельности, методам оценки и признания результатов, процедурам их 

документального и правового оформления. 

Ключевые слова: работник фискальной службы, иноязычная профессиональная компетентность, 
философская теория, принцип, стандарт, качество. 

Piliugina T. V. Philosophical Foundations of Fiscal Officers’ Foreign Language Professional Competence 
Development in Higher Educational Establishments in the Global Dimension. 

The research deals with philosophical theories and principles which influence on the development of the future 
fiscal officers' foreign language professional competence; describes the classification of educational types by 

means of the learning activity organization, methods of results assessment and recognition, procedures of their 
documentary and legal execution. To solve the tasks and achieve the goals the following methods are applied: 

theoretical analysis method by which the philosophical concepts are revealed and explained; systematic analysis 
has allowed to explore the development of tasks, content, forms and methods interdependence; comparative 

pedagogical analysis has concentrated on the influence of world philosophical concepts on tax officers’ foreign 
language training in Ukraine; extrapolation, forecasting analysis is useful for disseminating the findings 

obtained from studies on the domestic fiscal officers' professional development in terms of the lifelong education. 
The research has shown that fiscal officers' foreign language professional competence development is grounded 
on the theoretical basis of higher professional education that has being developed through the combination of 

humane, pragmatic, progressive and constructive ideas. 

Key words: fiscal officer, foreign language professional competence, philosophical theory, principle, 
 standard, quality. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

У статті вивчено зміни мотивації навчальної діяльності студентів на різних етапах навчання. 
Показано, що для всіх студентів головними є професійні мотиви. Встановлено, що мотиваційна сфера 

навчальної діяльності студентів багатокомпонентна та різнорівнева. В структурі навчальної 
діяльності переважають зовнішні позитивні мотиви. 

Ключові слова: зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, професійне встановлення. 

Постановка проблеми. Мотиваційна сфера є необхідним елементом будь-якої діяльності, 
можливістю отримання необхідних результатів у процесі набуття знань, умінь і навичок. Вивченню 
мотиваційної сфери особистості присвячено чимала кількість наукових досліджень [1; 2]. Мотивація 
навчальної діяльності постає як особливий вид мотивації. При цьому під мотивом навчальної діяльності 
треба розуміти чинник, що обумовлює прояв навчальної активності: потреби, цілі, установки, почуття 
обов’язку, інтереси і т. п.  

Незважаючи на досить велику кількість робіт, присвячених вивченню потреб та мотивацій, найменш 
вивченою залишається проблема мотивації у професійному навчанні студентів. 

Ефективність навчального процесу прямо пов’язана з тим, наскільки висока мотивація оволодіння 
майбутньою професією. Процес навчання у вищій школі направлений на підвищення ефективності навчання 
та посилення пізнавальної діяльності. Дослідження різних аспектів мотивації навчання студентів має велике 
значення для підвищення ефективності вузівської освіти [3]. Навчальна мотивація виступає як внутрішній 
рушійний чинник розвитку професіоналізму, оскільки тільки на основі формування його високого рівня, 
можливий ефективний розвиток професійної освіченості та культури особистості [4].  

Необхідна умова для формування у студентів навчальної мотивації – можливість проявляти у навчанні 
розумову самостійність і ініціативність. Чим активніші методи навчання використовують, тим легше 
зацікавити предметом студентів. Основний засіб формування стійкого інтересу до навчання – використання 
таких запитань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема мотивації навчання є однією із центральних у 
педагогіці, оскільки і результат, і процес засвоєння знань значно залежать від бажання, ступеня зацікавленості 
студента і від мети, яку він хоче досягти. Вивчення мотивації у навчальній та навчально-професійній 
діяльності здійснювали А. Реан [4], Ю. Бабанський [5], М. Заброцька [6], Є. Ільїн, Я. Коломинський, 
А. Якунін, та ін. Питання соціально-вікових особливостей поведінки індивіда у старших класах школи, 
молодших і старших курсах навчання у вищих навчальних закладах досліджували Н. Бакшаєва, 
А. Вербицький [7], С. Занюк, О. Коваленко, Л. Орбан-Лембрик, В. Кикоть, А. Маркова та ін. 

Мета роботи: вивчити рівень сформованості навчально-професійних мотивів та визначити деякі 
умови, що впливають на формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети дослідження були використані такі методи 
опитування: методика для діагностування навчальної мотивації студентів А. А. Реана і В. А. Якуніна в 
модифікації Н. Ц. Бадмаєвої [8] та методика мотивації професійної діяльності К. Замфір у модифікації 
А. Реана [4] для оцінювання мотивації професійно-педагогічної діяльності.  

Відомо, що значна частина студентів, які вступають у навчальний заклад не завжди можуть пояснити, 
чим вони будуть займатися після закінчення навчання. Причиною цього є невідповідність між тим 
уявленням про професію, яке приводить минулих школярів до вузу, і реальним змістом даної професії. 
Випадковість професійного самовизначення може привести до складних переживань, розчарувань в 
обраній професії і важких внутрішніх конфліктів. Особливістю діяльності будь-якого навчального 
закладу є можливість впливати як на студентів, котрі адекватно оцінили схильність до обраної професії, 
так і на студентів, вибір освітнього напрямку котрих було здійснено випадково. Таким чином, вища 
освіта повинна зберігати і примножувати ті мотиваційні основи, з якими приходять студенти. 

Відомі такі різновиди навчальної мотивації студентів: професійні мотиви (отримати професію), 
пізнавальні мотиви (придбати нові знання та отримати задоволення від самого процесу пізнання), 
прагматичні мотиви (мати більш високий заробіток), соціальні мотиви (принести користь суспільству), 
мотиви соціального та особистісного престижу (утвердити себе і зайняти в майбутньому певний статус у 
суспільстві і в найближчому соціальному оточенні) [9]. 

© Тимошук С. В., Третяк О. І., 2015 
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Дослідження мотивації навчально-професійної діяльності проводили серед студентів першого та 
п’ятого курсів. Загалом у дослідженні взяло участь 434 студенти (269 студентів п’ятого і 165 студентів 
першого курсів) таких факультетів: філологічного, історичного, прикладної математики, журналістики та 
іноземних мов. 

Вивчення мотивів студентів проводили з використанням методики А. А. Реана и В. А. Якуніна в 
модифікації Н. Ц. Бадмаєвої. Методика дозволяє виявити ступінь прояву таких навчальних мотивів: 
комунікативних, професійних, соціальних, навчально-пізнавальних, мотивів уникнення небезпек, 
престижу і творчої реалізації. На рис. 1-2 представлено усереднені показники (у балах) розподілу 
мотиваційних чинників студентів першого та п’ятого курсів.  
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Рис. 1. Розподіл чинників мотивації навчальної діяльності серед студентів першого курсу. 
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Рис. 2. Розподіл чинників мотивації навчальної діяльності серед студентів п’ятого курсу. 

 
Результати показали, що усереднені показники мотивації студентів першого та п’ятого курсів виявилися 

подібними. Студенти керуються, головним чином, мотивами професійними (інтерес до професії, бажання 
стати висококваліфікованим фахівцем і т. п.), творчої самореалізації та навчально-пізнавальними. Велике 
значення мають для студентів також комунікативні (прагнення ефективно спілкуватися і бути визнаним у 
навчальній групі) і соціальні мотиви (забезпечити собі гідне службове становище, приносити користь 
суспільству, виконати обов'язок перед батьками та освітньою установою і т. п.). Це викликано тим, що 
студенти знаходяться на етапі оволодіння професійними навичками і у них сформувалося позитивне 
ставлення до своєї майбутньої професії, тому й мотивація до навчання має усвідомлений професійно-
пізнавальний характер. Аналогічні опитування проводили серед працюючих і непрацюючих студентів п’ятого 
курсу, проте суттєвих відмінностей у рівнях мотивації не спостерігалося. 

Найнижчі показники отримали мотиви, які об’єднують у групу "уникнення небезпек", також для них 
характерна найбільша різниця серед показників студентів п’ятого і першого курсу. Очевидно, що 
студенти першого курсу ще більше залежні від зовнішніх чинників і тому для них ці мотиви є більш 
значимі. Загалом можна зазначити, що серед студентів п'ятого курсу мотивація навчання у вузі вища, ніж 
у студентів першого курсу. У студентів першого курсу не до кінця сформовані мотиви навчальної 
діяльності у вузі, як бачимо для них, порівняно з п’ятим курсом, вищими є мотиви престижу навчання у 
відомому навчальному закладі. Студенти п'ятого курсу навпаки більш усвідомлено оволодівають 
знаннями і професійними навичками, розуміють цінність вищої освіти, надають великого значення 
формуванню професійно важливих якостей.  

Навчально-пізнавальна діяльність студентів завжди є полімотивованою, тобто в структурі навчальних 
мотивів поєднуються зовнішні та внутрішні мотиви. До зовнішніх мотивів належать прагнення отримати 
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певні успіхи у навчанні, набуття нових знань, навичок і умінь, взаємодії із товаришами. У разі 
зовнішньої мотивації чинники, що регулюють поведінку, не залежать від внутрішнього "Я" особистості. 
Проте у навчально-пізнавальній діяльності можуть мати місце і нейтральні, а іноді й негативні зовнішні 
мотиви. Наприклад, навчання як вимушена поведінка, навчання як намагання бути лідером або отримати 
престиж, прагнення бути в центрі уваги, бажання отримати тільки заохочення. 

Для порівняння мотиваційних складових студентів різних курсів нами було використано методику К. 
Замфіра у модифікації А. Реана, що дозволяє на основі прояву конкретних мотивів педагогічної діяльності 
виявити три мотиваційних компоненти: внутрішню мотивацію (ВМ), зовнішню позитивну мотивацію (ЗПМ) 
та зовнішню негативну мотивацію (ЗНМ). Про внутрішню мотивацію говорять, коли для особистості має 
значення діяльність сама по собі. Якщо ж в основі мотивації навчально-професійної діяльності лежить 
прагнення до задоволення інших потреб, зовнішніх по відношенню до змісту самої діяльності (мотиви 
соціального престижу, зарплати і т. д.), то в даному випадку прийнято говорити про зовнішню мотивацію. 
Самі зовнішні мотиви диференціюються на зовнішні позитивні і зовнішні негативні. Зовнішні позитивні 
мотиви, безсумнівно, більш ефективні і більш бажані з усіх точок зору, ніж зовнішні негативні мотиви. 

Студентам запропонували оцінити наступні групи мотивів: матеріальний заробіток, прагнення 
кар’єрного росту, прагнення уникнути критики керівника або колег, прагнення уникнути можливих 
покарань або неприємностей, потреба соціального престижу і поваги з боку інших, задоволення від 
процесу і результату роботи, можливість повної самореалізації саме в даній діяльності. 

На підставі отриманих результатів ми розрахували мотиваційні комплекси як усереднені показники 
загалом, так і окремо у кожного респондента. Мотиваційний комплекс представляє собою тип 
співвідношення між трьома видами мотивації: внутрішньою мотивацією, зовнішньою позитивною 
мотивацією і зовнішньою негативною мотивацією. 

До найкращих мотиваційних комплексів варто віднести наступні два типи поєднання: 
ВМ>ЗПМ>ЗНМ і ВМ = ЗПМ>ЗНМ, в якому внутрішня мотивація (ВМ) – висока; зовнішня позитивна 
мотивація (ЗПМ) – рівна внутрішньої мотивації або нижче, але відносно висока, зовнішня негативна 
мотивація (ЗНМ) – дуже низька і близька до 1. Чим оптимальніший мотиваційний комплекс (баланс 
мотивів), тим більша активність студентів мотивована самим змістом навчання, прагненням досягти 
певних позитивних результатів. Найгіршим мотиваційним комплексом є тип ЗНМ>ЗПМ>ВМ. Між цими 
комплексами укладені проміжні з точки зору їх ефективності інші мотиваційні комплекси [10]. 

Результати дослідження наведені у табл. 1. 
Таблиця 1. 

Результати порівняльного аналізу особливостей мотивації студентів першого та п’ятого курсів 
Навчальний курс перший п’ятий 

Внутрішня мотивація 2,4 2,35 
Зовнішня позитивна мотивація 5,2 4,3 

Зовнішня негативна мотивація 1,2 1,5 
 
Загалом, характеризуючи результати, отримані в процесі опитування за даною методикою, можна 

стверджувати, що переважаючий мотиваційний комплекс представлений наступним співвідношенням 
мотивів: ВМ<ЗПМ>ЗНМ, причому видно, що зовнішня позитивна мотивація переважає над внутрішньою 
і над зовнішньою негативною мотивацією. Щодо кількісних показників, то зовнішня позитивна 
мотивація у студентів першого курсу значно більша, ніж у п’ятикурсників. Таким чином, можна 
стверджувати, що студенти першого курсу більше зацікавлені у досягненні певного соціального статусу, 
кар’єрного росту, власне це ті мотиви, якими вони керувалися під час вступу до вищого навчального 
закладу. Студенти п’ятого курсу уже практично набули певного рівня професійних навичок, знань і ці 
мотиви для них залишаються домінуючими, але на даний час менш гостріші, ніж п’ять років тому.  

Провівши якісний аналіз по кожному студенту, можна зазначити, що в групі студентів першого курсу 
найкращий мотиваційний комплекс (ВМ>ЗПМ>ЗНМ і ВМ = ЗПМ>ЗНМ) спостерігається у 12,5 % 
студентів, а в групі студентів 5-го курсу найкращий мотиваційний комплекс наявний у він 18,5 % 
студентів. Студенти з таким мотиваційним комплексом приймають участь у навчальному процесі заради 
набуття професійних навичок, а не для досягнення будь-яких зовнішніх винагород, тобто це ті студенти, 
яких приваблює, насамперед, інтерес до самого процесу навчання. Вони схильні вибирати складніші 
завдання, що позитивно впливає на розвиток їхніх пізнавальних процесів. Такі результати добре 
корелюють із показниками якості навчання. Серед студентів молодших курсів вона становить близько 10 
%, а для спеціалістів та магістрів – 20 %. Студентів із негативним мотиваційним (ЗНМ>ЗПМ>ВМ) 
комплексом серед опитаних не виявлено. 

Було проведено оцінку найбільше і найменше значимих мотивів серед студентів першого і п’ятого 
курсів. Результати вказують, що для понад 60 % студентів найголовнішим є задоволення від самого 
процесу і результату роботи (рис. 3 а, 4 а) і навпаки незначним чинником вважають критику керівника 
чи колег (рис. 3 б, 4 б).  
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Рис. 3. Розподіл найбільше (а) та найменше (б) значимих мотивів серед студентів першого курсу: 1 – 
матеріальний заробіток, 2 – прагнення кар’єрного росту, 3 – прагнення уникнути критики керівника або 

колег, 4 – прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей, 5 – потреба соціального престижу і 
поваги, 6 – задоволення від процесу і результату роботи, 7 – можливість повної самореалізації. 

Серед студентів п’ятого курсу виявлено відмінності у відповідях між працюючими та непрацюючими 
студентами. Так бачимо, що для студентів, які працюють важливішими є потреби у досягненні 
соціального престижу, поваги зі сторони інших, натомість для студентів, які не працюють, важливішим є 
уникнення можливих неприємностей та покарань.  

Варто зауважити, що працюючі студенти більше прагнуть кар’єрного росту порівняно із студентами, 
які не працюють.  

Критика керівників чи колег – це найменш значимий мотив серед усіх студентів і першого, і п’ятого 
курсів. Для працюючих студентів незначним є також прагнення уникнути покарань чи неприємностей. 
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Рис. 4. Розподіл найбільше (а) та найменше (б) значимих мотивів серед працюючих та непрацюючих 
студентів п’ятого курсу: 1 – матеріальний заробіток, 2 – прагнення кар’єрного росту, 3 – прагнення 

уникнути критики керівника або колег, 4 – прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей, 
5 – потреба соціального престижу і поваги, 6 – задоволення від процесу і результату роботи, 7 – 

можливість повної самореалізації. 
 
Висновок і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумок, можна зазначити, що 

вивчення структури навчальної мотивації студентів, знання мотивів, які спонукають до роботи, 
дозволить обґрунтовано вирішувати завдання підвищення ефективності навчання у вищій школі. 
Мотивація навчальної діяльності, так само, як і ставлення до майбутньої професії і мотиви її вибору, є 
надзвичайно важливим чинником, що обумовлює успішність подальшого навчання. Правильне 
виявлення професійних мотивів, інтересів і схильностей є важливим прогностичним чинником 
задоволеності професією у майбутньому. Мотиви є мобільною системою, на яку можна впливати. Навіть 
якщо вибір майбутньої професії студентом був зроблений не цілком самостійно і недостатньо 
усвідомлено, то, цілеспрямовано формуючи стійку систему мотивів навчальної діяльності, можна 
допомогти майбутньому фахівцю у професійній адаптації та професійному становленні. 
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Тимошук С. В., Третьяк О. И. Особенности формирования учебной мотивации студентов. 

В статье изучаются изменения в мотивации учебной деятельности студентов на разных этапах 
обучения. Показано, что для всех студентов главными являются профессиональные мотивы. 

Установлено, что мотивационная сфера учебной деятельности студентов многокомпонентная и 
разноуровневая. В структуре учебной деятельности преобладают внешние положительные мотивы. 

Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, профессиональное становление. 

Tymoshchuk S. V., Tretyak O. I. Features of Forming the Students' Learning Motivation. 

The problem of studying the motivation is one of the most important, as it determines the progress in the studies 
and future professional activity. The learning process improvement is possible only by the motivational complex 

intensification. Therefore the purpose of this work has been to determine the level of formed educational-
professional motives and study the conditions which influence on the positive motives formation of the students’ 
educational-cognitive activity. The study has been conducted using A. Rean and V. Yakunin’s method, modified 
by N. Badmaeva. It has been established that indicators of the motivation for the first and fifth year students are 

similar. Professional motives are dominant among the students. The least important motives for students are 
those grouped in "reasons to avoid the dangers". It has been shown that the motivation to study in high school 
for the fifth year students is higher than for the first year students. The relation investigation between external 

and internal motives is studied using K. Zamfira’s method modified by A. Rean. It has been found that the 
external positive motivation has prevailed over the internal and external negative motivation for all students. 

The best motivational complex, where the internal positive motivation is dominant, is inherent for 12.5 % of the 
first year students and for 18,5 % of the fifth year students. The students, having the negative motivational 

complex, have not been not found among the respondents. The investigation of the most and least significant 
motives has showed that for 60 % of students the most important reason is to enjoy the process and the work 

result. And vice versa the unimportant motive for students is the criticism of a leader or colleagues. Motives are 
a mobile system which can be influenced. The investigation of the students’ educational motivation structure and 

knowing of motives prompting to study can raise the efficiency of study in high school. If the profession choice 
has not been done independently or has been not realized, then the formation of a stable system of learning 

activity motives can help students in the professional adaptation and professional becoming. 

Key words: external motivation, internal motivation, professional development. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТИ НА ВИЩОМУ РІВНІ ГІМНАЗІЇ У НІМЕЧЧИНІ 

У статті розглянуто сутність, принципи та форми організації профільного навчання на вищому рівні 
гімназії у Німеччині в контексті різновекторного осмислення проблем вітчизняної системи освіти та 
необхідності змін цільових та стратегічних орієнтирів розвитку загальної освіти. Окреслено зміст 

навчальних планів у німецьких гімназіях. Проаналізовано основні види контролю, що застосовуються на 
вищому гімназійному ступені. Висвітлено умови отримання учнями гімназій загальної кваліфікації та 

атестату зрілості для вступу до вищого навчального закладу. 

Ключові слова: атестат зрілості, вищий гімназійний ступінь, диференціація навчання, зміст 
навчального плану, індивідуалізація навчання, контроль, профільне навчання. 

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних процесів світового виміру (глобалізація, 
інтернаціоналізація, швидкий розвиток інформаційних технологій) освіта розглядається як вирішальний 
фактор суспільного поступу, один із найважливіших інструментів розв’язання низки актуальних 
соціально-економічних проблем, забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності сучасних 
держав на глобальному ринку робочої сили та послуг. Об’єктивний аналіз зарубіжного досвіду відкриває 
простір для різновекторного осмислення проблем вітчизняної системи освіти у форматі реалізації нових 
запитів та устремлінь, корекції власних розрахунків і помилок, посилення національної ідентичності, 
сприяє прийняттю оптимальних рішень та успішній реалізації потенційних можливостей освітньої галузі. 

Напрацьований Німеччиною багатолітній досвід та сучасні інноваційні підходи до розвитку старшої 
школи у вимірі загальноєвропейських тенденцій набувають особливої цінності для України, яка приділяє 
значну увагу проблемі функціонування старшої школи як профільної, наданню учням можливостей для 
отримання кваліфікацій, які забезпечать їм успішне входження в багатокультурне інформаційне 
суспільство та дозволять пристосуватись до динамічного життя і потреб економіки, створенню 
сприятливих умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, 
здібностей, нахилів учнів у руслі постійного удосконалення знань та навичок особистості відповідно до 
потреб часу. Згідно з ''Концепцією профільного навчання у старшій школі'' (2013 р.) основною 
тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, 
багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти, особистісно зорієнтоване навчання, що 
значно розширює можливості учнів у виборі власної освітньої траєкторії та дає змогу створити 
найоптимальніші умови для їхнього профільного самовизначення та подальшої самореалізації [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Палітра доробків вітчизняних науковців, які працюють 
над різними аспектами проблеми організації освіти у старшій школі в країнах Європи, є досить 
різноплановою. Її характеризують дослідження Н. Бібік (тенденції розвитку змісту та організації 
навчання в старшій школі зарубіжжя, Г. Єгорова (забезпечення якісної освіти у загальноосвітньому і 
технологічному ліцеї Франції), М. Красовицького (організація навчального процесу та особливості 
внутрішньошкільного управління у старшій школі США), О. Локшиної (кваліфікаційна орієнтованість 
змісту освіти у Великій Британії), В. Мадзігона (професійна освіта як інструмент формування 
компетентнісних характеристик старшокласників у зарубіжних країнах), Б. Мельниченка (тенденції 
розвитку старшої школи в країнах Центральної Європи та ФРН), А. Сбруєвої (реформування середньої 
освіти розвинутих англомовних країн у контексті глобалізації) та ін. Втім, попри існуючі напрацювання, 
відсутні цілісні дослідження організації та змісту освіти на вищому рівні гімназії у ФРН. Саме цим 
обумовлено вибір досліджуваної проблематики, при цьому наша увага сфокусована на осмисленні 
продуктивних тенденцій профілізації старшої школи Німеччини у форматі врахування як суспільного 
контексту функціонування навчальної установи, так й індивідуальних потреб і здібностей учнів. 

Метою статті є спроба висвітлити основні підходи щодо сутності, принципів та форм організації 
профільного навчання на вищому рівні гімназії у Німеччині. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні середня освіта у Німеччині характеризується 
різноманітністю освітніх напрямків та свідоцтв про кваліфікації. Сучасні середні загальноосвітні школи 
у ФРН розподіляються на середні школи нижчого і вищого рівнів. Започаткування профільного навчання 
відбувається на нижчому рівні середньої школи, яке розширюється потім на вищому рівні середньої 
освіти [2: 125]. Гімназія (5-13 класи, в нових землях, за винятком Бранденбурга, до 12 року навчання) дає 
поглиблену загальну освіту (''vertiefte allgemeine Bildung''), яка уможливлює продовження навчання у 
вищих навчальних закладах. Це єдиний тип загальноосвітньої школи, який вимагає при переході у даний 
навчальний заклад певних рекомендацій із початкової школи. 

© Шимків І. В., 2015 
69 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Педагогічні науки 

Освіта у гімназіях Німеччини покликана виконувати завдання щодо виховання майбутніх 
багатофункціональних фахівців з активною життєвою позицією, забезпечення формування в учнів 
здатності демонструвати ключові вміння і навички самостійної науково-практичної, дослідницько-
пошукової діяльності відповідно до життєвих реалій, створення можливостей для розвитку особистісних 
характеристик, необхідних для навчання упродовж життя.  

Кількість напрямів диференціації, які можна вважати аналогами профілів, невелика: мова-література-
мистецтво; соціальні науки; математика-точні науки-технологія. Профільне навчання ґрунтується на 
принципах фуркації / диференціації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, нахилами, здібностями, 
основними запитами і професійними планами учнів у реальних життєвих умовах); наступності й 
неперервності (між допрофільною підготовкою й профільним навчанням, професійною підготовкою); 
гнучкості (змісту й форм організації профільного навчання); діагностико-прогностичної реалізованості 
(виявлення здібностей учнів із метою їхньої обґрунтованої орієнтації на профіль навчання). 

Зміст навчального плану гімназій в умовах сьогодення в усіх землях ФРН складають [2: 128]: 
• перелік навчальних предметів, що відповідають певним рокам навчання; 
• тижнева кількість обов’язкових навчальних годин та предметів за вибором у відповідних класах; 
• вказівки щодо розподілу окремих предметів та їх організації (можливість обрання, обов’язковість 

вибору, вірогідність їх перестановки тощо). 
Реалізація принципу ранньої диференціації, починаючи з початкових класів загальноосвітньої школи, 

з поступовим наростанням складності цього процесу на рівні старшої школи є особливістю навчальних 
планів у Німеччині та характеризується посиленням ідеї міжпредметних зв’язків. Вони складаються з 
трьох компонентів, завданням яких є [2: 131]: 

• загальнонаукова (обов’язкова) підготовка, що задовольняє загальні потреби суспільства і 
особистості зокрема; така підготовка є основою навчального змісту; 

• підготовка за вільним вибором навчального предмета; цей вид підготовки передбачає поглиблення 
обов’язкового обсягу знань дослідницькими технологіями та повніше розкриття сутності об’єктів, що 
вивчаються; 

• факультативна підготовка, що реалізує збагачення учнів новими галузями пізнання, ознайомлює їх з 
новітніми науковими дослідженнями, здійснює практичну підготовку в певній галузі в контексті інтересів 
учнів, їх майбутньої професійної самореалізації. 

У гімназії (5-10 класи) викладаються такі обов’язкові предмети, як німецька мова, математика, перша 
іноземна мова, друга іноземна мова, третя іноземна мова, географія, історія, соціологія, біологія, хімія, 
фізика, релігія, образотворче мистецтво, музика, фізичне виховання, астрономія. З профільних предметів 
учням пропонуються такі дисципліни як трудове навчання, соціальна дисципліна, домогосподарство, 
економіка, техніка, мистецтво, лінгвістика [3-5].  

До основних форм організації перевірки знань, умінь та навичок належать письмова, усна та 
практична перевірки. Письмова перевірка передбачає оцінювання набутих знань на основі письмових 
домашніх робіт, класних контрольних робіт, предметних тестів. До усних робіт належать роботи, що 
даються вчителем експромтом із заданої теми, звітні доповіді та різноманітні завдання під час заняття. 
Загальна оцінка за предмет виставляється вчителем на основі результату усної та письмової перевірки. 
Практична перевірка застосовується при викладанні таких предметів як мистецтво, музика, спорт, 
текстильна робота і передбачає контрольні лабораторно-практичні та мистецько-практичні роботи. 

Основою для переводу дітей у наступні класи (7 – 10 класи) є оцінки в річному атестаті. Учень 
переходить на наступний рік навчання, якщо зі всіх предметів він отримав щонайменше оцінку ''4'' 
(''достатньо'') [6].  

Нагадаємо принагідно, що з метою найбільш точної деталізації оцінювання знань на вищому 
гімназійному ступені запропоновано використання 15-бальної шкали оцінок: 

• оцінка ''1'' відповідає балам 15/1413 (''відмінно''); 
• оцінка ''2'' відповідає балам 12/11/10 (''добре''); 
• оцінка ''3'' відповідає балам 9/8/7 (''задовільно''); 
• оцінка ''4'' відповідає балам 7/5/4 (''достатньо''); 
• оцінка ''5'' відповідає балам 3/2/1 (''недостатньо''); 
• оцінка ''6'' відповідає 0 балів (''незадовільно''). 
По закінченні 9 класу гімназії учень здобуває загальну освіту, по закінченні 10 класу – середню 

освіту. Учні можуть бути зараховані на вищий гімназіальний ступінь, якщо вони успішно склали 
випускний іспит та зі всіх предметів отримали щонайменше оцінку ''4'' (''достатньо''). Крім того, вищий 
гімназіальний ступінь можуть відвідувати учні, які успішно закінчили реальну та загальну школи та 
здобули середню освіту. 

Вищий гімназійний ступінь (''gymnasiale Oberstufe'') відвідують від 11-го до 13-го року навчання (в 
чотирьох землях – від 10-го до 12-го і 11-го до 12-го). Замість класів тут існує система курсів. На курсах 
учні вивчають крім обов’язкових в основному ті предмети, які їх особливо цікавлять [7: 454].  
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Шкільні предмети на вищому ступені гімназії відповідним чином підпорядковано за напрямками: 
мовно-літературно-мистецький (німецька мова, англійська мова, французька мова, італійська мова, 
іспанська мова, російська мова, латинська мова, грецька мова, образотворче мистецтво, музика), 
соціологічно-суспільствознавчий (історія, географія, філософія, соціологія/політика, економіка) та 
математично-природознавчо-технічний (математика, фізика, хімія, біологія, інформатика). 
Обов’язковими предметами є релігія і спорт. До закінчення вищого ступеня мусить вивчатися кожен з 
трьох напрямків, включно з випускними екзаменами [8]. 

Вищий гімназійний ступінь поділяється на два рівні навчання: вступний ступінь (11 клас) та основний 
ступінь (12-13 класи). 

Завданням вступного ступеня є вирівнювання шансів щодо майбутнього навчання на основному 
ступені з тим, щоб полегшити навчання на наступному рівні [9: 6].  

На вступному ступені викладаються основні предмети, які передбачають у процесі контролю 
письмові роботи (німецька мова, іноземні мови, математика, економіка) та предмети, що перевіряються 
усно (географія, історія, політика, біологія, хімія, фізика, інформатика, релігія/загальна етика). До 
ефективних методів письмової перевірки навчальних досягнень учнів належать екзаменаційні 
(контрольні) роботи (''Klausuren''). Протягом кожного півріччя застосовуються, як правило, дві письмові 
контрольні роботи з німецької мови (3 години), три (1 – 2 години) – з іноземної мови. Крім того, на 
додаткових курсах музично-практичного напряму передбачається щонайменше 10-хвилинний для 
кожного учня усний іспит, який спрямований на оцінювання теоретичних знань та практичних навичок. 
З такого предмету, як спорт екзаменаційні роботи застосовуються лише в тому випадку, якщо поряд із 
практичними навичками варто перевірити теоретичні знання учнів (в даному випадку проводиться одна 
контрольна робота, на виконання якої відводиться одна година) [9: 6]. З інших предметів проводиться дві 
контрольних роботи, на виконання яких відводиться від однієї до двох годин.  

Основною умовою переходу учнів на основний ступінь є загальний показник успішності, згідно з 
яким учень повинен отримати зі всіх обов’язкових предметів щонайменше оцінку ''4'' (''достатньо'': 4, 5, 6 
балів), при цьому допускається оцінка ''5'' (''недостатньо'': 1, 2, 3 бали) лише з одного предмету, що 
перевіряється усно.  

На основному ступені (12 – 13 класи) замість раніше існуючих класів існують відповідні навчальні 
курси. Окремі предмети викладаються згідно з підвищеними вимогами (''Leistungsfächer'') та основними 
вимогами (''Grundfächer''). Відповідно учні відвідують курси з підвищеними вимогами викладання 
(''Leistungskurse'') та основними вимогами викладання (''Grundkurse''). 

На курсах з основним рівнем вимог даються загальні знання з кожного навчального предмету. 
Протягом кожного півріччя здійснюється письмовий контроль знань з німецької мови на основі двох 
контрольних робіт, на виконання яких дається три години; на курсах музично-практичного напряму 
передбачається щонайменше 10-хвилинний для кожного учня усний іспит, який спрямований на 
оцінювання практичних навичок та теоретичних знань. Як і на вступному ступені на даних курсах 
застосовуються кожного півріччя контрольні роботи з фізкультури, якщо навчальним планом 
передбачена перевірка теоретичних знань з даного предмету. З інших предметів учням пропонуються дві 
контрольних роботи щонайменше на дві години. На протязі 12-13 року навчання учнями виконуються 
три курсових роботи. 

На вибір учням пропонуються наступні предмети з поглибленим вивченням: німецька мова, 
англійська мова, французька мова, латинська мова, грецька мова, політика і економіка, історія, географія, 
релігія, математика, фізика, хімія, біологія). Учень повинен обрати в процесі навчання три предмета з 
поглибленим вивченням (одним із них повинна бути німецька мова, математика або іноземна мова); 
важливою умовою при виборі предметів є те, щоб вони належали до різних напрямів). Протягом кожного 
півріччя оцінюються навчальні досягнення учнів з німецької мови на основі двох контрольних робіт, на 
виконання яких дається 2 – 3 години; з іноземної мови – трьох контрольних робіт, які виконуються на 
протязі 1 – 2 годин. З інших предметів передбачаються дві письмових роботи протягом кожного півріччя. 
Зауважимо принагідно, що вихованці в процесі навчання на курсах з підвищеним рівнем вимог повинні 
написати дві курсових роботи протягом півріччя. 

Для отримання освіти, що дозволяє вступати до вищих навчальних закладів, важливою умовою є не 
лише успішне складання екзамену на атестат зрілості, але й хороші показники успішності (загальна 
кваліфікація) з предметів, які викладалися під час навчання на вищому гімназійному ступені. Загальна 
кваліфікація складається із наступних елементів: кваліфікація на курсі з підвищеним рівнем вимог, 
кваліфікація на курсі з основним рівнем вимог, кваліфікація на рівні предметів, що виносяться на 
екзамен на атестат зрілості. Предмети, що викладаються відповідно до основних вимог, оцінюються 
згідно з 15-бальною системою (від 0 до 15 балів); предмети з поглибленим вивченням – від 0 до 30 балів, 
тобто 15 балів множиться на 2; предмети, що виносяться на екзамен на атестат зрілості – від 0 до 60 
балів, тобто 15 балів множиться на 4 [9]. 
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Кваліфікація на курсі з підвищеними вимогами визначається на основі загального показника 
успішності (оцінок у свідоцтві про успішність протягом наступних півріч: 12/1, 12/2, 13/1) з двох 
предметів з поглибленим вивченням та з одного предмету, що викладається згідно з основними 
вимогами (наприклад, математика, історія, хімія). Максимальна кількість балів, яку може отримати учень 
під час навчання, складає 210 балів: 

1) 1-й предмет з поглибленим вивченням: 15•2 + 15•2 + 15•2 = 90; 
2) 2-й предмет з поглибленим вивченням: 15•2 + 15•2 + 15•2 = 90; 
3) предмет, що викладається згідно основних вимог: 15 + 15 = 30 Усього: 210. 
Кваліфікація на курсі з основним рівнем вимог визначається на основі загального показника 

успішності з 22-х предметних курсів, які пропонуються учням під час навчання на наступних півріччях: 
12/1, 12/2, 13/1 і 13/2. Максимальна кількість балів складає 330 балів (22•15 = 330).  

Кваліфікація на рівні предметів, що виносяться на екзамен на атестат зрілості, визначається на основі 
загального показника успішності (оцінок в свідоцтві про успішність) з чотирьох екзаменаційних 
предметів, що викладалися протягом останнього півріччя (13/2), та на основі результату випускного 
іспиту з цих предметів. У такому разі максимальна кількість балів, які можуть отримати учні, складає 
300 балів:  

1) 1-й екзаменаційний предмет: 15•4 + 15 = 75; 
2) 2-й екзаменаційний предмет: 15•4 + 15 = 75; 
3) 3-й екзаменаційний предмет: 15•4 + 15 = 75; 
4) 4-й екзаменаційний предмет: 15•4 + 15 = 75 Усього: 300. 
На основі отриманих учнем кваліфікаційних балів (максимальна кількість – 840 балів, мінімальна 

кількість – 280 балів) виставляється загальна оцінка згідно з встановленими стандартами (при 
максимальній кількості балів – оцінка ''1,0'': дуже добре), при мінімальній кількості балів – оцінка ''4,0'': 
достатньо [9: 25]. Загальна кваліфікаційна оцінка має значення при відборі учнів у вищий навчальний 
заклад, якщо при прийомі на деякі спеціальності діють федеральні або місцеві обмеження. У такому разі 
на рішення комісії впливає середній бал атестату зрілості та час, який минув від закінчення гімназії до 
подання заяви на вступ до вузу [7: 430].  

Висновки. Отже, вищий гімназійний ступінь закінчується випускними іспитами (''Abiturprüfung'') [10: 
23] з чотирьох предметів. Знання з трьох предметів перевіряються на основі письмового екзамену, 
четвертий іспит передбачає усну перевірку навчальних досягнень учнів. До письмового іспиту 
допускаються ті учні, які пройшли в повному обсязі курс навчання на вищому гімназійному ступені, 
успішно виконали програму з тих предметів, що виносяться на екзамен на атестат зрілості, отримали 
іншомовну підготовку та здобули кваліфікацію. Екзаменаційні предмети обираються згідно трьох 
напрямків: мовно-літературно-мистецького, соціологічно-суспільствознавчого, математично-
природознавчо-технічного. Важливо, щоб обрані екзаменаційні предмети представляли кожен із цих 
напрямків. Крім того, два з обраних предметів під час навчання повинні викладатись відповідно до 
підвищених вимог (zwei Leistungskursfächer). У межах мовно-літературно-мистецького напрямку 
німецька мова або іноземна мова (англійська) є обов’язковими екзаменаційними предметами. Серед 
трьох предметів, що учень обов’язково має обирати, є німецька мова, англійська мова або математика 
(для цих предметів передбачені єдині центральні вимоги щодо їх складання – EPA: ''Einheitliche 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung''). Наприклад, учень обрав першим екзаменаційним предметом 
математику (перший предмет з поглибленим вивченням), наступні предмети можуть виглядати таким 
чином: історія (другий предмет з поглибленим вивченням), хімія (предмет, що викладався згідно 
основних вимог), німецька мова (у формі усного іспиту). 

Час, що дається учням на виконання письмових іспитів, можна представити наступним чином: два 
предмети з поглибленим вивченням – 5 годин, предмет згідно основних вимог – 3,5 години. З 
фізкультури (якщо цей предмет був обраний), іспит складається з двох частин: теоретичної у письмовій 
формі та практичної. З таких предметів, як музика та мистецтво за бажанням учнів додатково до 
письмового екзамену може складатись фахово-практичний іспит, результат якого зараховують при 
винесенні оцінки за письмовий іспит.  

Учні допускаються до усного випускного екзамену на основі успішних результатів письмових іспитів 
і оцінок з екзаменаційних предметів за останнє півріччя (13/2). Якщо учень не допускається до усного 
іспиту, то випускний екзамен на атестат зрілості вважається таким, що не склався. Крім того, загальна 
кількість балів, отриманих на основі результатів випускних екзаменів та оцінок з екзаменаційних 
предметів за останнє півріччя, повинна бути не менше ніж 100 балів (при максимальній кількості 300 
балів). У противному разі екзамен на атестат зрілості вважається таким, що не склався. Склавши успішно 
екзамени, учень одержує ''Атестат зрілості для вступу до вищого навчального закладу'' (''Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife'') після тринадцяти років шкільного навчання (в чотирьох землях до 2000-го 
року – після дванадцяти років). Атестат дає право на вивчення всіх спеціальностей у вузах.  

72 



І. В. Шимків. Організація та зміст освіти на вищому рівні гімназії у Німеччині 

Отже, аспект дослідження, який ми обрали, є багатогранним та має складний суперечливий характер, 
оскільки синтезує в собі проблеми удосконалення профільного навчання у старшій школі. Враховуючи 
викладене вище, приходимо до висновку щодо важливості осмислення продуктивних тенденцій 
зарубіжного шляху профілізації старшої школи в контексті соціального та професійного самовизначення, 
прагнення до саморозвитку та самоосвіти кожного учня відповідно до вимог сучасного ринку праці.  

Подальшого дослідження потребує питання організації допрофільної підготовки в середній освіті 
Німеччини. Оскільки в Україні особливо гострою є проблема досягнення оптимального балансу між 
обсягом наукових знань, які мають стійку тенденцію до збільшення, і забезпеченням реальних умов для 
розвитку здібностей учнів, виникає необхідність пошуку розв’язання існуючої проблеми в контексті 
об’єктивного аналізу зарубіжного досвіду. 
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Шимкив И. В. Организация и содержание образования на высшей ступени гимназии в Германии. 

Рассмотрены сущность, принципы и формы организации профильного обучения на старшей ступени 
школьного образования в Германии в контексте разновекторного осмысления проблем отечественной 
системы образования и необходимости изменений в целевых и стратегических ориентирах развития 
общего образования. В статье рассматривается содержание учебных планов в немецких гимназиях. 
Проанализированы основные виды контроля, которые используются на высшей ступени гимназии. 
Освещены условия получения учениками гимназий общей квалификации и аттестата зрелости для 

поступления в высшие учебные заведения. 

Ключевые слова: аттестат зрелости, высшая гимназическая ступень, дифференциация обучения, 
содержание учебного плана, индивидуализация обучения, контроль, профильное обучение. 

Shymkiv I. V. The Structure and Content of Education at Higher Level of Gymnasium in Germany. 

The objective analysis of the foreign experience makes it possible to comprehend fully the problems of Ukrainian 
education by implementing new objectives and requirements, correcting one’s calculations and mistakes, 

promoting one’s national identity, facilitating decision making and successful realization of educational means 
and resources. The following set of methods has been used in the course of research: an in-depth analysis of 

scientific and academic works in the field of education, Internet resources, classification of key terms, 
specification, comparison, synthesis, and theoretical generalization leading to the general conclusion.The article 
deals with the essence, fundamental principles and forms of differentiated educational system at senior level of 
gymnasium in Germany within the framework of multi-dimensional approach to Ukrainian system of education 

and the necessity to change the target and strategic guidelines in the secondary education development. The 
curriculum design and its elements in the German gymnasium are outlined. The main types of testing 

administered at higher gymnasium level are analyzed. The article highlights the requirements the students of 
gymnasium must meet to get the qualifications and graduate certificate to enter the university. It is concluded 

that the modern students' social and professional self-determination promotes the importance to follow the 
efficient foreign tendency to the differentiated higher education. As long as Ukraine has faced the acute problem 

of educational facilities optimization and balancing between the amount of knowledge and actual possibilities 
for the development of pupils' abilities it is necessary to solve the problem using the foreign experience. 

Key words: graduate certificate, higher gymnasium level, differentiated educational system, curriculum design, 
individual study, testing, oriented study. 
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КОРОТКОСТРОКОВИЙ ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

У статті представлено практичне значення короткострокового індивідуального веб-квесту для 
формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в монологічному мовленні та 

розкрито його методичний потенціал. Показано практичну імплементацію кожного структурного 
компоненту веб-квесту та зазначено його цілі. Розкрито цінність застосування короткострокового 

індивідуального веб-квесту для формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в 
монологічному мовленні. 

Ключові слова: веб-квест, англомовна компетентність в монологічному мовленні, майбутні фахівці, 
навчальні Інтернет-ресурси. 

Розширення міжнародної співпраці на рівні всіх галузевих структур національної економіки привело 
до радикальних змін у сфері освіти, що висуває складні завдання щодо збільшення мобільності 
студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до інформації та більш 
глибокого взаєморозуміння. Вищезазначене актуалізує важливість інформаційно-комунікаційних 
технологій для сучасної вищої освіти, переваги яких важко переоцінити, адже вони містять надзвичайно 
потужний потенціал і відкривають широкі можливості для формування та розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Використання нових інформаційних технологій, 
таких, як Інтернет-ресурси, забезпечує не лише індивідуалізацію та диференціацію навчання з 
урахуванням здібностей студентів, рівня володіння мовою, їхніх схильностей, але і збагачуює їхню 
соціокультурну компетентність, знімаючи психологічний бар’єр перед вивченням іноземної мови. 
Інтернет-ресурси є необхідними для ефективної організації освітнього процесу, наповнюючи його 
якісними навчально-методичними матеріалами [1].  

На сучасному етапі головною метою вивчення англійської мови (АМ) стає оволодіння нею як засобом 
спілкування на міжкультурному рівні, що не лише обумовлює важливість навчання говоріння, але й 
включає отримання пізнавально цінної або практично корисної інформації з англомовних писемних 
джерел і з Інтернету, практичну професійну діяльність АМ, життєву орієнтацію у сучасному 
полілінгвістичному багатокультурному просторі в якості професійно спроможної, освіченої, культурної і 
високоморальної особистості.  

Розглянемо веб-квест (ВК) як засіб навчання говоріння АМ. ВК включає посилання на текстові та 
мультимедійні матеріали мережі Інтернет; питання по кожному розділу; аргументацію власної думки з 
дискусійного питання, що вивчається; загальне питання дискусійного характеру. ВК дозволяє організувати 
спілкування в межах загального питання дискусійного характеру, яке мотивує студентів до говоріння, 
всебічного вивчення питання задля спроможності аргументувати власну позицію. Це одна із 
найефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі. Отже, сучасні вимоги до 
англомовного говоріння студентів дають підстави вбачати подальше вирішення проблеми формування 
англомовної компетентності у монологічному мовленні (АКММ) у майбутніх фахівців у використанні ВК. 

Таким чином, мета цієї публікації – висвітлити потенціал короткострокового індивідуального ВК як 
навчального Інтернет-ресурсу, описати принципи організації роботи над ВК, окреслити його структуру 
та довести ефективність і доцільність його використання для формування АКММ у майбутніх фахівців. 

Зважаючи на специфіку викладання АМ у вищій школі, ми вважаємо, що ефективним буде 
впровадження короткострокових міжпредметних ВК із рольовим компонентом у практику викладання 
АМ. Короткострокові ВК, як правило, розраховані на один тиждень. Таке мінідослідження дозволить 
сконцетруватися майбутньому фахівцеві на швидкому й оптимальному досягненні результату, адже 
процес оволодіння АМ у вищій школі передбачає залучення міжпредметних зв’язків. Ми також вважаємо 
за доцільне використовувати індивідуальні та парні ВК для повної реалізації комунікативних намірів 
фахівців під час усного англомовного спілкування в різних комунікативних ситуаціях і ролях. 

Використання короткострокового ВК для формування АКММ передбачає: наявність актуальної теми, 
що відповідає інтересам і знанням студентів, впливаючи тим самим на мотиваційний бік їхньої 
діяльності; точне формулювання завдань, які чітко визначають кінцевий результат роботи студентів; 
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відбір викладачем Інтернет-ресурсів, які використовуються студентами в процесі роботи над ВК; 
конкретизацію та розподіл завдань, визначення способів, засобів і часових рамок їх виконання, 
презентацію результатів діяльності; оцінювання роботи самими студентами та безпосередньо 
викладачем; узагальнення результатів і підведення підсумків задля з’ясування, чого навчилися студенти, 
яких навичок набули, які уміння були сформовані й удосконалені.  

Після завершення роботи над короткостроковим ВК майбутній фахівець спроможний аналізувати 
матеріал, трансформувати, інтерпретувати його та використовувати для створення мультимедійних 
презентацій, власної веб-сторінки і веб-сайту. Задля подальшого вдосконалення АКММ результати 
виконаного ВК мають презентуватися як усний виступ або демонстрація комп’ютерної презентації.  

Робота над короткостроковим індивідуальним ВК вимагає індивідуального підходу викладача до 
кожного студента та повне занурення останнього в проблему дослідження. Залежно від рівня володіння 
студентами АМ варіює і рівень контролю викладачем роботи над ВК (повне або часткове керування). З 
метою успішної організації формування у майбутніх фахівців АКММ з використанням ВК виділимо 
принципи, за якими має проводитись відповідне навчання: 

- моделювання умов ВК, максимально наближених до реальності (врахування часових умов 
виконання та презентації результатів ВК, запитань з боку аудиторії під час обговорення результатів 
студентських досліджень (рольова гра); 

- організація спонтанності перебігу рольової гри під час презентації результатів ВК (рольова 
гра не повинна втратити свою проблемність; її перебіг має бути цілком спонтанним; студенти повинні 
говорити та вирішувати проблему в заданій ситуації; завдання комунікативної ситуації повинне мати 
місце безпосередньо під час презентації результатів виконання ВК); 

- критичне само- та взаємооцінювання (презентація результатів ВК має супроводжуватися 
обговоренням представленої інформації і оцінюванням якості прослуханого в ході рольової гри та по 
закінченні роботи над ВК; студент, який представляє інформацію, також має вміти оцінювати якість 
своєї роботи, щоб не повторювати зроблених помилок у майбутньому). 

Структура короткострокових ВК для індивідуального виконання студентами не відрізняється від його 
загальної структури. Шість структурних складових становлять чітко визначену методологічну основу 
цієї діяльності: тема; завдання; джерела інформації; процес роботи; оцінка; висновки [2]. З прикладом 
короткострокового індивідуального ВК для майбутніх фахівців (розроблений для рівня володіння АМ 
В 1), який ілюструє кожну його структурну складову, можна ознайомитись на розробленому нами 
навчальному веб-сайті (режим доступу: http://webquestslegalenglish.jimdo.com/). Розглянемо зміст кожної 
структурної складової ВК. 

Генеруючим ядром діяльності є тема, яка має бути актуальною та відповідати інтересам і знанням 
студентів, впливаючи, як ми зазначали, на мотиваційний бік їхньої діяльності. Приклад ознайомлення 
студентів із темою (ВК по темі ''Junk Food''): It's the 21st century and "junk food" has gone global. For better 
or for worse (mostly worse), junk food is now available all over the world. We see it most everywhere we go – 
in grocery and convenience stores, fast-food restaurants, on television – usually looking very appealing. As the 
problem is becoming more and more actual and dangerous, you, as a scientist in the sphere, are to investigate it 
and assess all the risks for today's generation. You are envited to cooperate with the world's largest humanitarian 
organization addressing hunger and promoting food security, The World Food Programme (WFP). WFP 
demands for new specialists within the food assistance branch. The competiton is great. Your research in the 
sphere is a necessary option to be hired by the management of the organization. Before working out the research 
strategies, let's identify the most topical problems connected with "Junk Food" issue… 

Завдання ВК є окремими блоками запитань і переліками адрес в Інтернеті, де можна отримати 
необхідну інформацію. Ця стадія ВК має найбільший розвивальний потенціал: в процесі пошуку 
відповідей на поставлені запитання вдосконалюється критичне мислення, уміння порівнювати й 
аналізувати, класифікувати об’єкти та явища, мислити абстрактно. Певне керування процесом з боку 
викладача може проводитися через надання списку запитань, поширення прикладів, схем тощо. 

Приклад завдання: Each of the specialists should cover the following issues: 
– the roots of the "Junk Food" problem; 
– categories of junk food; 
– junk food's influence on people's health; 
– junk food "victims"… 
Наступною структурною складовою ВК є джерела інформації, відібрані викладачем Інтернет-

ресурсів, які використовуються студентами в процесі роботи над ВК: для пошуку та збору інформації; 
дослідження, з’ясування й уточнення стану проблеми, аналізу проблемного питання; підкріплення 
аргументів тощо. Викладач пропонує студентам посилання на Інтернет-ресурси, які обов’язково мають 
бути автентичними та відбиратися за чіткими критеріями. 

В Процесі роботи конкретизуються та розподіляються завдання, визначаються способи, засоби і 
часові рамки їх виконання. У процесі роботи над ВК студенти дотримуються заздалегідь визначеної 
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процедури роботи. Цей етап також передбачає власне презентацію результатів діяльності. Пропонуємо 
презентувати результати діяльності в процесі рольової гри, яка розглядається нами як навчальний 
прийом, що передбачає вільне говоріння студента в межах певних комунікативних ситуацій, виступаючи 
в ролі одного з учасників іншомовного спілкування [3]. 

Використовуючи рольову гру, викладач пропонує студентам комунікативну ситуацію. У процесі 
рольової гри студенти, з позиції обраної комунікативної ролі, продукують монолог-переконання. 
Пропонуємо приклад комунікативної ситуації, що надається на занятті під час презентації результатів 
роботи над ВК: Present the results of your research trying to persuade the management of WFP of you being the 
most suitable to occupy the vacant position. Listen to the rest of the contenders and agree or disagree with the 
strategies suggested by them. Remember that you should do everything possible to promote the results of exactly 
your scientific disquisition.  

Наступною складовою ВК є оцінювання роботи самими студентами та безпосередньо викладачем, 
що включає всі аспекти ВК. Обов’язковим для ВК є попереднє (до початку роботи) оголошення 
принципів його виконання. Критерії оцінки можуть бути різними (за якістю аргументації, оригінальністю 
роботи, професійною значущістю отриманих результатів тощо).  

Останньою структурною складовою ВК є Висновки – узагальнення результатів, підведення підсумків. 
У висновках підсумовується досвід, який був отриманий студентом при виконанні самостійної роботи за 
допомогою ВК. При підбитті підсумків діяльності з’ясовується, чого навчилися студенти, яких навичок 
набули, які уміння були сформовані й удосконалені. Тут застосовується контроль з боку викладача. 

Впровадження ВК, організованого на конкретному навчальному матеріалі тематичних циклів, 
позитивно впливає на процес навчання АМ і підвищує інтерес майбутніх фахівців до вивчення АМ завдяки 
новизні подачі навчального матеріалу, його освітній цінності, особистісній орієнтованості на творчі 
можливості кожного студента в ході забезпечення умов його освітньої автономії. Цінність застосування 
короткострокового індивідуального ВК полягає у тому, що він сприяє постійному вправлянню в говорінні 
як протягом аудиторної, так і протягом самостійної позааудиторної роботи (підготовка до говоріння, 
забезпечення опорами тощо). ВК сприяє обміну досвідом між студентами щодо власних стратегій 
навчання, забезпечуючи їх одночасно опорними матеріалами для використання цих стратегій.  

Ефективність впровадження короткострокових індивідуальних ВК в практику викладання АМ для 
майбутніх фахівців була доведена нами шляхом проведення пробного навчання, що тривало з 10.11.2014 
р. по 10.12.2014 р. (50 аудиторних годин). Об’єктом пробного навчання був процес навчання 
англомовного говоріння майбутніх фахівців із використанням ВК. Ми навчали студентів продукувати 
монологи-переконання. Мета пробного навчання полягала у дослідженні загальної ефективності 
впровадження короткострокових індивідуальних ВК у практику викладання іноземної мови. Суб’єктом 
пробного навчання виступали студенти І курсу фізичного факультету Київського національного 
університету імені Т. Шевченка (1 група із 17 студентів), які вивчали загальну АМ за підручниками 
Straightforward (Pre-intermediate). 

Результати пробного навчання дають підстави стверджувати, що впровадження короткострокових 
індивідуальних ВК у практику викладання АМ є ефективним для формування у майбутніх фахівців 
АКММ. Наведемо компаративний аналіз попереднього оцінювання рівня сформованості у студентів 
АКММ (Зріз 1), яке проводилось нами перед початком пробного навчання, та оцінювання (Зріз 2, 3) 
досягнутого рівня сформованості АКММ у майбутніх фахівців за результатами пробного навчання 
(табл. 1). Оцінювання здійснювалось за такими якісними критеріями: тематичність, змістовність, 
зв’язність, вільність; мовна правильність, відповідність комунікативної поведінки та відповідність 
висловлювання стилю мовлення. Кількісними показниками були темп мовлення й обсяг висловлювання. 
В сумарній оцінці англомовного говоріння майбутніх фахівців частка кожного критерію оцінювання 
була рівною (10 балів).  

Підсумкова оцінка за вищезазначеною шкалою конвертувалася в оцінку за чотирибальною шкалою за 
такою схемою: 

Таблиця 1. 
Кількість балів Оцінка 

90 – 80 5 (A) 

79 – 60 4 (B) 

59 – 45 3 (C) 

44 і менше 2 (F) 
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Результати зрізів рівня сформованості у студентів АКММ до і після пробного навчання 

Студент № Зріз 1 
(кількість балів) 

Зріз 2 
(кількість балів) 

Зріз 3 
(кількість балів) 

С 1 64 76 81 
С 2 60 70 79 
С 3 57 60 73 
С 4 71 82 88 
С 5 63 66 75 
С 6 46 49 57 
С 7 42 49 59 
С 8 81 84 87 
С 9 79 82 88 
С 10 67 78 81 
С 11 74 80 83 
С 12 57 62 71 
С 13 55 64 70 
С 14 79 83 86 
С 15 47 56 61 
С 16 42 57 63 
С 17 80 86 88 
Середня кількість балів в 
групі 62,6 69,6 75,9 

Приріст у балах 7 13,3 
 
Висновки. За результатами двох зрізів ми бачимо в динаміці значний приріст, що підтверджує 

ефективність впровадження ВК в освітній процес. Отже, використання короткострокових індивідуальних 
ВК полегшує процес формування АКММ у майбутніх фахівців, надаючи їм можливість самостійно 
знайти вирішення певної проблеми, колективно обговорити це вирішення з колегами з метою виявлення 
істини через зіставлення різних поглядів. Інтернет-ресурси, в свою чергу, забезпечують доступ до майже 
невичерпної бази професійно й особистісно важливої інформації і дозволяють максимально наблизити 
навчальне іншомовне спілкування до реального, тобто забезпечити навчання в контексті, оскільки саме 
на основі моделювання реальної комунікативної ситуації формуються й автоматизуються вміння 
англомовного говоріння. 
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Л. М. Яценко, Я. О. Дьячкова. Короткостроковий веб-квест як засіб формування у майбутніх фахівців англомовної 
компетентності в монологічному мовленні 
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Дьячкова Я. О., Яценко Л. М. Краткосрочный веб-квест как средство формирования у будущих 
специалистов англоязычной компетентности в монологической речи. 

В статье раскрывается практическое значение краткосрочного индивидуального веб-квеста для 
формирования у будущих специалистов англоязычной компетентности в монологической речи и 

описывается его методический потенциал. Показывается практическая имплементация каждого 
структурного компонента веб-квеста и указываются его цели. Раскрывается ценность применения 

краткосрочного индивидуального веб-квеста для формирования у будущих специалистов англоязычной 
компетентности в монологической речи. 

Ключевые слова: веб-квест, англоязычная компетентность в монологической речи, будущие 
специалисты, учебные Интернет-ресурсы. 

Diachkova Ya. O., Yatsenko L. M. The Short-Term Individual WebQuest as a Teaching Tool for the Future 
Specialists’ English-Speaking Competence Development. 

The article introduces the implementation of the short-term individual WebQuest into the English-speaking 
teaching process and discloses methodological potential of this teaching tool for the future specialists’ English-

speaking competence development. The article contains the information on the WebQuest selected from the 
Internet sources and scientific research papers devoted to the problem. The scientific methods of analysis, 

synthesis, description and experimenting have been used in order to single out the most appropriate type of the 
WebQuest for the English-speaking competence development and prove the effectiveness of this teaching tool. 

The structure of the short-term WebQuest is given in the article. The realization of each structural component of 
the WebQuest and its goals in the context of the future specialists’ leading learning speaking objective’s 

implementation are shown. To prove the efficiency of the WebQuest as a teaching tool the results of the pilot 
training are introduced in the paper. As the result it is proved that in the process of the English-speaking 

teaching the short-term individual WebQuest is one of the most effective instructional Internet resources for the 
future specialists’ English-speaking competence development, having the very great methodological potential 

and being a tool for rising the learning motivation and interest. 

Key words: WebQuest, English-speaking competence, future specialists, instructional Internet resources. 
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ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті розглянуто художню культуру як важливий чинник творчого розвитку особистості, 
необхідну складову професійної підготовки майбутніх учителів технологій, обґрунтовано важливість її 

формування у майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки, представлено 
експериментальні результати дослідження розуміння студентами напрямку 6.010103 ''Технологічна 

освіта важливості оволодіння уміннями з виготовлення й художнього оформлення виробів як елементу 
формування художньої культури вчителів технологій''. 

Ключові слова: художня культура, професійна підготовка, майбутні вчителі технологій. 

Постановка проблеми. Одним із головних принципів освіти України є її національна спрямованість, 
нероздільність навчання і виховання, формування всебічно розвиненої особистості, відродження 
духовності українського народу. Духовна культура є невід’ємною частиною загальної культури людини 
та нерозривно пов’язана з естетичною культурою. Вона виступає як здатність та вміння людини 
емоційно сприймати й оцінювати явища життя та мистецтва, перетворювати природу, навколишній світ 
й саму себе за законами краси [1: 45]. 

У добу відродження та модернізації освітнього простору на особливу увагу заслуговує питання 
підготовки фахівців освітньої галузі "Технології". Професійна підготовка майбутніх учителів технологій 
вміщує потужній художньо-освітній потенціал, інтегрує широкий спектр культурних засад, а саме: 
загальнолюдські цінності, різноманітні форми художньої культури, елементи художньої національної 
свідомості, народні звичаї, традиції, ремесла тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним питанням художньо-естетичного виховання 
присвячені роботи таких педагогів, філософів, психологів, мистецтвознавців, як І. Бех, О. Дем’янчук, 
І. Зязюн, О. Киричук, Г. Костюк, В. Кудін, Н. Миропольська, М. Лещенко, Б. Ліхачов, О. Олексюк, 
Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, Б. Тєплов, С. Уланова, Т. Шевченко, В. Шпак, О. Федій, 
В. Чепель Б. Юсов.  

Психолого-педагогічні підходи до художнього виховання й навчання в закладах освіти та культури, 
питання позашкільної художньої освіти та виховання, закономірності впливу мистецтва на духовний світ 
особистості, формування естетичної культури школярів і студентів вивчали Д. Кабалевський, Л. Коваль, 
О. Рудницька, В. Сухомлинський, Г. Тарасенко, О. Щолокова та інші [2: 121].  

Сутність і специфіку художньої культури, її системні зв’язки як елемента людської культури і форми 
творчого буття особистості досліджено в працях Ю. Борєва, М. Кагана, Ю. Лукіна, В. Селіванова та інших. 
Про важливе значення художньої культури у розвитку духовної особистості говориться у роботах 
В. С. Біблера, В. В. Ванслова, Л. С. Виготського, М. С. Кагана, М. І. Киященка, Н. М. Якобсона та ін. [1: 46]. 

Серед численних досліджень феномену художньої культури залишаються недостатньо вивченими питання 
формування цього виду культури у майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки. 

Мета нашої статті − з’ясувати можливості формування художньої культури майбутніх учителів 
технологій у процесі професійної підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Державна програма 
''Освіта'' (Україна XXI століття), Концепція педагогічної освіти, Закон України ''Про вищу освіту'', 
Національна державна комплексна програма естетичного виховання, а також концепції естетичного 
виховання орієнтують вищу освіту України на здійснення комплексу заходів із залучення молоді до 
художньо-естетичної культури, різних видів мистецтва, розвитку здібностей творчого засвоєння 
соціокультурного досвіду суспільства [3: 27]. 

Різновидом і домінантою естетичної культури особистості є її художня культура. 
Художню культуру О. П. Садохін розглядає як сукупність процесів і явищ чуттєво-практичної 

діяльності зі створення, поширення, оволодіння різними елементами об’єктивного світу, котрі володіють 
художньою значимістю [4: 10]. Під художньою культурою Л. Троєльнікова розуміє творчу діяльність не 
тільки сучасних поколінь, а й успадковані способи і форми художньої діяльності, вироблені попередніми 
поколіннями, засвоєні сучасниками художні цінності, способи і засоби сприйняття творів мистецтва 
(включаючи способи їхнього збереження, поширення, репродукції, пропаганди), а також художню освіту 
й методи дослідження мистецтва [5: 11]. Ми у своєму дослідженні дотримуємось цього визначення. 

Художня культура особистості виступає важливим чинником організації та самого процесу 
матеріально перетворювальної діяльності, усієї трудової практики. Вона спрямована на творчість, 
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досягнення художньо-образної виразності створюваних предметів [6: 77] і базується на художній 
діяльності на рівні створення, споживання, розповсюдження, обміну, збереження мистецьких творів і на 
мистецтві як одній із форм свідомості та специфічній формі пізнання світу. 

Накопичення досвіду художньої діяльності та формування художньої культури є особливо важливим 
для учителів технологій, які мають широкі можливості передачі його школярам на уроках трудового 
навчання. Тому їм необхідно суттєво розширювати власні знання, удосконалювати методичну 
майстерність і художньо-естетичну компетентність.  

Формування у майбутніх учителів технологій художньої культури під час професійної підготовки у 
ВНЗ має специфічні особливості, які визначаються змістом та умовами їхньої майбутньої професійної 
діяльності. Вона безпосередньо пов’язана з практичною діяльністю, виготовленням різноманітних 
виробів, під час чого відбувається взаємодія з декоративно-прикладним мистецтвом, ремеслами, 
властивими для відповідної місцевості, збереження і поширення традицій пращурів, що є складовими 
частинами оволодіння художньою культурою. 

Зараз, крім цілеспрямованої роботи педагогів, на свідомість студентів впливає велика кількість 
різних, нерідко взаємовиключних, джерел масової інформації, мікро- і макросередовища. Тому саме 
знанням, які акумулюють в собі кращі традиції людства, відтворені у різних видах мистецтва минулого й 
сучасного, належить пріоритетне місце у реабілітації духовності й формуванні морально-естетичних 
якостей нового покоління, його духовної культури [1: 48]. 

Глибокі етнічні традиції і образність декоративно-прикладного мистецтва є невичерпним джерелом 
для розвиту творчої фантазії студентів, наповнення процесу формування їх художньої культури. 
Унаслідок цього відбувається природний, органічний розвиток майбутніх учителів технологій. 

Під час вивчення дисциплін варіативної частини циклу професійної науково-предметної підготовки 
("Технічна творчість", "Художня обробка матеріалів (Українські народні ремесла)", "Художня обробка 
матеріалів (Вишивання/в’язання)" та інших) виникає можливість розкрити і показати студентам 
взаємовідношення між виробництвом, технікою і мистецтвом. Це є цілком закономірним, оскільки 
сприйняття й розуміння людиною прекрасного виникло, головним чином, у процесі трудової діяльності. 

В умовах сучасного виробництва й все більш жорстких вимог ринку праці художня культура 
педагогів набуває значення чинника забезпечення ефективності їх функціонування як професіоналів і 
стає важливою складовою професійної підготовки фахівців із будь-яких спеціальностей, у першу чергу, 
вчителів технологій.  

Щоб з’ясувати розуміння студентами напрямку 6.010103 ''Технологічна освіта важливості оволодіння 
уміннями з виготовлення й художнього оформлення виробів як елементу формування художньої 
культури вчителів технологій'', нами було проведено низку досліджень, а саме: бесіди зі студентами 
різних курсів, анкетування, аналіз виробів, виготовлених студентами протягом занять. 

Респондентам було запропоновано серед наведених вибрати здібності, які, на їхню думку, мають 
розвиватися у майбутніх учителів технологій під час вивчення спецдисциплін у ВНЗ та проаранжувати 
кожну з них за ступенем обов’язковості. 

Отже, обов’язковими здібностями, які мають розвиватися у майбутніх учителів технологій під час 
вивчення спецдисциплін у ВНЗ, на думку опитаних, є: 1) творчі (70,2 %); 2) художньо-естетичні (64,9 %); 
3) навчальні (64,2). Такими, які варто розвивати, респонденти вважають: 1) конструктивно-технічні 
(56,7 %); 2) комунікативні (47,3 %). Здібності, які можна зовсім не розвивати у майбутніх учителів 
технологій під час вивчення спецдисциплін у ВНЗ виявилися: 1) музичні (4 %); 2) математичні (9,5 %). 

На питання "Чи цікавитесь Ви декоративно-прикладним мистецтвом, дизайном? На якому рівні?" 
були отримані наступні відповіді. 48 % опитаних відповіли, що вони особисто займаються час-від-часу 
різними видами ремесел; 36,5 % − цікавляться дизайном, їм подобаються красиві, оригінальні речі, 
зроблені іншими людьми; 15,5 % респондентів професійно виготовляють вироби в одній чи кількох 
техніках рукоділля; 4 % мають певні знання з різних видів ремесел, але самостійно нічого не 
виготовляють; 8,7 % опитаних створюють ескізи, схеми, за якими потім виготовляють вироби; 1,3 % 
створюють ескізи, схеми виробів на замовлення; 0,7 % опитаних не цікавляться декоративно-прикладним 
мистецтвом, дизайном зовсім.  

Респондентам запропонували серед наведених вибрати уміння, якими, на їхню думку, необхідно 
володіти для виготовлення і художньо-декоративного оформлення виробів.  

Обов’язковими уміннями, без яких неможливо виготовляти і художньо оформлювати вироби, на 
думку опитаних, є: 1) уміння добирати і поєднувати кольорові сполучення (69,8 %); 2) уміння 
враховувати властивості і можливості матеріалів залежно від призначення і конструкції виробу (68,3 %); 
3) уміння забезпечувати стильову єдність усіх елементів виробу (65,5 %). У стовпчику "неважливі 
зовсім", опитані відмітили такі уміння, як: складати композиції (3,6 %); підбирати кольори відповідно до 
конструкції виробу (5,2 %); враховувати зв’язок між призначенням і характером конструкції виробу 
(4,5 %); уміння макетувати конструкції технічних об’єктів (3,6 %).  
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Такий розподіл думок серед опитаних студентів свідчить про те, що вони правильно розуміють завдання, 
які стоять перед учителями технологій, розуміють важливість розвитку художньо-естетичних здібностей та 
високо оцінюють уміння з виготовлення й художнього оформлення виробів. Одночасно варто зазначити, що 
студенти недостатньо (лише 48 % опитаних) усвідомлюють значення і приділяють мало уваги практичному 
оволодінню різними видами декоративно-прикладного мистецтва, народних ремесел. 

Виходячи з отриманих після обробки анкет даних, можна зробити висновки про необхідність такої 
організації професійної підготовки майбутніх учителів технологій, яка б стимулювала інтерес студентів 
до практичного оволодіння різними видами декоративних ремесел, сприяла виникненню почуття 
задоволення від процесу та результату художньо-практичної діяльності, пробуджувала прагнення до 
привнесення оригінального, естетичного у свою працю. 

Висновки. Оскільки майбутні вчителі технологій займають активну позицію у соціальному 
відтворенні людини, важливим є цілеспрямоване формування у них художньої культури, високих 
естетичних якостей. Вчителі технологій самі повинні бути художньо-розвиненими особистостями зі 
сформованими почуттєво-оцінним ставленням до явищ, предметів оточуючої дійсності, естетичними 
смаками, здатністю отримувати насолоду від краси, розвиненим естетичним ставленням до світу. У 
цьому на допомогу вчителям технологій повинна стати професійна підготовка, яка допоможе 
сформувати необхідні риси характеру, а також художню культуру. 

Перспектива подальших досліджень. Щоб вирішити поставлені питання, варто визначити основні 
напрями художньо-естетичного розвитку майбутніх учителів технологій у системі професійної освіти, 
адаптації існуючих критеріїв його діагностування до специфіки технологічної галузі, а також розробити 
засоби, методи і форми його здійснення. У розв’язанні поставлених питань вбачаємо перспективи 
нашого дослідження. 
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Борисенко Н. А. Художественная культура как необходимая составляющая профессиональной 
подготовки будущих учителей технологий. 

В статье художественная культура рассматривается как важный фактор творческого развития 
личности, обоснована важность ее формирования у будущих учителей технологий в процессе 

профессиональной подготовки, представлены экспериментальные результаты исследования понимания 
студентами направления 6.010103 ''Технологическое образование важности овладения умениями по 

изготовлению и художественному оформлению изделий как элемента формирования художественной 
культуры учителей технологий''. 

Ключевые слова: художественная культура, профессиональная подготовка,  
будущие учителя технологий. 

Borysenko N. A. The Artistic Culture as a Necessary Component of the Vocational Training of Future 
Teachers of Technology. 

The research deals with the art culture as an important factor in the person's creative development, a necessary 
component of vocational training of future teachers of technology. The articles contains the information on art 

culture selected from the journal. The scientific methods of description, analysis and comparison have been used 
in order to single out the understanding by students the direction 6.010103 ''Technological Education 

Importance of Mastering the Skills of Making and Decorating Products as the Part of Forming the Technology 
Teachers' Art Culture''. The different approaches to define the essence of art and culture are considered in the 

article. The personal artistic culture is an important factor in the practical activity process organization. It aims 
to work on achieving the artistic and imaginative expression of created objects. The teachers' art culture is an 

important factor of ensuring their effective functioning as professionals in the conditions of the modern 
production and strict requirements of the labour market. It becomes an important component of the specialists' 

professional training in all fields, first and foremost teachers of technology. 

Key words: art culture, vocational training, future teachers of technology. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ АКТИВНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ 

У статті автор доводить, що використання кейс-технологій на заняттях з іноземної мови сприяє 
актуалізації спілкування на професійному рівні шляхом залучення студентів у діяльність, яка 

відображатиме зміст і ситуації майбутньої роботи за фахом. У статті висвітлено педагогічні умови 
ефективного застосування кейс-технологій у навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням; 
виокремлено процесуальні та змістові педагогічні умови, необхідні для інтеграції кейс-технологій у 
процес формування іншомовної комунікативної компетентності судноводіїв та схарактеризовано 

особливості їх реалізації у морських навчальних закладах. 

Ключові слова: кейс-технології, педагогічні умови, морський навчальний заклад, іноземна мова, 
професійно-орієнтоване спілкування, судноводій. 

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, які відбуваються сьогодні у світі, реформа політичних та 
економічних структур в українському суспільстві вимагають підготовки фахівців, які б володіли розвинутими 
комунікативними вміннями і навичками, тобто здатних ефективно працювати в умовах внутрішньої та 
міжнародної конкуренції, поєднувати високу культуру та глибокі фундаментальні знання з умінням 
працювати в колективі, приймати рішення на різних рівнях професійної діяльності. Недоліки 
комунікативного розвитку впливають на професійне та особистісне зростання спеціаліста. Відтак, виникає 
необхідність упровадження активних технологій та форм навчання, які стимулюватимуть курсантів до 
використання іноземної мови в спілкуванні, особливо в процесі професійної діяльності в інтернаціональних 
командах. Педагогічний досвід переконує, що цьому значною мірою сприяють кейс-технології. 

Кейс-технології створюють атмосферу реальної практики розв’язання конкретних професійних 
завдань і вимагають від курсантів уживання в реальну роль спеціалістів майбутнього посадового 
призначення, дозволяють їм самостійно й творчо засвоювати необхідні знання, приймати обґрунтовані 
рішення, вміти брати на себе відповідальність за їх виконання та результати, що просто неможливо без 
умінь спілкування іноземною мовою. 

Аналіз досліджень і публікацій показує, що проблемою використання кейс-технологій під час 
викладання різних дисциплін в українській вищій школі займалися Ю. Сурмін, О. Сидоренко, 
П. Шеремет, В. Чуба, Г. Каніщенко; в російській освіті – О. Смолянінова, В. Давиденко, Е. Михайлова, 
Н. Піскунова, О. Пилипенко, Н. Тітова, О. Маргвелашвілі та інші. Кейс-метод активно застосовується за 
кордоном у процесі професійної підготовки педагогів: у працях англійських науковців М. Аберкромбі, 
Ф. Едейема, К. Ейтса, Дж. Ерскина,М. Райхельта, Р. Прінга; американських (Дж. Маан, Д. Крукшенк, 
Г. Сайкс, Т. Бердта та інші); австралійських (А. Уотсон). Активно використовують кейси під час 
навчання спеціальним дисциплінам інженерів у США – С. Сміт, Канаді – Г. Кардос. 

Але недостатньо розробленою залишається проблема педагогічних умов використання кейс-технологій у 
процесі підготовки судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою. Тому метою 
статті є аналіз та виявлення педагогічних умов, що сприяють ефективному застосування кейс-технологій під 
час викладання дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням".  

Виклад основного матеріалу. У педагогічній науці є багато підходів до вивчення терміну "умова". 
Педагогічні умови професійної підготовки спеціалістів різних напрямів вивчали А. Алексюк, 
С. Архангельський, В. Беспалько, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, В. Попков, Н. Тализіна та інші. 

Український дослідник С. В. Висоцький визначає умови як "динамічний регулятор інформаційних, 
особистісних, психологічних та педагогічних факторів" [1: 91]. В. М. Манько вважає, що педагогічні 
умови – це взаємопов’язана сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик 
функціонування, що забезпечують результативність навчального процесу [2: 153-161]. Класична 
педагогіка розглядає умови як основу для реалізації педагогічних явищ. Оскільки процес іншомовної 
підготовки студентів морських вишів відбувається під час навчання, серед умов ми обрали саме 
педагогічні. Визначаємо педагогічні умови як сукупність організаційних форм, методів, прийомів, 
засобів координації навчальних і виховних впливів на студентів під час роботи з кейс-матеріалами з 
метою створення сприятливих можливостей та стимулів для набуття нового досвіду в професійній 
діяльності, ефективного формування навичок та розвитку вмінь, необхідних для спілкування. 

На основі проаналізованих нами фактів можна стверджувати, що динаміка дидактичних можливостей 
кейс-технологій у позитивний бік є неможливою без дотримання умов, пов’язаних із їх організацією, 
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методикою та технологією. Саме тому педагогічні умови застосування кейс-технологій у процесі викладання 
іноземної мови у виші повинні спрямовуватися на вдосконалення їх змісту та процесу засвоєння.  

Однією із найважливіших педагогічних умов, яка сприяє ефективності застосування кейс-технологій, 
уважаємо створення переконливої мотивації. Проблему мотивації розробляли такі вчені, як: Г. А. Атанов, 
О. М. Леонтьєв, Т. М. Меденцова, Н. В. Ванюшина та М. М. Ванюшин, О. О. Кухарук, І. Андреєва та ін. 

Сучасні теорії мотивації ґрунтуються на результатах психологічних досліджень і доводять, що 
причини, які спонукають людину до дій, є складними й різноманітними. Проте наразі не існує єдиної 
точки зору щодо визначення поняття мотивації загалом та мотивації навчальної діяльності зокрема. 
Спираючись на праці згаданих авторів, ми визначаємо мотивацію як процес стимулювання студента чи 
групи студентів до діяльності, спрямованої на досягнення мети. 

Розглядаючи поняття "мотивація", доцільно звернути увагу на чинники, які змушують студента діяти, а 
саме: мотиви, потреби та інтереси. Основною категорією мотиваційної сфери, на думку вчених, є мотив. 

Для підвищення результативності використання кейс-технологій у процесі вивчення іноземної мови у 
виші важливо виявити провідні мотиви навчання. Як правило, таким мотивом є пізнавальний інтерес. У 
своєму розвитку пізнавальний інтерес проходить різні рівні: від цікавості, зумовленої новизною 
навчального матеріалу, до допитливості, від допитливості до глибини суті явищ, і, нарешті, до 
розв’язання навчально-пізнавальних завдань [3: 71]. 

Мотивація поділяється на внутрішню, пов’язану зі змістом навчальної діяльності, й зовнішню. 
Внутрішня мотивація охоплює пізнавальні мотиви та мотиви самовдосконалення; зовнішня – соціальні 
мотиви. Кейс-технології потребують розвинутої мотивації студента на навчання, а не на формальний 
результат, тому особливого значення для нашого дослідження набуває розвиток саме внутрішньої 
мотивації. Навчальна діяльність, як будь-яка інша, зумовлюється одночасно багатьма мотивами. Мотив – 
це "складне інтегральне психологічне утворення, кінцевою метою якого є формування навчально-
пізнавальної активності студенів та спонукання їх до досягнення пізнавальної мети" [3: 72]. Мотиваційне 
забезпечення діяльності студента ґрунтується на пізнавальній активності, діалогічності, креативності, 
практичній значущості кейс-технологій для кожного суб'єкта діяльності та вільному виборі його позиції. 

Ефективність кейс-технологій у процесі вивчення іноземної мови багато в чому залежить від 
своєчасного врахування потреб, оскільки саме вони визначають всю діяльність студентів. Спочатку 
з’являється потреба, потім формується мотивація, визначається мета, ставляться завдання, виконуються 
певні дії, а після всього з’являється результат. Під потребами людини розуміють її стан, який відображає 
потребу в чомусь для існування [4: 3]. Потреби не можливо спостерігати або вимірювати, про них можна 
судити на основі поведінки студентів, їх можна задовольняти. 

Динаміка кейс-технологій значною мірою залежить від розвитку інтересу студентів до кейса, що 
обговорюється. Інтерес є формою вияву та вираження таких спонукань до діяльності, як мотиви, потреби 
й цілі. У процесі навчання важливого значення набуває пізнавальний інтерес, в основі якого лежить 
потреба студента в нових знаннях. Інтерес сам по собі не може задовольнити потребу. Коли говорять про 
інтерес як про мотив, то розуміють його не як відірване від реальності явище, а як зацікавленість певною 
діяльністю. С. Л. Рубінштейн вважає, що інтерес формується на основі потреби, але не обмежується нею. 
Інтерес не можна ототожнювати з мотивом, але можна вважати його різновидом. Ця процесуальна 
педагогічна умова нерозривно пов’язана з відповідною їй змістовою – добором змісту навчальної 
дисципліни з урахуванням професійних мотивів студентів, їх інтересів, потреб і цілей. Не виникає 
сумніву, що реалізація цих двох умов дає змогу розв’язати суперечливість між недостатнім рівнем 
засвоєння теоретичного матеріалу та несформованістю мотивів. У цьому разі доцільно враховувати 
психолого-педагогічний вплив кейс-технологій на студентів під час роботи над кейсом. 

Спираючись на викладений матеріал, ми дійшли висновку, що розвитку мотивації застосування кейс-
технологій у вивченні іноземної мови у виші сприятиме дотримання викладачем таких рекомендацій: 

- визначення потреб студентів під час вивчення іноземної мови та намагання їх задовольнити; 
- зосередження уваги на мотиваційній сфері не тільки студентів, а й власній; 
- орієнтація процесу створення й застосування кейсів на суб'єктну позицію студента як носія 

індивідуального досвіду;  
- реалізація в процесі застосування кейс-технологій принципів індивідуалізації, самопізнання та 

саморозвитку; 
- необхідність використання цікавих кейсів не тільки викладачем, а й студентами; 
- урізноманітнення занять; 
- уникнення поділу студентів на сильних і слабих. 
Кейс-технології неможливо застосовувати в навчальному процесі ізольовано від традиційних методів, 

оскільки за допомогою останніх у студентів формуються обов’язкові нормативні знання. Водночас 
традиційні методи навчання не створюють реальних умов для набуття майбутніми фахівцями 
практичних умінь і знань. Отже, доцільно органічно поєднувати кейс-технології із традиційними 
методами, що застосовуються у викладанні іноземної мови у виші. 
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Кейс-технології знімають психологічне напруження й стимулюють активність студентів під час 
підготовки домашніх завдань. Реалізація згаданої педагогічної умови, на нашу думку, сприяє 
модернізації та вдосконаленню традиційних методик викладання іноземної мови, методики проведення 
практичних занять. Особливістю проведення сучасного заняття є те, що воно складається з двох 
компонентів. Перший – це засвоєння теоретичних знань з дисципліни, другий – застосування здобутих 
знань, а саме – розв’язання проблеми кейса. 

Ця процесуальна педагогічна умова дуже тісно пов’язана з двома виділеними нами змістовими умовами: 
структуруванням змісту навчального матеріалу й розробкою та впровадженням змісту практичних занять з 
іноземної мови, що являє собою поєднання – кейс-технологій з традиційними методами навчання. 

Під час структурування змісту навчального матеріалу доцільно дотримуватися принципів, 
сформульованих В. Ледньовим [5: 75-90]. Основним є принцип функціональної повноти компонентів. 
Суть його полягає в тому, що педагогічна система може функціонувати ефективно за наявності повного 
набору значущих компонентів. 

Наступний важливий принцип – інтеграція змісту. Він полягає у включенні до змісту дисципліни 
іноземної мови інформації за фахом. Це відповідає професійному спрямуванню навчання у виші. 

Третій принцип – принцип ступеневості. Він передбачає дотримання систематичної послідовності, 
узгодження, взаємозв’язку та взаємодії у викладанні циклів дисциплін. 

Структурування змісту дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" з урахуванням 
перелічених принципів дає змогу реалізувати професійні завдання кожного блоку підготовки та сприяє 
формуванню особистості майбутнього фахівця. В свою чергу, реалізація виділених нами педагогічних 
умов сприяє формуванню в студентів особистісно-значущого ставлення до вивчення іноземної мови. 

Плануючи зміст навчального матеріалу, викладач має враховувати, що студенти повинні мати 
уявлення про те, на якому етапі навчання засвоюється певний навчальний матеріал. Крім того, потрібно 
знати рівень засвоєння студентами цього навчального матеріалу. 

Необхідною умовою, що впливає на результативність застосування кейс-технологій у процесі вивчення 
іноземної мови, є методичне забезпечення. Саме методичне забезпечення впливає на ефективність 
спілкування студентів під час обговорення кейса. Потрібно забезпечити однаковий доступ до інформації як 
викладачам, так і студентам. Кожен має користуватися періодичними виданнями, літературними 
джерелами, ресурсами Інтернету. Крім того, кожний викладач, який застосовує під час викладання кейс-
технології, повинен підготувати методичні рекомендації щодо методики роботи над кейсом. 

Перед виконанням ситуативної вправи доцільно скласти запитання, які ставитимуться під час дискусії 
з теми. Це дасть змогу викладачеві визначити, якої додаткової інформації потребуватиме студент у ході 
підготовки до дискусії. Якщо інформацію та структуру кейсу вже задано, то методичні рекомендації 
мають стосуватися тлумачення. Підготовка методичних рекомендацій і складання ситуативних завдань 
можуть відбуватися одночасно, але їх остаточний варіант оформлюється після апробування в аудиторії. 
Вони мають постійно оновлюватися, що пов’язано зі зміною навчального досвіду. Також кейси можуть 
використовуватися для аналізу під час екзамену або заліку. 

Практичне заняття із застосуванням кейс-технологій ґрунтується на розумінні студента як суб’єкта 
навчального процесу й спрямоване на розвиток особистості студентів, їх творчого потенціалу та мотиваційно-
ціннісної сфери. Тому зміна характеру відносин у системі "викладач-студент" є необхідною умовою 
успішного застосування цього методу. Викладач, який практикує кейс-технології, має усвідомлювати свою 
нову роль у навчальному процесі, що істотно відрізняється від ролі, яку він виконує під час застосування 
традиційних методів навчання. Викладач визначається як консультант, організатор навчального процесу, його 
завданням є направляти студентів, полегшувати (facilitate) їх взаємодію із зовнішнім інформаційним 
середовищем та пізнавальними джерелами задля виконання завдань. Студент, його професійні потреби, 
мотивація, навчальні навички та вміння знаходяться в центрі навчального процесу (learner-centered approach). 
Таке заняття сприяє реалізації активності та самостійності студентів, перетворює їх на активних суб’єктів 
навчально-пізнавальної діяльності, рівноправних учасників педагогічного процесу. Суб’єктна позиція 
студента в процесі навчання означає його здатність проектувати свою навчальну діяльність та самоуправляти 
нею, вміння ставити перед собою цілі, знаходити відповідні методи та засоби для їх досягнення, мобілізувати 
внутрішні резерви, зіставляти заявлені цілі з власними можливостями [5: 125]. 

Отже, бачимо, що суб’єктна позиція – це високий рівень особистісного розвитку студента, що свідчить 
про його здатність до самовизначення, самопізнання, саморегуляції та побудови навчальної та життєвої 
стратегії розвитку. Крім того, спільна робота викладача та студентів щодо визначення цілей та планування 
практичного заняття стимулює інтерес і мотивацію студентів. Якщо викладач авторитарно нав’язує власну 
точку зору, навчальний процес руйнується, а навчальна дисципліна сприймається як різновид ідеології. Зміна 
характеру в системі "викладач-студент" сприяє створенню приємного психологічного клімату на занятті, 
формуванню в студентів певних ціннісних орієнтацій, моральних норм та фахових інтересів. 

Окрім того, ефективність застосування кейс-технологій при викладанні іноземної мови у виші 
залежить від діалогічної взаємодії між курсантами. Проблема діалогічної взаємодії розглядається в 
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педагогіці, філософії та психології в єдності з особливостями розвитку людини, яка в процесі 
діалогічного спілкування усвідомлює себе як самодостатня особистість у будь-яких ситуаціях, 
навчається розуміти інших. Наразі відчувається нагальна потреба в такій людській взаємодії, яка при 
всьому розходженні поглядів, позицій, установок, що розкриваються в думках співрозмовників, 
базується на принципах співробітництва та співтворчості. Варто зазначити, що опанування курсантами 
правилами діалогічної взаємодії підвищує результативність навчально-виховного процесу.  

Діалог у навчанні – це своєрідна форма спілкування з метою реалізації цілей навчання та виховання, 
це взаємодія між учасниками педагогічного процесу в умовах навчальної ситуації, що здійснюється в 
мовленнєвій формі, під час якої відбувається інформаційний обмін між партнерами й регулюються 
взаємовідносини між ними [6]. Проте ми підтримуємо думку О. О. Бодальова, що діалог – це не тільки 
форма спілкування, а й принцип побудови всього навчально-виховного процесу, де студент є суб'єктом 
"діалогічного простору", атмосфери психологічного комфорту, яка стимулює активність та 
самореалізацію особистості. Адже спілкуватися з людиною означає не просто з нею розмовляти, а ввійти 
в її внутрішній світ, зрозуміти її, виявити доброзичливе ставлення, оптимізм, тобто в організації 
спілкування необхідно виходити не "від себе", а "від іншого" [7]. 

Отже, в процесі вивчення іноземної мови за допомогою кейс-технологій необхідною умовою 
розвитку вмінь спілкування майбутніх судноводіїв є діалогічна взаємодія. Важливість цієї умови 
визначається багатьма факторами. По-перше, студенти, наслідуючи способи й прийоми спілкування 
викладача, можуть переносити їх у майбутню професійну діяльність. По-друге, стиль спілкування 
викладача впливає на ставлення студентів до навчання, стимулює їх пізнавальну активність. 
Міжособистісне спілкування в навчальній групі має створювати атмосферу психологічного комфорту, 
забезпечувати формування позитивного емоційного контакту між викладачем і студентами, створювати 
необхідні умови для самостійності студентів та вияву ініціативи у вирішенні поставлених завдань. 
Викладач повинен володіти високим рівнем комунікативних умінь та дотримуватися норм культурного 
спілкування, інакше це може призвести до виникнення міжособистісних конфліктів, небажання 
співпрацювати, напруженості в стосунках тощо. По-третє, викладач має вміти здійснювати взаємодію зі 
студентом у формі суб'єкт-суб'єктного діалогу. 

Орієнтація на діалогічну взаємодію при розвитку вмінь спілкування майбутніх судноводіїв вимагає 
від викладача дотримання певних вимог, а саме: установка на партнерство в спілкуванні; створення 
позитивного емоційного мікроклімату в групі за допомогою комунікативної діяльності, уникнення 
бар'єрів спілкування та стресових факторів; урахування рівня знань і вмінь студентів; обговорення під 
час занять різних поглядів на проблеми професійного спілкування судноводія; здатність до співчуття й 
співпереживання; евристичний стиль викладання та спілкування зі студентами, що спонукає їх мислити, 
шукати способи розв'язання суперечностей, робити самостійні висновки; створення невимушеної 
атмосфери спілкування, тобто вільного обміну думок, відсутність психологічного напруження та 
тривожності; організація колективної співпраці та взаємодії в пошуку компромісу; вміння зрозуміти 
іншого; вміння слухати й чути партнера; спрямування діалогу як на розв'язування предметних завдань, 
так і на оптимальне спілкування студентів; реалізація внутрішнього та зовнішнього діалогу кожного 
студента шляхом педагогічного стимулювання думок і поглядів особистостей; стимулювання 
комунікативної активності студентів за допомогою різних форм діалогічної взаємодії. 

Наразі діалогічні технології навчання, які є складовою діалогічної взаємодії, передбачають створення 
такого комунікативного середовища, яке максимально розширює простір співробітництва на суб'єкт-
суб'єктному рівні між учасниками навчально-виховного процесу. Органічною його складовою є активність 
учасників діалогічної взаємодії, при якій активність викладача не повинна домінувати над активністю 
студентів, тому що завданням педагога є створення умов для розвитку ініціативи тих, хто навчається. 

Сучасна педагогіка і психологія вищої школи акцентує увагу на суб'єкт-суб'єктному підході в 
навчанні та вихованні зростаючого покоління. Цей підхід пов'язаний із діалогічною взаємодією 
особистостей на рівноцінній основі. Плідний діалог рівноправних партнерів спільної діяльності вимагає 
від його учасників визнання рівнозначності особистостей, які роблять творчий внесок у розвиток єдиної 
педагогічної системи. Мова йде про створення діалогічної системи, а саме – групового об'єкта, який 
вирішує спільні завдання розвитку її учасників відповідно до цілей кожного з них і спільних завдань для 
обох, а не про окремого суб'єкта (викладача вищої школи), який "впливає" на інший об'єкт (суб'єкт). 

На сьогодні професійна орієнтація майбутніх судноводіїв повинна бути направлена не лише на набуття 
студентами знань, умінь і навичок на тлі загального уявлення про засади сучасного судноплавства, а й на 
діяльність творчого характеру, яка повинна забезпечувати досить високий рівень інтелектуальної активності 
студентів. Саме це дозволить узгодити навчальні дисципліни на основі діалогічної взаємодії, адже в умовах 
сьогодення ставиться мета не лише навчити кожного студента певних професійних операцій та прийомів, 
сформувати технічно освічену особистість, а передусім, особистість, здатну широко адаптуватися до стрімких 
змін сучасного суспільства. Це означає необхідність перегляду й оновлення змісту професійно орієнтованих 
предметів з підготовки майбутніх судноводіїв, зміни позиції викладачів і студентів у спілкуванні, що 
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зумовлює потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, моделювання ситуацій, які дозволять 
поєднати конкретні професійні операції із формуванням таких цінностей особистості, які допоможуть їй стати 
успішною при виборі власного життєвого шляху. Саме тому, організація діалогічної взаємодії у процесі 
розвитку комунікативних умінь майбутніх судноводіїв є досить актуальною та важливою умовою, що сприяє 
успішності застосування кейс-технологій у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Висновки. Досліджуючи проблему впровадження кейс-технологій у процес викладання іноземної 
мови у виші, ми поставили за мету з’ясувати, які процесуальні педагогічні умови сприятимуть 
ефективності їх застосування. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість припустити, що 
ефективність застосування кейс-технологій при викладанні іноземної мови у виші забезпечується 
сукупністю таких процесуальних педагогічних умов: 

- підвищення мотивації студентів щодо вивчення іноземної мови; 
- органічне поєднання кейс-технологій з іншими методами, що застосовуються в процесі 

викладання іноземної мови; 
- розробка методичного забезпечення дисципліни, а також окремих тем із дисципліни, у вивченні 

яких застосовуються кейс-технології; 
- зміна характеру стосунків у системі "викладач-студент"; 
- організація діалогічної взаємодії. 
До групи змістових педагогічних умов, без створення та реалізації яких неможливо досягти 

ефективності в застосуванні кейс-технологій, ми віднесли такі: 
- добір змісту навчальної дисципліни з урахуванням професійних мотивів студентів, їх інтересів, 

потреб та цілей; 
- структурування змісту навчального матеріалу; 
- розробка та впровадження змісту практичних занять з іноземної мови із застосуванням кейс-

технологій у поєднанні з традиційними методами навчання; 
- залучення студентів у процесі професійної освіти до діяльності, яка моделює різні аспекти їх 

майбутньої спеціальності. Цьому сприяє: застосування різновидів кейс-технологій (розв’язання 
ситуативних завдань, ситуативних вправ; аналіз конкретних ситуацій; ігрове проектування; метод 
ситуативно-рольових ігор);  

- здійснення контролю за перебігом етапів в обговоренні кейсів, оцінка результатів професійного 
розвитку студентів. 

Доцільно також наголосити, що неможливо недооцінювати жодної із визначених педагогічних умов. 
Тільки забезпечення їх сукупності, взаємозв’язку й взаємозумовленості сприятиме результативності 
застосування кейс-технологій у процесі викладання іноземної мови. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та апробації кейс-технології розвитку 
комунікативної компетентності судноводіїв у вищих морських навчальних закладах. 
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Костюк В. Б. Педагогические условия применения кейс-технологий в процессе активной подготовки 
судоводителей к профессионально-ориентированному общению. 

В статье автор доказывает, что использование кейс-технологий на занятиях по иностранному языку 
способствует актуализации общения на профессиональном уровне путем привлечения студентов в 

деятельность, отражающую содержание и ситуации будущей работы по специальности. В статье 
рассматриваются педагогические условия эффективного применения кейс-технологий в обучении 

иностранному языку профессиональной направленности; определены процессуальные и 
содержательные педагогические условия, необходимые для интеграции кейс-технологий в процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих судоводителей и 
охарактеризованы особенности их реализации в морских учебных заведениях. 

Ключевые слова: кейс-технологии, педагогические условия, морское учебное заведение, иностранный 
язык, профессионально-ориентированное общение, судоводитель. 

Kostiuk V. B. Educational Conditions of Using Case-Based Technologies in the Training of Navigators to the 
Professionally-Oriented Communication. 

The author considers that the use of case-based technologies for the formation of the students’ foreign language 
competence at foreign language lessons fully meets the requirements of the modern education, as this study 

technology suggests the shift from the accumulation of the established knowledge and skills on the formation and 
development of the students' ability to act practically, apply the individual experience and the successful 
operation in situations of professional and social practices. But there is still the problem of insufficiently 
developed educational conditions of using the case-based technologies in the navigators’ training to the 

professionally-oriented communication in a foreign language. The purpose of the article is to analyze and 
identify educational conditions that contribute to the effective use of case-based technologies in the teaching 

discipline "Foreign Language for Professional Purposes". As the result of the analysis of the psychological and 
educational literature the author infers that the effectiveness of case-based technologies in teaching a foreign 
language at the university is provided by a set of procedural educational conditions: motivation of students to 

study a foreign language; organic combination of case-based technologies with other methods used in teaching 
a foreign language; development of instructional aids for the discipline and selected topics of the discipline in 

which the case-based technologies are used; the changing in nature of the "teacher-student" relationships; 
dialogic interaction organization. The author also distinguish the group of content (instructive) educational 

conditions without the creation and implementation of which is impossible to achieve the efficiency in the use of 
case-based technologies, they are the following: selection of the course content based on the students’ 

professional motives, interests, needs and objectives; structuring the educational material content; development 
and implementation of the practically oriented content in a foreign language training by using case-based 

technologies combined with traditional teaching methods; engaging students in the vocational training 
operations that simulate various aspects of their future profession; monitoring the progress of the stages in the 

cases of discussion, evaluation of students’ professional development. 

Key words: case-technologies, educational terms, maritime educational institution, foreign language, 
professionally oriented communication, navigator. 

 89 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Педагогічні науки 

УДК 373.3.016:811.161.2(07) 
А. В. Гамза, 

аспірант 
(Рівненський державний гуманітарний університет) 

Nyse4kaa@mail.ru 

РОБОТА З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ (2 КЛАС) 

У статті визначено та науково обґрунтовано важливість текстотворчої лінії у формуванні мовної 
комунікації учнів початкових класів; розкрито сутність змісту поняття ''текст''; з’ясовано 

важливість роботи над текстом та його комплексного аналізу як основи формування навички говоріння 
на уроках української мови у молодших школярів. У статті представлено систему вправ роботи над 
текстом, що сприятиме утворенню пропедевтичних знань і вмінь з означеного поняття. Доведено 

важливість методики роботи з текстом як результату при побудові власних висловлювань. 

Ключові слова: мова, мовлення, текстотворча лінія, текст, навичка говоріння. 

Мова є цілісним явищем і свідоме оволодіння нею як засобом комунікації можливе тільки за умов 
використання мовного лексичного складу, знань з граматики (морфології та синтаксису), словотворення, 
фонетики, орфоепії, а також створення власних текстів та їх комплексного аналізу. 

М. С. Вашуленко зазначає: ''У сучасній мовознавчій науці загальновизнаною є думка, що реальною 
одиницею усного та писемного мовлення є текст, який становить найвищий рівень мовної системи. 
Текстом може бути й одне речення, якщо воно є окремим елементом мовної комунікації. Частіше текст 
буває значним за обсягом і складним за змістом, складається з певної кількості речень, між якими є 
смислові і формальні зв’язки і тоді він може ділитися на більші структурно-семантичні одиниці'' [1: 102]. 

У ході роботи над текстом, тобто під час його комплексного аналізу в учнів початкових класів 
формується навичка говоріння, яка є найважливішим умінням, що дає можливість уже на початковому 
етапі навчання мови формувати у дітей пропедевтичні знання і вміння стосовно тексту, а пізніше, у 
процесі вивчення лексико-граматичного та фонетико-орфографічного матеріалу, закріплювати ці знання 
і добиватися усвідомленого застосування їх у практичній мовленнєвій діяльності. 

Аналіз методичної літератури свідчить про те, що питання роботи над текстом учнів початкових класів на 
уроках української мови потребує спеціального вивчення. Розкриттю теоретичних основ з означеної 
проблеми присвячені праці Д. Зуєва, Л. Занкова, О. Савченко. Суттєво поглиблюють розуміння наявної 
проблеми дослідження, які стосуються вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі 
(Т. Байбара, Н. Бібік, М. Вашуленко, О. Савченко). Аналіз педагогічного досвіду свідчить про те, що вчителі 
приділяють мало уваги роботі з текстами, недостатньо володіють методами і прийомами організації такої 
діяльності. Такий підхід унеможливлює формування текстотворчих навичок в учнів початкових класів. 

Навчальна програма з української мови для 1-4 класів передбачає: ''ознайомити другокласників з тим, 
що текст як одиниця мовлення характеризується змістовою і структурною цілісністю та зв’язністю. Так, 
учні початкових класів повинні усно переказувати текст обсягом 40-50 слів із опорою на допоміжні 
матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення); висвітлювати своє ставлення до подій, 
персонажів тексту; виявляти змістові і структурні ознаки навчального тексту; складати і записувати 2-3 
зв’язних між собою речення за змістом ілюстрації; брати участь в обговоренні навчальних текстів; 
пояснювати самостійно та за допомогою вчителя наявність абзаців у навчальних текстах; 
удосконалювати навчальні і власні тексти, усуваючи повтори'' [2: 44-45]. 

Виходячи з наявного наукового фонду з означеного питання, можна твердити, що термін ''текст'', 
трактується дослідниками як певна послідовність речень, зв’язана за змістом та об’єднана певним заголовком. 

У початкових класах предметом спостережень і лінгвістичного аналізу є невеликі зв’язні тексти або їх 
частини, що становлять закінчене висловлювання і можуть бути зразком для учнівського мовлення. 
Порівнюючи текст і набір речень, не зв’язаних між собою тематично, діти дістають первинне поняття про 
текст, як об’єднане певною темою висловлювання, до якого можна дібрати заголовок. Другокласники 
одержують уявлення про заголовок, вчаться співвідносити його за змістом, а в подальшій роботі добирати 
самостійно. Для початку учням пропонують нескладні завдання на встановлення відповідності заголовка 
змісту, вибір із запропонованих заголовків тих, що найбільше відповідають тексту. Наприклад: 

1. Прочитай текст, добери до нього заголовок із запропонованих вчителем (''Поранена білочка'', 
''Бідолашний звірок'', ''Діти-рятівники''): 

Школярі знайшли білочку в лісі. У неї була зламана лапка. Діти поселили звірка в живому куточку, 
доглядали за ним. Незабаром лапка загоїлась. І білочку віднесли до лісу. 

Саме за допомогою заголовка діти найкраще сприймають і усвідомлюють тематичну єдність тексту. 
Наведемо приклад навчального тексту на важливість заголовка: 

Їхав Петрик з мамою трамваєм. 
До трамваю зайшла старенька бабуся. Хлопчик схопився з місця і запропонував старенькій присісти. 

Вона подякувала Петрикові за такий вчинок. Пасажири привітно подивилися на вихованого хлопчика. 
Найприємніше від усіх було Петриковій мамі, адже вона виховала справді милосердну та щиру людину. 
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А. В. Гамза. Робота з текстом на уроках української мови у початкових класах (2 клас) 

У цьому тексті всі шість речень об’єднані спільною думкою (темою) – діти повинні уважно ставитись 
до старших. До цього тексту можна дібрати заголовок (''Вихований хлопчик''), який також певною мірою 
відображає його тему. 

Текст як одиниця мовлення має характеризуватись змістовою і структурною цілісністю та 
завершеністю. Представимо учням 2-го класу 2 висловлювання: 

- Посадіть жолудь у землю. З нього згодом з’явиться паросток. З кожним роком дубок 
здійматиметься вище й вище. З маленького жолудя виросте величезний дуб. 

- Школярі прийшли в ліс збирати жолуді. З жолудів можна виростити дубовий ліс. Восени дуби 
скидають на землю стиглі плоди. 

Як бачимо речення у першому випадку мають форму зв’язного висловлювання. Вони викладені в певній 
послідовності та пов’язані за змістом. До них цілком точно можна дібрати заголовок, наприклад ″Жолудь″. 

У другому випадку, бачимо, що хоч і речення об’єднані певною темою (жолуді), проте, ми не можемо 
назвати це текстом, адже відсутні ознаки цілісності, логічності, послідовності та зв’язності. 

Працюючи над заголовком тексту та його особливостями можна запропонувати дітям наступні вправи: 
2. Визнач це текст чи окремі речення. Поясни свою думку: 
З кожної гілки на калині звисають важкі червоні грона. Сюди прилітають журавлі. Вони відлетіли у 

вирій. А взимку з’являються поласувати калиною снігурі. 
3. Прочитайте текст. Про що ви з нього дізналися: 
Найбільша тварина 
Найбільша тварина на Землі – синій кит. Його довжина сягає тридцяти трьох метрів. Такий кит 

важчий, ніж п’ятдесят слонів. Лише один його язик важить чотири тони – як дорослий слон. 
4. Прочитай текст. Скажи одним реченням про що в ньому розповідається? 
Учні влаштували в школі лікарню. Лікарями були самі діти. Хворі не плакали, ні на що не нарікали. Вони 

тихенько лежали й чекали. За допомогою ножиць, чистого паперу, тканини і клею школярі лікували хворих.  
5. Прочитай текст. Запиши його. Добери до нього влучний заголовок: 
Куди б ти не прийшов – у школу, в гості, в установу – вітайся першим. Якщо ти йдеш із старшими, і 

вони з ким-небудь вітаються, ти повинен вітатися також. Першим не подавай руки дорослим. Чекай, 
поки вони тобі подадуть. 

Для кожного тексту, у тому числі й для тих, що використовуються в підручниках для початкових 
класів із навчальною метою, характерною є цільова комунікативна установка. Вона виражає основну 
думку тексту, доступну для сприйняття і усвідомлення школярами. Як бачимо, у вправах, що наведені 
вище, основна думка проймає весь зміст висловлювання. Проте, найвиразніше вона може бути виражена 
в одній із частин тексту – в зачині, основній частині чи кінцівці. Тому, варто звернути увагу дітей на 
будову тексту, потрібно сформувати вміння правильно визначати кожну з частин тексту. 

Ознайомлення молодших школярів із цією важливою зовнішньою ознакою тексту має велике значення 
для формування вмінь будувати власні висловлювання. Наявність у створених текстах учнем початкових 
класів співвідносних із загальним задумом висловлювання є важливим показником його комунікативної 
спрямованості, змістової цілісності, зв’язності і завершеності. З метою формування у молодших школярів 
поняття про структурні одиниці тексту варто добирати такі зразки, в яких би зачин і кінцівка були виразними, 
легко виділялися із загального змісту. Працюючи над текстом та його аналізом, учні мають засвоїти його 
основні складові. Вони мають усвідомити, що текст загалом складається з трьох взаємопов’язаних частин: 
зачин – це початок тексту, в якому найчастіше стисло визначається про що буде йти мова, тема розповіді; 
основна частина – це найширша частина тексту, у якій розкривається весь зміст означеного питання чи 
проблеми; кінцівка – своєрідний висновок, підсумок з усього сказаного. 

Для кращого засвоєння учнями другого класу матеріалу про будову текстів варто застосовувати 
наступні вправи: 

• Вправи на логічне впорядкування речень тексту. Наприклад: 
Щодня ходила лисичка курочок красти. Лисичка вирвалася. Побачили її собаки. А хвостик у собак 

зостався. Кинулися до лисички й схопили її за хвіст. 
• Вправи на вибір початку тексту із кількох поданих (дається лише основна частина тексту і кінцівка). 
• Вправи на самостійне складання початку тексту до поданих середини і кінцівки. 
• Вправи, спрямовані на вибір кінцівки до поданого тексту (дається кілька варіантів кінцівки). 
• Вправи на складання основної частини тексту (за поданим початком, кінцівкою та малюнком). 
• Вправи на складання тексту за поданим початком і малюнком. 
• Вправи на складання тексту за опорними словами. 
На сучасному етапі становлення початкової освіти величезну роль у роботі учнів із текстами є 

формування вміння бачити абзаци або ж визначати їх самостійно. Передусім, це є досить важливо, адже 
''абзац'' – практично значущий у роботі над текстом та містить міжпредметний характер. Посилання 
вчителя на абзаци чи то у навчальних текстах, чи у власних висловлюваннях дає змогу учням легко і 
швидко орієнтуватися в структурі тексту, особливо, коли роботи проводяться у фронтальній формі. За 
завданням вчителя учні швидко знаходять потрібну частину тексту, читають її, виявляють основну 
думку, закладену в тому чи іншому абзаці.  
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Особливо активно учні користуються поняттям ''абзац'' у роботі над планом тексту. Спостерігаючи за 
наявністю окремих частин, виявляючи думки, виражені в кожному з них, формулюючи конкретні 
речення (складання плану тексту), учні поступово оволодівають іншим важливим умінням – ділити текст 
на логічно-завершені частини – абзаци.  

Наведемо наступні вправи для закріплення навички ділити тексти на логічно-завершені частини та 
визначення структурних елементів тексту: 

1. Прочитай текст. Поділи його на логічно-завершені частини: 
Стрічки для берізок 

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золотисті стрічки. Вплела їх берізкам у зелені коси. Вийшло із-
за хмар сонце. Подивилося воно на берези і не впізнало їх: у зелених косах – золотисті стрічки. Сміється 
сонечко, а берези сумують. 

2. Запиши текст. Визнач його основну частину: 
Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Он – схожа на білу троянду. Там он – як корабель із 

вітрилами. А на самісінькому обрії – наче рожеве дерево летить над землею. Махає дивним віттям, 
рідну землю вітає. 

3. Прочитай текст спочатку мовчки, потім уголос. Позначай кінець кожної частини тексту 
зниженням голосу і довгою паузою. 

Щиглик 
Щиглик – одна з найгарніших пташок. Голівка та горлечко – червоні, а на чорних крилах – яскраві смуги. 

Оселяються вони в лісах, у садках. Восени і взимку вони кочують, але далеких перельотів не роблять. 
Гніздечко щиглика має вигляд чашечки із тонких стеблинок, які закріплені павутинням. Всередині 

воно встелене пухом,шерстю.  
Щиглики – дуже корисні птахи. Вони знищують шкідливих комах. 
Встановлено, що основними видами роботи з текстом як важливим структурним компонентом підручника 

у початковій школі є такі: відповіді на запитання за змістом прочитаного, самостійне формулювання запитань 
до тексту, різні види читання, складання плану. Використання даних видів у навчальному процесі передбачає 
такі види діяльності: порівняння, аналогію, визначення головного, узагальнення та конкретизацію знань, 
визначення головного, визначення образної і смислової ролі слів та словосполучень: 

- від ілюстрації до тексту; 
- від тексту до ілюстрації; 
- предметні малюнки, які варто використовувати для розвитку логічного мислення (як матеріал для 

порівняння, узагальнення). 
Для того, щоб навчити дітей користуватися засобами зв’язку речень у власних висловлюваннях, варто 

практикувати на уроках української мови тренувальні вправи: аналіз готових текстів, відповіді на 
запитання за змістом твору і переказ за планом, побудова власних текстів за опорними словами та 
картинками, редагування текстів. 

Наприклад: 
1. Бесіда за змістом прочитаного: 
- Що сказано в тексті про нашу мову? Як ви розумієте вирази ''отримали у спадок'', ''мова сама в 

руки не дається''. 
2. Прочитай текст. 
Тиха зоряна ніч. Серпик місяця високо підбився. Коли це враз земля від лісу загула, і щось важке-

важке наближається до пасіки. Суне між вуликами, валить їх, давить квіти. Наче господар, оглядає, де 
кращий вулик, смачніший мед. І коли натрапив на такий, зараз лапу патлату туди – і ласує. 

- Про що цей текст? 
- Визначте основну думку тексу. 
- Доберіть заголовок, який буде найбільш влучним до даного тексту? 
Отже, текст – це значне за обсягом і складне за змістом висловлювання, що складається з певної 

кількості речень, між якими є смислові і формальні зв’язки. У ході роботи над текстом, тобто під час 
його комплексного аналізу, в учнів початкових класів формується навичка говоріння, яка є 
найважливішим умінням, що дає можливість уже на початковому етапі навчання мови формувати у дітей 
пропедевтичні знання і вміння стосовно тексту. 
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Гамза А. В. Работа с текстом на уроках украинского языка в начальных классах (2 класс). 

В статье определена и научно обоснована важность текстотворческой линии в формировании 
языковой коммуникации учащихся начальных классов; раскрыта сущность содержания понятия 

''текст''; выяснена важность работы над текстом и его комплексного анализа как основы 
формирования навыка говорения на уроках украинского языка у младших школьников. В статье 

представлена система упражнений работы над текстом, что будет способствовать образованию 
пропедевтических знаний и умений по указанному понятию. Доказана важность методики работы с 

текстом как результата при построении собственных высказываний. 

Ключевые слова: язык, речь, текстотворческая линия, текст, навык говорения. 

Hamza A. V. Working with the Text in the Ukrainian Language Lessons in the Primary School  
(the Second Grade). 

This article focuses on the importance of disclosing how to work with the text at Ukrainian lessons in the 
primary school. The paper defines and scientifically grounds the line of the text importance in the verbal 

communication formation; works of famous teachers and leading educators on definite concepts; the essence of 
what constitutes a "text"; reveals the importance of the text and its comprehensive analysis at the second grade. 

In the modern linguistic science it is well known that the real unit of the oral and written language is the text 
which is the highest level of the language system. Based on the above, it can be argued that the term "text" is 

defined as something interconnected, integrated within the meaning of statements that are subject to the certain 
structure. In this article a lot of attention is paid to the complex educational text analysis. This important method 
should be systematically applied at the lessons of the Ukrainian language in the primary school. It promotes not 
only phonetic, morphological, lexical and word-building skills, but also forms the pupils' habit of speaking in the 

primary school. The paper presents a system of text exercises that will contribute to the formation of some 
knowledge and skills with the definite problem.  

Key words: language, speech, text forming line, text, speaking skill. 
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РОЗВИТОК ІДЕЇ ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВИКЛАДАЧІВ І 
ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ 

Висвітлено особливості обґрунтування виховного ідеалу в науковій спадщині представників української 
християнської педагогіки ХІХ – початку ХХ ст. С. Гогоцького, П. Ліницького, М. Маккавеського, 
М. Олесницького, О. Новицького, П. Юркевича та ін. У творчості професорів Київської духовної 

академії педагогіка постає як особливе відгалуження філософії, специфічний світоглядний синтез знань 
про призначення людини, а виховний ідеал – як гармонійне поєднання віри й розуму, що наближає людину 
до образу Боголюдини. У вченні О. Новицького виховний ідеал – це духовна, високоосвічена і працьовита 

особистість, у С. Гогоцького – християнин, гідний син своєї вітчизни, у П. Юркевича – свідома моральна 
особистість, котра виходить за межі традиційного ''ідеалу середньої людини'', у П. Ліницького – 

освічений християнин, відданий народним ідеалам, у М. Олесницького – сповнена любов’ю морально 
вільна особистість, у М. Маккавейського – гармонійно розвинена милосердна, доброчесна й освічена 

людина. Показано, що ідеї, висловлені у працях представників української духовної педагогіки кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., з одного боку, виявилися надто прогресивними для тогочасного імперського суспільства 
й різко дисонували з реальним станом виховання особистості у більшості духовних закладів зазначеного 
періоду, а з іншого, – надто відсталими для представників змужнілого ''войовничого матеріалізму'', які 
піддавали гострій критиці їх ідеалістичну основу. Однак вони яскраво засвідчують гуманістичність і 

самостійність української християнської педагогічної думки. 

Ключові слова: виховний ідеал, мета виховання, християнські педагоги, християнський, 
загальнолюдський, народний, національний ідеали. 

Актуальність і постановка проблеми. Для вивчення розвитку ідеї виховного ідеалу у вітчизняній 
педагогічній теорії важливе значення мають праці викладачів і випускників Київської духовної академії, 
які в радянській історіографії не отримали об’єктивної наукової оцінки. Неупереджений аналіз їх 
науково-методичної спадщини має прислужитися розвитку сучасної історико-педагогічної науки.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Тривалий час ''білою плямою'' української педагогічної 
історіографії була друга половина ХІХ ст. – епоха важливих для українського національно-культурного 
розвитку змін, об’єктивне дослідження яких не входило в інтереси радянської історіографії. Тому лише 
відносно нещодавно українська історико-педагогічна наука змогла оцінити творча спадщину багатьох 
українських теоретиків і практиків, серед яких ціла плеяда викладачів і випускників Київської духовної 
академії. Їхню історико-педагогічну спадщину досліджували Н. Гупан, Л. Пироженко, Є. Плєханов, 
А. Розсоха, М. Ткачук, О. Черкасов; філософсько-педагогічний аспект діяльності став об’єктом наукової 
уваги Л. Бєлєнчук, С. Кузьміної, О. Невмержицької, Е. Прокоф’євої, Т. Твердохліб, О. Хмельницької, 
О. Черкасової, Н. Шип та ін. Однак практично в усіх сучасних дослідженнях тема виховного ідеалу не є 
основною й розглядається здебільшого в контексті іншої проблематики.  

Основним завданням статті є аналіз педагогічної спадщини викладачів і випускників Київської 
духовної академії з метою визначення особливостей розвитку ідеї виховного ідеалу у вітчизняній 
християнській педагогіці ХІХ – початку ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз педагогічної спадщини представників вітчизняної 
християнської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема викладачів і випускників Київської 
духовної академії С. Гогоцького, П. Ліницького, М. Маккавейського, М. Олесницького, О. Новицького, 
П. Юркевича та ін., дозволяє говорити про те, що особливе місце в їхніх філософських, богословських та 
педагогічних працях відводилося гуманістичному обґрунтуванню виховного ідеалу особистості. 

Однією із найменше вивчених постатей вітчизняних християнських педагогів є вихованець Київської 
духовної академії, згодом професор і викладач філософії, логіки, психології й педагогіки в університеті 
св. Володимира – Орест Новицький (1806 – 1884). У період негативного ставлення до філософії О. Новицький 
не лише став на її захист, але й здійснив спробу по-новому осмислити її призначення. Однак ідеалістичний 
творчий доробок ще за життя автора зазнав нищівної критики з боку тогочасних ''антропологічних 
матеріалістів'', зокрема М. Чернишевського. Надалі ідеологами ''войовничого матеріалізму'' ім’я 
О. Новицького взагалі було викреслене з канону ''прогресивних'' учених. Лише зараз вітчизняна історико-
педагогічна наука починає виокремлювати в його філософських працях (''Керівництво з дослідної психології'', 
''Коротке керівництво до логіки з попереднім нарисом психології'', ''Про нарікання щодо філософії у 
теоретичному і практичному відношенні, їх чинність і важливість'', ''Про розум як вищу пізнавальну 
здібність'', ''Поступовий розвиток давніх філософських учень у зв’язку з розвитком поганських вірувань'') 
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численні педагогічні ідеї, найважливішою з яких є ''ідея людини'', що подається як головна мета єдиних за 
змістом і звернених до вищої, ідеальної сторони дійсності – філософії та релігії. 

В основі своїй виховний ідеал О. Новицького є ідеалістичним, однак не відірваним від природи 
людини, особливостей її практичного життя й культури. Метою виховання він вважав формування 
духовної, високоінтелектуальної і працьовитої особистості. Духовність розглядалася О. Новицьким як 
основоположна складова вихованого ідеалу, що визначає моральні якості людини, споріднює зі своєю 
культурою, спрямовує на служіння людям. Виховний ідеал О. Новицького є співзвучним з 
кордоцентризмом Г. Сковороди. Викладені ним у статті ''Про розум'' думки є свого роду філософським 
обґрунтуванням механізмів усвідомлення людиною категорії ''ідеалу'' як сукупності сприйнятих серцем 
понадчуттєвих істин. На його думку, спочатку ідеї розуму ''сприймаються серцем і перетворюються в 
ньому на відчуття: відчуття істинного, доброго та прекрасного, які, в свою чергу, стають ідеями істинного, 
доброго та прекрасного'' [1: 131], а потім, сприйняті серцем ідеї, ''стають власністю духу'' й 
супроводжуються вірою у світ понадчуттєвого, який сповнює серце ''найживішим, хоча ще й позазвітним 
переконанням в істинності ідей'' [1: 131-132]. О. Новицький не дає чіткого визначення виховного ідеалу, але 
з його праць він постає як особливий усвідомлений стан блаженства, до якого природно прагне серце 
людини. Релігія у працях О. Новицького – це найглибше джерело уявлень про ідеал і найкоротший шлях до 
нього. На його переконання, релігія – це ''галузь свідомості, де розв’язуються всі загадки світу, де 
набувають злагоди всі суперечності думки, де заспокоюються всі турботи і тривоги серця'', ''галузь вічної 
істини, вічного спокою, вічного світу'', що дарує людині блаженство [2: 14-15]. Уособленням виховного 
ідеалу у працях О. Новицького виступає образ Боголюдини, в якому гармонійно співіснують богоподібний 
людський дух, совість і розум. Вчений зазначає, що богоподібний дух сам собою розкривається в 
свідомості людини ''вічними ідеалами Божества'', совість сприяє усвідомленню волі Божої, виконує 
функцію внутрішнього голосу, ''в якому звучать вищі релігійні істини'', приборкує пристрасті, наближаючи 
особу до образу Боголюдини, а розум є вищою здібністю, яка дозволяє людини усвідомити всі, даровані їй 
богоподібним духом ідеї [2: 16, 18, 20]. ''Без розвитку в людині вищих здібностей, – писав О. Новицький, – 
вона інстинктивно сприймає ідеї й цінності, визнає, наприклад, буття Бога, але немає про нього правильних 
і ясних понять; відчуває, що потрібно бути доброчесним, але не знає суті чеснот'' [2: 22]. Розвиток таких 
здібностей розглядається як результат виховання й навчання, які в теорії О. Новицького є нероздільними 
педагогічними категоріями, функціонуючими в межах філософії, яку він називав ''самозаглибленням'', 
''самоаналізом народності'', провідною наукою у справі народного виховання. 

''Ідея людини'' у вченні О. Новицького є особливим конгломератом віри й розуму, унікальним 
поєднанням психологічних, педагогічних, філософських і теологічних уявлень, засуджених на початку 
ХХ ст. матеріалістичними вченнями, що пропагували нігілізм, заперечували існування мети життя й 
виховання і привели до знищення у цілих поколінь найважливіших цінностей християнського виховного 
ідеалу. Сучасна дослідниця М. Ткачук у статті ''Орест Новицький як філософ та історик філософії'', 
аналізуючи факт вилучення імені вченого з радянської історії філософії, саме матеріалістичний нігілізм 
вважає причиною перемоги епохи, в якій невігластво ''з легкістю перемагає освіченість, відверте хамство 
– справжню культуру, неприховане шанолюбство – сумлінну і наполегливу наукову працю''. 

Видатною постаттю Київської духовної академії є Сильвестр Гогоцький (1813 – 1889), творча 
спадщина якого (''Вступ до педагогіки'', ''Про вищу освіту у застосуванні до жінки'', ''Філософський 
лексикон'' та ін.), на жаль, також довгий час залишалася незатребуваною. Сьогодні це ім’я 
актуалізувалося не лише у вітчизняних наукових дослідженнях (С. Кузьміна, Т. Твердохліб), але й у 
працях російських дослідників, які досягнення київської філософської школи визнають важливим етапом 
розвитку своєї вітчизняної педагогічної думки (Л. Бєлєнчук, О. Прокоф’єва). Виховний ідеал 
С. Гогоцький розглядав у контексті визначення сутності практичних і теоретичних (моральних) наук, які, 
на його переконання, слугують для ''вираження найбільш шляхетних прагнень людини до усвідомлення й 
практичної реалізації своєї людської гідності, свого високого покликання у всіх сферах свого життя'' 
[3: 1, 6]. На його думку, саме ''моральні'' науки накреслюють ідеал досконалості, до якого має прагнути 
воля людини. Вчений наголошує на тому, що людині для практичної реалізації ідеалу внутрішньої 
досконалості потрібні певні засоби, які б сприяли розвитку її розуму й волі. Такі засоби впливу на тілесні 
й духовні здібності людини С. Гогоцький відносить до компетенції однієї із ''моральних'' наук – 
педагогіки. Саме за нею він закріплює місію підготовки ''Російських Педагогів – гідних посередників у 
великій справі народної освіти'' та виховання ''людини-Християнина й гідного сина Вітчизни'' [3: 8]. 
Відтак, у філософсько-педагогічному вченні С. Гогоцького ''ідея людини'', визначення її сутності, сенсу 
життя й закономірностей розвитку, стає центром педагогічної науки, покликаної наближатися до 
визначення ''універсальної мети'' виховання людської особистості. Однак, учений визнавав, що в 
питаннях формування виховного ідеалу неможливо віднайти універсальні методи й засоби, оскільки 
кожна культура має власне бачення образу досконалої людини. По суті, С. Гогоцький визнавав 
залежність результатів виховання від врахування педагогічною наукою не лише індивідуальних, але й 
культурних особливостей кожної дитини. 
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У процесі наближення суспільства до визначеного виховного ідеалу великого значення С. Гогоцький 
надавав вищій освіті жінок. Соціальну роль жінки він порівнював із кровоносною системою, зазначаючи, 
що жінка, виховуючи дітей і розвиваючи в них людину у вищому розумінні цього слова, так само, як і 
кров, забезпечує життєздатність усього суспільного організму. Саме тому, на думку вченого, успішність 
втілення вищих ідей виховання залежить від освіченості жінки та її світорозуміння. У статті ''Про вищу 
жіночу освіту…'' (1878) педагог переконував, що лише вища освіта дозволятиме жінці навіть за умов 
бідності відчувати мирну повноту внутрішнього вдоволення своєю здатністю розуміти закони життя і 
святість обов’язку так само, як і в блискучому життєвому становищі. 

Серед вітчизняних педагогічних праць, що послужилися розвитку ідеї виховного ідеалу, особливе 
місце займає педагогічна спадщина професора Памфіла Юркевича (1826 – 1874): ''Ідея'', ''Серце і його 
значення у духовному житті людини згідно з ученням слова Божого'', ''Мир з ближнім як умова 
християнського співжиття'', ''Курс загальної педагогіки з додатками'', ''Читання про виховання'' та ін. 
Педагогічні погляди вченого є своєрідним синтезом наукового знання і віри, в основі якого – ідея 
християнської гуманності як принципу визначення ідеалу та мети виховання. В науковій концепції 
П. Юркевича обґрунтування виховного ідеалу базується на врахуванні взаємних зв’язків дійсного 
(культури) та належного (ідеалу). У філософській теорії П. Юркевича ідеал постає як ''основа всього 
безсмертного, прекрасного і дійсного'', ''вічний і спокійний образ всякого правдивого існування, всього 
досконалого, доброго і прекрасного'', ''початок і кінець, основа і ціль усіх явищ у світі і в людстві'' [4: 34-
35]. Педагогічні погляди ученого базуються на поєднанні кордоцентризму, антропоцентризму та 
української духовної традиції, а обґрунтований ним виховний ідеал – на засадах християнської моралі, 
гуманізму, природовідповідності та народності. Весь процес виховання у розробленій ним педагогічній 
стратегії (поєднання педагогічних зусиль держави, суспільства, родини й Церкви) розглядається як 
забезпечення умов, необхідних для інтелектуально-емоційного прийняття дитиною певного виховного 
ідеалу, під яким розуміється унікальна, у найвищому духовному смислі освічена й діяльна особистість, 
здатна до саморозвитку, самовиховання та самовдосконалення. Педагог особливо наполягав на 
необхідності оптимального поєднання в процесі виховання особистості принципів примусу й свободи, 
наголошуючи, що вихованець досягає гармонії зі своїм морально-християнським ідеалом лише за умови 
врахування педагогом індивідуальної дитячої природи [5: 66], спираючись на авторитет і любов без 
насилля й примусу. Він акцентував увагу на тому, що реалізація виховного ідеалу залежить від 
правильного добору виховних методів і засобів. П. Юркевич був переконаний, що свідоме сприйняття 
дитиною обраного суспільством виховного ідеалу дозволятиме їй будити добро у власній душі, 
знаходити внутрішні сили для подолання труднощів, пов’язаних із формуванням очікуваних рис і 
якостей (слухняності, дисципліни, істинної людяності, справедливості, вірності обов’язку, безкорисливої 
любові, великодушності і самовідданості), здатних змусити людину забути власні інтереси задля 
служіння правді й добру. З огляду на те, що вражена моральним скептицизмом тогочасна педагогічна 
практика у реальному житті здебільшого орієнтувалася лише на ''ідеал середньої людини'', П. Юркевич 
особливо наголошував на необхідності пробуджувати в серці дитини любов до вищого та ідеального, яка 
спрощує шлях дитини до ідеалу. Загальнодержавного значення, П. Юркевич надавав моральним ідеалам, 
підкреслюючи їх уплив на життєздатність держави і прогресивний розвиток суспільства й культури.  

Професор Петро Ліницький (1839 – 1906) виховним ідеалом людини вважав духовну особистість, 
здатну ''володіти собою''. У його філософсько-педагогічній концепції (''Про свободу волі'', ''Християнська 
моральність'', ''Освітнє значення філософії'', ''Становище й потреби нашої духовної, переважно вищої, 
освіти'', ''Посібник до вивчення питань філософії (елементи філософського світоспоглядання)'') виховний 
ідеал постає водночас як мета виховання, процес і умова його формування. Цей педагогічний феномен 
розглядається як ''ідеальна кінцева причина'', результат свідомих задумів і цілей особистості, котра 
прагне до творчого самовизначення і самовдосконалення. При цьому, особливу роль у вихованні 
ідеального християнина П. Ліницький відводив освіті як шляху до свободи волі через ''синтез віри й 
розуму''. Таким чином, ''освічена віра'' розглядалася як запорука доброчесності – головного 
ідентифікатора ідеальної особистості [6: 44, 395-397]. Прагнення людини до такого ідеалу, піднесення 
власної буденної свідомості до вищих ідеальних істин й формування усвідомленої моральності у всіх 
верствах суспільства – розглядалися вченим як запорука суспільного спокою, профілактика духовних 
криз і протидія спалахам революційного насильства. Основні структурні та змістові компоненти 
виховного ідеалу, на думку педагога, поєднуються не за принципом гармонії, а чіткої ієрархії, вінцем 
якої має бути віра. П. Ліницький зазначав, що в ієрархії виховних ідеалів людської спільноти 
загальнолюдські ідеали не повинні домінувати над національними й народними. Він підкреслював, що 
надмірне захоплення ''загальнолюдськими ідеалами європеїзму'', яке виходило за межі літературної 
творчості, виявлялося згубним у справах політичних. ''Тепер уже ніхто не сумнівається, – писав він, – що 
в політиці обов’язок велить керуватися винятково національними інтересами'' [6: 45]. Для того, щоб 
суспільство могло ''діяти в дусі справжніх інтересів своєї батьківщини'', воно, на думку П. Ліницького, 
''повинне виховати в собі почуття і прагнення цілком злагоджені з народними ідеалами'' [6: 45]. Педагог 
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вважав, що запорукою національного виховання могла бути лише впливова богословська наука, яку він 
називав органом національного духу й національних ідеалів. 

У розвиток ідеї виховного ідеалу важливим є також внесок професора Київської духовної ''Моральне 
богослов’я'', ''Курс педагогіки'', ''Короткий курс педагогіки'' та ін. Виховний ідеал особистості 
прочитується в контексті морального богослов’я, у процесі аналізу сутності понять ''начало моральності'', 
''вищий закон'', ''ідея досконалості'', ''богоуподібнення'', ''богоподібна особистість'', ''моральний ідеал'', 
''християнський ідеал'', ''найвища моральна свобода'', ''щастя'' тощо. Він розглядається як кінцева мета 
виховання і як процес її досягнення. З одного боку, виховний ідеал постає як самосвідома істота, яка 
''сама себе покладає'', діє вільно через самовизначення в цілеспрямованій діяльності, ''котра сама в собі 
має значущість і ціну, має в собі волю як внутрішнє самовизначення до добра'' [7: 112], а з іншого, – як 
моральна діяльність, особиста перемога внутрішнього добра над гріховністю, самоусвідомлений шлях до 
довершеності і щастя, потреба в Любові до Бога та ближніх, здатність у кожному члені суспільства 
поважати й шанувати богоподібну особистість [8: 5, 32, 34]. М. Олесницький розрізняє також виховний 
ідеал як абстрактну ідею та його реальне втілення. ''Для успішного морального життя, – зазначав він, – 
недостатньо відстороненого закону, потрібен ще конкретний приклад життя […], який виконав би 
вимоги й реалізував моральний ідеал у тих умовах, в які поставлені ми'' [8: 46]. Такою референтною 
особистістю М. Олесницький називав Ісуса Христа, який поєднав у собі основні складові людського 
ідеалу – найвищу моральну свободу й найдосконалішу любов, виховав гармонійний характер, де 
природно поєдналися споглядальність і практичність – риси досконалості чоловічої (здатність до 
боротьби й героїзму) і жіночої (сердечність, безмежні відданість, терпіння та послух) [8: 46-47]. 
Головним завданням школи педагог називав орієнтацію саме на такий зразок виховання дітей, який би 
допомагав їм пристосовуватися до соціальної дійсності [7: 259]. 

Окремі аспекти пошуку ефективних шляхів формування виховного ідеалу відображені у працях 
викладача педагогіки Київської духовної академії Миколи Маккавейського (1864 – 1919): ''Релігія і 
народність як основи виховання'', ''К. Д. Ушинський і його педагогічні ідеї'', ''Педагогічні погляди графа 
Л. М. Толстого'', ''Сучасні педагогічні блукання'', ''Про вчительство по образу Христову'', ''Пастирське 
богослов’я та педагогіка в курсі наук духовних академій'', ''До питання про релігійне виховання в нашій 
середній загальноосвітній школі'', ''Кафедра педагогіки в духовних академіях (до питання про 
педагогічну підготовку до навчально-виховної справи в духовній школі)''. Виховний ідеал учений 
розглядав як природно й національно зумовлений результат і процес морального самовдосконалення 
особистості. На його думку, людина ''сама в собі містить відомий ідеал, і справа педагога не придумати 
його, а зрозуміти […], посприяти проростанню того ідеалу, який даний самою природою'' [9: 18]. 
М. Маккавейський зазначав також, що кожен народ має власну ієрархію ідеалів (етичних, естетичних, 
релігійних, соціальних та ін.) і школа зобов’язана це враховувати, обираючи шляхи формування 
виховного ідеалу своїх учнів. При цьому, педагог наголошував, що істинний гуманізм має засновуватися 
на християнських ідеалах, які дозволяють людині відчути всю велич своєї природи. Оскільки виховання 
завжди мало тісний зв’язок із релігією, визначати ідеал людини й мету її виховання, на думку вченого, 
повинна релігійна етика. Однак він також визнавав, що тогочасна шкільна система через ''казенні 
стосунки між викладачами й учнями'' та атмосферу тотального ''поліцейського нагляду'' [4, с. 16] надто 
віддаляла виховний процес від омріяного педагогами ідеалу істинного християнина – терплячої, 
милосердної і доброчесної особистості, гармонійно розвиненої і здатної до самовдосконалення.  

Висновки. Випускники й професори Київської духовної академії розглядали педагогіку як особливе 
відгалуження філософії, специфічний світоглядний синтез знань про призначення людини, а виховний 
ідеал – як гармонійне поєднання віри й розуму, що наближає людину до образу Боголюдини. У вченні 
О. Новицького виховний ідеал – це духовна, високоосвічена і працьовита особистість, у С. Гогоцького – 
християнин, гідний син своєї вітчизни, у П. Юркевича – свідома моральна особистість, котра виходить за 
межі традиційного ''ідеалу середньої людини'', у П. Ліницького – освічений християнин, відданий 
народним ідеалам, у М. Олесницького – сповнена любов’ю морально вільна особистість, у 
М. Маккавейського – гармонійно розвинена милосердна, доброчесна й освічена людина. Ідеї, висловлені 
у працях представників української духовної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст., з одного боку, 
виявилися надто прогресивними для тогочасного імперського суспільства й різко дисонували з реальним 
станом виховання особистості у більшості духовних закладів зазначеного періоду, а з іншого, – надто 
відсталими для представників змужнілого ''войовничого матеріалізму'', які піддавали гострій критиці їх 
ідеалістичну основу. Однак вони стали яскравим свідченням гуманістичності й самостійності української 
християнської педагогічної думки. 
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Ершова Л. М. Развитие идеи воспитательного идеала в научном наследии преподавателей и 
выпускников Киевской духовной академии. 

Освещены особенности обоснования воспитательного идеала в научном наследии представителей 
украинской христианской педагогики XIX – начала ХХ в.: С. Гогоцкого, П. Линицкого, М. Маккавеского, 

М. Олесницкого, А. Новицкого, П. Юркевича и др. В творчестве профессоров Киевской духовной 
академии педагогика выступает как особое ответвление философии, специфический мировоззренческий 

синтез знаний о назначении человека, а воспитательный идеал – как гармоничное сочетание веры и 
разума, приближающее личность к образу Богочеловека. В учении О. Новицкого воспитательный идеал 

– это духовный, высокообразованный и трудолюбивый человек, у С. Гогоцкого – христианин, достойный 
сын своего отечества, у П. Юркевича – сознательная нравственная личность, выходящая за пределы 
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Л. М. Єршова. Розвиток ідеї виховного ідеалу в науковій спадщині викладачів і випускників  
Київської духовної академії 

традиционного ''идеала среднего человека'', у П. Линицкого – образованный христианин, преданный 
народным идеалам, у М. Олесницкого – исполненная любовью морально свободная личность, у 

М. Маккавейского – гармонично развитый, милосердный, добродетельный и образованный человек. 
Показано, что идеи, изложенные в трудах представителей украинской духовной педагогики конца XIX – 

начала ХХ в., с одной стороны, оказались слишком прогрессивными для имперского общества и резко 
диссонировали с реальным положением воспитания личности в большинстве духовных заведений 

указанного периода, а с другой, – слишком отсталыми для представителей повзрослевшего 
''воинствующего материализма'', которые подвергали острой критике их идеалистическую основу. 

Сегодня они есть ярким свидетельством гуманистичности и самостоятельности украинской 
христианской педагогической мысли. 

Ключевые слова: воспитательный идеал, цель воспитания, христианские педагоги, христианский, 
общечеловеческий, народный, национальный идеалы. 

Yershova L. M. The Educational Ideal Idea Development in the Pedagogical Heritage of Kiev Theological 
Academy of Teachers and Graduates. 

Features of the educational ideal substantiation in the scientific heritage of the Ukrainian Christian pedagogical 
representatives of the XIX – early XX centuries: S. Gogotskiy, P. Linitskiy, M. Makkaveyskiy, M. Olesnitskiy, A. 

Novitskiy, P. Yurkevich and others are investigated. In the works of Kiev Theological Academy of Professors 
pedagogy serves as the special branch of philosophy, the specific worldview knowledge synthesis of the men’s 

appointment and the educational ideal is the harmonious blend of faith and reason, that approximate a person to 
the image of the God-man. The educational ideal in the A. Novitskiy's teaching is a spiritual, highly educated 

and hard-working person; it is a Christian, a worthy son of his country in works by S. Gogotskiy; it is a 
conscious moral person that goes beyond the traditional ''ideal of a middle man'' in works by P. Yurkevich; it is 

an educated Christian, that is dedicated to the national ideals by P. Linitskiy; the educational ideal is full of love 
of a moral free person by M. Olesnitskiy; it is a harmoniously developed, compassionate, virtuous and well-

educated person by M. Makkaveyskiy. The ideas that, on the one hand, appeared to be too progressive for the 
imperial society and sharply discordant with the real person's education state in most spiritual institutions of 

that period, and on the other hand were too backward for representatives of the matured ''militant materialism'', 
that criticized their idealistic basis, are shown. These ideas are the clear evidence of humanity and independence 

of the Ukrainian Christian educational thought now. 

Key works: educational ideal, educational aim, Orthodox teachers, Orthodox, general human,  
folk, national ideals. 
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ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

У статті розглянуто проблему формулювання змісту стратегічної компетенції майбутніх 
перекладачів. Мета дослідження полягає в тому, щоб охарактеризувати зміст даного поняття. 

Автор у своїй роботі розглядає процес формування стратегічної компетенції. У результаті аналізу 
наукових праць, присвячених даній проблемі, було змодельовано зміст стратегічної компетенції 
перекладача та окреслено знання та вміння, якими мають оволодіти студенти для формування 

перекладацької компетенції. 

Ключові слова: стратегічна компетенція, переклад, знання та вміння,  
перекладацька компетенція; компонент. 

На сьогодні перекладацька діяльність є затребуваною у найрізноманітніших сферах життєдіяльності. 
Це викликає потребу у висококваліфікованих перекладачах, що, у свою чергу, вимагає підвищення якості 
їх професійної підготовки. 

Питання формування перекладацької компетенції привертали увагу таких дослідників, як 
І. Алєксєєва, І. Зайкова, Т. Кавицька, В. Карабан, В. Коміссаров, С. Ніколаєва, Л. Черноватий та ін. 
Науковцям вдалося дослідити зміст та технології формування професійних компетенцій перекладача, 
сукупність знань теорій перекладу, перекладацьких навичок і вмінь тощо. Але наразі, немає єдності у 
визначенні змістових компонентів стратегічної компетенції. Саме потреба у конкретизації визначає 
актуальність даного дослідження. 

Мета роботи – охарактеризувати зміст стратегічної компетенції майбутніх перекладачів. Завдання – 
проаналізувати підходи вчених і сформулювати зміст стратегічної компетенції при навчанні майбутніх 
перекладачів. 

В основі професійної діяльності перекладача виділяють такі компоненти: дискурсивно-понятійний – 
знання професійно-значущих реалій, процесів, технологій, термінів і типових випадків їх вживання; 
процесуально-технологічний – уміння використовувати професійні та іншомовні засоби й ресурси у 
процесі розв'язання професійно-комунікативних (професійних) завдань; аналітико-прогностичний – 
володіння стратегіями міжмовної, міжкультурної та міжособистісної комунікації, організація своєї 
професійної діяльності та саморозвитку [1]. 

Стратегічна компетенція перекладача включає в себе знання, мовні навички й комунікативні уміння, 
що забезпечують здатність до варіативного використання мовних засобів для забезпечення структурно-
семантичної організації тексту перекладу [2]. 

Стратегічна компетенція розглядається як предиктор професійної успішності суб'єкта комунікативної 
діяльності. Т. І. Тимофєєва виділяє такі компоненти стратегічної компетенції у спілкуванні: когнітивний 
(знання мовних засобів і комунікативних стратегій); мотиваційний (мотиви досягнення й потреби в 
спілкуванні); інтерактивно-діяльнісний компонент (уміння застосовувати репертуар стратегій, 
адекватних новій ситуації, спрямованість на інтеракцію (міжособистісна взаємодія), активність в 
комунікативній діяльності) [3].  

Процес формування стратегічної компетенції включає: ознайомлення студентів зі змістом і 
структурою стратегічної компетенції, цілями й завданнями її формування; мотивування студентів на 
саморозвиток та оцінку власного комунікативного потенціалу; аналіз можливостей і меж застосування 
розроблених комунікативних стратегій, що використовуються комунікантами для ефективного 
досягнення комунікативної цілі, а також освоєння репертуару стратегій [3]. 

Стратегічна компетенція включає інформаційний і операційний блоки. Інформаційний блок – знання 
специфіки функціонування культурно-маркованих мовних одиниць у діловому дискурсі, а також 
способів їх передачі українською мовою. Операційний блок – навички й уміння трансляції інформації, 
укладеної в композиційно-смисловій, структурно-семантичній та риторичної організації вихідного тексту 
засобами мови перекладу [2]. 

Аналіз наукових праць, присвячених стратегічній компетенції, а також стратегіям перекладу дав 
можливість змоделювати зміст стратегічної компетенції перекладача й виділити в ній наступні компоненти. 

1. Навчальний стратегічний компонент. Майбутній перекладач, який є суб’єктом навчального 
процесу, повинен оволодіти системою метакогнітивних, когнітивних та мнемічних стратегій опанування 
мовленнєвого, лінгвосоціокультурного, мовного та перекладацького матеріалу. 

2. Комунікативний стратегічний компонент. Перекладач може бути здатним виконувати свою 
перекладацьку діяльність лише тоді, коли він оволодіє комунікативними стратегіями, які зможе переносити в 
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русло перекладу. Перекладач повинен мати здатність моделювати мовленнєву поведінку так, щоб реалізувати 
комунікативні цілі; використовувати іноземну мову в різних видах мовленнєвої діяльності; компенсувати 
прогалини в знаннях мови, мовленнєвих навичках та вміннях; взаємодіяти з учасниками комунікативного 
процесу; контролювати власні почуття, емоції, хвилювання у процесі спілкуванні. 

3. Перекладацький стратегічний компонент. Означений компонент може існувати лише на базі 
попереднього – комунікативно-стратегічного. Процес перекладу – це окремий випадок акту комунікації, 
даний процес також входить в число соціальних явищ, що підкоряються певним правилам і нормам [4].  

Перекладацький стратегічний компонент складають: 
1) інтерпретаційно-аналітичні дії (сприйняття, аналіз та інтерпретація змісту й смислу вихідного 

тексту: встановлення структурно-жанрових особливостей, ідеї автора); 
2) планувально-прогнозувальні дії (визначення шкали пріоритетів, функціональних домінант і 

субдомінант тексту оригіналу, перекладацьких втрат; визначення глобальних (яким текст перекладу 
повинен бути відносно тексту оригіналу) та локальних стратегій (тактичних (лексичні, граматичні та 
фонетичні знання і навички), тактично-стратегічних (мовленнєві вміння в говорінні, письмі) та власне 
стратегічних (інформативна, оцінно-діяльнісна, емоційно-діяльнісна, регулятивно-спонукальна, 
конвенційна), необхідних для здійснення перекладу, прогнозування результатів перекладу); 

3) операційно-продуктивні дії (здійснення перекладу, втілення глобальних та локальних стратегій, 
варіативне використання мовних засобів для досягнення завдань перекладу, реалізація комунікативних 
стратегій у тексті перекладу); 

4) контролювально-оцінні дії (здійснення редагування формального боку тексту перекладу; оцінка 
ступеня адекватності передачі інформації, функціональних домінант і субдомінант тексту оригіналу). 

У формуванні стратегічної компетенції майбутніх перекладачів головним вважаємо передачу 
функціональних домінант (як сукупного інваріанту тексту іноземної мови, який підлягає обов'язковій 
передачі в тексті перекладу), комунікативно-прагматичного плану, жанрово-структурних та жанрово-
стилістичних особливостей тексту оригіналу. Перекладачеві постійно доводиться оцінювати відносну 
важливість окремих елементів тексту; вибір варіанту, пов'язаного з найменшими втратами, 
забезпечується шляхом використання перекладачем певних прийомів (додавань, повтору, опущення, 
переміщення лексичних одиниць та ін.) [4]. 

Для перекладу текстів із домінуючою функцією опису характерне використання стратегій з'ясування 
жанрово-стильової приналежності тексту, визначення домінантної щільності, імовірнісного прогнозування, 
спроб і помилок, компресії / декомпресії, компенсуючих модифікацій і дослівного перекладу. 
Функціональними домінантами цих текстів виступають: терміни, пасивні конструкції, книжні слова, 
складнопідрядні речення, кліше, синтаксичні звороти; функціональними субдомінантами цього типу текстів є 
сполучники і сполучні слова, логічні абзаци, побудова авторського мовлення в першій особі множини, 
елементи мови, які виражають кількісну експресивність, власні імена й дати, неособові форми, засоби, що 
забезпечують концентричну подачу інформації, засоби, що забезпечують компресію інформації, цитати [4]. 

Для перекладу текстів із домінуючою функцією вираження характерне використання перекладачем 
стратегій з'ясування жанрово-стильової приналежності тексту, визначення домінантної щільності, компресії / 
декомпресії, компенсуючих модифікацій, передачі світовідчуття й дослівного перекладу. Функціональними 
домінантами цих текстів виступають засоби компресії інформації, інтенсифікатори, образні визначення, 
логічна, метрична, синтаксична побудова висловлювань, тропи; функціональними субдомінантами даного 
типу текстів є піднесена лексика, абстракціонізми, оцінний компонент семантики прикметників, антитеза, 
поетизми, окличні речення, форми ввічливої модальності, просторіччя, сленг, кліше, надмірність [4]. 

При перекладі текстів із домінуючою функцією звернення використовують стратегії з'ясування 
жанрово-стильової приналежності тексту, визначення домінантної щільності, а також стратегії передачі 
світовідчуття, компресії / декомпресії, дослівного перекладу і меншою мірою – стратегію компенсуючих 
модифікацій. Функціональними домінантами текстів із домінуючою функцією звернення виступають 
еліпсис, форми наказового способу, прикметники і прислівники у вищому та найвищому ступенях 
порівняння, заголовки газет, емоційно забарвлена лексика; функціональними субдомінантами даного 
типу текстів є прямий порядок слів, окличні речення, риторичні запитання та риторичні звертання [4]. 

Аналіз наукових праць, присвячених формуванню перекладацьких стратегій, дав можливість більш 
чітко окреслити знання та вміння, які складають зміст перекладацької компетенції. 

Студенти повинні оволодіти знаннями:  
- про жанрову диференціацію текстів; 
- про структурні та стилістичні особливості текстів різних жанрів та піджанрів у мові перекладу та 

мові оригіналу; 
- про мовні засоби, притаманні текстам оригіналу (лексичні одиниці: термінологічна та спеціальна 

лексика, абревіатури, канцеляризми, кліше, ідіоми, звороти; граматичні конструкції: особлива 
сполучуваність слів, темо-рематична організація висловлювань, способи вираження предикативності 
тощо), та їхні відповідники, які використовуються у текстах такого ж жанру мови перекладу; 
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- про функціональні домінанти та субдомінанти текстів різних жанрів; 
- про глобальні та локальні перекладацькі стратегії; 
- про послідовність дій у реалізації стратегій перекладу; 
- про поняття та типи еквівалентності: повна, часткова, варіативна, контекстуальна; денотативна, 

конотативна, текстуально-нормативна, прагматична, формальна тощо;  
- про способи трансформації (лексичні: транскрибування, транслітерування, запозичення, 

калькування та дослівний переклад, транспозиція, модуляція, еквіваленція, адаптація й компенсація; 
граматичні: функціональна заміна, нульовий переклад, конверсія, скорочення, додавання, 
функціональна заміна на рівні словосполучень, перестановка елементів, об'єднання та розкладання 
речень, зміна типу речення; лексико-граматичні: описові звороти, перекладацькі коментарі, емфатизація, 
нейтралізація, антонімічний переклад; фразеологічні: збереження або опущення ідіоматичності); 

- про етикетні норми ділового спілкування. 
Студенти повинні оволодіти уміннями: 
- читати та інтерпретувати зміст і смисл вихідного тексту: визначати його ідею, авторські інтенції, 

оцінно-емотивну інформацію, підтекстову інформацію; 
- визначати жанр і стиль тексту, жанрово-структурні та стилістичні особливості;  
- визначати функціональну домінанту та субдомінанти тексту оригіналу;  
- добирати та впроваджувати глобальні та локальні стратегії у процесі перекладу; 
- прогнозувати ступінь повноти та точності інваріанта перекладу, тобто ступінь еквівалентності 

тексту перекладу тексту оригіналу; 
- визначати особливості комунікативних стратегій вихідного тексту й коректно вибудовувати 

комунікативні стратегії у тексті перекладу;  
- розпізнавати мовні тактики, що реалізують комунікативні стратегії вихідного тексту, і коректно 

передавати їх зміст засобами мови перекладу;  
- виявляти труднощі перекладу та визначати способи їх подолання: змістові труднощі; лексико-

семантичні труднощі; граматичні та синтаксичні труднощі;  
- встановлювати послідовність дій, планувати процес перекладу;  
- створювати текст перекладу з дотриманням жанрово-структурних та стилістичних особливостей, 

функціональної домінанти та субдомінанти, ідеї, авторських інтенцій; 
- виділяти засоби забезпечення когерентності вихідного тексту і знаходити їхні адекватні 

відповідники в мові перекладу;  
- визначати межі мікротем та макротем вихідного тексту і коректно їх відтворювати в тексті 

перекладу; 
- редагувати текст перекладу та встановлювати ступінь адекватності перекладу. 
Висновки. Отже, аналіз наукових джерел, присвячених питанню стратегічної компетенції, дав можливість 

зробити наступні висновки: окреслено склад та зміст стратегічної компетенції перекладача; визначено три 
компоненти у змісті стратегічної компетенції перекладача (навчально-стратегічний, комунікативний 
стратегічний, перекладацький стратегічний) та знання і вміння, якими повинен оволодіти студент для 
вироблення перекладацької компетенції. Перспективою для подальших досліджень вважаємо розроблення 
технологій диференційованого навчання макростратегій та мікростратегій перекладу. 
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Михайленко О. А. Содержание стратегической компетенции будущих переводчиков. 

В статье рассматривается проблема формулировки содержания стратегической компетенции 
будущих переводчиков. Цель исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать содержание 

данного понятия. Автор в своей работе рассматривает процесс формирования стратегической 
компетенции. В результате анализа научных работ, посвященных данной проблеме, было смоделировано 

содержание стратегической компетенции переводчика и обозначены знания и умения, которыми 
должны овладеть студенты для формирования переводческой компетенции. 

Ключевые слова: стратегическая компетенция, перевод, знания и умения,  
переводческая компетенция, компонент. 

Mykhailenko O. A. The Content of the Future Translators' Strategic Competence. 

The translation competence formation has attracted the attention of many researches. The content and 
technologies of the translators' professional competence have been investigated, but currently there is no unity 

in the definition of the semantic components of the strategic competence. Thus the specification defines the need 
for the relevance of this study. The purpose of this work is to describe the content of the future translators' 

strategic competence. The objective is to analyze and formulate the scientists' approaches to define the content 
of this notion. The theoretical method of the investigation – the critical analysis of the scientific literature – has 
been used. The structure and contents of the strategic competence have been outlined. The future translators' 

strategic competence includes three main components in the foreign language teaching: learning strategy, 
strategic communicative competence, translation competence. It is determined that the future translators' 

strategic competence includes analytical and interpretative, translation skills and also skills of control and 
correction of translated texts: the ability to read and interpret the content and meaning of the original text, 

define its idea; identify the dominant and subdominant function of the original text; adopt and implement global 
and local strategies in the translation process; predict the degree of the translation equivalence of the original 

text; determine the features of original text communication strategies; detect semantic, lexical-semantic, 
grammatical and syntactical difficulties of translation and adopt ways to overcome them; set the sequence of 

translation activities etc. In the conclusion the knowledge and skills that constitute the translation competence 
have been presented. 

Key words: strategic competence, translation, knowledge and skills, translation competence, component. 
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SOME REMARKS ON THE RELIGIOUS LANGUAGE IN THE SELECTED TEXTS  
BY LUDWIG WITTGENSTEIN 

This article is intended to show that only the comprehensive analysis of the scientific legacy of a particular 
writer is the way to understand it. Creating an alphabetic and conceptual dictionary of L. Wittgenstein's 

language, providing and analysing all his texts that are currently available, would give a chance for a more 
complete overview of his writing legacy. It is concluded that the author has devoted a fairly substantial part of 

his speech to religious issues, often writing passionate and authentic texts. 

Key words: religious language, L. Wittgenstein, scientific legacy, texts. 

1. L. Wittgenstein's texts as a subject of analysis of Culture and Value contain L. Wittgenstein's notes which 
characterize his way of thinking and practicing philosophy:  

''Each sentence that I write is trying to say the whole thing, that is, the same thing over and over again & it is 
as though they were all views of one object seen from different angles''1.  

For the linguist who analyses the semantics of his writing, it is a challenge to build a corpus of the texts created by 
L. Wittgenstein that would allow the complete overview. I assume that the smallest text is a sentence, while the largest 
is a book, taking into consideration that one word may be a sentence and a book may be a collection of volumes. L. 
Wittgenstein's texts, which a researcher studying his scientific findings should take into account, include a sentence, a 
set of sentences and a book. Within the lifetime of the author, one of his book (Tractatus Logico-Philosophicus) was 
published and, after his death, another (Philosophical Investigations) and some others, most of which are the 
collections of the notes that L. Wittgenstein had not intended to issue. The published writings included, among others, 
the text of his lecture (A Lecture on Ethics), students' notes of his lectures and his letters2. A subject of analysis in this 
article will include the selected notes of L. Wittgenstein, excerpt from his twelve texts: Tractatus Logico-
Philosophicus; Philosophical Investigations; Notebooks 1914-1916; On Certainty; Lectures on Religious Belief, A 
Lecture on Ethics; Remarks on Frazer’s ''The Golden Bough''; Culture and Value; Remarks on Colour; Zettel; 
Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-1937 (Movements of Thought. Diaries 1930-1932, 1936-1937)3 and 
selected letters (cf. The list of L. Wittgenstein's texts). The present article contains within the theolinguistic studies. 
Theolinguistics is an area of linguistic study whose subject is a religious language, i.e. a way of speaking about God 
and the attitude of a human towards God. The aim of the research is to show how the sacred sphere manifests itself at 
the level of a certain artist's language. In each of the 12 analyzed texts written by L. Wittgenstein, there are references 
to the sacred sphere, with the biggest number of such passages being within the text of Denkbewegungen. Tagebücher 
1930-1932, 1936-1937. These statements sparkle with various meanings relating to religious issues. 

2. A hypothetical Conceptual Dictionary of Wittgenstein's Language (CDWL). 
One way to understand deeply the semantics of texts of any writer is to create an alphabetical dictionary of 

lexemes used by the author, giving all quotes and meanings, and on that basis, to develop a conceptual 
dictionary4. In the case of L. Wittgenstein's texts, creating such a lexicographic study would be a major 

1 L. Wittgenstein, Culture and Value, edited by G. H. von Wright, Blackwell Publishers Ltd. Oxford, 1998, p. 9 
[Ludwig_Wittgenstein_Culture_and_Value_Revised_E.(BookZZ.org)…]. 

2 Cf. The list of L. Wittgenstein's texts and their discussion, e.g. [in] R. Monk, Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, 
Vintage Books, London, 1991; J. Bremer writes: The last part of the Tractatus, A Lecture on Ethics and Talks about Freud 
are quite homogeneous studies, while others are written in a form resembling a collection of aphorisms. Secondly, it should 
be mentioned that the legacy of Wittgenstein, covering about 30,000 pages of the manuscript has been published only in a 
small part (a translation from Polish), cf. Ludwig Wittgenstein i religia (Ludwig Wittgenstein and Religion), Wyższa Szkoła 
Filozoficzno-Pedagogiczna, Kraków 2001, p. 13. 

3 The article presents the English translation of the Polish text translated from the German original. A page number 
corresponds to a page in the Polish text. This also applies to texts such as: Bemerkungen über Frazers ''The Golden Bough'', 
Remarks on Colour, Zettel. 

4 In this way, Jan Kochanowski's vocabulary is studied in Poland. The Institute of the Polish Language at the Polish 
Academy of Sciences (IJP PAN) has already finished an alphabetical dictionary of this Renaissance poet and currently a 
thematic dictionary is being developed. The idea of such dictionaries is different from a useful and somehow valuable 
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challenge due to the language of his texts − written both in German or English, translated in parallel from 
German to English, with listeners of his lectures and students also being the creators of his books and making 
their own contribution to the author's original thought. It raises questions about the true meaning of his 
utterances. Another problemі are different variations of the same thought of the philosopher, for example in 
Tractatus Logico-Philosophicus and Notebooks 1914-1916. Next issue is to provide the definitions of 
philosophical concepts of the texts by L. Wittgenstein and other lexemes used by him in different studies. 
Philosopher L. Wittgenstein is known to have dealt with logic, mathematics, metaphysics, religion, mythology, 
ethics, and art. His texts also included remarks on, among others, Freud's psychoanalysis or the state of 
contemporary culture. Additionally, he wrote a lot about his physical or mental condition, the external 
circumstances of life and relationships with other people. Attention should be drawn to the metatextual 
expressions of the author, i.e. those which relate to his own texts, scattered throughout his various works, cf. an 
example sentence:  

''Aside from the good & genuine, my book the Tractatus Log.-Phil. also contains kitsch, that is, passages 
with which I filled in the gaps and so-to-speak in my own style. How much of the book contains of such 
passages I don't know & it is difficult to fairly evaluate now''. Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-
1937:305. Therefore, a semantic grid of a hypothetical Conceptual Dictionary of Wittgenstein's Language would 
be very complex6. 

3. The concept of RELIGION in a hypothetical Conceptual Dictionary of Wittgenstein's Language. 
Based on the analysis of language data excerpted from L. Wittgenstein's texts, the concept of RELIGION 

consists of 13 conceptual categories. 
1. RELIGION 
1.1. RELIGION. DOCTRINE. FAITH 
1.1.1. GOOD AND BAD SPIRITUAL BEINGS. HOLY PEOPLE 
1.2. RELIGION. ORGANISATION 
1.2.1. RELIGION. CLERGY. LEGISLATION 
1.2.2. LAITY 
1.3. RELIGION. CULT  
1.4. RELIGION. CONDUCT. TEACHING OF CONDUCT  
1.5. RELIGION. FEELINGS  
1.6. RELIGIOUS DISCOURSE  
1.7. HOLY BOOKS. HOLY PLACES. RELIGIOUS TEXTS  
1.8. MYTHOLOGY. SORCERY  
1.9. AGNOSTICISM. ATHEISM. FIGHT AGAINST RELIGION  
Here are the selected words and sentences from L. Wittgenstein's texts (1-11) included into the conceptual 

categories. 
1. RELIGION 
1.1. RELIGION. DOCTRINE. FAITH 
an unshakeable belief (LRB:1); a believer in God (RC: 106); a Judgment Day (LRB: 2); Resurrection (LRB: 1);  
Religion teaches that the soul can exist when the body has disintegrated. (PI, 1958: Part II, iv) 
How things stand, is God. (N 1914-1916, 1.08.1916) 
God does not reveal himself in the world. (TL-P: 6.432) 
You can’t hear God speak to someone else, you can hear him only if you are being addressed. (Z: 717). 
Now how the world is, is the mystical, but that it is (TL-P: 6.44) 
There is indeed the inexpressible. This shows itself; it is the mystical. (TL-P: 6.522) 
1.1.1. GOOD AND BAD SPIRITUAL BEINGS. HOLY PEOPLE 
God (TL-P 3.031); Jesus (C: 239); a wafer (C: 239); (C: 239) Augustine (PI: 618)  
1.2. RELIGION. ORGANISATION 

lexicographic study: HJ Glock, Słownik Wittgensteinowski (Wittgenstein's Dictionary), translated by M. Hernik and 
M. Szczubiałka, Spacja, Warsaw 2001. 

5 A page in the Polish issue given. 
6 The idea of developing conceptual schemes that can contain the entire vocabulary of a certain language or a particular 

creator has been known for a very long time and been implemented for various languages. R. Hallig and W. von Wartburg, 
the creators of the conceptual framework for the French language that could be used to present the vocabulary of other 
languages, write: Wir glauben, mit dem Begriffssystem, das wir hier vorlegen, für die Lexikographie eine Grundlage 
geschaffen zu haben, welche die Darstellung des ''Wortschatzes als Gesamtgefüge'' ermöglichen könnte, unabhängig davon, 
welcher Sprache, welcher Mundart oder welcher Epoche dieses Wortgut angehört, (in: ) Begriffssystem als Grundlage für die 
Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin 1963, s.75. The 
structure of RELIGION of the texts by L. Wittgenstein which is presented in this article differs from the structure from 
Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas. 
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1.2.1. RELIGION. CLERGY. LEGISLATION 
Christianity (LRB: 3); pastor (F: 16) Luther (PI: 589) 
1.2.2. LAITY 
Catholic (C: 239) 
1.3. RELIGION. CULT 
Christmas (Letter: 124)  
I have occasionally queer states of nervous instability about which I’ll only say that they’re rotten while they 

last, & teach one to pray. (Letter: 106) 
For when we speak of God and that he sees everything and when we kneel and pray to him all our terms and 

action seem to be parts of a great and elaborate allegory (…) (LE: 4-5) 
Bless you! (Letter: 91) 
1.4. RELIGION. CONDUCT. TEACHING OF CONDUCT 
Third experience of the same kind is that of feeling quilt and again this was described by the phrase that God 

disapproves of our conduct (LE: 5) 
1.5. RELIGION. FEELINGS 
(…) the experience of absolute safety has been described by saying that we feel safe in the hands of God (LE: 5) 
For we see now that we have been using describe the experience of wondering at the existence of the world 

by saying: it is the experience of seeing the world as a miracle (LE: 5). 
1.6. RELIGIOUS DISCOURSE 
religious statements (LRB: 4)  
In a religious discourse we use such expressions as: ''I believe that so and so will happen'', and use them 

differently to the way in which we use them in science.'' (LRB: 3) 
''God’s eye sees everything'' – I want to say of this that it uses a picture (LRB: 11);  
God knows what my lectures will be like. (Letter: 99) 
1.7. HOLY BOOKS. HOLY PLACES. RELIGIOUS TEXTS 
Bible (Letter: 39); the Epistles (LRB: 4); Adam (LRB: 7); Noah (LRB: 7); Lourdes (LRB: 5); ''Prayers & 

Meditation'' by Johnson (Letter : 38) 
1.8. MYTHOLOGY. SORCERY 
And magic is always based on the idea of symbolism and language. (F: 16) 
1.9. AGNOSTICISM. ATHEISM. FIGHT AGAINST RELIGION 
blasphemy (LRB: 6) 
If I even vaguely remember what I was taught about God, I might say: ''Whatever believing in God may be, it 

can’t be believing in something we can test, or find means of testing''. You might say: ''This is nonsense, because 
people say they believe on evidence or say they believe on religious experiences''. I would say: ''The mere fact 
that someone says they believe on evidence doesn’t tell me enough for me to be able to say now whether I can 
say of a sentence ''God exists'' that your evidence is unsatisfactory or insufficient''. (LRB: 5). 

I hope Fate will let me stay with you some day, & I’m sure I’ll enjoy it hugely, I also hope that then I might 
be useful in discussion (now I’m too stale). (Letter: 110) 

The above list of citations shows that L. Wittgenstein was interested in religion in both its doctrinal and 
organizational dimensions, and a religious cult. I believe that the full excerpt material from texts (1-11) would 
only complement the image7. 

Most important, prototypical issue, being in the centre of all consideration within the concept of RELIGION refers 
to “ineffable”, including the sacred sphere, holiness, religious revelation, and a sense of numinosum8. This issue is 
particularly pronounced in a less well-known text by L. Wittgenstein, i.e. Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 
1936-1937, which was released in 1997 in Innsbruck. The value of the notes contained in Denkbewegungen. 
Tagebücher 1930-1932, 1936-1937 lies in the fact that they performed a function of not only ''showing'', but also 
''expressing'' the spiritual reality. This text makes readers look at the entire work of L. Wittgenstein in a completely 
different way. Prayers, which sporadically appeared in the other texts by L. Wittgenstein (1-11), are very common in 
Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-1937. This includes imploring prayers: May God grant me what is 

7 Full excerpt of the material and creating an alphabetical and conceptual dictionary of L. Wittgenstein's language could 
only be performed by a team consisting of a philosopher, theologian and linguists proficient in English and German. 

8 ''To, o czym mówimy i co usiłujemy poniekąd sprecyzować, a mianowicie sprowadzić do uczucia, żyje w każdej religii 
jako coś, co dla niej jest najbardziej skrytym i bez czego nie byłaby ona w ogóle religią''. R. Otto, 1993, Świętość. Elementy 
irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Wrocław, s. 33. The English 
translation: What we are talking about and what we are trying to somehow specify, namely to amount to a feeling, is alive in 
every religion as something that is the most mysterious for it and without which it would not be a religion at all. 
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necessary. (DT: 49)9; May I not become completely base and also not mad! May God have mercy on me. (DT: 165) or 
prayers of praise: To God alone be praise! (DT: 243). The author of the analyzed text reflects on the nature of God: I 
understood what it means that belief is bliss for a human being, that is, it frees him from the fear of others by placing 
him immediately under God (DT: 163).  

The author contemplates the human existence: A human being lives his ordinary life with the illumination of a light 
of which he is not aware until it is extinguished. Once it is extinguished, life is suddenly deprived of all value, meaning, 
or whatever one wants to say. One suddenly becomes aware that mere existence – as one would like to say – is in itself 
still completely empty, bleak. It is as if the sheen was wiped away from all things. (DT :207) 

L. Wittgenstein, the author of Diaries, analyses his behaviour in a religious context:  
Today God let it occur to me – for I can't say it any other way – that I should confess my misdeeds to the 

people in the village here. (DT: 155)  
He criticizes his work in a religious context: My writing is lacking piety & devotion again. (DT: 171). These 

topics also appeared in the eleven aforementioned texts, but Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-
1937 contains statements, in which the author comes across as a religious being experiencing deep afflictions 
associated with his religion.  

Sustain my intellect pure & unblemished! I would like to be deep; – & yet I shy away from the abyss in the 
human heart!! – (DT: 183)  

I don't have a belief in a salvation through the death of Christ; or at least not yet. I also don't feel that I am 
on the way to such a belief, but I consider it possible that one day I will understand something here of which I 
understand nothing now, which means nothing to me now [...] (DT: 202-203)  

Today I feel a bit sick, chilled. I thought: ''Does God want to put an end to me before I could do the difficult 
thing?'' (DT: 151)  

As may be presumed, his utterance dated on 19th February 1937 expresses his doubts about the existence of 
God: Let me confess this: After a difficult day for me, I kneeled during dinner today & prayed & suddenly said, 
kneeling & looking up above: ''There is no one here''. That made me feel at ease as if I had been enlightened in 
an important matter. (DT: 193) 

The next day, L. Wittgenstein wrote: I'm reading in the N. T. & I don't understand many & essential things, 
but much I do understand, after all. I feel much better today than yesterday. Would that it stay. (DT: 195)  

The author complains about his spiritual suffering:  
Have been sleeping quite badly for a few nights & feel dead, can't work; my thoughts are dim & I am 

depressed but in a glowering way. (That is, I am afraid of certain religious thoughts.) (DT: 235) 
I hope that the present sadness & agony will consume the vanity in me. But won't it come back very soon 

when the agony ends? And shall it therefore never end?? May God prevent this. In my soul there is winter (now) 
like all around me. (TD: 205) 

According to him, the cause of his spiritual agony is religion: 
To get rid of the torments of the mind, that is to get rid of religion. (TD: 199) 
In all his texts, L. Wittgenstein considered the issue of the limits relating to what is possible to be expressed. 

He was convinced, not quite rightly, that Language disguises the thought (TL-P 4.002). The author devoted a 
fairly substantial part of his speech to religious issues, often writing passionate and authentic texts. Is that why 
he was looking for answers to the question about the limits of language in order to find the kind of language 
game that would convince others to believe in God? I do not know. What is certain is that he was eagerly 
searching for his way to God, suffering, and his texts prompt readers to formulate their own questions regarding 
it and polemics with the author.  

J. Bremer writes: For Wittgenstein, philosophising meant expressing his own life programme, and his 
philosophical method is also acceptable for non-believers. It does not refer to a common assessment of 
arguments for and against the existence of God, but is a search for a way out of the conceptual confusion. That 
is why Wittgenstein was first interested in grammar and pragmatics of words used in the language of faith, 
ethics, religion. This is the actual meaning of therapeutic conception of philosophy, expressed in the slogan: 
Leave everything as it was10. 

9 The translation of Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-1937, comes from: Movements of Thought: Diaries 
1930-1932, 1936-1937, (in:) Ludwig Wittgenstein. Public and Private Occasions. Ed. by James C. Klagge and Alfred 
Nordmann. Published in the United States of America by Rowman & Littlefield Publishers, 2003. 

10 Filozofowanie oznaczało dla Wittgensteina wyrażenie własnego programu życiowego, a jego filozoficzna metoda jest 
do zaakceptowania również przez osoby niewierzące. Nie odwołuje się ona bowiem do powszechnej oceny twierdzeń za i 
przeciw istnieniu Boga, lecz jest poszukiwaniem drogi wyjścia z pojęciowego pomieszania. Dlatego Wittgensteina interesuje 
najpierw gramatyka i pragmatyka słów używanych w języku wiary, etyki, religii. Taki właśnie jest sens terapeutycznej 
koncepcji filozofii wyrażającej się w haśle: pozostawić wszystko jakim było. J. Bremer, SJ, Ludwig Wittgenstein a religia. 
Wprowadzenie (Ludwig Wittgenstein and Religion. Introduction), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 
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It should be emphasized, though, that language games of the Holy Books, outstanding word masters such as 
Rainer Maria Rilke, Khalil Gibran, or religious certificates of ordinary people devoted to God have shifted these 
language limits incomparably closer to INFINITY. 

This article was intended to show that only the comprehensive analysis of the scientific legacy of a particular 
writer is the way to understand it. Creating an alphabetic and conceptual dictionary of L. Wittgenstein's 
language, providing and analysing all his texts that are currently available, would give a chance for a more 
complete overview of his writing legacy11.  
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Сєрадська базюр божена. Деякі нотатки щодо релігійної мови в обраних текстах 
людвіга віттгенштайна. 

Висвітлення комплексного аналізу наукового доробку окремо взятого автора – це шлях до його 
розуміння. Створення алфавітного та концептуального словника мови Л. Віттгенштайна, аналіз його 
текстів, які наявні, дасть можливість загального уявлення його творчого доробку. Зроблено висновок, 

що автор приділяв значну увагу релігійним питанням, створюючи емоційні та аутентичні тексти. 

Ключові слова: релігійна мова, Л. Віттгенштайн, науковий доробок, тексти. 

Серадская Базюр Божена. Некоторые записи касательно религиозного языка в избранных текстах 
Людвига Виттгенштайна. 

Освещение комплексного анализа научных трудов отдельно взятого автора – это путь к его 
пониманию. Создание алфавитного и концептуального словаря языка Л. Виттгенштайна, анализ его 
текстов, которые есть в наличии, даст возможность общего представления его творческих работ. 
Сделан вывод, что автор уделял большое внимание религиозным вопросам, создавая эмоциональные и 

аутентичные тексты. 

Ключевые слова: религиозный язык, Л. Виттгенштайн, научный труд, тексты. 
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ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ОДНОРІДНОСТІ У КОНФЕСІЙНОМУ СТИЛІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Ґрунтуючись на результатах порівняльного стилістичного аналізу англо- й україномовного 
текстів перекладу книги "Буття" Старого Заповіту Біблії, встановлено спільні та відмінні 

характеристики передачі однорідності (як елемента стилістичного синтаксису), які можуть 
враховуватися у змісті навчання зіставної стилістики майбутніх перекладачів, а також 

перекладу текстів конфесійного стилю. 

Ключові слова: англійська й українська мови, Біблія (книга "Буття"), конфесійний стиль, навчання 
перекладу, однорідність, порівняльний стилістичний аналіз. 

Постановка проблеми. Як відомо, до складу фахової компетентності перекладача (ФКП) входить, 
зокрема, стилістична компетентність, що ґрунтується на усвідомленні жанрово-стилістичних ознак 
різнопланових текстів та здатності їх реалізації у процесі перекладу. До знань, що вважаються [1] 
обов’язковими складниками ФКП, входять і ті, що стосуються так званої конфесійної сфери, тобто Біблії 
та похідних текстів [2]. Питання не зводиться тільки до фонових знань та термінології, важливим є також 
спроможність дотримання стилю, притаманного згаданим текстам. З цією метою варто засвоїти, зокрема, 
в курсі порівняльної стилістики української й англійської мов, головні його ознаки. Вирішення цього 
завдання, однак, не є простим, зважаючи на незначний загальний обсяг досліджень конфесійного стилю 
[3-5]. Навіть сама його назва є дискусійною [6]: пропонуються терміни "свята мова", "священна мова", 
"богословський стиль", "культова мова", "релігійний стиль", "сакральний стиль", "конфесійний стиль" 
тощо, останній з яких і вживається в межах даної статті.  

За висновками авторів [6], стилістичні ознаки конфесійного стилю є недостатньо вивченими на всіх 
мовних рівнях та в усіх жанрових різновидах навіть у межах української мови, а дослідження в парі 
"англійська – українська" мови, взагалі автору невідомі. Це й спричинило актуальність цього 
дослідження, об’єктом якого є конфесійний стиль. Зважаючи на обсяг статті, предмет дослідження було 
звужено до вивчення порівняльних особливостей вживання однорідних членів речення (ОЧР) у біблійних 
текстах в англійській (АМ) та українській (УМ) мовах. Порівняння англомовного та україномовного 
текстів перекладу (ТП) між собою, а не з текстом оригіналу (ТО) (написаного давньоєврейською мовою) 
видається виправданим, бо в наш час згадані ТП функціонують як самостійні, незалежно від ступеня їх 
відповідності ТО. Під час передачі біблійних алюзій перекладач має знати ознаки відповідних ТП (а не 
ТО), щоб передати їх у знайомій адресатам формі.  

Мета дослідження – визначення згаданих ознак стосовно передачі однорідності, що розглядається [2; 4; 7] 
як суттєвий стилістичний засіб, на матеріалі текстів найпоширеніших варіантів перекладу Старого Заповіту 
англійською (АМ ТП) [8] та українською (УМ ТП) [9] мовами. Враховуючи обсяг статті, ми обмежилися 
тільки аналізом першого розділу книги "Буття" (Старий Заповіт), який розділений на 31 вірш [8; 9].  

У літературі [10: 427; 11: 531] ОЧР визначаються як ті, що перебувають в однакових синтаксичних 
відношеннях з одним із членів речення, поєднуються сурядним зв’язком та займають у реченні тотожну 
синтаксичну позицію (відповідають на те саме питання). Вважається [3: 251; 7: 188], що однорідність 
забезпечує економність висловлення, бо два речення фактично об’єднуються в одному, а більші структури 
згортаються у менші [7: 189] внаслідок об'єднання кількох підметів навколо одного присудка, кількох 
означень навколо одного означуваного тощо. Наприклад, у вірші 7 (в обох ТП), завдяки вживанню двох 
присудків при одному підметі, увага зосереджується на двох різних діях, при цьому обидва однорідні 
присудки відрізняються не тільки за значенням, але й з емоційної та експресивної точок зору: 

 
7 And God made the firmament, and divided the waters... 7. І Бог твердь учинив, і відділив воду… 
 
Механізми передачі в різних ТП однорідності не завжди є однаковими. Приміром, у віршах 10 та 27 

(див. далі) пропуск підмета зафіксовано тільки в УМ ТП, а в АМ ТП кожен присудок має свій підмет. Це 
пояснюється відмінностями аналізованих мов – дієслівні закінчення в УМ маркують як число, так і рід, 
що полегшує розпізнавання їх зв’язку з підметом, навіть при його опущенні, тоді як в АМ згадані 
категорії переважно не маркуються:  

 
10. And God called the dry land Earth; and the 
gathering together of the waters called he Seas. 

10. І назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання 
води назвав: Море.  
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27. …in the image of God created he him; male 
and female created he them. 

27…. на образ Божий її Він створив, як 
чоловіка та жінку створив їх. 

 
Ефективним стилістичним засобом привертання уваги вважається [4; 7] вживання кількох однорідних 

означень до одного означуваного, аби змусити адресата зосередитися на тих якостях зображуваного, які є 
комунікативно найсуттєвішими у висловленні, а тому й виділяються логічно [3: 252], як свідчить вірш 21 
(див. також схожі вірші 26, 28 та 30): 

 
21. … every living creature that moveth, after 
their kind, and every winged fowl after his 
kind. 

21. … всяку душу живу плазуючу, за їх родом, і 
всяку пташину крилату за родом її. 

 
Як випливає з наведеного прикладу, тут наявна суттєва концентрація означень до іменників creature 

(душа) та fowl (пташина), у вживанні яких у двох ТП є як збіги, так і розбіжності. В обох ТП є по 
чотири означення до означуваних creature (душа), з яких в АМ ТП два знаходяться у препозиції, 
оскільки їх важко вжити інакше, а два – у постпозиції, з яких означальний зворот after their kind не може 
бути переміщений у препозицію, а зворот that moveth, вірогідно, вжито замість moving зі стилістичних 
міркувань, аби не накопичувати забагато означень у препозиції. Схожа ситуація і з означуваним fowl: три 
означення, два (every, winged) – у препозиції, й одно (after his kind) – у постпозиції 

В УМ ТП, навпаки, застосовано інверсію (крім зворотів "за їх родом" і "за родом її", хоча в 
останньому з них неважко також помітити інверсію), тобто усі означення, розміщено у постпозиції (за 
винятком лексеми "всяка"). Інверсія, як відомо [3; 4; 7], підкреслює значення інверсованих одиниць, 
посилює емфатичність мовлення, його експресивність, інтонаційну виразність і поетичність. Таким 
чином, за цими ознаками даний фрагмент УМ ТП має певні переваги порівняно з АМ ТП. З іншого боку, 
можливості інверсії в УМ, порівняно з АМ, загалом є ширшими, зважаючи на вільніший порядок слів.  

Порівняння принципів застосування однорідних означальних зворотів у двох ТП також свідчить як 
про збіги, так і розбіжності. Приміром, у вірші 7 в обох ТП спостерігається застосування сполучникових 
підрядних означальних зворотів, приєднаних за допомогою which (що):  

 
7 And God… divided the waters which were under the 
firmament from the waters which were above the 
firmament. 

7. І Бог… відділив воду, що під твердю вона, і 
воду, що над твердю вона. 

 
За результатами досліджень [7: 196], ідентичний ефект спостерігається і в реченнях з ОЧР, які 

об’єднуються без сурядного сполучника [3: 252], що підтверджується у вірші 26: 
 

26.  Let us make man in our image, after our 
likeness… 

26. Створімо людину за образом Нашим, за 
подобою Нашою... 

 
Проте в інших випадках більше спостерігаються розбіжності. Наприклад, розглянемо фрагмент вірша 11:  
 

11. Let the earth bring forth grass, the herb 
yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after 
his kind, whose seed is in itself, upon the earth. 

11. Нехай земля вродить траву, яринý, що 
насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за 
родом своїм плід приносить, що в ньому 
насіння його на землі. 

 
Тут в обох ТП наявні три іменникові ОЧР (grass (трава), herb (яринá), tree (дерево) з підрядними 

означальними зворотами. В межах АМ ТП два з них є безсполучниковими (yielding seed та yielding fruit), 
а один – сполучниковий (whose seed is in itself), тоді як в УМ ТП усі три є сполучниковими ("що насіння 
вона розсіває", "що за родом своїм плід приносить", "що в ньому насіння його"). Останній чинник сприяє 
підвищенню щільності однорідності, що поліпшує стилістичні ознаки україномовного тексту.  

Схожа тенденція спостерігається у віршах 12 (за змістом майже ідентичному віршу 11) і 16:  
16. And God made two great lights; the greater light 
to rule the day, and the lesser light to rule the night. 

16. І вчинив Бог обидва світила великі, світило 
велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, 
щоб керувало ніччю 

Тут в АМ ТП бачимо два однорідних безсполучникових підрядних звороти мети (to rule the day, to 
rule the night), а в УМ ТП відповідний зміст передано сполучниковими зворотами: "щоб воно керувало 
днем", "щоб керувало ніччю". Також у віршах 17-18 зі схожим лексичним наповненням в АМ ТП маємо 
безсполучникові підрядні звороти мети (to give light, to rule, to divide), а в УМ ТП – відповідні 
сполучникові звороти: "щоб світили", "щоб керували", "щоб відділювали".  
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Вважається [3; 4; 7], що чим більше в реченні однорідних членів, тим повніша, ширша й багатша в 
ньому однотипна розчленованість висловлюваної думки, і тим повніше охоплюються нею відповідні 
тематичні реалії [3: 252]. Цю тезу яскраво ілюструє фрагмент вірша 21 в обох ТП. 

 
21. And God created great whales, and every living 
creature that moveth, which the waters brought 
forth abundantly, after their kind, and every winged 
fowl after his kind. 

21. І створив Бог риби великі, і всяку душу 
живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, 
і всяку пташину крилату за родом її. 

 
У цьому вірші також спостерігаються як схожі, так і відмінні механізми однорідності. До перших 

належать іменникові ОЧР: whales ("риби"), creature ("душу"), fowl ("пташину"), прикметникові 
означення: great ("великі"), living ("жива"), winged ("крилата"), означення з використанням 
узагальнювального слова: every ("всяку"): every… creature ("всяку душу"), every… fowl ("всяку пташину"), 
означення за допомогою сполучникового підрядного означального звороту: which the waters brought forth 
("що її вода вироїла"), означення за допомогою прийменникового підрядного означального звороту: after 
his kind ("за родом її"). Відмінності ж стосуються уже згаданої позиції в реченні: в АМ ТП переважають 
препозитивні прикметникові означення (great, living, winged), тоді як в УМ ТП відповідники згаданих 
означень ("великі", "жива", "крилата"), внаслідок застосування інверсії, розташовані у постпозиції. Крім 
того, в АМ ТП останнє означення лексеми creature приєднується до нього за допомогою сполучникового 
підрядного означального звороту (that moveth), тоді як в УМ ТП використано постпозитивне 
дієприкметникове означення (плазуючий). 

З іншого боку, в обох ТП наявні й протилежні приклади, коли в АМ ТП перевага віддається 
постпозитивним, а в УМ ТП – препозитивним означенням. Розглянемо, наприклад, фрагмент вірша 25, 
характеристики якого значною мірою збігаються з віршами 24 і 26.  

 
25. And God made the beast of the earth after his kind, 
and cattle after their kind, and every thing that 
creepeth upon the earth after his kind. 

25. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і 
худобу за родом її, і все земне плазуюче за 
родом його. 

 
Тут, окрім ознак, що збігаються у двох ТП (іменникові ОЧР – beast ("звірина"), cattle ("худоба"), thing 

("плазуюче") – та тричі вжитого означення за допомогою прийменникового підрядного означального 
звороту after his/their kind ("за родом її/його"), в АМ ТП спостерігаються постпозитивні прийменникові 
означення (beast of the earth; that creepeth upon the earth), а в УМ ТП відповідні означення є 
препозитивними і безприйменниковими ("земна звірина"; "земне плазуюче"). Ця тенденція є 
характерною й для віршів 24 і 26 АМ ТП (fish of the sea, fowl of the air), хоча в УМ ТП препозитивну 
конструкцію вжито лише щодо першого словосполучення ("морська риба"), а відносно останнього – 
застосовано інверсію ("птаство небесне"). Варто також згадати субстантивацію в УМ ТП – передача 
thing that creepeth як "плазуюче" (віддієприкметниковий іменник).  

Особливо виразним визнається [4; 7] компактне вживання в тексті семантично й синтаксично 
різнотипних ОЧР, завдяки чому забезпечується своєрідний лад мовлення, дякуючи накопиченню 
однопланових елементів висловлення, а увага привертається до однотипних елементів. Цей ефект ще 
більше посилюється за рахунок інтонації однорідності, яка, за визначенням, контрастує з неоднорідною 
інтонацією [3: 252], що наочно демонструє структура й зміст фрагменту вірша 29: 

 
29. And God said, Behold, I have given you every 
herb bearing seed, which is upon the face of all the 
earth, and every tree, in the which is the fruit of a 
tree yielding seed. 

29. І сказав Бог: Оце дав Я вам усю яринý, що 
розсіває насіння, що на всій землі, і кожне 
дерево, що на ньому плід деревний, що воно 
розсіває насіння. 

 
У даному фрагменті спостерігається висока концентрація однорідних означень до двох іменникових 

ОЧР (herb ("яринá") та tree ("дерево"). В АМ ТП бачимо два безсполучникові підрядні означальні 
звороти (bearing seed / yielding seed), а також два сполучникові підрядні означальні звороти (which is upon 
the face of all the earth та which is the fruit), тоді як в УМ ТП усі чотири підрядні означальні звороти є 
сполучниковими ("що розсіває насіння", "що на всій землі", "що на ньому плід деревний", "що воно 
розсіває насіння").  

Доцільно звернути увагу на суттєву роль у цьому вірші узагальнювальних слів every (вжито двічі) та 
all в АМ ТП, а також "усю", "всій" та "кожне" в УМ ТП, які, за образним зауваженням О. Д. Пономаріва 
[7], є ідеальним вмістищем, куди можна вкласти повний зміст однорідного ряду [7: 196], що й 
спостерігається на прикладі вірша 29 (див. вище). Виходячи з цього, варто погодитися з доречною 
думкою дослідників [3; 4; 7] стосовно важливої ролі узагальнювальних слів у системі семантико-
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стилістичних можливостей однорідності. Це сповна усвідомлювали й перекладачі обох ТП – крім даного 
вірша, узагальнювальні слова вжиті також у віршах 21, 27, 30 та 31.  

Вважається [3; 4; 7], що сполучники, якими поєднуються гомогенні елементи, сприяють посиленню 
однорідності. П. С. Дудик запропонував таку закономірність: чим більший сполучниковий ряд, чим 
більше однотипних сполучників у реченні з ОЧР, тим виразніше й емоційно відчутніше виражається 
значення однорідності [3: 252]. Справедливість згаданого припущення переконливо ілюструє вірш 28: 

 
28. And God blessed them, and God said unto 
them, Be fruitful, and multiply, and replenish the 
earth, and subdue it: and have dominion over the 
fish of the sea, and over the fowl of the air, and 
over every living thing that moveth upon the earth. 

28. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: 
Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте 
землю, оволодійте нею, і пануйте над 
морськими рибами, і над птаством небесним, і 
над кожним плазуючим живим на землі. 

 
В межах даного вірша в АМ ТП використано вісім однорідних сполучників and, які піднімають його 

виразність та емоційність навіть на вищий рівень, ніж той, що спостерігається в УМ ТП. Це пояснюється 
тим, що в останньому застосовано лише шість однорідних сполучників "і" за рахунок того, що в одному 
випадку вжито сполучник "й" ("Плодіться й розмножуйтеся"), який хоча й є варіантом "і", однак 
фонетично займає слабку позицію, перериваючи ритм висловлення. Останній ще більше послаблюється 
внаслідок пропуску сполучника "і" перед одним з елементів ("оволодійте нею"), де в АМ ТП сполучник 
and присутній. Полісидентон, тобто нагромадження сполучників для логічного й емоційного виділення 
складників висловлювання [4: 447], взагалі є ключовою стилістичною фігурою обох ТП, оскільки його 
вжито в усіх віршах, за винятком номерів 1, 27 та 29.  

Стилістичні ефекти варіюються, залежно від частин мови, які стають ОЧР. Помічено [3: 254], що 
значення ОЧР, які поєднуються попарно, суттєво підсилюються. Зокрема, за наявності однорідних 
прикметників у межах одного речення увага адресата зосереджується на найменуваннях якостей об’єкта. 
Наприклад, у вірші 16 (див. вище) два небесні об’єкти протиставляються за їх розмірами: the greater light 
("світило велике") та the lesser light ("світило мале"); у вірші 21 – за різними ознаками: great ("великий"), 
living ("живий"), winged ("крилатий"); у віршах 24-26 приналежність живих істот до різних видів 
середовища проживання в УМ ТП також позначається однорідними, переважно препозитивними, 
прикметниками (земна звірина, земне плазуюче, морська риба, птаство небесне), тоді як в АМ ТП 
згадана приналежність позначається за допомогою постпозитивного прийменникового або підрядного 
звороту (beast of the earth, fish of the sea, fowl of the air, thing that creepeth upon the earth). Це можна 
пояснити тим, що подібні англомовні структури є більш книжними, порівняно з їх можливими 
препозитивними варіантами, а тому більше підходять до стилю конфесійного тексту.  

У випадку ж іменникових ОЧР, в центр уваги адресата потрапляє поєднання однотипних (за певною 
ознакою) понять. Наприклад, у вірші 5 (фрагмент) це – частини доби:  

 
5. And the evening and the morning were the first day. 5. І був вечір, і був ранок, день перший. 

 
При цьому тут помітна суттєва різниця між способом утворення ОЧР у різних ТП. Якщо в АМ ТП 

однорідними є лексеми evening та morning, що разом утворюють здвоєний підмет, то в УМ ТП – такими є усі 
три іменники (вечір, ранок, день), і це, безумовно, позитивно впливає на естетичні ознаки останнього тексту. 

Кількість однорідних іменників в межах одного речення може бути навіть більшою. Наприклад, у 
вірші 14 на короткому відтинку міститься одразу чотири з них:  

 
14. … and let them be for signs, and for seasons, 
and for days, and years. 

14. …нехай вони стануть знаками, і часами 
умовленими, і днями, і роками. 

 
Звертає на себе увагу, що в обох ТП для закріплення однорідного зв’язку застосовується полісидентон, 

який в АМ ТП можна назвати посиленим, оскільки тут перед більшістю ОЧР повторюється не тільки 
сполучник and ("і" в УМ ТП), але й прийменник for (в УМ ТП відповідне значення передається орудним 
відмінком), що сприяє більшому емоційному виділенню складників висловлення. 

Загалом складність іменникових ОЧР у даному тексті коливається у широкому діапазоні, як випливає 
з порівняння віршів 1 і 26, поданих далі: 

1. In the beginning God created the heaven and 
the earth. 

1. На початку Бог створив Небо та землю. 

26. …let them have dominion over the fish of the 
sea, and over the fowl of the air, and over the 
cattle, and over all the earth, and over every 
creeping thing that creepeth upon the earth. 

26. … хай панують над морською рибою, і над 
птаством небесним, і над худобою, і над усею 
землею, і над усім плазуючим, що плазує по 
землі. 
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У вірші 1 спостерігається простий сурядний зв’язок двох іменників без будь-яких означень. 
Натомість фрагмент вірша 26 містить п’ять іменникових ОЧР, що виділені напівжирним шрифтом (див. 
вище), які до того ж мають численні й різнотипні означення. В обох ТП використовуються 
узагальнювальні слова – (all ("усею") й every ("усім") – та підрядний сполучниковий означальний зворот з 
тавтологічним повтором: creeping thing that creepeth ("плазуючий, що плазує"). В АМ ТП до того ж 
стосовно згаданих іменникових ОЧР двічі вживається постпозитивне прийменникове означення (fish of 
the sea, fowl of the air), а в УМ ТП – препозитивне безприйменникове ("морською рибою") та 
постпозитивне прикметникове ("птаством небесним") означення. 

Висновки. Узагальнюючи результати аналізу, викладеного вище, варто зробити висновок, що ОЧР 
(або сурядні словосполучення [10: 427]) та однорідні речення є надзвичайно потужним стилістичним 
засобом і чіткою характерною ознакою обох ТП. Доцільно відзначити суттєву концентрацію в них 
однорідних елементів, які спостерігаються майже у кожному вірші, а в деяких з них (вірші 11, 12, 14, 16, 
21, 22, 26, 28, 29, 30) згадана концентрація є винятково високою.  

До спільних ознак обох ТП в аспекті, що розглядається, варто віднести застосування іменникових, 
прикметникових та дієслівних ОЧР, вживання кількох означень до одного означуваного, двох і більше 
присудків до одного підмета, однорідних означальних сполучникових і безсполучникових зворотів, 
узагальнювальних слів, семантично й синтаксично різнотипних ОЧР, полісиндетону і тавтологічного повтору.  

Розбіжності двох ТП полягають у тому, що прикметникові означення в АМ ТП переважно розміщуються у 
препозиції (за винятком тих, що позначають приналежність до відповідного середовища проживання), в той 
час як в УМ ТП у більшості випадків – у постпозиції, тобто застосовується інверсія, що робить його естетично 
більш привабливим. З причини наявності в УМ дієслівних маркерів числа й роду, в УМ ТП спостерігається 
більше випадків вживання двох і більше присудків до одного й того ж підмета. В АМ ТП однорідні підрядні 
означальні звороти вживаються частково у сполучниковій, а частково – у безсполучниковій формах, в той час 
як в УМ ТП переважно застосовуються однотипні сполучникові звороти, що поліпшує стилістичні ознаки 
тексту за рахунок підвищення щільності однорідності.  

Перспектива роботи вбачається у розширенні матеріалу та об’єктів дослідження. 
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Черноватый Л. Н. Средства передачи однородности в конфессиональном стиле в английском и 
украинском языках. 

Основываясь на результатах сравнительного стилистического анализа англо- и украиноязычных 
текстов перевода книги "Бытие" Старого Завета Библии, установлены общие и отличительные черты 
передачи однородности (как элемента стилистического синтаксиса), которые могут учитываться в 
содержании обучения будущих переводчиков сравнительной стилистике, а также переводу текстов 

конфессионального стиля. 

Ключевые слова: английский и украинский языки, Библия (книга "Бытие"), конфессиональный стиль, 
обучение сравнительной стилистике, обучение переводу, однородность, 

сравнительный стилистический анализ. 

Chernovaty L. M. Means to Render Homogeneity in the Confessional Style in English and Ukrainian. 

Basing on the results of the comparative stylistic analysis of the Bible’s (Old Testament) Genesis Book target 
texts in English and Ukrainian, there have been established common and distinct features in rendering 

homogeneity that may be taken into account in teaching Comparative Stylistics to future philologists, as well as 
training them to translate confessional style texts. 

Key words: Bible (Genesis Book), comparative stylistic analysis, confessional style, English and Ukrainian 
languages, homogeneity, teaching translation. 
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SEMANTIC AND PRAGMATIC PECULIARITIES OF AVIATION SLOGANS 

The article deals with the study of airline companies advertising slogans as a specific type of communication. 
The communicative and pragmatic peculiarities of advertising autoslogans have been found out. The ways to 

achieve the communicative and pragmatic aims of advertising aviation slogans have been described. The results 
of the carried out research prove that all language means (syntactic, lexical-semantic and pragmatic) work in 

close interaction, creating this way an integral unit of minimal size which is capable to affect recipients in order 
to impel them to a certain action – purchase the advertisement item or service. 

Key words: advertising, AIDA formula, slogan, semantic, communicative, pragmatic peculiarities,  
airline company. 

"In contemporary society, advertising is everywhere. We cannot walk down the street, shop, watch television, 
go through our mail, log on to the Internet, read a newspaper or take a train without encountering it. Whether we 
are alone, with our friends or family, or in a crowd, advertising is always with us, if only on the label of 
something we are using" [1: 11]. Advertising is an inevitable part of our modern consumer society whose 
outstanding feature is its competitive fight. "…advertising is not some external curiosity which we examine, 
from which we are separate and superior, but something of which we are part, and which is part of us…" [1: 
182]. It is everywhere around us: in newspapers, in magazines, on billboards along the streets, on television, in 
radio, in means of public transport and any place the sponsor pays to distribute their message. The effects of the 
advertising influence us whether we like it or not. 

Analysis of the latest research studies and publications. In last decades, the market glut of advertising 
caused the increased intention and interest in linguistic aspect of advertising. Advertising has become a science. 
People began to describe, analyze the linguistic means and evaluate the language trying to find out the principles, 
create new kinds of relationship between elements of language and improve the techniques, with the aim to be 
unique and maximize the effect at full blast. 

Who might be interested in advertising language? Advertising texts are of great value for the analyses from 
linguistic, sociologist, sociolinguistic, psychological, ethnologic and last but not least marketing point of view. 
Linguists are interested in language of advertising because they want to know how particular language works in 
this type of discourse, which linguistic means are used here and how advertising language is changing in the 
course time. Specific linguistic features of advertising have already drawn the attention of many linguists 
(G. Cook, A. Goddard, G. Leech, B. Mueller, M. Schudson, K. Schroder, M. Sutherland, K. Tanaka, 
T. Vestergaard) [1-8]. 

The aim of the research. Following the footsteps of Geoffrey Leech, Torben Vestergaard, and 
Kim Schroder, this paper aims at studying the linguistic techniques of aviation advertising. Based on the 137 
cases of airline companies ad slogans, this paper analyzes the linguistic features from the lexical level, the 
syntactic level, and the rhetorical level, each with its own subcategories. Through the analysis, some similarities 
are found between aviation advertisement and other types of advertisement. But aviation advertising has its own 
distinctive characteristics. The results of the study and analysis are useful for familiarizing and understanding the 
main issues connected with technique of writing advertising texts. 

Presentation of basic material of the research. To begin understanding how linguistic devices contribute to 
advertising effectiveness, it is important to observe how advertisers are presently using said features. Being well-
versed in their industry, advertisers may feel that they have a good understanding of which advertising elements 
work well and which elements do not; however, more concrete evidence could help solidify or alter those 
opinions. Thus the first part of this research is devoted to analyzing and understanding what advertisers believe 
to be best practices and determining what linguistic features are commonly used in current advertising strategies 
in order to test their effectiveness. 

Several advertising formulas are in existence today but one of the most commonly used is the acronym 
AIDA. This refers to specific techniques necessary to implement when creating an ad. The phrase AIDA, in 
marketing communication was coined by American advertising and sales pioneer Elias. St. Elmo Lewis in the 
late 1800s. The model talks about the different phases through which a consumer goes before going to buy a 
product or service. According to him, most of the marketers follow this model to fetch more consumers for their 
product. Marketers use this model to attract customers to purchase a product. This model can be seen widely 
used in today’s advertisements [9]. 

The acronym AIDA stands for Attention, Interest, Desire and Action [9]. These are the four stages that a 
consumer goes through when watching or viewing an advertisement.  According to Lewis, first and foremost, the 
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role of an advertisement is to attract the customers. Once an ad grabs attention, it has to invoke interest towards 
the product in the consumers’ minds. After creating an interest, the ad has to bring desire in consumers mind to 
use the product and finally the consumer has to take a favorable action towards the product by ultimately 
purchasing the product. An advertisements success depends up on the viewer’s ability to notice and understand 
its message. The AIDA model helps the copy the writer to present the elements of a print ad, Headline, Subhead, 
Body copy, slogan and contact information in a format that makes the viewers read in a flow and understand 
about the product easily. 

Leech in his book [3] writes, that the language of advertising belongs to so called "loaded language". 
Wikipedia defines it as "the writing or speech, which implies an accusation of demagoguery or of pandering to 
the audience" [10]. Leech says that loaded language has the aim to change the will, opinions, or attitudes of its 
audience. He claims that advertising differs from other types of loaded language (such as political journalism and 
religious oratory) in having a very precise material goal – changing the mental disposition to reach the desired 
kind of behaviour – buying a particular kind of product [3]. 

To persuade people to buy the product is the main purpose of the advertising. Among such great competition, 
the producer wants to demonstrate the uniqueness of his product. He wants to differentiate it from the rest. He is 
trying to find new techniques of advertisement. In addition, the advertisement texts must be more attractive and 
more unexpected. They must catch the attention of the audience and then identify the product. Copywriters create 
uncommon, surprising, interesting texts with catchy slogans or phrases [4]. The reader or listener must give it some 
thought and the result is manipulation with him in order to buy the product. Leech sets following principles of 
advertising texts: Attention value, Readability (by means of simple, personal, and colloquial style), Memorability 
(most important in the process of advertising is to remember the name of the product) and Selling power [3: 27]. 

To consolidate the terminology, we must define the concept of slogan. Advertising slogan has many 
definitions. Among the most apt belong: 

Slogan is "a word or phrase that is easy to remember, used for example by a political party or in advertising 
to attract people’s attention or to suggest an idea quickly" [5].  

It is a short, memorable advertising phrase: Examples include "World's Favourite Airline" (British Airways), 
"A symbol of freedom" (Southwest Airlines), "One Mission. Yours" (TWA), "Wings of Man" (European Regions 
Airlines (Spain)), "Fly Smart" (PeoplExpress), "Something Special in the Air" (American Airlines) [11] etc. 

The word slogan is derived from a Scottish Gaelic word sluagh-ghairm used to mean battle-cry. According 
to Longman Dictionary of Contemporary English, "a slogan is a short easily-remembered phrase used by an 
advertiser, a politician, etc." [12]. Therefore, in general, a slogan is a memorable motto used in political, 
commercial, religious, and other contexts as a repetitive expression of an idea or purpose. In the particular case 
of an advertising slogan, it is a verbal logo normally appearing just beneath or beside the brand name or the logo 
of the product. A slogan is kind of a condensed message of the whole advertisement which advertisers want their 
customers to remember most.  

Slogan is a catchy, a brief attention-getting phrase used in advertising or promotion that expresses the essence of 
advertising and the attractiveness of the goods, it is a motto, which expresses the fundamental and essential idea, 
bright, but insipid phrase. It is the advertising phrase, which in the compressed form communicates the promotional 
offer, which associates the name, the legend and the merits of the goods or services [7]. 

Thus, two aspects make the basis of these definitions: the whole mental image created by the slogan, and 
memorable phrase. 

The concept of slogan is used among authors of books about advertising in various ways. Advertising layout is 
divided into several parts: headline, body copy (the main part of the advertising message, often divided into 
subheads), signature line (a mention of a brand-name, often accompanied by a price-tag, slogan or trade-mark) and 
standing details (e.g. the address of the firm) [3: 59]. In this understanding, slogan is not identified with headline 
and vice versa and the term is used in narrow sense. However, B. Mueller [4] uses the term "slogan" in larger sense 
– for any catchy phrase, what a headline definitely is. In many cases, the boundaries between slogan and headline 
disappear. For that reason, we will accept the second idea and will use the term "slogan" in broader sense.  

According to Angela Goddard [2], slogan is a phrase designed to be memorable, attaching to a product or 
service during a particular advertising campaign. Further on, she notes that the first requirement of the slogan is 
that it needs to be memorable. If people memorize it, there is a higher probability that they buy this product. It 
also means that this advertising campaign was successful. A slogan or tagline can state a central benefit or a core 
philosophy. But it will take a lot more communication and brand touches to build the whole idea of the brand. A 
slogan is an integral part of marketing campaign of almost every strong multinational company that knows how 
to sell their products or services. Over the years, there have been hundreds of ad campaigns with catchy slogans 
(or "tag lines" as they are called in the advertising business) and most fall by the wayside after a short time. But 
some have endured and even become part of the lexicon. Prime example "The friendly skies of United". People 
often use the term friendly skies even when they fly another carrier. 

Some examples of these successful campaigns are "British Airlines" and their worldwide slogans "World's 
Favourite Airline" and "We'll take good care of you. Fly the Flag", "European Regions Airlines" with "Wings of 
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Man", "Continental Airlines" with "Proud Bird with the Golden Tail", "Air Europe" with "It's Nice to Fly With 
Friends", "TWA" with "You're Gonna Like Us. TWA" etc [13]. 

Airline companies’ slogans represent one of the most abundant group in the English language because almost 
every airline is presenting their services with slogan in English. Almost every airline company offers change, 
difference, new thinking or emotions. They are trying to differentiate from other airlines and simultaneously affect 
customers view and feelings. Length, form and modality of the advertising slogans are an essential part of the 
analysis of the advertising text. There are thousands of slogans outside and every slogan differs in these features.  

Length is the first attribute to be discussed. It may differ considerably. A slogan can have one word, such as 
the slogan of "Legend Airline" "Upgrade", "Ansett Australia" "Absolutely", "KLM" "Reliable" or "United 
Airline" "Rising"; or three words in a row like "Nationwide, Worldwide, Depend on TWA" (TWA) [14].  

There are also some shorter slogans that are concise and eloquent like, e.g.: (Jat Airways) In safe hands, (Fly 
Emirates) Keep Discovering, (Air Botswana) Going Your Way; (Gulf Air) Your Network, Your World; (Heli Air) 
Fly on your own wings; (Monarch Airlines) Fly Your Way. Every Day; (Airlsie) The world at your 
command; (Air Train Airways) Go. There's nothing stopping you; (Air India) Your Palace in the Sky etc [14]. 

A review of collected slogans reveals that the most common are slogans with two and three words, e.g., 
(Scandinavian Airlines) Service and simplicity; (East African Safari Air) Fly there faster; (Air Net) Every 
second counts; (Air Sunshine) Dependable quality service; (Liberty Jet Management) Service beyond 
expectations; (JetBlue Airways) You above all; (Air Botswana) Going Your Way; (Brussels Airlines) Experience 
our Passion etc. [13]. 

Longer slogans can be hard to read or hard to understand because they are not short and brief so some 
customers can be distracted. E.g.: (Air Tindi) Providing safe and efficient air transportation to people of the 
north by people of the north; (SAS) Vikings, navigators of the world since it was flat!; (Brainiff) We're Building 
the New Braniff Around You; (WN) Ding!....You're now free to move about the country [13]. 

The next feature is modality, i.e. whether the slogan is in interrogative, imperative or indicative form. The 
most common form is an indicative. The vast majority of all advertising texts are indicative: (South African 
Airways) Africa's friendly airline; (Air Zimbabwe) The pride of Africa; (Kenya Airways) Going your way; (Air 
Botswana) Truly memorable; (Royal Swazi National Airways (Swaziland)) Your Swazi connection; (Air 
Tanzania) The wings of Kilimanjaro; (PT Air Wagon International (Indonesia) The wings of Africa; (Sabena) 
Flying from the heart of Europe etc. [13]. 

The less common are interrogative slogans, e. g.: (Southwest) Wanna get away?; (Northwest) Why Settle For 
Less When You Can Fly Northwest?; (Israel Airlines) Why pay more? etc. [14]. 

Interrogative slogans try to engage the attention and generate interest with the question mark. More common 
than interrogative slogans are imperative slogans, e. g.: (Braniff) Believe it!  Braniff is going your way!; 
(Singapore Airlines) Now more than ever, a Great way to fly!; (BA) We'll take good care of you. Fly the Flag!; 
(Air Malawi) Above all, we care!; (Continental) Work hard, Fly right! etc. [14]. 

Various stylistic means are widely used in slogan creation. Alliteration is one of the most popular stylistic 
means among slogan creators. Alliteration is created by the intentional shift of words with the same beginnings; 
it is the repetition of the same consonant at the beginning of the word. The effect of alliteration can be acoustic, 
rhythmical and can be also used in graphic processing. Alliteration looks nice and brings some peculiarity to the 
given slogan. The main feature is that when people see it they will immediately remember its acoustic form. 
Some examples of this type of slogans are: (Scandinavian Airlines) Service and simplicity; (Mango) Easy on the 
pocket, easy on you; (SkyWest Airlines) Your state – your airline; (Gulf Air) Your Network, Your World; 
(Turkish Airlines) We are Turkish Airlines, We are Globally Yours [13]. 

Slogans complete several tasks and they are quite straightforward. They must create the interest of potential 
buyers, hold the audience’s attention, facilitate memorization of the brand, create positive associations, give 
information about the product, and encourage consumers to purchasing goods or services. However, the slogan can 
be the source of company’s success as well as it can become the greatest disaster of the entire advertising campaign. 

The use of vocabulary with the positive connotative component supplements some attractiveness to the 
meaning embedded in the slogan, e. g.:  (TWA) The most comfortable way to fly; (Singapore Airlines) A great 
way to fly; (PK) Great People to fly with; (AF) Making the Sky the Best place on Earth; (Midwest Express) The 
Best Care in the Air; (Pan Am) The World's Most Experienced Airline etc. [14]. 

Contextual synonyms and contextual antonyms specify and elaborate the contents of slogans: (Continental) 
Work hard, Fly right; (America West) Less Fare, More Care; (Flyhnk Express) Fly more pay less with Flyhnk etc. 

A straightforward syntax involves readability, understanding and accessibility of a slogan: (TWA) One 
Mission. Yours; (Emirates) Be good to yourself, fly Emirates; Life is a journey, travel it well; hidden dialogue 
helps to avoid a direct call to action: (Northwest Airlines) Some People Just Know How To Fly. 

A good slogan should have a clear internal rhythm and sound like a one stanza mini-poem. It is a very 
common technique to create a laconic slogan using the elements of admirable incompleteness. Thus, for 
instance, (America West) Less Fare, More Care. 
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According to the graphical aspect it should be said that italics or capital letters are often used in order to 
emphasize the key words of a slogan, e.g. Something special in the air (American Airlines); 
Open For New Horizons (Sky Team Company); R - E - S - P - E - C - T (America West) etc. 

According to the lexical aspect the most peculiar feature of the slogans under analyses is a frequent usage 
of personals pronouns we, you, us, our, your. Using the second person you, represents a direct addressing to the 
potential customer and it helps to make shorter the distance between the client and those who provide that 
particular service. Moreover using the expressions "to you", "you are…" or "you have to..." encourage 
customers and give them the feeling of priority, e.g.: Caring more about you (Sky Team); You're Gonna Like Us 
(TWA); With ATA, You're on Vacation (American Trans Air); Your Airline Has Arrived (Air Tran); Delta is 
Ready When You Are (Delta); We want to be your Airline (Delta); USAir Begins with You (USAir). 

Using the first person "we", "our" represents like a self-introduction to the potential customers and let them 
know you and give them chance to make a collaboration with you. e.g.:  We will take good care of you. Fly the 
Flag (British Airlines); We love to fly and it shows (Delta Air Lines); Above all, we care! (Air Malawi); We 
make flying easy (AirCal). 

Play on words, trope or pun is a method of reinforcing meaning, e.g.: Virgin Atlantic, more experience than 
our name suggests (Virgin Atlantic); You Never Forget Your First Time (Virgin Atlantic); a LOT better (LOT). 

In retrospect it should be said that using language complex networks in advertising is hard and powerful tool. 
First consumer's familiarization with the offered product is realized through the information obtaining employing 
different sources in different forms by means of language nodes i.e. text through word-forms based on 
phonological, graphic, semantic similarity, syntax, word class, or orthographic properties. 

Advertising or promotion of a firm and its products on the market starts with the company’s name and 
slogan. A well-chosen name and slogan are not just useful information about the company or product. One of 
their main functions is to attract, compel the attention of potential buyers, and perhaps do not even let the 
customer see the names and slogans of competitors. In order to create such slogans, specialists first and foremost 
must be master of literary language. The creators of modern advertising today are the poets of pop culture, who 
appreciate the language power as their literary colleagues. Their aim, of course, is different, but they use the 
same techniques as most experienced writers.  

Conclusions and recommendations for further research. Summarizing what was mentioned it should be 
said that advertising slogan plays the main role in the advertising process and it is the main phrase that helps to 
focus the customer attention. It should be simple, memorable, and strategic. Slogans reflect the brand’s 
personality and impact positive feelings for the brand. Slogan professionals use various linguistic devices, such 
as: rhyme, double meaning of a single word, a proper noun as a verb, the meaning of antonymous pairs to form a 
contrast, grammatical aspects of English, allusion, play on words, ambiguity of a word meaning, onomatopoeic 
words, homophones or any combination of those linguistic devices. The linguistic means such as phonological, 
semantic, orthographic, word co-occurrence and syntactic dependency facilitate the access to knowledge about 
socio-cultural models.  

The next set of our studies will concentrate on the national and cultural specific of slogans and problems 
related to their translation. They will integrate the previous findings and revisions, and ensure a robust 
methodology for collection and analysis of data. 
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Асмукович І. В. Семантичні і прагматичні особливості авіаційних слоганів. 

Досліджено рекламні слогани авіаційних компаній як особливий тип комунікації. Виявлено семантичні 
та прагматичні особливості рекламних авіаційних слоганів. Описано шляхи досягнення комунікативно-
прагматичних цілей рекламних слоганів. Результати проведеного дослідження показують, що всі мовні 
рівні в текстах реклами авіаційних компаній (синтаксичний, лексико-семантичний та прагматичний) 

працюють у тісній взаємодії, створюючи єдиний цілісний мінімальний за обсягом твір, здатний 
впливати на реципієнтів із агітаційною метою спонукання їх до активної дії – придбання рекламованого 

предмета або послуги. 

Ключові слова: реклама, AIDA формула, слоган, семантичні, комунікативно-прагматичні особливості, 
авіаційні компанії. 

Асмукович И. В. Семантические и прагматические особенности авиационных слоганов. 

Исследованы рекламные слоганы авиационных компаний как особый тип коммуникации. Выявлены 
семантические и прагматические особенности рекламных авиационных слоганов. Описаны пути 

достижения коммуникативно-прагматических целей рекламных слоганов. Результаты проведённого 
исследования показывают, что все языковые уровни в текстах рекламы авиационных компаний 

(синтаксический, лексико-семантический и прагматический) работают в тесном взаимодействии, 
создавая единое целостное произведение минимального объёма, которое способно повлиять на большое 

количество людей с агитационной целью побуждения их к активному действию – приобретению 
предмета рекламы или услуги. 

Ключевые слова: реклама, AIDA формула, слоган, семантические, коммуникативно-прагматические 
особенности, авиационные компании. 

 

120 

http://communicationtheory.org/aida-model/
http://www.airliners.net/aviation-forums/aviation_polls/read.main/70496/
http://www.airliners.net/aviation-forums/aviation_polls/read.main/70496/
http://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-slogans/airline-slogans/
http://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-slogans/airline-slogans/


 

УДК 811.161.2-82-2-81’373.422 
А. М. Варинська, 

кандидат філологічних наук, професор 
(Одеська національна морська академія) 

О. Д. Тарасенко, 
викладач 

(Військова академія, м. Одеса) 

ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ ІРОНІЇ У ТВОРАХ В. ВИННИЧЕНКА 

У даній статті досліджено мовні засоби репрезентації авторської іронії у художніх творах 
В. Винниченка. Акцентовано увагу на прийомі антонімічної іронії, який представлено на 

теоретичному та практичному рівнях. З’ясовано роль антонімів та фразеологічних одиниць у 
творенні іронічного смислу. Охарактеризовано лексико-семантичну та смислову складові 

антонімічної іронії у творах В. Винниченка. 

Ключові слова: антоніми, внутрішня антонімія (енантіосемія), антонімічна іронія, фразеологіча 
одиниця, художній текст. 

У сучасній лінгвістиці дедалі актуальнішою стає тенденція поглибленого дослідження проблем 
мовної репрезентації образного простору художніх творів. Особливої уваги у цій площині потребує 
розгляд питання лексико-семантичного, смислового рівнів іронії. 

Іронія – складний багатоаспектний мовний і водночас ментальний феномен. Ментальна суть іронії 
проявляється в особливій формі мислення, сприйняття та подання світу, й відбивається у художніх 
творах на смисловому рівні, де інтенційне авторське ''Я'' підпорядковує собі не тільки об’єкт зображення, 
а й мовні засоби зображення [ 1: 351]. Мовна природа іронії полягає в тому, що в одній мовній формі 
відбувається зіткнення опозиційних смислів. Значення, що закладені в іронії, визначаються за допомогою 
контексту.  

Лінійний характер мови і багатомірність об’єктивної реальності сприяє розвитку 
поліфункціональності мовних одиниць та обумовлює можливість використання різноманітних 
семантичних категорій у художньому тексті. 

Однією із найпоширеніших лексико-семантичних категорій художніх творів є антоніми. Антоніми 
використовуються у художньому творі як у традиційній формі, так і у змінній – трансформованій, і 
виступають як образотворчий засіб – засіб іронії. 

Сучасна лінгвістика розглядає антонімію як фундаментальну категорію лексичної семантики. 
Незважаючи на те, що явище антонімії на початок ХХI століття вивчено достатньо глибоко, 

мовленнєве втілення антонімії досліджено неповністю. 
Дослідженням даної лексичної групи цікавилося не одне покоління науковців. Важливі наукові 

здобутки представлено у працях таких учених: Введенская Л. А. ''Синонимические пары антонимов'', 
''Словарь антонимов русского языка'', Міллер Є. М. ''Природа лексичної та фразеологічної антонімії'', 
Новиков Л. О. ''Антонимия в русском языке: Семантический анализ противоположности в лексике'', 
Полюга Л. М. ''Повний словник антонімів української мови'', Чабаненко В. А. ''Стилістика експресивних 
засобів української мови'' та ін. Вивченню особливостей антонімів присвячені дисертаційні дослідження: 
Векуа Н. В. ''Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові'', Василенко В. А. ''Синонімія і 
антонімія у поезіях Ігоря Муратова''. Не дивлячись на те, що антонімія недостатньо досліджена 
порівняно з іншими лексичними групами, останні роки мовознавці поповнили ''наукову скарбницю'' 
розвідками з даного питання. Вчених цікавить теоретичний аспект вивчення антонімів, місце антонімів 
як у мові загалом, так і у художніх текстах (Варинська А. М., Тарасенко О. Д. ''Антонімо-синонімічні 
зв’язки та їх інтерпретація у художній мові В. Винниченка'', ''Вербальна репрезентація опозицій у п’єсі 
Володимира Винниченка ''Чорна Пантера і Білий Медвідь'', Тарасенко О. Д. ''Стилістична роль 
оксиморону в мові художнього твору Володимира Винниченка ''Раб краси'', ''Антонимы и синонимы в 
художественной речи В. Винниченко: лингвостилистический аспект''); знаходимо праці, де антоніми 
досліджуються на рівні термінології (Адамчук Ю. К. ''Лексико-семантичні явища в українській 
військово-морській термінології'', О. Колган ''Антонімія української гірничої термінології'' та ін.).  

У наш час, за зауваженням Я. Вежбинськи, ''спостерігається певне зміщення акцентів у вивченні 
антонімії – від загальномовного плану до конкретно-мовленнєвого втілення антонімії, у зв’язку з чим 
розширюється предметна галузь досліджень'' [2]. 

Не залишається поза увагою мовознавців вивчення поняття ''антонімічна іронія'', але водночас є 
малодослідженим. Не в усіх академічних виданнях подано тлумачення цього стилістичного засобу. 
Знаходимо теоретичне і практичне трактування даного поняття у наступних мовознавчих працях: 
Пономарів О. Д. ''Стилістика сучасної української мови'', Моісєєва Н. П. ''Стилістика української мови'', 
Полюга Л. М. ''Словник українських синонімів і антонімів'', Карпова І. Д. ''Антонімія як засіб вираження 
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прихованого заперечення'', А. І. Білозуб ''Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському 
постмодерному тексті'', В. Л. Іващенко, Т. О. Федоренко ''Енантіосемія в парадигмі мовних та 
мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації'' та ін. 

Варто додати, що антонімічна іронія є досить непродуктивною стилістичною фігурою (порівняно з 
іншими) у мові та ''художньому багатстві''. Не знаходимо наукових розвідок, де репрезентовано прийом 
антонімічної іронії на матеріалі художніх текстів В. Винниченка. Частково ми торкалися цієї теми у 
праці ''Явище енантіосемії у художній мові Володимира Винниченка''. Сказане і зумовлює актуальність 
нашої розвідки.  

Метою статті є аналіз засобів репрезентації іронії у творах В. Винниченка, зокрема малодослідженої 
в українському мовознавстві лексико-семантичної категорії – антонімічної іронії. 

Досягнення мети уможливлює розв’язання таких завдань: 
– виявити засоби репрезентації іронії у визначених творах В. Винниченка; 
– виявити основу іронічного смислоутворення; 
– дослідити своєрідність мовних одиниць; 
– виокремити з художніх текстів приклади, де використано прийом антонімічної іронії; 
– визначити структурні та синтаксичні особливості антонімічної іронії на матеріалі художньої мови 

письменника; 
– з’ясувати лексико-семантичну, стилістичну та смислову роль антонімічної іронії у художньому тексті. 
Об’єкт дослідження: художні твори – ''Біля машини'', ''Кумедія з Костем'', ''Базар'', ''Донька 

жандарма'', ''Молода кров'', ''Раб краси''. 
Предмет дослідження: мовні засоби репрезентації іронії. 
Антонімія слів формується протилежністю їх лексичного значення. Антоніми (грец. anti – проти і 

ónyma – ім’я) – пари слів, які семантично протилежні одне одному [3: 169]. Антоніми, зазвичай, належать 
до тієї ж самої частини мови, становлять замкнене попарне об’єднання слів: життя – смерть, чоловічий 
– жіночий, говорити – мовчати, завжди – ніколи. Взагалі науковцями прийнято поділяти антоніми на 
власне лексичні та контекстуальні. Також велика увага звернена на стилістичну роль антонімів у 
художній мові. Найпродуктивніші стилістичні фігури, які побудовані на антонімах такі: антитеза, 
оксиморон. Їх функціонування у художній мові В. Винниченка домінує порівняно з антонімічною 
іронією. Не дивлячись на цей факт, вивчення цієї стилістичної фігури на матеріалі творів письменника 
доводить те, що мова творів – своєрідний ''мовний скарб'' для розвідок із лінгвостилістики. Для нашого 
дослідження важливо з’ясувати поняття ''іронії'', яке є основою ''антонімічної іронії'': ''1.Тонка прихована 
насмішка. Іронія долі – про безглуздий випадок; глузування, кепкування. 2. літ. Стилістичний прийом 
контрасту видимого і прихованого змісту висловлювання, що створює ефект глузування'' [4: 294]. У 
Л. І. Мацько читаємо: ''Іронія (гр. еіrоnеіа – лукавство, глузування, удавання) – різновид антифразису, в 
якому з метою прихованого глузування вживається слово з позитивним значенням. Арістотель визначав 
її як ''такий вид смішного, коли говоримо інакше, ніж почуваємо''. Іронію важко точно визначити, 
встановити її межі, бо вона, по-перше, прихована в лексичній семантиці, отже, важко вловима, по-друге, 
різнооб’ємна, часто зосереджена не в одній одиниці, а розсіяна в тексті і виявляється тільки в зіставленні 
кількох одиниць'' [5: 379]. 

Так прийом антонімічної іронії трактується: ''Активну роль антонімів спостерігаємо при іронічній 
характеристиці явищ дійсності. Іронія найчастіше виявляється в народних приказках, прислів’ях, 
коротких афористичних висловах, де друга частина вислову ніби заперечує першу'' [6: 25]. Далі читаємо: 
''Ця ''прихована'' антонімія і використовується для іронічної характеристики: Такий добрий, що готовий в 
ложці води втопити (тобто злий); Любить, як вовк порося (тобто не любить); Я його люблю, як сіль в оці 
і кольку в боці (тобто не люблю).У виділених словах виявляється внутрішня протилежність, яка 
зумовлюється контекстом'' [6: 24-25]. У О. Д. Пономарева  читаємо: ''Прийом антонімічної іронії полягає 
в тому, що слово сприймається не в прямому, а в протилежному розумінні, тобто стає самоантонімом: 
Розжалобивсь, як вовк над поросям – від’їв ніжки та й плаче; Пожалів вовк кобилу – зоставив хвіст і 
гриву; Добрий баранчик, та по-вовчому виє; Така гарна, що як вигляне в вікно, то потім собаки на те 
вікно три дні гавкають'' [7: 71]. У Н. П. Моісєєвої знаходимо синонімічне визначення щодо антонімічної 
іронії – ''іронічне зіставлення'' [8: 44]. Важливо підкреслити, що поняття антонімічної іронії тісно 
пов’язується з поняттям ''внутрішньослівної антонімії''. Про це докладно читаємо у вступній статті до 
''Словника фразеологічних антонімів української мови'' В. С. Калашника: ''Із семантичним аналізом 
пов’язується явище внутрішньої антонімії фразеологічного звороту, яке передбачає опозицію 
''фразеологізм – слово'', де семантика усталеної конструкції контрастно протилежна семантиці слова-
компонента, що є формально опорним: треба як лисому гребінь; потрібен як сироті трясця; гарно як 
собаці в ярмарок; треба як сліпому дзеркало; треба як собаці чоботи влітку тощо'' [9: 8]. Іронічне 
зіставлення (антонімічна іронія) – слово сприймається не в прямому, а в протилежному розумінні, тобто 
стає самоантонімом: Розжалобивсь, як вовк над поросям – від’їв ніжки та й плаче; Пожалів вовк кобилу – 
зоставив хвіст і гриву; Добрий баранчик, та по-вовчому виє; Така гарна, що як вигляне в вікно, то потім 
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собаки на те вікно три дні гавкають (така гарна вона – іронічно – негарна). Антонімічні протиставлення 
часто забарвлені іронічно і використовуються в певному контексті: ''Добрі дядечки давали, та з рук не 
пускали» (журнал «Перець»); у анотації до дисертації Калити О. М. ''Мовні засоби вираження іронії в 
сучасній українській малій прозі'' читаємо про те, що логіко-смислові прийоми реалізації ситуативної 
іронії у сучасних текстах українських письменників малих жанрових форм по-різному актуалізують 
іронічний смисл. Деякі з них (антифразис, антифразисна метафора) перебувають у межах традиційного 
розуміння іронії як вживання слів у переносному значенні, протилежному до прямого, з метою 
насмішки. Про внутрішньослівну антонімію (енантіосемію) знаходимо твердження у Л. О. Новикова, 
А. П. Грищенка, М. П. Кочергана, Є. М. Міллера та ін.  

У вищенаведених конструкціях реалізується протиставлення між реальними властивостями 
денотативного (треба, потрібен, гарно) і сигніфікативного значення (не треба, не потрібен, погано). 
Явище внутрішньої антонімії є особливістю компаративних фразеологічних одиниць, що виникли 
внаслідок деформації порівняльних зворотів, в основі яких лежить факт відкритого зіставлення і які 
передбачають три компоненти: основу – те, що порівнюється; ознаку – те, на основі чого порівнюється; 
образ – те, з чим порівнюється. ''Внутрішня антонімія спричиняється тим, що ознака, вибрана для 
порівняння, не властива образу, який виникає на основі зіставлення. Здебільшого про якусь особу чи 
явище говориться у позитивному плані, а розуміється зовсім протилежне: прямий як кочерга; прямий як 
вуж у калачику (кривий); спритний як ведмідь до горобців; жвавий як рак на греблі; швидкий як віл у 
плузі (повільний); красивий як кабан сивий (поганий); тихий як поросятко в мішку (шумний). Внутрішня 
антонімія пов’язана з буквальним значенням, що вступає в опозицію з асоціаціями, які викликані 
переносним фразеологічним значенням'' [9: 6-7]. Досить часто відношення протиставлення, що закладені 
у підтексті, засвідчуються суб’єктивно-оцінною модальністю заперечного характеру при іронічній 
характеристиці явищ дійсності. Іронія найчастіше виявляється у фразеологізмах, де друга частина 
вислову ніби заперечує першу. Ця ''прихована'' антонімія і використовується для іронічної 
характеристики: скучати, як собака за києм; триматися, як пісок на вилах; знатися, як цап зі скрипкою; 
пристати, як горбатий до стіни; квапитися, як свекор до пелюшок; набратися, як борщу на шило; заробив, 
як Хома на вовні; любить, як собака редьку тощо. Подібні конструкції засвідчують відношення до 
дійсності не прямо, а опосередковано, тобто сказано щось поза формальним його висловлюванням. 
Внутрішня протилежність змісту і смислу зумовлюється семантичним аналізом. Свідоме, спеціальне 
порушення норм семантичної сполучуваності компонентів призвело до створення комічного ефекту, в 
основі якого – внутрішня антонімія, антифразис. Порівняльна частина, нівелюючи сему основи 
порівняння, створює переносне узагальнене значення, цілком протилежне до прямого значення 
компаранта. Основою для утворення подібних компаративних фразеологічних одиниць (інтенційно-
креативних) є поширення лінгвокреативного типу вербального мислення, при якому різко зростає роль 
асоціативних зв’язків, мовної гри, різного роду стилістичних ефектів. Підґрунтям для інтенційно-
креативної вторинної номінації є те, що образність фразеологічних одиниць може водночас ґрунтуватися 
не на одному, а на кількох базових метафоричних принципах, оскільки емпірична свідомість людини 
відображає не лише об’єктивні властивості предметів та явищ дійсності, а й ті, що умовно проектуються 
на дійсність. 

Перед тим, як перейти до аналізу антонімічної іронії, варто зауважити, що стилістичний засіб 
репрезентуватиметься саме на матеріалі творів В. Винниченка. Тому, на наш розсуд, антонімічна іронія 
буде представлена у ''прихованому вигляді'' і не тільки у фразеологічних одиницях, а й у лексемах 
(словосполуках), що передають приховано антонімічну іронію. 

Варто зазначити, що критеріями відбору іронічно маркованих мовних засобів виступають: 
• здатність для створення другого плану, що контрастує з першим; 
• контраст між предметно-логічним і контекстуальним значенням; 
• наявність емоційно-оцінного компонента. 
Перейдемо, безпосередньо, до аналізу. На прикладі художнього контексту проілюструємо 

використання автором антонімічної іронії на рівні фразеологічної одиниці: ''…– Тобто так не було? От 
нехай мене Господь поб’є, коли я вчора бачила ту кухню й того економа, хай він сказиться! Він мені 
потрібний, як сироті трясця…Ото причепився! Не бачила якогось економа…Яке щастя, пхи!'' [10: 45]. 
З даного прикладу вичленовуємо фразеологізм ''потрібний, як сироті трясця'', де спостерігаємо 
зворотнє значення: не є потрібний. Саме в цьому прикладі яскраво представлено антонімічну іронію на 
рівні лексеми щастя. Вважаємо, що вона має тотожність (спільність) з фразеологізмом ''Щастя твоє 
(ваше, наше і т. ін.). Кому-небудь поталанило, пощастило. – Ну, щастя твоє, що ти не знаєш! І намотай 
собі – знайдеш листок який, не тич свою морду, а хазяїнам оддай (А. Головко) [11: 784]. Але за 
контекстом та інтонаційним навантаженням має зворотнє (протиставне) значення – нещастя, нерадість. 

Отож, визначене значення фразеологізму передає зворотній зв’язок , тобто за контекстом героїня 
Хима заперечує в такий спосіб те, що вона близька з економом Гудзиком. До того ж, заперечний факт 
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посилюється лексемою ''щастя'', що виступає у ролі також самоантоніма або так званої ''енантіосемії'' 
(''антифразису''). 

Фразеологізм ''потрібний, як сироті трясця'' також спостерігаємо й у наступному контексті. 
Цитуємо: ''Цінність Маркович: Невже не торгувались? (Сміється). Ех ви, дворянчики! Ну, а як ви 
думаєте, через що Леонід більше подобається Марусі? Га? Трохим мовчки дивиться на нього. Ну, от 
розміркуйте, через що? Так Бог дав? Га? Того, голубчику, що Леонід уміє торгуватись. ''Накипить, і всю 
правду скажу''. Ех, ви! Їй ваша правда потрібна, як сироті трясця. Ви їй дайте ту цінність, що дає 
Леонід, отоді й сторгуєтесь. Дайте їй любов до високої душі, не кажіть, не кажіть, що вона програму 
перебріхує, от і побачите…Життя, любчику, базар…'' [12: 45]. З прикладу бачимо, що так герой 
заперечує думку співрозмовника і загалом робить вислів яскравим, емоційно забарвленим. Наступний 
приклад також демонструє використання антонімічної іронії на рівні ФО: ''2-ге вікно. Мовчи, масалка! 
Мовчи та диш. Я плював на тібє й на твого помішника разом з твоєю бабушкою. Чув? Вартовий. 
Смотри, щоб на себе часом не плюнув у карцері…2-ге вікно. Та невже? От рушив розумом, як здохле 
теля хвостом. Придумав!'' [12: 107]. З наведеного прикладу бачимо, що автор використовує антонімічну 
іронію у ФО з метою висміювання уголовником вартового. Виокремлені ФО передають зворотнє 
значення: потрібна, як сироті трясця, тобто не потрібна; рушив розумом, як здохле теля хвостом – 
сказати щось ''дурне'', не мізкувати.  

При аналізі фразеологічних сполук вияснили, що вони можуть зазнавати трансформацій, тобто 
втрачати первісне словесне вираження. Наступні одиниці аналізу будуть розглядатись як такі, що зазнали 
трансформацій. Продовжуємо наводити приклади: '' – Ага!.. Гудзя йдуть…Ось вони тобі зараз скажуть 
солодке слово…Стерво!'' [10: 45]. З даного прикладу нас цікавить словосполука ''солодке слово''; на 
наше переконання – це трансформований фразеологізм, первісний вигляд має такий: ''Ласкаве (тепле) 
слово. Доброзичливе, прихильне висловлювання з пестливими словами або приємна розмова. – Уже 
років з п’ять він [кінь] йому служить і пильно, і вірно, не знаючи за оту працю розкоші, і хоч чував було 
слово ласкаве та тепле, а тепле слово – більше за ласощі варте (М. Старицький)'' [11: 665]. Його 
трансформація у контексті, враховуючи емоційне навантаження та характеристику персонажа Гудзя, 
передає протилежне значення (не солодке слово скаже, а зробить зауваження чи лаятиме). 

Проаналізуємо наступний приклад: ''Антось (шарпаючи її). Мовчи! Твоє слово потім. (До Панаса). 
Дала вона тобі сто рублів, щоб ти мовчав?Говори! 

Панас. Дала! Ось свідки можуть … 
Ївга. Коли? Коли я дала тобі, щоб тобі так дихати дало? Ой Боже мій, що ж вони зо мною роблять?! 

За що ж вони з мене знущаються?!'' [2: 88]. 
З контексту нас цікавить зворот ''Коли я дала тобі, щоб тобі так дихати дало''. Тут спостерігаємо 

внутрішнє заперечення, за основу можна взяти ФО: ''Щоб так по правді дихав, перев. з особ. займ. лайл. 
Уживається для вираження незадоволення ким-небудь, зневаги до когось, побажання чогось поганого та 
лихого. – Козаки сидять, згорнувши руки! – каже Шрам. – Щоб ви так по правді дихали. Коли б не 
козаки, то давно б вас чорт ізлизав (П. Куліш) [11: 200]. Синонімічним до аналізованого вислову буде 
ФО Дихати не давати ''Дихати (жити, життя) не давати комусь. Створювати тяжкі, нестерпні умови 
для кого-небудь, настирливо докучаючи, набридаючи чимсь. [Секлета Семенівна:] Ну за що ти мене 
образив? За віщо? Ти справді дихати спокійно не даєш! (М. Куліш); – А як не дають жити? Що тоді? 
(Панас Мирний); Видима смерть гналась за ними. Землею чеченські шаблі та броньовики, а з неба життя 
не давали французькі аероплани (О. Гончар) [11: 182]. 

Отож, за контекстом героїня заперечує факт того, що давала гроші за мовчання (тобто не давала), 
тому заперечення переноситься також на другу частину вислову (не дати дихати). Вище проаналізовані 
приклади використані автором з метою яскравого, правдоподібного змалювання життя тогочасних 
людей; для змалювання соціально-побутових картин. 

Представляємо наступний приклад : '' – Та йди, дурна! Іди, я тебе сподобав…Іди моє серце…Дівчата 
сміються , а за ними й Федоська. Та йди, не бійсь: я м’який…як віск на морозі. Ну?.. Води принесеш… 
– додає він, піднімаючи відро'' [13: 42]. З даного уривку вичленовуємо фразеологічну одиницю – 
м’який…як віск на морозі. Спостерігаємо походження ФО: ''М’який серцем. Хтось добрий, 
доброзичливий, довірливий, лагідний і т. ін. Типово український склад обличчя, рівне високе чоло, а 
найбільше – то довгі сиві вуса... завжди вводили в обман м’якого серцем любителя української старовини 
(Хотк.) [11: 413]. З самого контексту видно, що ФО передає зворотнє значення – тобто парубок 
недобрий, нещирий і це представлено за рахунок порівняльної конструкції: як віск на морозі. 
Знаходимо до аналізованої вище ФО – м’який…як віск на морозі пояснення: який є непорушним. За 
вище поданими трактуваннями даний приклад якнайяскравіше представляє використання письменником 
прийому антонімічної іронії. У такий спосіб митець передає емоційно-експресивний та водночас 
непростий характер парубка. 

Наступним кроком у нашому дослідженні буде аналіз лексем (словосполук), в яких також присутнє 
внутрішнє заперечення. Про внутрішню антонімію (енантіосемія) знаходимо у Л. О. Новікова: ''…це 
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непродуктивний різновид антонімії, що ґрунтується на протилежності значень всередині того самого 
слова і знаходить зовнішнє вираження в контексті, у характері синтаксичних і лексичних зв’язків слова, 
зокрема в його протилежних значеннях з іншими словами (напр.: рос. одолжить (кому-нибудь) денег 
''дати в борг'' – одолжить (у кого-нибудь) денег ''взяти в борг''; оговориться (специально) ''омовитися'' – 
оговориться (нечаянно) ''помилитися'' [14: 251]. 

Отож, наводимо приклади внутрішньої антонімії на рівні лексеми:  
''– А якого ж біса не дають снопів? – похмуро кинув Андрон, дивлячись кудись убік. – Пальці ж свої 

не посуну. Я теж не каторжний…Хоч би ще знав, що гроші матиму й за таку роботу, а то робиш за 
панське ''спасибі'' [10: 43]. З контексту розуміємо, що лексема ''спасибі'' використовується у значенні , 
що чоловік за тяжку роботу не має ні матеріальної винагороди, ні справжньої щирої подяки. Наступний 
приклад також демонструє внурішньослівну антонімію:  

'' – Так що ж думать? Катайте, дядьку, разом танцювать будете…– А потанцюємо!..Хо-хо!..Ще й як 
потанцюємо!..Я вже знаю…Господін, верніть пашпорти…піду шукать'' [10: 135]. Лексема 
''потанцюємо'' використана автором у переносному (зворотньому) значенні з метою підкреслення 
морального виснаження героя від бідності, нестатків, бідувань та поневірянь, тому йому насправді не до 
танців. Наступний приклад представлятиме змалювання соціальної несправедливості та нерівності. 
Продовжимо ілюструвати: ''Так Кость і помер. Так з тим недокурком його й поховали. І тижнів два ще 
потім згадували на кухні цю чудну кумедію з Костем'' [10: 229]. Проаналізувавши оповідання, зробили 
висновок, що словосполучення ''чудна кумедія'' не можна розглядати в прямому значенні, воно набуває 
''вищого щаблю'' іронічного змісту, тобто значення трагедії, горя. Важливу роль у словосполученні 
відіграє лексема ''чудна'', що підкреслює, з одного боку, несуттєвість того, що сталося, глузування, з 
іншого боку, бере на себе навантаження прихованої іронії. Варто констатувати, що приклад життя 
хлопця-безбатченка, змальованого у творі є типовим. Тому розглядаємо даний приклад у зворотньому 
значенні. Такий прийом, де присутня неначебто насмішка, дозволяє письменнику розкрити тогочасну 
реальність та соціальну несправедливість. Вищенаведені приклади дають право говорити, що автор 
використав прийом антонімічної іронії як зі стилістичною метою, так і для представлення ''мови як 
живого організму'', бо приклади взято із реальної тогочасної комунікації. 

Проаналізований мовний матеріал дає право зробити наступні висновки: антоніми належать до 
традиційних засобів створення іронії; прийом антонімічної іронії, не зважаючи на свою 
непродуктивність, займає місце у творчості В. Винниченка; антонімічна іронія – це особливий різновид 
внурішньослівної антонімії (антифразис); антонімічна авторська іронія (іронічне зіставлення) 
зустрічається на рівні фразеологічних одиниць, трансформованих фразеологізмів та лексем 
(словосполук); антонімічна іронія зустрічається переважно у контекстах, що представлені у вигляді 
діалогів; антонімічна іронія виражена ФО найчастіше зустрічається у драматичних творах; антонімічна 
іронія, що представлена на рівні лексем – у прозових творах; серед мовних засобів репрезентації 
авторської іронії провідними є лексико-семантичні засоби; стилістична роль антонімічної іронії полягає в 
тому, що використаний автором прийом дав змогу змалювати соціально-побутові особливості життя 
людей та соціальну нерівність, несправедливість загалом. 

Таким чином, можна твердити, що Володимир Винниченко у власному ''художньому просторі'' 
використав чималу кількість стилістичних засобів, які побудовані на антонімах. Окрім цього, у художніх 
творах представлено ще малопродуктивну стилістичну одиницю – антонімічну іронію, яка також 
формує його ідіостиль: ''Ідіостиль письменника на тлі загальнонаціональної мови відображає його 
індивідуальне світобачення і світосприйняття через окремі специфічні мовні засоби чи оригінальне 
авторське використання їх'' [5: 229]. 

Різноманітний, багатогранний художній світ В. Винниченка, наповнений індивідуальними рисами, які 
визначають творчий стиль письменника, його самобутність, залишає великі ресурси для подальших 
досліджень, а розвідка мовної актуалізації системи цінностей автора є перспективною і 
багатообіцяючою. 
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Варинская А. М., Тарасенко О. Д. Средства репрезентации авторской иронии  
в произведениях В. Винниченко. 

В данной статье рассмотрены языковые средства репрезентации авторской иронии в художественных 
произведениях В. Винниченко. Акцентировано внимание на приеме антонимической иронии, который 

представлен на теоретическом и практическом уровнях. Определена роль антонимов и 
фразеологических единиц в создании ироничного смысла. Охарактеризована лексико-семантическая и 

смысловая составляющие антонимической иронии в произведениях В. Винниченко. 

Ключевые слова: антонимы, внутренняя антонимия (энантиосемия), антонимическая ирония, 
фразеологическая единица, художественный текст. 

Varynska A. M., Tarasenko O. D. Means of the Author’s Irony Representation  
in the Works by V. Vynnechenko. 

The article describes the representation of linguistic means of the author’s irony in the works by 
V. Vynnechenko. The method of antonymic irony is emphasized and represented on the theoretical and practical 
levels. The role of antonyms and phraseological units in the creation of ironic sense is defined. Lexical-semantic 

components of antonymic irony are characterized in the works by V. Vynnechenko. 

Key words: antonyms, antonymic irony enantiosemia, antonymic irony, phraseological unit, literary text. 
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ТЕРМІН ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Статтю присвячено дослідженню теорії терміна як лінгвістичного феномену. Увагу зосереджено на 
узагальненні та систематизації існуючих головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення 

поняття "термін". У роботі викладено інформацію про становлення, актуалізацію та розвиток 
основних й взаємодоповнюючих концепцій, на які спирається сучасне термінознавство. Зокрема, 

розглянуто загальні особливості кожного з напрямів та встановлено їхні відмінні ознаки й недоліки. 
Особливу увагу приділено домінантним властивостям терміна, яким він має відповідати. 

Запропоновано власне визначення поняття "термін".  

Ключові слова: термін, фахова комунікація, лінгвістичний феномен, лінгвістика. 

Постановка проблеми. Невпинний прогрес суспільства вперед обумовлює появу та розвиток все 
більшої кількості різноманітних галузей знань і сфер діяльності людини. У зв'язку з цим збільшується 
обсяг фахової лексики, яка є дуже важливим і необхідним компонентом для здійснення фахової 
комунікації та передачі професійної інформації. Засобом спілкування в кожній із сфер стає певна фахова 
мова, в якій базовими лексичними та понятійними одиницями є терміни. Отже, виникає необхідність 
визначення поняття "термін". 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовні теоретичні та практичні аспекти вивчення 
терміна як лінгвістичного феномену, на які ми спираємося у своєму дослідженні, розкриті в роботах 
К. Я. Авербуха, Л. М. Алексєєва, О. І. Голованової, Б. М. Головіна, С. В. Гриньова, В. П. Даніленко, 
А. С. Д’якова, І. С. Квітко, Т. Р. Кияка, З. Б. Куделько, В. М. Лейчика, Л. О. Манерко, 
В. Ф. Новодранової, І. Т. Панько, Е. Ф. Скороходька, M. Brekke, H. Felber та багатьох інших 
термінознавців. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що незважаючи на стійкий інтерес мовознавців до 
проблем теорії терміна, його місця в мові, системи знань, навряд чи можна говорити сьогодні про 
існування завершеної загальної теорії терміна. Остання розвивається в різних національних 
лінгвістичних традиціях доволі стихійно і нерівно, хоча необхідність побудови такої теорії 
усвідомлюється як нагальне завдання термінознавства. Науковці ще не прийшли до єдиного 
загальноприйнятого розуміння поняття "термін". Як наголошує В. М. Лейчик, "наявність великої 
кількості різноманітних визначень обумовлюється тим, що термін виступає об’єктом цілого ряду наук, 
кожна з яких намагається виділити в терміні ознаки, які є істотними з її точки зору" [1: 20]. Так, 
наприклад, можна прослідкувати існування різних аспектів вивчення терміна: філософський, логічний, 
історичний, лінгвістичний та ін. Більше того, доволі слушно одним з основних недоліків існуючих 
визначень науковець вважає спробу об’єднати різнохарактерні ознаки терміна й доволі слушно додає, що 
таке поєднання в багатоаспектному об’єкті принципово неможливо та логічно неправомірно. 

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що у вирішенні питання визначення поняття 
"термін" сучасне термінознавство пройшло довгий еволюційний шлях від твердження, що термін 
потрібно розглядати як особливе слово чи словосполучення, яке відрізняється від загальновживаних 
одиниць своєю семантикою і граматичною структурою (структурно-субстанційний підхід) 
(Т. Л. Канделакі, Д. С. Лотте, І. А. Петрова, О. О. Реформатський ), та розуміння терміна не як 
особливого типу лексичної одиниці, а як слова в особливій функції (функціональний підхід) 
(Г. О. Вінокур, В. П. Даніленко, Т. Р. Кияк, Н. З. Котєлова, В. М. Лейчик, О. І. Моісєєв, 
Е. Ф. Скороходько, С. Д. Шелов), до визначення терміна як мовної одиниці, яка виникла в результаті 
фахової когніції та фахової комунікації (когнітивно-комунікативний підхід) (М. М. Володіна, 
О. І. Голованова, В. З. Дєм’янков, Л. В. Івіна, О. С. Кубрякова, Л. О. Манерко, С. Л. Мішланова, 
В. Ф. Новодранова та ін.). 

Отже, відповідно до структурно-субстанційного підходу, термін різко протиставляється слову та 
виступає статичним елементом сфери фіксації. Так, наприклад, О. О. Реформатський зазначає, що 
"термін – спеціальне слово, обмежене своїм призначенням, яке намагається бути однозначним як точне 
вираження понять і називання речей" [2: 103-104]. Представниками зазначеного підходу було вироблено 
вимоги до терміна: однозначність, точність, системність, короткість, відсутність синонімів, незалежність 
від контексту, емоційна нейтральність та ін. Зауважимо, що підхід до витлумачення терміна як 
особливого слова вважається сучасним термінознавством науково не релевантним [1: 28].  

Прихильниками функціонального підходу неодноразово підкреслювалося, що, крім сфери фіксації, є ще 
і сфера функціонування, тобто різниця між терміном і словом знаходиться не в царині властивостей цих 
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лексичних одиниць, а в площині їх функціонування, оскільки будь-яке слово може стати терміном (процес 
термінологізації) та будь-який термін отримати статус загальновживаної одиниці (процес 
детермінологізації). Зокрема, Е. Ф. Скороходько вказує, що "термін – слово чи словосполучення, яке 
виражає спеціальне поняття науки, техніки або іншої галузі людської діяльності, та має дефініцію, яка 
розкриває ті ознаки цього поняття, що є релевантними саме для цієї галузі" [3: 7]. Специфіка 
функціонування терміна обумовлена тим, що він є лексичною одиницею термінології певної фахової мови.  

Крім того, з розвитком когнітивної лінгвістики та її впливом і зближенням з термінознавством виник 
ще один напрям – когнітивно-комунікативний, який, на думку В. М. Лейчика, варто вважати провідним 
науковим напрямом на межі ХХ-ХХІ століть [4: 123]. Прибічники цього напряму звертають увагу на 
когнітивну природу терміна та виводять його когнітивну функцію на передній план, що визначає термін 
як результат тривалого процесу пізнання сутності предметів, явищ, відносин об’єктивної дійсності. Такі 
погляди призвели до певної зміни цілей досліджень. Якщо представниками попередніх напрямків основний 
акцент робився на вивчення специфічних ознак терміна, то представники когнітивно-комунікативного 
підходу зосереджуються на аналізі внутрішньої природи терміна, яка обумовлюється зв’язком з фаховою 
комунікацією, професійним пізнанням і діяльністю, та на аспектах представлення знань у термінах. Отже, 
О. І. Голованова наголошує на тому, що специфіка терміна як основної одиниці фахової мови полягає в 
тому, що він є вербалізованим результатом професійного мислення, значимим лінгвокогнітивним засобом 
орієнтації у професійній сфері та найважливішим елементом фахової комунікації. У терміні реалізуються 
механізми пізнання певної галузі знання чи діяльності, у ньому представлені структури фахового знання, 
які виступають орієнтиром в осягнені професійного простору та сприяють оптимальній організації 
діяльності фахівців [5: 18-25]. Як бачимо, згідно з вищенаведеним поглядом, термін виступає носієм 
фахового знання, інформації та є найвагомішим складником фахової комунікації. 

Хоча, як уже зазначалося раніше, наразі не існує єдиної думки щодо поняття "термін", але вважаємо 
за потрібне зазначити, що принципових відмінностей у теоретичних розвідках за останніх 30 років не 
простежується. Навпаки, можна спостерігати певну динаміку до консолідації. Як свідоцтво 
правомірності зазначеного твердження наведемо ті спільні домінанти, котрі були зафіксовані майже в 
усіх визначеннях:  

1) термін виступає у формі слова чи словосполучення;  
2) фаховість ужитку терміна, тобто термін існує в складі певної терміносфери, належить до 

відповідної галузі знання та професійної діяльності;  
3) здатність терміна виражати спеціальні поняття;  
4) вказівка на системність терміна, тобто спроможність об’єднуватись у системи відповідно до 

класифікацій понять і встановлення відносин між ними.  
Таким чином, ми підійшли до проблеми виділення критеріїв, за якими мовну одиницю можна 

віднести до категорії термінів. Передусім, необхідно підкреслити, що проблема про склад диференційних 
ознак терміна також пройшла довгий шлях трансформації та модифікації. Більше того, питання 
виділення домінантних особливостей терміна, які відрізняють його від загальновживаного слова, досі 
залишається дискусійним. Так, наприклад, існує низка робіт [6; 7], у яких автори досить категорично 
стверджують, що терміни утворюються лише на базі іменника. Дослідники заперечують несубстантивні 
форми представлення спеціальних понять і підкреслюють їхню нетиповість. У нашому дослідженні ми 
спираємося на висновки таких науковців, як К. Я. Авербух, О. В. Бекішева, Т. Р. Кияк [8-10] про те, що 
терміни можуть утворюватися на базі дієслова, але за умови, що дієслово та іменник знаходяться в певних 
семантичних відношеннях. Більше того, як слушно зазначає К. Я. Авербух, мовні одиниці, які було 
утворено на основі дієслова, не припинили виражати професійного поняття та не втратили співвіднесеності 
з відповідним певним означуваним, що і є достатньою підставою до зарахування такої лексичної одиниці в 
ранг терміна, відповідно до сталих, традиційних визначень поняття "термін" [8: 176]. Так, наприклад, якщо 
лексичні одиниці breed (порода), calving (отелення ) є термінами, тоді й дієслова to breed (виводити 
породу), to calve ((о)телитися), які утворені від них, відносяться також до термінів. Лексичні одиниці to 
breed, to calve є також, як і одиниці breed, calving вираженням дійсності, але на іншому рівні – рівні 
динаміки. З огляду на вищезазначене, необхідно звернути увагу на той факт, що О. В. Бекішевою були 
розроблені критерії виділення дієслів-термінів, які, на нашу думку, є досить вдалими:  

1) відображення дієсловом фахового динамічного наукового поняття;  
2) фіксація дієслова в термінологічних словниках;  
3) дефінітивність;  
4) частотність;  
5) входження в певне термінотворче гніздо;  
6) приналежність до наукового функціонального стилю; 
7) визнання спеціалістом-користувачем термінологічності певного дієслова [9: 12]. 
Засновниками розробки вимог до науково-технічного терміна були Е. К. Дрезен (12 загальних вимог) 

та Д. С. Лотте (15 вимог). При цьому всі відхилення від наведених ними критеріїв вважалися 
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"недоліками термінології", з якими потрібно було боротися. І хоча значна кількість цих вимог, зважаючи 
на ступінь їх деталізації та невідповідність під час аналізу реального функціонування термінів, зазнала 
критики в подальшій розробці теорії терміна, важливість внеску цих науковців ніким не заперечується. 
Їхні наукові доробки стали фундаментальними та слугували опорою в подальших розвідках з цієї 
проблематики. Отже, у наукових доробках подаються численні варіації домінантних властивостей 
терміна, яким він має відповідати. До найбільш прийнятних відносимо наступні критерії:  

1) системність;  
2) однозначність у межах однієї терміносфери;  
3) наявність дефініції; 
4) точність; 
5) стилістична нейтральність. 
Вважається, що однією із найважливіших умов існування терміна є системність. Взаємообумовлений 

зв’язок терміна з поняттям у системі досить чітко розкрив В. М. Лейчик: "поняття, що позначається 
терміном, взаємопов’язане з іншими поняттями тієї ж галузі, є елементом системи понять. Відповідно, 
термін має взаємний зв’язок з іншими термінами, є елементом термінологічної системи". Крім того, як 
продовжує автор, "терміни не задаються з самого початку при описі різних галузей, а народжуються в 
процесі мовлення (в його усній чи письмовій формах), в ході викладення наукових, виробничих чи 
суспільно-політичних теорій та подій" [1; 4]. Прийнято вважати, що термін повинен бути однозначним у 
межах однієї терміносфери [2; 6; 10]. Однак, як слушно підкреслює Т. Р. Кияк, варто враховувати одне 
істотне уточнення, а саме: такої однозначності потрібно домагатися в межах однієї терміносфери, 
оскільки на рівні кількох субмов явище полісемії доволі поширене [10: 8]. До невід’ємної ознаки терміна 
прийнято відносити наявність наукової дефініції [1; 4; 10; 11]. Спираючись на дослідження науковців та 
поділяючи їхню думку, вважаємо, що параметр дефінітивності є формальним покажчиком перетворення 
мовної одиниці в термін. Іншими словами, на думку дослідників, кожен термін зіставляється з чітким 
окремим визначенням, що орієнтує на відповідне поняття, тобто, термінологічна дефініція виражає 
спеціальні поняття відповідної галузі знання та професійної діяльності, без неї термін не може існувати 
як одиниця номінації спеціального поняття. Точність терміна визначається його дефініцією. Мається на 
увазі, що дефініція терміна повинна вказувати лише на ті істотні ознаки, які виокремлюють певний 
термін у його терміносфері [1; 4]. Таким чином, як наголошує С. Д. Шелов, основним завданням 
визначення є "не ретельний опис поняття, а лише вказівка на мінімальний набір ознак, які дозволяють 
однозначно виокремити певне поняття серед інших" [11: 33]. Отже, точність терміна розглядають як 
чіткість обумовлення змісту та головних ознак поняття в його структурі. Крім того, необхідно 
розглянути такий критерій, як стилістична нейтральність терміна. Зазвичай вважається, що терміну не 
притаманна емоційно-експресивна та модальна функції [2; 6; 7; 10]. Дослідники виходять з того, що 
стилістична маркованість не сприяє отриманню точних, неупереджених фактів, які повинні бути 
донесені до адресата, хоча наразі викристалізовано тенденцію до вжитку інтелектуально-оцінних мовних 
одиниць. Так, у фахових текстах значно переважає не емоційна, а раціональна оцінка.  

Висновки. З огляду на вищезазначені вихідні вимоги до терміна, будемо дотримуватися наступного 
узагальненого визначення: термін – слово чи словосполучення певної фахової мови, яке виникло 
внаслідок фахової когніції та комунікації, що виражає спеціальне поняття відповідної професійної сфери 
знань чи людської діяльності та має дефініцію, яка розкриває ті ознаки поняття, що співвідносяться з 
конкретною галуззю. При такому підході термін розглядається як носій фахової інформації (структур 
знання), головним завданням якого є забезпечення ефективності професійно-наукового спілкування.  
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Выскушенко С. А. Термин как базовый елемент профессиональной коммуникации. 

Статья посвящена исследованию теории термина как лингвистического феномена. Особое внимание 
уделяется обобщению и систематизации существующих главных научных подходов современной 

лингвистики к изучению понятия "термин". В работе изложена информация о становлении, 
актуализации, а также развитии основных и взаимодополняющих концепций, на которых основано 

современное терминоведение. В частности, рассмотрены общие особенности каждого направления, 
установлены их отличительные признаки и недостатки. Рассматриваются доминирующие требования 

к термину, каким он должен отвечать. Предлагается определение понятия "термин". 

Ключевые слова: термин, профессиональная коммуникация, лингвистический феномен, лингвистика. 

Vyskushenko S. A. The Term as the Fundamental Element of the Professional Communication. 

The given article is devoted to the research how the theoretical interpretation of the notion "term" as a linguistic 
phenomenon has been developed. The special attention is drawn to the generalization and systematization of the 

major modern approaches to the notion "term". The article highlights the information about the formation, 
updating and development of the basic conceptions which are considered to be fundamental in contemporary 
terminology studies. In particular, general peculiarities and distinctive characteristics of each position are 

under analysis. The paper deals with dominant requirements the term should meet. There has been offered the 
definition of the notion "term". 

Кey words: term, professional communication, linguistic phenomenon, linguistics. 

 131 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

УДК 811.111’ 243:050(477):004 
Р. Й. Вишнівський, 

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

vyshnivskyi@rambler.ru 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ  
(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ) 

У статті на матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянуто мовні та позамовні чинники 
вживання англомовних запозичень зі сфери культури. Наведено приклади англіцизмів, які вживаються з 

метою позначення нових понять, предметів та явищ, що не мають відповідників у мові-реципієнті, 
лаконічної й точної передачі інформації в текстах, прагнення до новизни, свіжості, емоційності й 

експресивності висловлювання, демонстрації освіченості, поінформованості, утвердження культурної 
та професійної переваги тощо. Зосереджено увагу на рівнях адаптації англомовної лексики до норм 

сучасної української мови, особливостях електронних ЗМІ, присутності значної кількості англійських 
варваризмів у публіцистичних текстах, необхідності правильного й доцільного вживання англіцизмів. 

Ключові слова: англомовні запозичення, чинники вживання запозичень, асиміляція, варваризми, 
особливості ЗМІ, публіцистичний текст. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та 
практичними завданнями. В умовах глобалізації, інтенсивного розширення міжнародних економічних, 
політичних, культурних, мовних контактів відбуваються зміни у сфері комунікації, наслідком яких є 
різке збільшення іншомовної лексики, зокрема англіцизмів, у сучасній українській мові. 

Стрімке поповнення української мови англіцизмами зумовлене й розвитком інформаційних технологій, 
появою значної кількості друкованих і електронних ЗМІ, які нерідко є першим фіксатором лексичних 
інновацій. Журналісти не лише подають відомості про найрізноманітніші події внутрішнього та зовнішнього 
життя соціуму, формують і виражають громадську думку, а й пропагують соціальні й культурні явища, крізь 
призму суб’єктивного авторського світосприйняття впроваджують в мову нові поняття за допомогою 
експресивних засобів, одним з яких є активне використання англомовних запозичень. 

Експансія англіцизмів у мові ЗМІ, а з появою Інтернету – електронних ЗМІ, зумовлена також 
ідеалізацією американського способу життя багатьма українцями, особливо молоддю, у яких США 
головно асоціюється з передовими технологіями, економічним процвітанням, правами і свободами, 
манерами поведінки, спілкування тощо. Спостерігаємо підвищений інтерес до американської культури 
загалом. У цьому контексті питання вживання новітніх англіцизмів у мові електронних ЗМІ набуває 
особливої значимості й актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання іншомовних запозичень завжди привертало увагу 
багатьох дослідників, про що свідчить значна кількість монографій і дисертаційних досліджень, 
присвячених різним їх аспектам (Л. М. Архипенко, Я. В. Битківська, Г. В. Дружин, Л. П. Кислюк, 
І. М. Кочан, В. П. Сімонок, О. А. Стишов, С. А. Федорець та ін.). За останні роки з’явилася низка 
публікацій з окресленої проблематики. Так, Н. Ф. Босак, В. А. Печерська з’ясовують причини появи 
запозичень-англіцизмів в українських ЗМІ [1]; особливостям перекладу англійської кінотермінології 
українською мовою присвячена публікація О. В. Зосімової [2]; про вплив англіцизмів на сучасний 
український молодіжний сленг йдеться у розвідці А. А. Воскресенської [3]; І. Ю. Василяйко розглядає 
лексико-семантичні відношення в українській термінології кіномистецтва [4]; мистецька термінологічна 
лексика в газетному тексті – об’єкт дослідницької уваги Н. Поліщук [5]; новітні англіцизми в українській 
художній літературі аналізує О. В. Гурко [6], а в мові засобів масової інформації – В. Лєснова, 
О. Йолкіна [7]; чинникам іншомовних запозичень у сучасній українській мові присвячені публікації 
Н. В. Гудими [8], О. М. Лапінської [9] та ін. Однак окреслене питання потребує окремого висвітлення. 

Мета статті – на матеріалі сучасних українських електронних ЗМІ розглянути особливості вживання 
новітніх англіцизмів у сфері культури. 

Основний виклад матеріалу. Активне проникнення іншомовної лексики, передусім, англіцизмів, що 
становлять 75 – 80 % від усіх запозичень [10: 251], викликає неоднозначну оцінку як серед науковців, так 
і серед представників громадськості. З одного боку, запозичення збагачують українську мову, позаяк 
поповнюють її лексичний склад новими термінами, є результатом інтеграції України в європейське й 
світове співтовариство. Іншомовні слова, потрапляючи в українську мову, поступово пристосовуються 
до її звукової системи, підкоряються правилам української граматики, набувають нових значень і 
втрачають, таким чином, риси свого неукраїнського походження. Правильне і доречне їх використання 
розширює кругозір людини, допомагає їй краще орієнтуватися в сучасному житті. 

З іншого боку, дослідники (О. Стишов [10], С. Караванський [11], В. Радчук [12] та ін.) вказують на 
надмірне і недоречне вживання іншомовних запозичень, яке призводить не лише до засмічення рідної 
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мови, а й свідчить про зміну системи ціннісних орієнтацій, ідеалізацію чужого способу життя, 
світогляду, що, своєю чергою, породжує почуття неповноцінності у ставленні до власної мови та 
культури. У гонитві за всім іноземним, у прагненні копіювати західні зразки ми все більше втрачаємо 
свою мовну та культурну ідентичність. ''Коли ''лиха слава завконтори'' перекладається ''низьким 
рейтингом менеджера офісу'', маємо приклад зміни не лише мови, а й свідомості'' [12: 43].  

Присутність англіцизмів сьогодні спостерігаємо практично у всіх сферах життєдіяльності людини, у 
тому числі й у сфері культури. Їхня поява зумовлена як мовними (лінгвістичними), так і позамовними 
(екстралінгвістичними) чинниками. Так, значна кількість англіцизмів вживається для позначення нових 
явищ, предметів, понять, які не мають відповідників у сучасній українській мові. Приміром, завдяки 
американським фільмам, які не сходять з екранів українського телебачення, до лексичного складу 
української мови увійшли такі англіцизми, як: трилер, вестерн, мюзикл, кіборг, термінатор тощо. 
Практично на кожному каналі можна побачити реаліті-шоу, ток-шоу, відеокліпи, сіткоми тощо. 
Надзвичайно сильного впливу зазнає молодіжна культура. В українську мову проникла велика кількість 
англіцизмів, що позначають різноманітні течії та стилі сучасної музики (хард-рок, арт-рок, симфо-рок, 
глем-рок, панк-рок, хеві-метал, нью-диско, нью-фанк, свінг, джаз-рок, фанк, фрі-джаз, хіп-хоп, реп, рейв 
тощо), танці (шейк, твіст, брейк, брейк-данс тощо), нові явища молодіжної моди (скінхед, панк, флеш-моб, 
пірсинг тощо). Наприклад: ''Звання ''Найкращий фільм року'' оскаржують політичний трилер Бена Аффлека 
…, вестерн Квентіна Тарантіно …'' (''Високий замок'', 20.02.2013); ''Клички … презентують мюзикл ''Роккі'' 
(''Високий замок'', 18.11.2012); ''Я не офіс-менеджер, я – кіборг Василько!'' (''Експрес'', 09.12.2012); ''У 
кожної з п’яти дівчат реаліті-шоу своя історія'' (''День'', 24.01.2014); ''Кліп вийшов романтичним, … і 
одночасно брутальним завдяки репу Мота'' (''Газета по-українськи'', 09.12.2014); ''Музична кар’єра класиків 
хард-року не була ані гладенькою, ані безхмарною'' (''День'', 16.10.2008); ''Золотий період британської рок-
музики. Арт-рок, симфо-рок, глем-рок, концептуальний рок тощо'' (''День'', 27.07.2001); ''Родзинкою J.B. є 
поєднання … джазових стилів (свінг, ф’южн, бі-боп, джаз-рок, фанк, кул, фрі-джаз...) та імпровізаційної 
музики'' (''День'', 02.12.2014); ''Дев’яності цілковито повернули нас до ритму …: рейв, техно'' (''День'', 
27.07.2001); ''…унікально смішне відео про Януковича, який танцює шейк'' (''Експрес'', 15.05.2012); 
''Останнім часом Бібер постійно тусується з такими представниками хіп-хоп музики, як …'' (''Газета по-
українськи'', 18.02.2014); ''Вона продовжувала виконувати пісні в стилі твіст і рок-н-рол'' (''День'', 
18.01.2013); ''Бред Пітт станцював комедійний брейк …'' (''Газета по-українськи'', 16.10.2014); ''Порадували 
виступом хлопці, що танцювали брейк-данс, …'' (''День'', 25.11.2014); ''На Луганщині затримали російського 
скінхеда …'' (''Газета по-українськи'', 01.05.2014); ''Ось як в компанії готів, панків і рокерів на ньому 
засвітилась …'' (''Газета по-українськи'', 12.12.2014); ''Під час мітингу відбувся флеш-моб, …'' (''Газета по-
українськи'', 13.03.2014); ''Татуювань та пірсингу забагато не буває?'' (''Високий замок'', 23.06.2013). 

Нерідко англійські запозичення вживають з метою заміни словосполучень і описових зворотів 
однослівними найменуваннями. У цьому випадку англіцизми є незамінним засобом лаконічної й точної 
передачі інформації в текстах (блокбастер – високобюджетний художній фільм; сиквел – продовження 
кінофільму, який користувався комерційним успіхом; снаф – документальний фільм зі сценами насилля, 
сексу та реального вбивства; саспенс – напруга, яку переживає читач або кіноглядач; бестселер – книга 
або платівка, видана великим тиражем; фільм, що користується найбільшою популярністю; 
мок’юментарі – тип фільму чи телевізійного шоу, в якому вигадані події представлені в 
документальному стилі для створення пародії; рімейк – новий варіант, переробка старого фільму; ремікс 
– новий варіант, переробка старої мелодії, пісні; андеграунд – офіційно невизнане мистецтво; мейнстрим 
– основний напрям у мистецтві; перформанс – сучасний різновид авангардного мистецтва, що включає в 
себе музику, пантоміму, фотографію, балет, поезію тощо; сингл – пісня чи фонограма виконавця, сейшен 
– концерт джаз- або рок-групи, окремих виконавців; джем-сейшен – зустріч джазових або рок-
музикантів; прайм-тайм – найкращий час для телепередач; драйв – джазовий характер виконання тощо). 
Наприклад: ''Режисер Зак Снайдер зніме блокбастер про протистояння двох супергероїв …'' (''Експрес'', 
22.07.2013); ''… стало відомо, що студія готує сіквел, …'' (''Високий замок'', 19.03.2013); ''По напрузі і 
саспенсу цей фільм нагадує …'' (''Газета по-українськи'', 15.10.2014); ''Купив світовий бестселер 
українською …'' (''Високий замок'', 03.05.2014); ''Мок’юментарі – це для мене ігрове кіно, і досить 
важкий його жанр'' (''Високий замок'', 04.09.2012); ''У Голлівуді повідомили про створення нового 
рімейка'' (''Високий замок'', 26.10.2013); ''під час церемонії відкриття Олімпійських ігор … був 
використаний ремікс пісні …'' (''Високий замок'', 09.02.2014); ''Пояснювали їм, що ми андеґраунд, 
мейнстрим'' (''Високий замок'', 16.10.2013); ''Уже ввечері, … я влаштував невеличкий перформанс'' 
(''Поступ'', 06.08.2002); ''Його та перший сингл ''Злидні'' можна послухати …'' (''Високий замок'', 
24.07.2014); ''… вони могли відвідати концерти колег, майстер-класи та взяти участь у джем-сейшенах'' 
(''День'', 02.12.2014); ''У прайм-тайм восьми найрейтинговіших телеканалів лише 28 % ефірного часу 
займають програми українською мовою, …'' (''Високий замок'', 16.11.2012); ''Його хіти … добре відомі … 
іноземним любителям драйву'' (''Високий замок'', 16.10.2013). 
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Серед інших чинників, які створюють сприятливий ґрунт для проникнення англійської лексики в 
українську мову, дослідники (Н. Ф. Босак [1: 43-45], Н. В. Гудима [8: 314], О. А. Стишов [10: 21-22]; 
Л. М. Архипенко [13: 5-6], М. В. Бондар [14: 8] та ін.) відзначають: престижність англійської мови; 
збільшення числа українців, які володіють англійською мовою; прагнення до новизни, свіжості, 
емоційності та експресивності висловлювання; вживання іншомовного слова з метою ''осучаснити'' текст; 
демонстрація освіченості, поінформованості, утвердження культурної та професійної переваги тощо. 

Активному вживанню англіцизмів сприяють і сучасні друковані й електронні ЗМІ, характерними 
ознаками яких є стислість і підвищена інформативність тексту; зняття усіляких цензурних заборон, 
протест проти будь-яких усталених рамок та одноманітності, відкритість мас-медіа, прагнення до 
''образності, емоційності та експресивності, влучності, викривальності та каламбуру, гумору, іронії, іноді 
сарказму'' [10: 214]. Саме цими факторами зумовлена поява значної кількості англомовних запозичень, 
вживання яких не завжди є доцільним, позаяк вони мають відповідники в українській мові (хорор – 
фільм жахів; екшн – бойовик; кастинг – підбір виконавців, прослуховування; постер – плакат, афіша; 
фентезі – жанр фантастики в літературі, кіно, живописі, комп’ютерних іграх; бекграунд – основа, 
передумова; тло, задній план, фон; походження; трек – доріжка фонограми, фонограма; саундтрек – 
фонограма, звукова доріжка; гламур – витонченість, шикарність; гламурний – витончений, шикарний 
тощо. Наприклад: ''Росіянин не може зняти, наприклад, чистий хорор'' (''Високий замок'', 04.09.2012); '' … 
в національний прокат нарешті виходить український героїчний екшн'' (''Експрес'', 20.01.2012); ''38-
річному Вітальці-Бірчі влаштували всеукраїнський кастинг ''єдиної'' (''Експрес'', 13.09.2013); ''… цей 
постер є неприйнятним і псує репутацію зображених на ньому діячів культури'' (''Високий замок'', 
26.08.2014); ''Більшість треків записувалося у перервах між концертами, …'' (''Газета по-українськи'', 
17.02.2015); ''Усі ситуації і питання, … слід вирішувати …, враховуючи складний історичний бекграунд'' 
(''Високий замок'', 15.09.2014); ''Її називають ''українською Стефані Майєр'', адже так само пише у жанрі 
міського фентезі'' (''Високий замок'', 28.10.2013); ''… новий трек яких став офіційним саундтреком 
фільму …'' (''Львівська газета'', 08.06.2013); ''Бо сьогодні теж існують і офіційний гламур, …'' (''Дзеркало 
тижня'', 07.06.2013); ''Вигляд у машинки – далеко не гламурний'' (''Високий замок'', 03.10.2012). 

Серед англіцизмів у сфері культури спостерігаємо тенденцію до утворення запозичень-дериватів, у 
яких повторюється якийсь один структурний елемент. Приміром, лексеми з компонентом -шоу (ток-шоу, 
реаліті-шоу, джентельмен-шоу, шоумен, шоу-бізнес), -мейкер (кліпмейкер, фільммейкер, хітмейкер, 
відеомейкер, іміджмейкер), -арт (арт-шоу, арт-тренд, поп-арт, боді-арт, стріт-арт) тощо. Наприклад: 
''Частиною дійства стало феєричне арт-шоу, під час якого майстри боді-арту створювали полотна на 
тілах моделей'' (''Високий замок'', 29.09.2013); ''У цьому сенсі наша подорож стала відкриттям … для 
місцевих фільммейкерів'' (''Газета по-українськи'', 25.11.2014); ''Режисером нової роботи групи став 
відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв'' (''День'', 16.02.2005); ''І ще: вони … ніколи не 
пристосовувалися до існуючої у шоу-бізнесі системи координат …'' (''День'', 16.10.2008); ''… Шустер 
почав переговори з телеканалом Інтер про повернення ток-шоу …'' (''Газета по-українськи'', 20.02.2015); 
''На Хмельниччині пройшов фестиваль стріт-арту'' (''Високий замок'', 16.09.2013); ''Україну можна 
зробити світовим арт-трендом'' (''Дзеркало тижня'', 07.06.2013). 

Характерною рисою сучасних ЗМІ є також перевантаженість текстів англійськими варваризмами. 
Спостерігаємо різні варіанти їх написання, що дезорієнтує читача у правильному написанні нових слів і 
виразів. До окремої групи можна зарахувати варваризми, які передаються за допомого латинської графіки, 
що ще більше ускладнює сприйняття і розуміння текстового матеріалу. Ці лексичні одиниці зазвичай 
мають еквіваленти в мові-реципієнті, вживаються, передусім, для того, щоб наповнювати текст певною 
часткою експресивності, ''осучаснити'' його, передати аромат чужої мови (щасливий кінець – хеппі-енд, 
гепі-енд, happy-end; історія кохання – лав-сторі; знаменитості – селебретіз; сучасне мистецтво – 
контемпорарі арт; захід, вечірка – івент, просування, сприяння – промоушн; звук – саунд; туристичні 
агенції – тревел агенції; туристичні послуги – тревел послуги тощо). На відміну від інших англіцизмів у 
варваризмів обмежена сфера вживання; вони залишаються за межами українського словника. Доцільність 
такого роду англомовних запозичень залишається сумнівною. Їхнє використання у ЗМІ повинно бути 
кожен раз ретельно продуманим, позаяк тексти, перевантажені варваризмами і розраховані на широке коло 
читачів, можуть стати частково незрозумілими і не досягнуть поставленої мети. Наприклад: ''Такий-собі 
джазовий гепі-енд до музичної лав-сторі'' (''Поступ'', 19.10.2005); ''Жива історія'' … закінчується happy-
end’ом'' (''Поступ'', 06.06.2003); ''… нелогічним здається навіть і happy-end цієї історії'' (''Поступ'', 
10.01.2006); ''Найменш уважно він слухатиме … про селебретіз, про моду та шопінг'' (''Українська правда'', 
15.12.2014); ''Ілля Ісупов … працює у стилі контемпорарі арт'' (''Львівська газета'', 08.12.2014); 
''Організаторам нью-йоркського івенту потрібно було …'' (''Експрес'', 17.08.2013); ''Адже фінал притчі – не 
традиційний хеппі-енд …'' (''Поступ'', 05.07.2002); ''… старші автори люблять писати оповіді with unhappy 
end'' (''Поступ'', 17.11.2005); ''Я розумію, що треба відпрацьовувати гроші за промоушн на телеканалі ''Інтер'' 
(''Поступ'', 05.08.2004); ''Концерти групи ''Табула Раса'' – це завжди добряча порція драйву, ''приперчена'' 
якісним живим саундом'' (''Газета по-українськи'', 12.11.2014); ''Не дивно, що корпорації … оголошують 
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тендери для тревел агенцій'' (''Українська правда'', 16.06.2014); ''Український лідер продажів тревел послуг 
онлайн, …'' (''Українська правда'', 16.06.2014). 

На основі аналізу англіцизмів у сфері культури, віднайдених у текстах сучасних українських 
електронних ЗМІ, доходимо висновку, що вони по-різному адаптуються до норм української мови, 
перебувають на різних рівнях асиміляції. Переважна більшість з них передається шляхом транслітерації 
і/або транскрибування (бестселер, шоу, ток-шоу, фентезі, саспенс тощо). Однак зустрічаємо розбіжності 
у написанні окремих англіцизмів, що свідчить про їхнє неповне освоєння на фонетичному рівні мови-
одержувача (перформанс – перформенс; реаліті-шоу – ріаліті-шоу; екшн – екшен тощо). 

Чимало англіцизмів піддаються граматичній асиміляції. Вони набувають ознак категорії роду, змінюються 
за відмінками і числами незалежно від наявності або відсутності їх у мові-донорі і, таким чином, втрачають 
своє колишнє граматичне значення (вестерн, трилер, хіт, кліпмейкер, панк, кіборг тощо). Деякі з них беруть 
участь у процесі словотворення через посередництво продуктивних суфіксів української мови, що є ознакою 
більш стійкої асиміляції (перформансист, драйвовий, гламурний, хітовий, топовий, попсовий, 
промоутерський тощо). Наприклад: ''… група Le Plastique Mystification представляла … перформансистів з 
України'' (''Поступ'', 18.07.2002); ''Остання на даний момент топова модель смартфона від цього бренду'' 
(''Газета по-українськи'', 16.01.2015); ''Шалено драйвова і насправді жива команда зіграє велику програму, 
складену із нових та старих пісень'' (''Газета по-українськи'', 17.02.2015); ''… натомість у нас на телеканалах 
показували розважальні попсові телешоу і серіали'' (''Газета по-українськи'', 16.12.2014); ''Наш партнер – 
найбільша світова промоутерська компанія, …'' (''Газета по-українськи'', 11.10.2013). 

Чимало складних слів утворюються на основі англіцизмів та лексики мови-реципієнта або ж раніше 
запозичених слів, що є результатом поглибленого освоєння запозиченого слова (арт-директор, 
промоушн-компанія, продакшн-студія, фан-клуб, рок-сцена, трек-лист, роман-фентезі, шоу-бізнес, 
екшн-камера, кіноестеблішмент, саунд-продюсер тощо). Наприклад: ''Працювала вчителькою, … арт-
директором у промоушн-компанії …'' (''Високий замок'', 09.07.2014); ''… ми хотіли створити продакшн-
студію …'' (''Поступ'', 03.03.2006); ''… свій внесок … зробив і український фан-клуб Елтона Джона'' 
(''Дзеркало тижня'', 13.07.2012); ''що вони … будуть найсамобутнішим явищем сучасної української рок-
сцени'' (''День'', 16.10.2008); ''Вони не увійшли у фінальний трек-лист платівки …'' (''Газета по-
українськи'', 12.02.2015); ''Авторка романів-фентезі всюди ходить із блокнотом …'' (''Високий замок'', 
28.10.2013); ''До 2010 року чверть зірок шоу-бізнесу становитимуть комп’ютерні віртуальні персонажі'' 
(''Поступ'', 28.02.2002); ''AKA-DM1 відноситься до так званих екшн-камер – мініатюрних пристроїв для 
відеозйомки, …'' (''Високий замок'', 28.04.2013); ''Західний кіноестеблішмент … об’єктивно оцінює 
російську продукцію'' (''Високий замок'', 04.09.2012); ''Український гурт Океан Ельзи працює … із 
британським саунд-продюсером …'' (''Високий замок'', 26.01.2013). 

Висновки та результати дослідження. Вищенаведене дає підстави стверджувати, що інтенсивне 
запозичення англомовної лексики є невід’ємною рисою сучасного етапу розвитку української мови, 
зумовлене як мовними, так і позамовними чинниками, свідчить про стрімкі мовні зміни в суспільстві, 
нерідко призводить до ускладнення сприйняття та розуміння інформації носіями мови. 

Англіцизми по-різному адаптуються до норм української мови. Особливостями їхнього вживання є: 
асиміляція на фонетичному, графічному, граматичному, лексичному рівнях; утворення запозичень-
дериватів, у яких повторюється якийсь один структурний елемент; утворення складних слів на основі 
англіцизмів та лексем мови-реципієнта або ж раніше запозичених слів; участь у процесі словотворення за 
допомогою продуктивних суфіксів української мови.  

Перевантаженість текстів англійськими варваризмами призводить до засмічення української мови, 
втрати мовної та культурної ідентичності. Лише правильне й доречне використання іншомовної лексики 
є показником високої культури й освіченості людини. 

Перспективними напрямами подальшого дослідження є аналіз англомовних запозичень у сфері 
культури у художньому тексті, їхня асиміляція на лексико-семантичному та стилістичному рівнях. 
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Вышнивский Р. И. Особенности употребления англицизмов в сфере культуры  
(на примере украинских электронных СМИ). 

В статье на материале современных украинских электронных СМИ рассмотрены языковые и 
внеязыковые факторы употребления англоязычных заимствований из сферы культуры. Приведены 
примеры англицизмов, которые употребляются с целью обозначения новых понятий, предметов и 
явлений, не имеющих аналогов в языке-реципиенте, лаконичной и точной передачи информации в 
текстах, стремления к новизне, свежести, эмоциональности и экспрессивности высказывания, 

демонстрации образованности, информированности, утверждения культурного и профессионального 
преимущества. Сосредоточено внимание на уровнях адаптации англоязычной лексики к нормам 
современного украинского языка, особенностях электронных СМИ, присутствии значительного 
количества английских варваризмов в публицистических текстах, необходимости правильного и 

целесообразного применения англицизмов. 

Ключевые слова: англоязычные заимствования, факторы заимствований, ассимиляция, варваризмы, 
особенности СМИ, публицистический текст. 

Vyshnivskyy R. Y. Peculiarities of Using English Borrowings in the Sphere of Culture in the Ukrainian 
Electronic Media. 

The process of globalization, intensive expansion of international economic, political, cultural, linguistic 
contacts have led to the changes in communication, which resulted in the dramatic increase of foreign 

vocabulary, especially Anglicisms in the modern Ukrainian. The expansion of English borrowings in the 
Ukrainian language is caused by the development of information technology, the emergence of the large number 

of print and electronic media as well as the idealization of the American way of life by many Ukrainians, 
especially youth. The USA is mainly associated with the advanced technology, economic prosperity, rights and 
freedoms etc. We observe the increased interest in the American culture. In this context the issue of the use of 

English borrowings in the sphere of culture in the Ukrainian electronic media is of particular significance and 
urgency. Having used the scientific methods of analysis, synthesis and comparison we have come to the 

conclusion that English borrowings are the essential feature of the modern Ukrainian development, indicate 
rapid language changes in the society, often lead to complications of perception and comprehension of 

information by native speakers. In the article we have considered linguistic and extra linguistic factors of the use 
of English borrowings in the sphere of culture in the modern Ukrainian electronic media. We have provided 

examples of English borrowings which are used to denote new concepts, objects and phenomena that have no 
analogues in the recipient language, convey the concise and accurate information in the text, emphasize the 

novelty and freshness, emotionality and expressiveness of the utterance, demonstrate education and awareness, 
strengthen cultural and professional benefits etc. Our attention is focused on the adaptation of English 
borrowings to the norms of modern Ukrainian at phonetic, graphic, grammatical and lexical levels, the 

peculiarities of electronic media, the presence of numerous English barbarisms in nonfiction texts, the necessity 
of the correct and appropriate use of Anglicisms. 

Key words: English borrowings, factors of using borrowings, assimilation, barbarisms, peculiarities of media, 
journalistic text. 
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ЗВОРОТНІ АНАФОРИ ТА ІНТЕНСИФІКАТОРИ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: 
ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ТА ЛЕКСИКАЛІЗАЦІЯ 

У статті розглянуто становлення форми зворотних анафор та інтенсифікаторів у середньоанглійській 
мові. Стверджено, що на початку середньоанглійського періоду прикметник self/sylf зазнав 

субстантивації, що супроводжувалась процесом його граматикалізації. Ці процеси передували 
лексикалізації структури [Pronoun personal + self]. Ця лексикалізована структура витіснила особові 

займенники із зворотних конструкцій та морфологічно простого інтенсифікатора з інтенсифікаційних. 

Ключові слова: граматикалізація, лексикалізація, зворотні займенники, зворотні анафори, 
 зворотні інтенсифікатори. 

Постановка проблеми. Проблема функціонування мовних одиниць займає важливе місце в 
лінгвістичних студіях, зокрема в контексті історичних змін, що призводять до реінтерпретації цих 
одиниць. При цьому методологічно важливо враховувати те, що дослідження мовного явища на певному 
синхронічному зрізі передбачає реконструювання попередніх стадій його розвитку і визначення тих змін, 
що зумовили його теперішній стан [1: 6]. 

Актуальність теми дослідження. Відсутність інтегрального підходу до дослідження англійських 
зворотних займенників, зокрема до їх структури, зумовлює, з одного боку, дискусії серед дослідників у 
різних граматичних студіях, а з іншого, – актуальність поліаспектного висвітлення питань, пов’язаних із 
цим розрядом займенників. 

Мета статті полягає у дослідженні структурних характеристик зворотних займенників у 
середньоанглійській мові, зокрема процесів лексикалізації та граматикалізації, що супроводжували 
становлення їх структури. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз функціонування зворотних конструкцій у середньоанглійській 
мові засвідчує вживання у них перехідних та неперехідних дієслів. Поширеними в середньоанглійському 
періоді були зворотні конструкції із особовими займенниками при неперехідних дієсловах, зокрема при 
дієсловах руху, переміщення, зміни положення в просторі або ж, навпаки, дієсловах зі значенням 
спокою, буття. Варто зазначити, що кількість дієслів, які реєструємо в таких конструкціях, до кінця 
середньоанглійського періоду поступово зменшується, і в XV ст. лише окремі неперехідні дієслова на 
позначення руху або спокою вживаються з особовими займенниками. Використання останніх у таких 
конструкціях пояснюють необхідністю уникнення двозначності, оскільки форма зворотних анафор та 
інтенсифікаторів у середньоанглійському періоді співпала. Тому адресати, очевидно, сприймали 
конструкцію [Vintrns + X-self] не як зворотну, а як інтенсифікаційну [2: 162]. Таким чином, особовий 
займенник у зворотній функції після неперехідного дієслова унеможливлював двозначність інтерпретації 
висловлення. 

Серед дієслів, що позначають рух, найбільш уживане у зворотних конструкціях – дієслово wenden 
(прикл. 1), а серед дієслів на позначення стану спокою – resten (прикл. 2). 

(1) þou wende/sal þou (Fairf: 1149-1150). 
 you will go. 
(2) Have I … but rested me a little (Cant. Tales 122: 1926). 
 I have had a short rest. 
З перехідними дієсловами зворотні займенники та особові займенники реєструємо у дво- ([Vtrns + 

прямий додаток]) та тричленних ([Vintrns + непрямий додаток + прямий додаток]) конструкціях (double 
object construction [3: 31]). У двочленних конструкціях з перехідними дієсловами та зворотними 
займенниками останні виконують функцію прямого додатка. У таких реченнях зворотний займенник не 
втрачає свого лексичного значення; значення конструкції [Vtrns + Pronoun personal] є сумою значень її 
компонентів. Паралельні зворотний та незворотний додатки в одному реченні підтверджують цей факт 
(прикл. 3). 

(3) If thou lovest thyself, thou lovest thy wyf (Cant. Tales, 116: 1385). 
 If you love yourself – you love your wife. 
У тричленних конструкціях зворотний займенник або особовий займенник у зворотній функції 

виступав граматикалізованим показником комодальності.  
Розвиток форми зворотних інтенсифікаторів у середньоанглійському періоді відбувався швидше, ніж 

анафор. На це вказує зокрема те, що в той час, як у мові цього періоду широко використовувалися 
особові займенники у зворотній функції, складна форма інтенсифікаторів до кінця середньоанглійського 
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періоду майже повністю витіснила давньоанглійську просту форму. Спорадичні випадки використання 
інтенсифікатора self несуть відтінок архаїчності, оскільки використовуються переважно в молитвах та 
для підсилення семантики слів на позначення Бога. 

(4) Martha …/ to Oure Saveour self seide thise wordes … (Piers, 11.248-9). 
 Marha to our Saviour himself said these words…. 
Середньоанглійські зворотні інтенсифікатори зберігають здатність використовуватися без 

антецедента за умови, якщо останній відомий із контексту. Численні приклади такого вживання 
реєструємо у давньоанглійських літературних пам’ятках. Однак, у середньоанглійському періоді 
конструкції із інтенсифікатором та випущеним антецедентом у певному контексті можуть не набувати 
інтенсифікаційного значення. Більше того, якщо порівняти семантику паралельних речень з 
інтенсифікатором, але без антецедента (прикл. 5) та повного речення, але без інтенсифікатора (прикл. 6), 
то видається можливим говорити про додаткове смислове навантаження зворотного займенника із 
випущеним антецедентом, наприклад: 

(5) Ther was also a reve, /…/and myself... (Cant. Tales, 22: 542-544). 
 There was also a prefect … and myself. 
(6) thou woost … /That thou and I be dampned to prisoun (Cant. Tales, 28: 1174-1175). 
 You knew that you and I would be thrown to prison. 
У середньоанглійській мові першими у зворотній функції перестали вживатися особові займенники 

третьої особи ([4: 72]). Оскільки інтенсифікатор self у давньоанглійському періоді почав 
використовуватися у словосполученнях [Vtrns, Pronoun personal] саме поряд з особовими займенниками 
третьої особи, то такий перехід від особового займенника до складної зворотної структури [Pronoun 
personal + self] мав спершу завершитися саме в третій особі.  

Із послабленням морфологічної відмінкової системи в середньоанглійській мові змінилося 
функціональне навантаження форм відмінків особових займенників у зворотній функції. Так, на відміну 
від мови давньоанглійського періоду, де зворотне значення експлікували форми всіх непрямих відмінків, 
у середньоанглійській мові використання присвійного займенника, що розвинувся із давньоанглійської 
форми родового відмінка особових займенників, у зворотній функції не зареєстровано. 

Найбільш важливим для становлення структури середньоанглійського зворотного займенника є 
процес граматикалізації self. Граматикалізацію розуміють як паралельне послаблення значення й форми 
допоміжного слова і його подальшу трансформацію в елемент, позбавлений власного значення і 
прилаштований до головного дієслова на позначення його граматичної ролі. Перехід від слова до 
граматичного маркера завершує цей процес [5: 133]. Схожі явища спостерігаємо у розвитку сер.-англ. 
іменника self, оскільки він після послаблення свого лексичного значення формально приєднався до 
займенника. Так, від семантики давньоанглійського прикметника в середньоанглійському періоді 
залишився лише відтінок інтенсифікаційного значення, що есплікується виключно у постпозиції до 
іменника або займенника. Таким чином, self є маркером інтенсифікації (прикл. 7). Водночас, у мові вже 
існували складні зворотні інтенсифікатори (прикл. 8). Пор.: 

(7) Til þat he-self wald it war don (Cursor Mundi, Gött., 13857). 
 until he himself wants it to be done. 
(8) And he himself þair comandour (Cursor Mundi, Gött., 453). 
 and he himself their commandor. 
Інтенсифікатор self на початку середньоанглійського періоду, функціонуючи у зворотній конструкції 

[Vtrns + Pronoun Personal + self] набув значення зворотності. Це значення послабило інтенсифікаційну 
семантику self у придієслівних конструкціях. Таке послаблення спорадично проявляється і в приіменних 
інтенсифікаційних структурах. Свідченням того є випадки випущення self у пізніших варіантах однієї і 
тієї ж літературної пам’ятки. 

(9) he seolf him wolden speken wið (Brut, Caligula, 5466). 
(10) he wolde … speke him wið (Brut, Ohto, 5466). 
 He (himself) wanted to speak with him. 
Основним показником початку процесу граматикалізації self є зміни в його семантичному 

навантаженні. Такі семантичні зміни також спровокували субстантивацію двн.-англ. прикметника self. 
Цей процес знайшов відображення на морфолого-синтаксичному рівні – він спричинив структурну 
неоднорідність особових форм зворотних займенників (див. [6]). Субстантивація self відбувалася 
протягом тривалого проміжку часу – з кінця давньоанглійського до середини середньоанглійського 
періоду. Хронологія цього процесу може бути лише приблизною, оскільки приклади ад’єктивного self 
реєструємо до кінця середньоанглійського періоду. Цей інтенсифікатор зберігає риси, притаманні 
давньоанглійському self, а саме: приіменне та придієслівне використання, можливість функціонування у 
пре- та постпозиції до слова, що інтенсифікується. Натомість інтенсифікатори у постпозиції до 
особового займенника (крім форми називного відмінка) та до присвійного вже функціонували як 
складова частина зворотної та інтенсифікаційної структури [Pronoun Personal + self]. 
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На відміну від загальноприйнятої точки зору, згідно з якою в мові середньоанглійського періоду 
відбулася лише граматикалізація інтенсифікатора self, ми вважаємо, що цей процес був лише необхідним 
етапом на шляху лексикалізації власне зворотних займенників та інтенсифікаторів. Так, процес 
лексикалізації мовної одиниці передбачає її "універбацію" та "фосилізацію", у той час як 
граматикалізація – розширення семантичного та синтаксичного контекстів її використання [7: 37]. 

На наш погляд, точкою відліку існування зворотних займенників на -self в англійській мові є момент, 
коли раніше незалежні елементи (особовий займенник та формант self) почали сприйматися носіями 
мови як одне слово. Зміни в сприйнятті структури [Pronoun personal + self] носіями мови можна 
простежити за опосередкованими ознаками: за місцем структури в реченні, її синтаксичною функцією, 
семантичним наповненням тощо. Перші свідчення сприйняття структури [Pronoun personal + self] як 
одного слова можна знайти ще в давньоанглійській мові. Однак, остаточне переосмислення відбулося в 
середньоанглійському періоді. 

Враховуючи, що лексикалізація мовної одиниці передбачає її універбацію, спільний словесний 
наголос та написання разом зворотних займенників вказує на граматикалізацію self, оскільки він тепер 
функціонує як афікс. З іншого боку, фонетичне та графічне злиття елементів структури [Pronoun personal 
+ self] вказує на лексикалізацію зворотної анафори або інтенсифікатора. 

(11) For which that jhesu crist hymself was slayn (Cant. Tales, 83: 717). 
 For which Jesus Christ himself was killed. 
Таке написання спостерігаємо з XIII ст., проте навіть в літературних пам’ятках 

ранньоновоанглійського періоду, зокрема у творах В. Шекспіра, зареєстровано спорадичні випадки 
окремого написання зворотних займенників. Ми розглядаємо ці випадки як навмисну авторську 
архаїзацію висловлення. 

Фосилізація зворотного займенника передбачає, що його значення не можна вивести із суми значень 
його безпосередніх складників – займенника та форманта self. Їх окремішне розміщення в реченні у 
позиції зворотної анафори або інтенсифікатора позбавляє речення семантичної цілісності (пор. *Let me 
do it my self – Let me do it myself). 

У лексикалізованого зворотного займенника у середньоанглійській мові розвинулися також 
граматичні риси, не властиві його безпосереднім складникам. Так, зворотний займенник набуває 
мобільності – можливості функціонувати зокрема у прийменникових фразах (РР). Це свідчить про 
завершеність процесу лексикалізації структури [Pronoun personal + self]. В усіх періодах історії 
англійської мови особовому займеннику властива здатність функціонувати в PP, проте прикладів 
постприйменникового інтенсифікатора self не засвідчено. У поемі "Беовульф" із трьох зафіксованих 
випадків поєднання [Pronoun personal + self] жодне не функціонує в РР. У середньоанглійському періоді 
реєструємо регулярні приклади використання складного зворотного займенника як конституента РР. В 
"Кентерберійських оповіданнях" Дж. Чосера [Pronoun personal + self] вжито у РР у 53 випадках із 218, а у 
"Видінні Петра-орача" В. Ленгленда – у 53 із 179. 

У середньоанглійській мові відбулося розширення семантичного наповнення нового складного 
зворотного займенника в інтенсифікаційній функції. Окрім смислового підсилення NP інтенсифікатор 
набуває нових відтінків значення у складі VP – ексклюзивності та інклюзивності (прикл. 12, 13 відповідно). 

(12) Now chese yourselven, wheither that yow liketh (Cant. Tales, 88: 1227). 
 Now decide yourselves/alone whether you like it. 
(13) cristes loore…/He taughte, but first he folwed it hymselve (Cant. Tales, 22: 527-528). 
 he taught Christ’s learning, but first he followed it himself/too.  
Додатковим свідченням лексикалізації новоствореної форми є також заміна інтенсифікатора self 

складним зворотним утворенням, що здатне підсилювати семантику NP або VP, оскільки тепер вся 
структура [Pronoun personal + self] як єдине ціле вважається інтенсифікаційною. 

(14) Þu seolf wurð al hisund (Brut, Caligula, 1594). 
(15) Þou Þi-seolf far hol and sunde (Brut, Ohto, 1594). 
 You yourself be healthy. 
Варто зазначити, що лексикалізація зворотного займенника за особами та числом відбувалася в 

різний час. Так, лексикалізація складного зворотного займенника у третій особі однини відбулася не 
раніше ХІІ ст., а в першій особі множини – не раніше другої половини XV ст., оскільки наприкінці XIV – 
на початку XV ст. складна форма our(e)selve (прикл. 16) все ще функціонувала поряд з підсиленим 
особовим займенником us selve / us self (прикл. 17). 

(16) Pacience and I …/ seten bi oureselve at a side borde (Piers, 13.035-6). 
 Patience and I sat alone on the side board. 
(17) if that we seyn/That we be withoute synne, we deceyve us/Selve (Cant. Tales, 237: 348-350). 
 if we say that we are without sins, we deceive ourselves. 
На наш погляд, форма першої особи множини зворотного займенника our(e)selve була створена за 

аналогією з формою другої особи множини, оскільки ранньосередньоанглійські форми є послідовністю 
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особового займенника в називному або об’єктному відмінках та інтенсифікатора self: we selfe, us selfum. 
Перші випадки вживання присвійного займенника з інтенсифікатором для позначення зворотності дії 
реєструємо в мові пізньосередньоанглійського періоду, коли форма другої особи множини була вже 
закріпленою в мові. 

Висновки. На початку середньоанглійського періоду у рефлексивних конструкціях у постпозиції до 
перехідного дієслова міг вживатися як особовий займенник, так і зворотна структура [Pronoun Personal + 
self]. При цьому особові займенники використовувалися переважно в конструкціях з неперехідними 
дієсловами руху та спокою. До кінця середньоанглійського періоду кількість дієслів у таких 
конструкціях поступово зменшується. Таким чином, збільшується функціональне навантаження 
зворотної структури [Pronoun Personal + self]. 

Процес граматикалізації інтенсифікатора self, який відбувався упродовж середньоанглійського 
періоду спричинв наслідки на фонетичному, семантичному, морфолого-синтаксичному рівнях, а також 
супроводжувався субстантивацією інтенсифікатора self. Зміна частиномовної приналежності self 
спричинили неоднотипність структури зворотних займенників за особами. Граматикалізація 
інтенсифікатора self уможливила лексикалізацію структури [Pronoun personal + self]. Ця структура набула 
невластивих її конституентам семантичних та граматичних рис і до кінця середньоанглійського періоду 
витіснила особові займенники при експлікації внутрішньо направленої референції. Частота вживання 
морфологічно простого інтенсифікатора self зменшилася на користь лексикалізованих складних 
інтенсифікаторів, структура яких співпала зі структурою зворотних займенників. Лексикалізація 
зворотного займенника за особами та числом відбувалася з ХІІ по XV ст. 

Перспективами подальших досліджень є аналіз функціонування особових займенників рефлексивно в 
сучасній англійській мові, розгляд функціонально-стилістичних особливостей використання зворотних 
займенників, а також діалектних особливостей структури зворотних займенників. 
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Гирин О. В. Возвратные анафоры и интенсификаторы в среднеанглийском языке: 
грамматикализация и лексикализация. 

В статье рассматривается развитие структуры возвратных местоимений в среднеанглийском языке. 
Утверждается, что в начале среднеанглийского периода прилагательное self/sylf было 

субстантивировано. Этот процесс сопровождался его грамматикализацией. Оба процесса 
предшествовали лексикализации структуры [Pronoun personal + self]. Эта лексикализированная 

структура вытеснила личные местоимения с возвратных конструкций, а также морфологически 
простой интенсификатор с интенсифицирующих. 

Ключевые слова: грамматикализация, лексикализация, возвратное местоимение, возвратная анафора, 
возвратный интенсификатор. 

Hyryn O. V. Middle English Reflexive Anaphors and Intensifiers: Grammaticalization and Lexicalization. 

OE sequence of a personal pronoun and the intensifying adjective self/sylf was the source of ME reflexive 
pronouns and intensifiers. At the turn of OE and ME periods self/sylf underwent drastic changes which began 
with its semantic weakening and categorial reinterpretation (substantivation). This lead to the difference in 

reflexive pronouns form in present-day English depending on the person (personal pronoun+self in the 1st and 
2nd person and possessive pronoun+self in the 3rd one). Substantivation on the OE adj. self/sylf in ME was one 

of its grammaticalization markers. The latter process can be seen on the phonetic, semantic and morpho-
syntactic levels in ME. Grammaticalization of self enabled and was followed by the lexicalization of the 

[Pronoun personal + self] construction. The lexicalized construction replaced personal pronouns in reflexive 
constructions and morphologically simple intensifier self in intensifying constructions. Lexicalization of the 
reflexive pronoun depending on the person and number of the pronoun was taking place in the central ME 

dialects (and later in the London dialect) in the 12th-15th centuries. ME texts of different dialects are indicative 
of the south-north direction of reflexive pronouns structure development and usualization. The chronological 

gap between these two groups of dialects concerning the development of reflexive pronouns is about 2 centuries. 
The texts of Northern and Eastern dialects of the turn of the 13th and 14th centuries demonstrate the features 

which appeared in the London dialect only in the 1st half of the 15th century. On the contrary, the texts of South-
Western dialects in the 13th display the features of expressing reflexivity and reflexive intensification similar to 

those of the late OE period. 

Key words: grammaticalization, lexicalization, reflexive pronoun, reflexive anaphor, reflexive intensifier. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ-НАЙМЕНУВАННЯМ ГРОШІ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У даній статті розглянуто фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній 
англійській мові на матеріалі лексикографічних джерел. З метою обґрунтування класифікаційних 

особливостей даних фразеологізмів здійснено розподіл фразеологічних одиниць з компонентом гроші за 
тематичним принципом та семантико-граматичними класами: процесуальні, предметні та означальні. 

Виокремлено три найчисленніші фразеотематичні групи фразеологізмів з компонентом гроші з 
відповідними фразеотематичними підгрупами. В основу тематичного розподілу покладено 

ідеографічно-семантичну класифікацію фразеологічних одиниць. Зясовано, що найчисленнішим класом у 
тематичній групі "Людина" є процесуальні та означальні фразеологізми, а найбільшу кількість 

предметних фразеологізмів складає тематична група "Економіка". 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, тематична класифікація, ідеографічно-семантична 
класифікація, семантико-граматичний клас, фразеотематична група. 

Постановка проблеми. Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, і кожен 
аспект його дослідження, безумовно, заслуговує на належну увагу. Для проникнення в сутність цього 
мовного феномена необхідний комплексний, багатосторонній підхід, який враховував би дані різних 
лінгвістичних дисциплін: адже фразеологічні одиниці (фраземи) становлять багатоаспектні й навіть 
багаторівневі утворення, особливості устрою та функціонування яких, семантика, компонентний склад, 
морфологічні та синтаксичні властивості визначаються взаємодією цілої низки чинників, пов’язаних із 
різними структурними рівнями мови, а сама лексико-фразеологічна підсистема загалом має проміжний, 
перехідний характер, розташовуючись між лексикою та синтаксисом. 

Особливий інтерес становить вивчення фразеологічних одиниць саме з компонентом-найменуванням 
гроші: адже, по-перше, вони не були ще об’єктом лінгвістичних досліджень, і, по-друге, найменування 
гроші й усього, що з ними пов’язане, належить до ключових лінгвокультурних концептів. Цим, у свою 
чергу, пояснюється їхній значний потенціал та їхня потенційна смислова зарядженість, яка знаходить 
своє вираження, зокрема, у вторинному вживанні, серед іншого, у складі ідіоматичних фразем. 

Отже, актуальність дослідження зумовлена необхідністю висвітлити семантичні та лінгвокультурні 
особливості фразеологічних одиниць з компонентом-найменуванням гроші. 

Аналіз досліджень та публікацій. Хоча фразеологія як наука виникла на початку ХХ століття, на 
сьогоднішній день нез’ясованими залишаються низка питань: про статус фразеології, її основоположників 
та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність 
остаточного терміну фразеологічної одиниці (далі ФО) та предмету фразеології. Нез’ясованою залишається 
теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках 
продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних мовознавців. Розробкою питань теорії 
фразеології займалися Л. Г. Авксентьєв, В. Л. Архангельський, В. В. Виноградов, В. Г. Гак, М. Т. Демський, 
В. П. Жуков, В. М. Мокієнко, О. М. Мелерович, Л. Г. Скрипник. Такі лінгвісти, як А. І. Альохіна, 
Н. М. Амосова, О. В. Кунін, О. І. Смирницький досліджували фразеологію англійської мови. Серед 
західних мовознавців варто відзначити Ш. Баллі та Л. П. Сміта. 

З 80-х років ХХ століття у лінгвістиці значно посилюється увага до тематичного опису фразеологічного 
складу мови. Так, в ідеографічному напрямі працюють вітчизняні вчені: М. Аліференко, М. Демський, 
А. Івченко, Ю. Прадід, В. Ужченко. Ідеографічна класифікація ФО, тобто класифікація фразеологізмів за 
тематичним принципом, репрезентує у фразеології погляд "від носія мови". Ідеографічна класифікація, на 
думку Ю. Прадіда, має підпорядковуватися екстралінгвістичному членуванню світу і будуватися на 
поняттєво-логічних принципах, ґрунтуватися на наявності у всіх членів певної мікро- чи макросистеми 
спільної семантичної ознаки, яка є для цієї системи інтегрувальною [1: 12]. Отже, ідеографічний опис 
відображає цілісний, глобальний образ світу, що формується внаслідок синтезу результатів пізнавальних та 
оцінних процесів, тобто картину світу, властиву певній мовній спільноті, або її частину [2]. Аналіз 
лінгвістичної літератури надав можливість з’ясувати, що об’єктом дослідження багатьох науковців є ФО з 
компонентом кольору, частин тіла людини, води, їжі, власним імям. Однак, досліджень ФО з компонентом-
найменуванням гроші в сучасній англійській мові є недостатньо. 

Мета статті – проаналізувати тематичні та семантичні характеристики ФО з компонентом-
найменуванням гроші в сучасній англійській мові. 
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Матеріал дослідження склала вибірка ФО, які містять компонент гроші, дібрана з фразеологічних 
словників англійської мови [3-5].  

Викладення основного матеріалу. Аналіз семантики фразеологічних одиниць, що концептуалізують 
поняття "гроші", а саме: фразеологічних одиниць із ключовим словом (лексичним компонентом) гроші, 
фразеологізмів, у лексико-семантичній структурі яких є найменування грошових одиниць або їхніх 
номіналів, а також фразеологізмів, у яких сема "гроші" представлена імпліцитно, дозволив з’ясувати, що 
численний і семантично різноманітний клас у сучасній англійській мові становлять фразеологізми з 
компонентом-найменуванням гроші.  

Найбільш поширеною класифікацією ФО є тематична, у рамках якої виокремлюються групи 
фразеологізмів за семним складом значень.  

Аналіз лексикографічних джерел (тематичних словників) та екстралінгвістичної літератури надав 
можливість здійснити тематичну класифікацію фразеологізмів з компонентом-найменуванням гроші, у 
рамках якої виокремлюються групи фразеологізмів за семним складом значень. Всі ФО з теми 
дослідження було розподілено на три фразеотематичні групи: Людина, Економіка, Різне. Виокремлені 
тематичні групи, у свою чергу, підрозділяються на тематичні підгрупи. Так, наприклад, у тематичній 
групі "Людина" було визначено такі фразеотематичні підгрупи: багатство/заможність, витрати, 
вираження почуттів (впевненість, незгода, щастя, незадоволення/страждання), власні погляди, 
бідність/нестача грошей, ставлення до грошей, характеристика людини. У групі "Економіка" 
виокремлено наступні тематичні підгрупи: валюта, гроші, банківські операції.  

Зазначимо, що в основу тематичної класифікації було покладено семантичну класифікацію 
А. М. Чепасової. Згідно цієї класифікації всі ФО розподіляються за сьома семантико-граматичними 
класами: процесуальні ФО, якісно-обставинні, предметні, означальні (або атрибутивно-предикативні), 
граматичні, модальні та кількісні ФО [6]. У нашому дослідженні ФО з компонентом-найменуванням 
гроші було розподілено за трьома класами: процесуальні, предметні та означальні. У подальшому для 
більш детального опису фразеологізми з компонентом-найменуванням гроші кожного класу будуть 
розглядатися згідно з тематичними групами та їх підгрупами. 

У ході нашого дослідження з’ясувалося, що найчисленнішим класом у тематичній групі "Людина" є 
процесуальні ФО. За визначенням А. М. Чепасової, це фразеологізми, які означають будь-які дії, стани, 
зміни як процес. Тобто процесуальність – їх загальна семантична властивість [6]. 

Так, у тематичній підгрупі багатство/заможність фіксуємо, зокрема, процесуальні фразеологізми з 
такими значеннями: заробляти гроші (make money hand over fist – заробляти багато грошей за короткий 
час; bring an amount of money in – заробляти, приваблювати гроші; money doesn’t grow on trees – грошей 
на дорозі не назбираєш); наживатися (coin/mint money – швидко багатіти, наживатися; there is money in it 
– на цьому можна заробити; money begets (breeds, draws, makes) money – гроші йдуть до грошей; money is 
the sinews of war – війна живиться грішми); мати гроші/багато грошей (be in the money (in pocket, in cash) 
– при грошах; one is rolling in money; have money to burn; be flush with money; be made of money; wallow in 
money; sink of (with) money – грошей кури не клюють); використовувати гроші (money makes the mare go; 
money talks – з грошима багато чого можна зробити; it takes money to make money – щоб заробити гроші 
потрібно спочатку вкласти їх в якусь справу [3]); заощаджувати гроші (money likes to be counted – гроші 
люблять рахунок; save money up (for something) – економити гроші для того, щоб щось купити; stretch 
one's money and make one's money stretch – економити, щоб гроші протрималися довше; a penny saved is a 
penny earned – економія грошей шляхом їх збереження – це також спосіб заробляння грошей шляхом 
праці; pinch pennies – бути обережним з грошима, бути ощадливим); легкі гроші (money for jam; money for 
old rope – гроші, отримані задарма; found money – гроші, які потрапили до когось настільки легко, що 
можна сказати, що хтось знайшов їх випадково; come into (some) money and come into a (small) fortune; 
pennies from heaven – несподівано отримати гроші, особливо шляхом успадкування; money from home – 
1. легко отримані гроші; 2. щось, що так само довгоочікуване, як гроші з дому); бути успішним (have a 
good run for your money – мати великий період успіху та насолоди) [4].  

Тематична підгрупа витрати представлена процесуальними фразеологізмами з такими значеннями: 
бездумно витрачати гроші (make the money fly; throw (fling) one’s money away (right and left); throw money 
down the drain; play ducks and drakes with money; spent money like water; spent money like it was going out of 
fashion; throw money around; throw money at something – сипати грішми; throw good money after bad; have 
more money than sense – кидати гроші на вітер; money burns a hole in someone’s pocket – хтось витрачає 
стільки грошей, скільки можливо; money is no object – сума не має значення; in for a penny, in for a pound 
– за будь-яку ціну [5]); гроші, витрачені дарма (you can kiss your money good-bye; you can whistle for your 
money; someone’s money went west – витрачені гроші пропали марно; be bad money – бути невигідним); 
швидко витрачати гроші (lose/spend money hand over fist – втрачати/витрачати великі гроші за короткий 
час); гроші, витрачені недарма (money spent on the brain is never spent in vain – гроші, витрачені на освіту 
ніколи не пропадуть; get your money’s worth – виправдати свої витрати; be good money – бути вигідним); 
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грати на гроші (play for money – грати на гроші; put money on something – ризикувати грошима за 
результати на перегонах чи змаганні; buy money – робити найвищу ставку на фаворита (на перегонах). 

Тематична підгрупа вираження почуттів охоплює фразеологізми зі значеннями: впевненість (the 
smart money is on something – коли ті, що найкраще проінформовані думають, що якась подія може 
трапитися; see the colour of someone’s money – мати доказ, що хтось може заплатити; be dollars to 
doughnuts that – бути впевненим; bet your bottom dollar – коли ти впевнений, що хтось щось зробить, чи 
щось трапиться); незгода (no money would buy it – ні за які гроші); незадоволення/страждання 
(get/take/demand etc. your pound of flesh – отримати всі гроші, які хтось вам завинив, навіть, якщо це 
змушує їх страждати, а вам вони не потрібні; fork some money out (for something) – платити за щось, 
можливо неохоче). 

У тематичній підгрупі власні погляди фіксуємо фразеологізми зі значеннями: мати думку/сенс (be 
right on the money – мати правильну думку, або робити чи говорити правильні речі; put in one’s two cents 
(worth) – додати власний коментарій, думку до дискусії; no more than nine pence in the shilling; not the full 
shilling – не мати сенсу ні на грам).  

Тематична підгрупа бідність/нестача грошей представлена, зокрема, процесуальними 
фразеологізмами з такою семантикою: бідність (not have a penny to bless yourself with – бути повністю 
збіднілим); недостатньо коштів (be short of money (cash; be out of cash; hard up) – не при грошах; not made 
of money; pressed for money (for cash); pushed for cash (for money) – (у когось) мало грошей; live on an 
amount of money – жити, виживати на певну суму грошей; strapped for cash – мати мало або не мати 
взагалі грошей у користуванні; (not) have two pennies/cents to rub together – мати небагато грошей [4]). 

У тематичній підгрупі ставлення до грошей наявні, зокрема, фразеологізми з такими значеннями: 
позитивне (money has no smell – гроші не пахнуть; money makes the mаn – гроші роблять людину; money 
makes the world go round – гроші змушують світ вертітися; every penny counts – гроші – це потрібна річ, 
навіть мала сума має значення); негативне (money often unmakes the men who make it – гроші часто 
гублять тих, хто їх наживає; a friend at court is better than a penny in purse – впливовий друг дорожчий за 
гроші; не май 100 рублів, а май 100 друзів; lend your money and lose your friend – якщо хочеш втратити 
друга, то позич йому гроші. 

У тематичній підгрупі на позначення характеристик людини процесуальних ФО немає. 
Розглянемо наступну тематичну групу "Економіка" з процесуальними фразеологізмами з 

компонентом-найменуванням гроші. Аналіз лексикографічних джерел дозволив з’ясувати, що дослідні 
ФО представлені тільки в тематичній підгрупі валюта, в якій фіксуємо фразеологізми зі значенням обмін 
грошей (cash in (something) or cash (something) in – обмінювати купони на гроші; cash in your chips – 
обмінювати або продавати щось, щоб отримати гроші). 

У тематичній групі "Різне" процесуальних фразеологізмів з компонентом-найменуванням гроші виявилось 
також багато у кількісному відношенні, а саме: marry for money – одружитися на грошах; you pays your money 
and you takes your choice – покладатися на удачу; take the money and run – прийміть те, що пропонується перед 
тим, як ситуація погіршиться; put one’s money on a scratched horse – прорахуватися; to coin a phrase – 1. 
іронічно, коли говориш банальну фразу чи кліше; 2. коли представляють новий вираз або варіант знайомої 
фрази; the penny drops – хтось нарешті розуміє щось; penny – wise and pound – foolish – звертай увагу на 
дрібниці, а не на основне; hit the books and pound the books – дуже важко навчатися; pound one’s ear – спати; 
take the King’s (Queen’s) shilling –вступити на військову службу. 

Таким чином, процесуальні фразеологізми з компонентом-найменуванням гроші – найчисельніший 
семантико-граматичний клас у тематичних групах "Людина" і "Різне". Це пояснюється тим, що дієслово 
і, відповідно, процесуальність – одна з головних граматичних категорій англійської мови, що знаходить 
своє відображення і у фразеології. 

Наступним кроком у створенні тематичної класифікації є розгляд семантико-граматичного класу 
предметних ФО. А. М. Чепасова визначає предметні фразеологізми як ФО, які означають предмет у 
широкому значенні цього слова, також вони можуть бути позначенням людини або групи людей [6]. У 
кількісному відношенні предметні фразеологізми – це друга за чисельністю група серед фразеологізмів, 
що досліджуються. 

Так, найбільшу кількість предметних фразеологізмів з компонентом гроші знаходимо у тематичній 
групі "Економіка". Розглянемо дану групу з відповідними їй підгрупами з прикладами. У тематичній 
підгрупі валюта фіксуємо предметні фразеологізми з такими значеннями: паперові гроші (folding money 
– паперові банкноти; soft money – паперові гроші, банкноти); металеві гроші (hard money – металеві 
гроші, монети; taken money – грошові знаки, розмінна монета; cold hard cash – готівка, монети, або 
банкноти); готівка (ready money; money in hand; spending money – готівка). 

Тематична підгрупа гроші представлена, зокрема, фразеологізмами зі значеннями: фальшиві гроші 
(funny money – фальшиві (нечесно зароблені) гроші; laundered money – відмиті гроші; black money – 
незаконно зароблені гроші, які не пред’явлені для оподаткування; hot money – "гарячі" гроші); 
інфляція/девальвація (a run on the dollar/pound – коли багато людей продає долари і їх цінність падає; 
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monopoly money – гроші, які мають малу цінність, або взагалі її не мають, тобто не катуються); власні 
кошти (seed money – гроші, які використовуються, щоб почати бізнес чи іншу справу (початковий 
капітал); різне (conscience money – сума податку на прибуток, яка анонімно присилається на ім’я міністра 
фінансів платником, який спочатку ухилявся від її виплати; dirty money – підвищена зарплата робітників, 
які виконують неприйнятну, чорну роботу). 

У тематичній підгрупі банківські операції наявні предметні фразеологізми з такими значеннями: 
кредитування (caution money – грошова застава); операції з фізичними та юридичними особами (money 
order – грошовий переказ; smart money – компенсація). 

У тематичній групі "Людина" предметні фразеологізми з компонентом гроші знаходимо у підгрупах 
багатство/заможність, бідність/нестача грошей, ставлення до грошей, вираження почуттів, власні погляди. 
Так, у тематичній підгрупі багатство/заможність фіксуємо, зокрема, предметні фразеологізми з такими 
значеннями: заробляти гроші (the smart money – люди, які знають, як заробляти гроші; one’s (butter and) egg 
money – гроші, які заробляє сільська жінка); мати гроші/багато грошей (heaps (pots, piles) of money – великі 
гроші); легкі гроші (money for jam; money for old rope – гроші, отримані задарма; found money – гроші, які 
потрапили до когось настільки легко, що можна сказати, що хтось знайшов їх випадково; money from home 
– 1. легко отримані гроші; 2. щось, що так само довгоочікуване, як гроші з дому). 

Тематична підгрупа бідність/нестача грошей представлена, зокрема, предметними фразеологізмами 
з семантикою бідність та недостатність коштів: bottom dollar – чийсь останній долар, остання копійка; not 
a penny – використовується, щоб підкреслити, що хтось не має грошей, або щось не коштує і цента; red 
cent – мала сума грошей. 

У тематичній підгрупі ставлення до грошей наявні, зокрема, фразеологізми зі значенням 
позитивного ставлення до грошей: almighty dollar – гроші – важливіші за будь-що, money is power – гроші 
– сила; та негативного: money is the root of all evil – гроші – корінь зла. 

У тематичній підгрупі вираження почуттів можна виокремити предметні фразеологізми зі 
значеннями: впевненість – my money’s on somebody – ви думаєте, що хтось виграє змагання; незгода – not 
for the world; not for all the money in the world; not for love or money – ні за які гроші. 

Тематична підгрупа власні погляди представлена наступними предметними фразеологізмами: for my 
money – на мою думку; penny for one’s thoughts – прохання, щоб хтось висловив свої думки. 

У складі тематичної групи "Різне" фіксуємо невелику кількість предметних фразеологізмів з 
компонентом-найменуванням гроші: even money – однакові шанси на успіх і невдачу; hush money – хабар; 
a pound to a penny – дуже схоже; the other/opposite side of the coin – інша сторона медалі, справи. 

Отже, здійснивши аналіз предметних ФО, можна зробити висновок, що вони найбільш яскраво й 
образно надають характеристики особам, предметам та явищам дійсності. 

Наступний семантико-граматичний клас, що розглядається у нашій тематичній класифікації – 
означальний. Згідно класифікації А. М. Чепасової, це ФО, які здатні позначати ознаку, властивість, 
становище людини або предмету. Так, у складі тематичної групи "Людина" у підгрупі вираження 
почуттів можна виокремити означальні фразеологізми з наступними значеннями: щастя (look/feel like a 
million dollars/bucks – виглядати дуже привабливо, почуватися щасливим і здоровим); 
незадоволення/страждання (turn up like a bad penny – коли хтось, хто вам не подобається, з’являється в 
самий неслушний момент. 

Тематична підгрупа характеристика людини представлена означальними фразеологізмами з такими 
значеннями: негативна характеристика (as phony as a three-dollar bill – підроблений, не справжній); 
позитивна (as sound as a dollar – надійний). 

У тематичних групах "Економіка" і "Різне" жодної означальної ФО з компонентом-найменуванням 
гроші не знайдено. 

Таким чином, варто зазначити, що незважаючи на невелику кількість ФО даної групи, до складу 
кожної з них входить прийменник "like" або "as … as", що свідчить про продуктивність даних 
конструкцій в англійській мові.  

Отже, з усіх тематичних груп, що представлені у класифікації, з найбільшою кількістю 
фразеологізмів з компонентом-найменуванням гроші є група "Людина", а з найменшою – "Економіка", 
оскільки, по-перше, всі процеси, що відбуваються з грошима здійснює людина, а, по-друге, саме гроші є 
продуктом життєдіяльності людини. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у здійсненні 
порівняльного аналізу функціонування ФО з компонентом-найменуванням гроші в англійській та 
українській мовах.  
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Григорьева Т. Ю. Фразеологические единицы с компонентом-наименованием деньги в современном 
английском языке. 

В данной статье рассмотрены фразеологизмы с компонентом-наименованием деньги в современном 
английском языке на основе лексикографических источников. С целью обоснования 

классификационных особенностей исследуемых фразеологических единиц составлена их 
тематическая классификация по семантико-грамматическим классам. Выделены три 

фразеотематические группы с соответствующими фразеотематическими подгруппами. В основу 
тематического распределения положена идеографически-семантическая классификация. Выяснено, 

что тематическая группа "Человек" насчитывает самый большой класс процессуальных и 
призначных фразеологизмов, а наибольшее количество предметных фразеологизмов сосредоточено в 

тематической группе "Экономика". 

Ключевые слова: фразеологическая единица, тематическая классификация, семантико-грамматический 
класс, фразеотематическая группа. 

Grygorieva T. Yu. Phraseological Units with Lexemes of Money Semantics in the Modern English Language. 

The article deals with English phraseological units with lexemes of money semantics on the basis of lexico-
graphical resources. In order to prove the classification peculiarities of the studied idioms the thematic 

classification according to semantic-grammatical classes has been created. There have been singled out the 
biggest three phraseothematic groups with the corresponding phraseothematic subgroups. It has been defined 

that the thematic group "A Human being" comprises the most numerous class of process and attributive idioms, 
and the thematic group "Economics" includes the biggest number of object phraseological units. 

Key words: phraseological unit, thematic classification, semantic-grammatical class, phraseothematic group. 
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КАРНАВАЛІЗАЦІЯ ЯК ПАРАДОКС У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статті розглянуто особливості актуалізації художнього парадокса на культурологічному рівні у 
літературі середньовіччя, зокрема, окреслено парадоксотворчу роль карнавалу як 

культурноспецифічного явища цієї епохи. Співіснуванню і взаємопроникненню християнського та 
фарсового, народного пластів у культурі зазначеного періоду надається визначальна роль у руйнуванні 
середньовічного літературного канону. Саме з такої позиції здійснено спробу проаналізувати церковну 

драму і творчість вагантів. Деміфізація християнського міфу, включення карнавальних елементів у 
літургічні й напівлітургічні п’єси сприяли зближенню народного театру й театру церковного, а 

подальша критика догматизму і схоластики середньовіччя у творчості вагантів, Франсуа Війона й 
Еразма Роттердамського слугувала рушійною силою подальшої секуляризації суспільства. 

Ключові слова: парадокс, середньовічна література, карнавал, літургічна драма,  
напівлітургічна драма, містерія, фарс, поезія вагантів. 

Художній парадокс у найширшому розумінні являє собою проекцію парадоксального 
світосприйняття автора на площину художнього твору. Інакше кажучи, він постає як відтворення 
суб’єктивних уявлень автора про час і світ, у яких він живе, а точніше – як відтворення системи 
філософських, етичних, естетичних і релігійних цінностей цього часопростору в навмисне "проблемних", 
очужених, парадоксальних формах. Таким чином, сприйняття й осмислення художником оточуючого 
світу як парадоксального накладає специфічний відбиток на його творчість і веде до парадоксалізації 
художнього методу, що, в свою чергу, призводить до появи відповідних типів художнього парадоксу на 
окремих рівнях художнього твору або до його парадоксальності на рівні метаконтексту. Сприйняття 
предмету зображення як парадоксального стає особливо гострим у перехідні епохи, періоди переоцінки 
цінностей, відмирання застарілих і становлення нових світоглядних систем. Варто зазначити, що 
парадокс не зникає з мистецтва (і літератури зокрема) й у будь-який інший час, проте саме в періоди 
епістемологічного неспокою він набуває особливої сили, беручи активну участь у руйнуванні "докси" 
попередньої епохи й становленні нової. 

Парадоксальність середньовічної культури полягає в співіснуванні просякнутого християнством 
"високого", ортодоксального та протиставленого йому неофіційного, "низового", "карнавального" 
культурних пластів [1]. Як зазначають дослідники, християнство пронизувало все буття середньовічної 
людини, через його призму вона сприймала як себе, так і навколишній світ. Церква стала не лише 
серйозною соціально-економічною силою, але й повністю заволоділа розумом середньовічної людини 
[2]. Простір, час, людина, її мікрокосм та макрокосм були нерозривно й органічно пов’язані з 
релігійними віруваннями. Віра для середньовічної людини була "постулатом, … потребою всього 
бачення світу і моральної свідомості" [3]. Водночас у середньовічній культурі постає явище карнавалу – 
своєрідного "світу догори дригом", який також посідає важливе місце в житті середньовічної людини. 
Окрім багатоденного карнавального ходу з вуличними виставами в середньовічній Європі поширеними 
були різноманітні явища на кшталт "свята дурнів", "свята віслюків", "пасхального сміху", "різдвяного 
сміху", а майже кожне церковне свято мало свій народний сміховий еквівалент. Розповсюдженими були 
"храмові свята", під час яких на майданах влаштовувались ярмарки, розваги з велетнями й карликами. 
Сміхові обряди супроводжували постановки містерій і соті, сільськогосподарські свята, побутові обряди. 
Під час таких дійств блазні пародіювали "серйозні" обрядові дійства, ніби відбиваючи їх у викривленому 
дзеркалі. Розглядаючи карнавал як питомо середньовічне культурноспецифічне явище, М. М. Бахтін 
наголошував на тому, що сміх був присутній, хоча й у зародковому стані, в різних формах церковного 
культу, який зазнав тривалого впливу як з боку античної культурної спадщини, так і з боку місцевих 
язичницьких обрядів. Але в церковних ритуалах сміх не схвалювався, а тому був витіснений у побут, що 
спричинило співіснування офіційного культу та відповідних йому суто народних обрядів та видовищ, які 
носили підкреслено пародійний, травестійний характер. Такі дійства були гротескним зниженням 
церковних обрядів і символів, перенесенням їх у матеріально-тілесну площину. Для карнавалу нормою 
були перевдягання, маскування, непристойні танці, пиятика, ненажерство та обов’язкове прославляння 
цих вад, які в онтологічному просторі карнавалу поставали як чесноти. Карнавальний сміх мав особливе 
значення для формування світосприйняття середньовічної людини, сміхові обрядові дійства "дуже різко, 
можна сказати принципово відрізнялися від серйозних офіційних – церковних і феодально-державних – 
культових форм і церемоніалів. Вони давали абсолютно відмінний, підкреслено неофіційний, 
позацерковний і позадержавний аспект світу, людини й людських відносин; вони ніби будували по 
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інший бік усього офіційного інший світ та інше життя, до яких середньовічні люди були у якійсь мірі 
причетні, в яких вони жили на протязі певних визначених строків" [1]. 

Середньовічна драматургія бере свій початок у християнській церковній традиції. Як зазначає 
С. К. Боянус, розвиток драми в усій середньовічній Європі має спільні риси: вона пишеться латинською 
мовою, тісно пов’язана з католицьким ритуалом, має інтернаціональний літургічний характер і лише 
згодом, увібравши в себе місцеві елементи, проявляє властиві кожному народу національні риси [4]. При 
створенні літургічних драм ранні автори надавали прозовому тексту Святого писання віршованої форми 
– цим обмежувався їх творчий внесок у створення драм. Але з часом автори відходять від копіювання 
біблійних сюжетів і привносять у тексти п’єс національний колорит і національну мову. Саме з 
проникненням національного елементу в літургічну драму та з виникненням так званої напівлітургічної 
драми, тобто з відходом від традиції наслідування, пов’язана парадоксалізація середньовічної драми. 
М. Л. Андрєєв зауважує, що, вирвана із системи зовнішніх зв’язків із церковним сезоном – окремим днем 
богослужіння, певною службою тощо, – літургічна драма втрачала внутрішню зв’язаність і, набувши 
закінченого сюжету, стала автономним драматичний дійством. Парадоксалізація літургічної драми 
проявляється, як правило, в заниженні піднесених образів і мотивів Святого Писання та привнесенні в 
нього побутових елементів, у співіснуванні чудесного і божественного з земним і низьким, у посиленні 
фольклорного елементу тощо. Вже в ранніх напівлітургічних драмах у латинський текст проникає 
народна мова [5]. Прикладом такого "онароднення" літургічної драми може слугувати дійство 
"Наречений", яке написане латинською та французькою мовами: 

"Fatue 
Nos virgins que ad vos venimus 
negligenter oleum fudimus: 
ad vos orare, sosores, cupimus, 
ut ad illas quibus nos credimus 
dolentas, chaitivas, trop i avem dormit!" [6]. 
Драма присвячена євангельскому сюжету про п’ять розумних і п’ять нерозумних жінок, які чекають 

на нареченого. Головними дійовими особами є наречений, десять молодих жінок, архангел Гавриїл та 
хор, з якими співіснують реальна побутова постать продавця масла і навіть богохульний елемент – 
демони, що відправляють нерозумних жінок до пекла. Зниження високого релігійного плану в 
середньовічній драмі і, як наслідок, її парадоксалізація продовжуються в містеріях. 

У середньовічних містеріях посилюється народний характер драматичного дійства, який, попри їх 
релігійний характер, наближує ці твори до світської драми. Містерії дійшли до нашого часу в вигляді 
чотирьох циклів п’єс – Йоркського списку, циклу Таунлі, Честерської збірки та циклу з Ковентрі. 
Типовими рисами містерій можна назвати їхній повчальний характер і головну тему – суперечку між 
Богом та Дияволом за людську душу. Але художні засоби, які використовуються для реалізації релігійно-
проповідницьких цілей у містеріях, зазнають значного впливу з боку народного театру, фольклору, 
вагантського пародіювання, адже тут усе відчутніше проступають сміхові елементи, грубість, 
вульгарність. Деякі містерії сповнені конкретних деталей повсякденного життя: так, вечеря пастухів 
складається з баранячої голови, елю, пудингу, кислого молока, сира, масла, часнику й цибулі. Народно-
побутовий колорит окремих дійових осіб співіснує з піднесено-релігійним змістом драм. По дорозі до 
місця народження Ісуса пастухи обговорюють нагальні побутові питання – погану погоду й сімейні 
негаразди. Старий пастух скаржиться на свою дружину і застерігає молодь від одруження: 

"Bot yong men of wowyng / for god that you boght, 
Be well war of wedyng / and thynk in youre thoght, 
"[had I wyst"] is a thyng / it seruys of noght; 
Mekyll styll mowrnyng / has wedyng home broght, 
And grefys; 
With many a sharp showre, 
Ffor thou may cach in an owre 
That shall [savour] fulle sowre 
As long as thou lyffys" [7]. 
Вони приносять у дарунок новонародженому Христу ті скарби, які складають їхнє власне багатство – 

пряжку з дзвоником, горіхи на мотузці, ложку.  
Побутові та сімейні сцени присутні майже в кожній англійській та французькій містерії. Так, у Ноя 

виникає сімейна сварка з дружиною: вона не хоче плисти з ним у ковчезі, а тому подружжя лупцює одне 
одного [8].  

Хоча XV століття прийнято вважати періодом розквіту церковної драми, на нього можна поглянути й 
з іншої точки зору. Біблійний матеріал у церковній драмі вичерпаний, а фарсовий компонент на 
противагу релігійному набуває гучного звучання, що дає підстави констатувати парадоксалізацію 
церковного театру. Два плани – високий біблійний і низький народний – поступово змішуються й 
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розчиняються один в одному, що унеможливлює подальше існування літургічної й напівлітургічної 
драми в незмінному вигляді й дає поштовх до виникнення нового, світського театру.  

Творчість вагантів, яка являє собою виразний історико-культурний парадокс середньовіччя, була 
опозиційною щодо канонізованої літературної норми середньовіччя, так званої "високої" літератури. 
Поезія вагантів увібрала в себе естетику карнавалу, особливої уваги набула тема кохання (причому не 
платонічного, а підкреслено тілесного, чуттєвого), бенкетування з його нестримним ненажерством та 
пиятикою, а також пародіювання канонічних обрядів та відповідних сакральних текстів. Ваганти 
прославляють жінок і вино, проте водночас із цим викривають і таврують суспільні вади: лицемірство, 
жадібність, користолюбство, дармоїдство й марнославство, які панують у всіх ешелонах світської та 
церковної влади. Отже, як не парадоксально це звучить, жінки, вино й розгульне життя – це лише тло 
поезії вагантів. На цьому жартівливому фоні здійснюється розробка серйозних тем – заклик до 
хрестового походу в ім’я визволення "Гроба Господнього", плач за Річардом Левовим Серцем, 
антиклерикальні заклики, які викривають моральний занепад духовенства й торгівлю церковними 
посадами, тощо. Далеким від блазнювання є, наприклад, вірш "Скажений світ".  

Як зазначає Л. Гінзбург, вагантам відкривається та правда життя, якої не вичитати з книг. Ваганти по-
своєму осмислюють цю правду, сполучаючи традицію торгових майданів з естетикою античності й 
побожністю Святого Письма. В такий спосіб, маскуючись за зовнішнім цинізмом і грубістю, вони 
роблять спробу донести ідеї любові, милосердя, справедливості й рівності [9]. 

Підґрунтям, на якому виникла поезія вагантів, були античні пам’ятки та християнська література. 
Пісні волоцюг складалися, передусім, як викривальні пародії на пророків Старого Заповіту та як 
наслідування сатириків античності. Джерелом любовної тематики для міської середньовічної лірики 
стали "Пісня Пісень" та твори Овідія. З одного боку, ці джерела дали поштовх для розвитку вченої 
панегіричної поезії на честь знатних дам, а з іншого – для поезії вагантів. Ще одним джерелом для 
творчості голіардів стала народна пісня. На межі зіткнення двох соціальних прошарків – нижчого 
духовенства, зокрема монахів, та селянства виникла література на національних мовах у результаті 
здійснення перекладів релігійних текстів на французьку, німецьку, іспанську та інші мови. Водночас 
духовенство запозичило фольклорні теми й мотиви, які були перекладені на латину [10].  

В межах цієї традиції було створено "Вечерю Кіпріана", яка стала пародійною вибіркою зі священних 
текстів усіх тілесно-знижених мотивів і образів. Середньовічна пародія немов "вивертає назовні" 
сакральне, священне та важливе. "Вечеря Кіпріана" була складена у монастирській школі з метою 
кращого запам’ятовування подій Священного Писання, але всі біблійні події зображені тут у підкреслено 
зниженому, гротескному тоні, а всі біблійні постаті перетворені на учасників спільної блазнівської учти.  

В епоху раннього середньовіччя феномен карнавального сміху сягає вищих церковних кіл, виникають 
апології сміху й "свята дурнів", що свідчить про терпиме ставлення до цієї практики. Проте згодом 
церква накладає заборону на цю традицію. Гонінням були піддані "свято дурнів", карнавальний сміх на 
масляну та інші прояви народної сміхової культури, такі як, наприклад, поезія вагантів або ж голіардів. 
Хоч яким розповсюдженим явищем була поезія вагантів, однак станом на початок XIV століття вона 
поступово припиняє своє існування. Цьому сприяли церковні репресії, поступове зменшення кількості 
мандрівних монахів і студентів, переорієнтація їх творчості на зразки класичної середньовічної 
церковної літератури, створення чернецьких орденів, які офіційно проголошували свій "жебрацький" 
статус, конкуренція з трубадурами, труверами та міннезінгерами. Латинська середньовічна поезія 
поступається світській літературі на національних мовах, для якої вона підготувала підґрунтя. І вже 
починаючи з XIV століття, в Європі формується нова світоглядна система, в межах якої світ 
розглядається не з теоцентричної, а з антропоцентричної точки зору. Паралельно з утвердженням нового 
світобачення, критиці піддаються аскетизм, схоластика й догматизм середньовіччя.  
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Зорницкая И. В. Карнавализация как парадокс в средневековой литературе. 

В статье рассмотрены особенности актуализации художественного парадокса на культурологическом 
уровне в литературе средневековья, в частности, обозначена парадоксотворческая роль карнавала как 

культурноспецифического явления этой эпохи. Демифизация христианского мифа, включение 
карнавальных элементов в литургические и полулитургические драмы способствовали сближению 

народного и церковного театра, а усугубляющаяся критика догматизма и схоластики средневековья 
послужила одной из движущих сил секуляризации общества. 

Ключевые слова: парадокс, средневековая литература, карнавал, литургическая драма, 
полулитургическая драма, мистерия, фарс, поэзия вагантов. 

Zornytska I. V. Carnival as the Paradox in the Medieval Literature. 

The article deals with the peculiarities of cultural literary paradox in medieval literature. Thus, it highlights the 
paradox-forming role of carnival as a specific cultural feature of the epoch. The decisive role in shattering of the 
medieval literary canon is ascribed to co-existence of two cultural layers – Christian and folk. Demythication of 
Christian myth, incorporation of carnival elements into liturgical and semi-liturgical plays initiated the fusion of 

church theatre and folk theatre, likewise the growing criticism of Middle Ages dogmatic and scholastic nature 
led to secularization of the society. 

Key words: paradox, medieval literature, carnival, liturgical drama, semi-liturgical drama, mystery, farce, 
vagantes poetry. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕКОНЛИВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ 
ВІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ 

У статті представлено дослідження проблеми використання технології переконливої аргументації при 
навчанні вільного спілкування студентів у процесі вивчення німецької мови. Обґрунтовано ситуативну 

доречність переконливої аргументації, що визначається як відповідність форми і змісту умовам 
комунікативної або мовленнєвої ситуації. Наведено приклади аргументативної чи риторичної ситуації, 

мовленнєві кліше переконливої аргументації для виконання аргументативних ролей співрозмовників у 
процесі персуазивного діалогу. З’ясовано прагматичні чинники: комунікативний самоконтроль, 

комунікативна адаптивність, комунікативна сумісність для системи формування вмінь та навичок 
переконливої аргументації в іншомовному спілкуванні. Автором досліджено власну систему роботи 

через інтерактивні форми, створивши алгоритм комунікативно-діяльнісного процесу технології 
переконливої аргументації. 

Ключові слова: переконлива аргументація, аргументативні ситуації, персуазивний діалог, іншомовне 
спілкування, комунікативно-діяльнісний процес. 

Розвиток сучасної комунікативної лінгвістики спрямований на дослідження закономірностей 
комунікативної діяльності, яка здійснюється на базі природної мови. Ситуації переконливої аргументації 
використовуються з метою передачі інформації чи повідомлення за допомогою знаків природної мови. 
Інформаційний обмін передбачає передачу різних змістів: денотативного, конотативного, прагматичного, 
естетичного і спонукає до певної дії у відповідь. Ця дія, на думку В. Кухаренко, може бути "зовнішнім 
учинком, мовленнєвою дією або вербально не вираженою "дією душі" тобто зміною в думках, почуттях, 
поглядах"[1: 48]. 

У ході наукового пошуку нами було з’ясовано, що у формуванні головних ідей нової теорії 
аргументативного мовлення важлива роль належить роботам К. Джонсона, Х. Перельмана, Л. Бітцера, 
К. Джонсона, В. Москвіна та інших. У процесі мовлення, користуючись архетиповими моделями, люди 
впливають одне на одного і тому будь-яке використання мови є аргументативним. 

Використання технології переконливої аргументації поєднує в собі мобільність знань студентів, 
гнучкість методу та критичність мислення. Використання технології переконливої аргументації 
стверджує новий стиль на рівні обговорень, консультацій, переговорів, договорів, відіграючи також 
велику роль в усіх сферах духовного буття та суспільно-виробничій галузі. Проте методика навчання 
використання технології переконливої аргументації при навчанні вільного спілкування іноземною мовою 
залишається в колі дослідження актуальною і розроблена недостатньо. Зважаючи на вищезазначене, 
мета статті – дослідження проблеми використання технології переконливої аргументації при навчанні 
вільного спілкування студентів у процесі вивчення німецької мови.  

Вивчення іноземної мови відбувається у комунікативно-діяльнісному процесі через використання 
ситуацій переконливої аргументації, які можна розглядати як когнітивну універсалію, оскільки 
іншомовне спілкування створюється на базі універсальних комунікативно значущих семантичних 
закономірностей. Взагалі ситуації переконливої аргументації можна представити як один із ситуативних 
типів в його просторово-часовій локалізації [1]. Мовленнєвим засобом вираження аргументативних 
доказів є текст, переважно у діалогічній формі, але монологічна форма не виключена (наприклад, стаття). 
Головною особливістю ситуацій переконливої аргументації є її евристичність, яка стосується вибору 
мовленнєвих аргументативних кліше. Тому при використанні ситуацій переконливої аргументації варто 
розвивати здібності тих, хто спілкується, до рівня евристичності, до вміння здійснювати стратегію й 
тактику своєї мовленнєвої і риторичної поведінки. 

У комунікативно-діяльнісному процесі ситуації переконливої аргументації передбачають контекст, 
що знаходиться за межами дії логіки. Деякі вчені вважають, що аргументаційне мовлення має подвійну 
природу: його структура – логічна, а зміст і контекст – область риторичної компетенції [2]. У процесі 
використання ситуацій переконливої аргументації відбувається обробка інформації свідомістю людини, а 
саме взаємодія систем сприйняття, репрезентації і продукування інформації. Дотримуючись наукових 
позицій О. Селіванової, Х. Грайса, В. Дем’янкова зазначимо, що ситуаціям переконливої аргументації 
притаманна комунікативна кооперація, яка характеризується узгодженістю намірів, ефективністю 
спілкування, комунікативним статусом. Головним постулатом комунікативної кооперації є положення 
Х. Грайса : "Твій комунікативний внесок повинен бути таким, якого потребує спільно поставлена мета 
спілкування"[2: 604]. 
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Необхідно зазначити, що аргументація [лат. аrguo, показую, доводжу, виясняю], за визначенням групи 
голландських учених Амстердамської школи, являє собою вид словесної і соціальної діяльності, завданням 
якої є "збільшення або зменшення прийняття спірної точки зору для співрозмовників засобами приведення 
ряду взаємопов’язаних доказів, спрямованих на доведення або спростування цієї точки зору перед 
раціональним арбітром". Австралійський філософ Чарльз Леонард Хемблін визначає аргументацію як любу 
мовленнєву або немовленнєву дію, яка "виконується однією людиною для переконання іншої" [3: 9]. 

Вивчення теоретичних основ проблеми дозволяє виявити ситуативну доречність переконливої 
аргументації, що визначається як відповідність форми і змісту умовам комунікативної або мовленнєвої 
ситуації. Мовленнєва ситуація, за визначенням польського мовознавця Є. Куриловича, який запропонував 
даний термін, визначається координатами "hic – ego – nunc", що в перекладі з латині "тут – я – зараз" [3: 16]. 
В античних риториках поняття ситуативної доречності виражалося латинськими термінами occasion 
"зручний випадок" і tempus special "підходящий момент", "пригожий момент", що означало відповідність 
мовлення або висловлювання ідеї окремим обставинам: місцю і слушному випадку. 

У ситуаціях переконливої аргументації мистецтво переконання є ситуативно (конситуативно або 
контекстуально) орієнтовним, тому види прийомів, які використовуються для впливу на опонента, 
визначаються залежно від конкретної аргументативної чи риторичної ситуації. На думку Ллойда Битцера, 
який детально проаналізував дане поняття, складовими компонентами або параметрами таких ситуацій є:  

- необхідність вирішення визначеної проблеми (exigence); 
- склад і характер аудиторії, а саме: навіювання, сприйняття, готовність поміняти свої погляди; 
- обставинні обмеження (constraints) – особи, події, об’єкти і зв’язки, які задіяні в даній ситуації і 

здатні вплинути на неї [2: 11]. 
Суб’єктами або аргументативними ролями так званого персуазивного діалогу (англ. рersuasion 

dialogue, від persuade переконувати) – спір полеміка, дискусія, дебати – вважаються два учасники: 
1) пропонент, протагоніст або ініціатор – особа, що доводить і відстоює даний тезис; 2) опонент, 
респондент, антатагоніст або резистор (англ. resist чинити опір) – особа, що намагається даний тезис 
опротестувати [2: 13]. Ці два суб’єкти можуть бути названими облігаторними, тобто обов’язковими 
учасниками такого діалогу. Надзвичайно важливим фактом персуазивного діалогу являється і наявність 
третіх осіб – факультативних учасників, слухачів "свідків" дискусії.  

Потрібно підкреслити ніким ще не зазначеного факту, що термін аудиторія неоднозначний. 
Розрізняють наступні три ролі, які в риторичній ситуації може відіграти аудиторія: 1) адресат мовлення; 
2) свідок дискусії чи спору між пропонентом і опонентом; 3) опонентом – у випадку незгоди з 
адресантом – агітатором, лектором, викладачем, або з одним із учасників персуазивного діалогу. У 
випадку загальної незгоди аудиторія може перетворитися в колективного опонента. 

Отже, при використанні технології переконливої аргументації мовленнєві дії (слова, вирази, 
відповідні теми, а також наведені докази) повинні бути доречними по відношенню:  

1) до обставин: місце і час, наприклад, 
Ich muss dich bitten, dich kurz zu fassen. 
Die Zeit ist begrenzt, deshalb sollten wir nun auch die anderen noch zu wort kommen lassen. 
Bleibe bitte sachlich. 
Bitte, bleibe in dieser Sache objektiv. 
Ich bitte dich, persönliche Angriffe zu unterlassen. 
2) до осіб, адресату мовлення (в тому числі опоненту), наприклад, 
Wenn wir uns rein auf die Sachlage stützen, dann sehen wir … 
Persönliche Angriffe bringen uns nicht weiter. 
So unvereinbar sind die beiden Standpunkte nicht. 
Wenn wir versuchen, beide Aspekte zu berücksichtigen … 
Versuchen wir uns von diesem Punkt zu lösen und beachten wir auch … 
Використання технології переконливої аргументації при навчанні іншомовного спілкування дали змогу 

створити власну систему роботи через інтерактивні форми роботи, створивши наступний алгоритм:  
- забезпечити оволодіння студентами певними діями на рівні фрази переконливої аргументації;  
- забезпечити оволодіння студентами певними способами діяльності на основі переконливої 

аргументації; 
- забезпечити формування навичок комунікативного іншомовного спілкування на основі власного 

набутого досвіду. 
Відповідно до цього алгоритму ми здійснюємо змістове та організаційне наповнення системи 

формування вмінь та навичок переконливої аргументації в іншомовному спілкуванні. У процесі 
використання технології переконливої аргументації нашого алгоритму враховуємо наступні прагматичні 
чинники: комунікативний самоконтроль (самоспостереження й самоаналіз співрозмовниками аргументів 
у комунікативній іншомовній ситуації); комунікативна адаптивність (готовність співрозмовників до 
гнучкого реагування на обставини, корегування власної мовленнєвої поведінки); комунікативна 
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сумісність (готовність до співробітництва, створення невимушеної атмосфери взаємного задоволення, 
психологічної комфортності). Дані чинники базуються на основі культурологічної компетенції, що 
ґрунтується на ідеї взаємопов’язаного вивчення мови і культури, що передбачає формування не лише 
мовленнєвих компетенцій, а й комунікативно-культурологічної, яка стає стратегією і основною метою 
вивчення іноземної мови. 

Для цього організовуємо дискусії, створюємо проблемні ситуації, пропонуємо письмові роботи у 
формі твору, дискурсивного есе, проводимо творчі заняття, використовуємо асоціативні кола. Особливо 
активно для формування навичок та вмінь використання переконливої аргументації застосовуються 
дискусійні форми, які спрямовані на уміння використовувати різні способи інтегрування інформації, 
ставити запитання, критично осмислювати одержану інформацію, аргументувати власну точку зору та 
презентувати її, працювати в команді, здатність до участі у спільному прийнятті рішень, здатність брати 
на себе відповідальність та приймати рішення. Наприклад: 

Diskutieren Sie über folgende Fragen, argumentieren und beweisen Ihre Meinung dazu! 
Situation: Herr Remmers hat sein Flugzeug nach München verpasst: der Zug hatte Verspätung. Er muss aber 

unbedingt noch heute nach München fliegen. Sein Flugzeug war aber der letzte. Nur zwei Maschinen anderer 
Fluggesellschaften machen noch eine Zwischenlandung. Herr Remmers spricht mit dem Angestellten und bittet ihn, 
er soll ihn nach München abfliegen lassen. Eine Stewardess kommt zu ihnen; sie will auch Herrn Remmers helfen. 

Situation: Fremdsprachen helfen den Reisenden neue Städte und Menschen kennen lernen. Man kennt die 
Sprache des Landes nicht. Soll man zu Hause bleiben? 

Situation: Die Familie hat Neubauwohnung bekommen und hat die Möglichkeit, einen Telefonanschluss viel 
früher als die Nachbarn zu bekommen. Soll man das tun? Die Familie diskutiert über diese Frage: die Eltern sind 
dagegen, die Kinder sind dafür. 

За алгоритмом використання технології переконливої аргументації при навчанні вільного спілкування 
німецькою мовою нами пропонується чотири етапи роботи: підготовчий, основний, рефлексія. На 
підготовчому етапі забезпечуємо студентів мовленнєвими формулами, необхідними для обговорення 
проблем, щоб висловити й аргументувати/контраргументувати точку зору з проблеми; висловити 
згоду/незгоду з думкою партнера; схвалити/засудити ставлення інших до проблеми, виразити 
впевненість з приводу власного судження/сумнів з приводу висловленого партнером, уточнити 
інформацію, підбити підсумки. У роботі використовую власний авторський посібник (Кирильчук О. Б. 
Риторична культура на уроці німецької мови: приклади промов / О. Б. Кирильчук // Посібник для 
студентів філологічних факультетів та учнів старших класів. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 
2012. – 84 с.) та підручник (Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm. Argumentieren: sicher, treffend, 
überzeugend, Trainingsbuch für Beruf und Alltag / A. Edmüller, T. Wilhelm // Rudolf Haufe Verlag GmbH, 
München, 2005. – 224 s.). Посібник "Риторична культура на заняттях з німецької мови. Приклади промов" 
спрямований на допомогу вчителям іноземної мови у формуванні риторичних умінь та навичок. 
Особливість авторського посібника полягає в тому, що, базуючись на іншомовному змісті, він допомагає 
формувати загальні засади красномовства, орієнтує учня чи студента на розуміння риторичної культури як 
похідної від загальнолюдської культури. Це тим більш важливо, що, як свідчать бесіди з учителями-
предметниками, авторитет іноземної мови дедалі зростає, а володіння іншомовною комунікацією учні 
старших класів розглядають як одну з гідних характеристик своїх ровесників. 

На цьому етапі організовуємо читання текстів з обговоренням та підготовкою власних промов з теми, 
застосовуємо дискусійні методи мозкового штурму, мікрофону, аналізу ситуації. Ключовими формами 
роботи є дискусії та дебати – взаємодія комунікантів. Взаємодія розуміється як безпосередня 
міжособистісна комунікація, найважливішою особливістю якої визнається здатність людини ставити себе 
на місце іншого, уявити, як його сприймає партнер по спілкуванню або група, і відповідно інтерпретувати 
ситуацію переконливої аргументації і конструювати власні дії [2: 567]. Це сприяє розумінню комунікантів, 
гармонізації їхньої свідомості, комунікативної кооперації в іншомовному спілкуванні. 

На основному етапі активною формою роботи на занятті з практичного курсу усного і писемного 
мовлення у процесі використання технології переконливої аргументації є Оксфордські дебати як 
соціально-психологічний тренінг і відносно молодий метод інтерактивного впливу. Це 
широкоформатний метод, який реалізується серед великої кількості студентів. Його принцип 
побудований на стародавніх традиціях британської Палати громад. До активної роботи залучається лише 
частина групи студентів, яка чітко поділяється на дві команди, так званих, головних промовців. Усі інші 
учасники становлять публіку, роль якої є дуже обмеженою. Певне провокаційне та зрозуміле 
формулювання тези розмежовує дві команди, які у дебатах називаються сторонами. Промовці, котрі 
захищають дискутовану тезу, є сторона пропозиції, ті, що виступають проти, – сторона опозиції. 
Оксфордські дебати є театром, в якому всі головні промовці відіграють певні ролі. Вони навчають 
студентів відстоювати погляди. Це тренінг, який вчить майстерності ораторського мистецтва, а саме 
формуванню риторичної культури студента-філолога, презентації, вміння структурованого, 
аргументованого викладу матеріалу, використання принципів невербальної комунікації, і що найважче – 
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швидко відповідати на складні запитання. Дуже важливе попереднє вивчення теми, яка включає 
дискусію Оксфордських дебатів. Саме цей метод цікаво та різнобічно показує переваги та недоліки 
суперечливих аргументів, тверджень. Він вимагає багато часу для ретельної підготовки кожного виступу, 
пошуку відповідної інформації, глибоко знайомить студентів із проблемою, яку обговорюють. Така 
форма роботи на занятті сприяє формуванню емоційної саморегуляції, вмінню коректно вести дискусію, 
переконувати інших структурованою аргументацією. 

На етапі рефлексії формуємо навички та вміння підводити висновки і робити підсумки в дискусіях, 
висловлювати пропозиції, писати відгуки, статті, промови, дотримуватися правил і культури ведення 
дискусії та формуємо навички риторичної культури. 

Отже, є сенс наголосити, що ситуації переконливої аргументації можна визначити як соціальний, 
інтелектуальний, вербальний, мислетворчий комунікативно-діяльнісний процес, що має на меті 
підтвердити або спростувати певний погляд; формує культуру та техніку мовлення, спрямовану на 
переконання співрозмовника чи аудиторії. На думку В. Москвіна, ситуації переконливої аргументації є 
мовленнєвим актом, що складається із низки висловлювань, призначених для того, щоб обґрунтувати або 
спростувати висловлену думку, та спрямованих на те, щоб переконати в прийнятості цієї висловленої 
думки [3: 53]. Запропонована технологія використання ситуацій переконливої аргументації забезпечує 
поглиблення наявних і формування нових навичок в іншомовному спілкуванні. 
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Кирильчук О. Б. Использование технологии убедительной аргументации при изучении свободного 
общения на немецком языке. 

В статье представлено исследование проблемы использования технологии убедительной аргументации 
при изучении свободного общения студентов в процессе изучения немецкого языка. Обоснована 

ситуативная уместность убедительной аргументации, что определяется как соответствие формы и 
содержания условиям коммуникативной или речевой ситуации. Приведены примеры аргументативной и 
риторической ситуации, речевые клише убедительной аргументации для исполнения аргументативных 

ролей собеседников в процессе персуазивного диалога. Определены прагматические факторы: 
коммуникативный самоконтроль, коммуникативная адаптивность, коммуникативная совместность 

для системы формирования умений и навыков убедительной аргументации в иноязычном общении. 
Автором исследована система работы через интерактивные формы, создав алгоритм 

коммуникативно-деятельного процесса технологии убедительной аргументации. 

Ключевые слова: убедительная аргументация, аргументативные ситуации, персуазивный диалог, 
иноязычное общение, коммуникативно-деятельностный процесс. 
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Kirilchuk O. B. The Implementation of Convincing Argumentation in Teaching Fluency  
in Speaking German. 

This paper presents the issue of using the technology of convincing argumentation in teaching fluency in 
speaking German. The situational usage of appropriate convincing arguments which are defined as the 

compliance of the form and content to the requirements of the communicative situation is clarified. The examples 
of argumentative or rhetorical situations, speech cliché of convincing argumentation for the implementation of 

interlocutors’ argumentative roles in persuasive dialogues are given. It is considered that there are some 
pragmatic factors: self-communicative, communicative adaptability, communication system compatibility for 

developing abilities and skills for convincing argumentations in a foreign language communication. The author 
represents her own system of work through interactive forms, with the help of creating an algorithm in the 

communicative activity-process of technology of convincing argumentation. 

Key words: convincing argumentation, argumentative situations, persuasive dialogue, foreign language 
communication, communicative process and activity. 
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ФОЛЬКЛОРНІ ЕЛЕМЕНТИ В ІСТОРИЧНІЙ РОМАНІСТИЦІ  
80-Х РОКІВ ХХ СТ. ПРО КОЗАЧЧИНУ 

У статті представлено аналіз фольклорних елементів в історичних романах про козаччину. Особливу 
увагу приділено функціонуванню народних козацьких пісень. З'ясовано їхній вплив на смислові домінанти 

внутрішнього світу текстів історичних творів. Обґрунтовано, з наведенням цікавих прикладів, 
специфіку моделювання образів історичних персонажів ремінісценціями з народних козацьких пісень 

Ключові слова: історичні романи, фольклорні елементи, козацькі народні пісні. 

Постановка проблеми. Літературний пласт історичної романістики 80-х років про козаччину є 
невід’ємною і органічною частиною українського літературно-художнього процесу ХХ століття. Загальні 
та вузькі питання щодо проблематики, змісту, особистості в історії, певних реалій та художніх описів 
розглядалися у працях як знаних науковців, так і молодих дослідників: Л. Александрової, С. Андрусів, 
О. Білого, Т. Блєдних, А. Вінничук, Н. Горбач, В. Дончика, М. Ільницького, Б. Мельничука, М. Наєнка, 
Д. Наливайка, О. Проценко, В. Разживіна, Л. Ромащенко, Т. Сагайдак, М. Сиротюка, 
М. Слабошпицького, В.Чумака, А. Шпиталя, В. Шевченка та інших, але велика кількість історико-
літературного матеріалу чекає свого осмислення. 

Науковці стверджують, що проблема нації і народу тісно пов'язана з історією, культурою, 
літературою. Цьому підтвердження – яскраве втілення у творчості українських письменників-романістів 
теми козаччини з її етноментальністю та духовністю. Дивлячись крізь призму всієї української історії, 
відзначаємо, що козаччина була великою епохою самовиявлення і самореалізації нашого народу, 
унікальним явищем у світовій цивілізації. Козацтво відіграло величезну роль у збройній боротьбі 
українців за відновлення державності. У майже двохсотрічному єдиноборстві з різним ворогом в 
українському козакові виформувалося відчуття власної значущості, національної свідомості, 
відповідальності за долю співвітчизників.  

Звернення до цієї проблеми диктується неабиякою роллю в розвитку духовності українського народу 
та сучасною етнонаціональною ситуацією, яка характеризується зростанням національної самосвідомості 
населення, підвищеним інтересом до витоків традиційної культури, етнічної історії козаччини. Народні 
традиції козаччини є не тільки історичним, але й художнім явищем. Все це цікавить як науковців, так і 
письменників. Одним із напрямків дослідження феномену українського козацтва є фольклорний 
напрямок, моделювання фольклорної картини світу козацтва, звернення до взірця, що наповнений 
глибоким життєвим змістом. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зазначимо, що питання фольклору стають все більш актуальними. 
Жодна гуманітарна наука – ні етнографія, ні історія, ні лінгвістика, ні літературознавство не можуть 
обходитись без фольклорних матеріалів. Дослідники поступово усвідомлюють, що розгадки та 
пояснення багатьох явищ духовної культури криються у творчості народу. Фольклор (від англ. folk-lore – 
народна мудрість, народне знання) [1: 716] є важливою складовою частиною культури народу. 
С. Мишанич зазначав, що "фольклор – одна з найтриваліших і всеохоплюючих систем духовного життя 
народу" [2: 268]. Фольклор тісно пов'язаний з літературою. Кажучи словами В. Проппа, "фольклор – лоно 
літератури, яка виникає з фольклору. Фольклор є доісторією літератури" [3: 171]. Свій національний 
фольклор, який став історичним свідченням зрілості нації, її здатності відчувати власне значення у 
всесвітній історії, витворив і український народ. До нього можна віднести найдавніші за походженням 
билини та більш пізні жанри – думи та народні пісні [4]. 

Фольклорний текст має тривалу наукову традицію. В дослідженнях В. Анакіна, А. Григор'єва, Д. Ліхачева, 
Г. Мальцева, П. Червінського, К. Чистова, Ю. Чиркова та ін. не піддається сумніву істина, що фольклор 
створюється і живе як органічна частина народного буття і співвідноситься з різноманітними формами 
етносоціальних та етнокультурних процесів, з народною культурою загалом. Зокрема, Д. Ліхачев вважає, що 
фольклор впроваджується в літературу з певних причин: по-перше, для її оживлення; по-друге, для надання їй 
своєрідного народного колориту; по-третє, для вираження народності [5]. 

Для історичної прози та її генезису фольклорні форми допомагають письменникам у розкритті 
внутрішнього світу історичної особистості героя, явища або певного історичного процесу будь-якого 
плану, в об’єктивному аналізі взаємовідносин особистості й історії, у використанні національного 
досвіду, у збереженні національного типу художнього сприйняття реалій історії тощо. На думку 
Г. Колісника "Народна культура, вироблена віками… здатна примножувати оригінальність вдачі та 
самобутність незайману. Пісня і танець в неї і школа, і об'єднуючий прапор! Прежитки, які зоставив 
давнішній народ після себе, оберігали нові покоління і оберігатимуть наступні" [6: 413-414].  

© Ляшов Н. М., 2015 
157 

mailto:nzr2012@yandex.ru


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

Мета статті полягає в аналізі фольклорних елементів в історичній романістиці 80-х років ХХ ст. про 
козаччину та їхнє функціонування у текстах творів. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи відповідний масштаб та рівень фольклорних елементів в 
історичних романах Ю. Мушкетика, П. Загребельного, Г. Колісника, В. Кулаковського, М. Івасюка 
зазначимо різнопланові вектори їхнього використання в творах, які визначаються різноманітністю 
характеру орієнтирів та смисловими домінантами. В одному випадку вектор направлений на героїзацію 
особистості героїв як відомих читачам – Хмельницького, Залізняка, Швачки, Сірка, так і маловідомих – 
Артемії, Дитинки, Сироватки, Кайдана та простих козаків. Інший вектор направлений на уславлення 
України, рідної землі, свободи тощо. Такі домінанти в їхньому багатообразному проявленні чітко 
присутні в романах кожного автора і доповнюють одна одну. В них гармонійно поєднується національне 
та загальнолюдське проявлення. Невід’ємними складовими процесу відтворення національно-визвольної 
боротьби українців у романах "Яса", "Я, Богдан", "Полин чорний, мак гіркий", "Дике поле", "Балада про 
вершника на білому коні", "Лицарі великої любові" є фольклор та історія, що, взаємодіючи, виявляють 
певні закономірності трансформації уснопоетичних, історичних елементів у літературі.  

Український фольклор із характерною для нього сукупністю тем, сюжетів давав величезні можливості 
авторам для героїзації минулого. Саме тут письменники віднаходили не лише події, мотиви, а й позитивних 
і негативних персонажів. Відтак осмислення фольклорної образності виступає важливим аспектом 
аналітичного прочитання романів Ю. Мушкетика, П. Загребельного, Г. Колісника, В. Кулаковського, 
М. Івасюка, яке сприяє адекватному усвідомленню їх ідейно-художніх задумів. Образна специфіка даної 
романної прози інтерпретується крізь призму жанрової системи фольклору. Ремінісценції жанрів усної 
народної творчості продукують певний тип образності, втілюваний на різних рівнях внутрішньої структури 
певного літературного твору. Справедливими є слова Г. Колісника: "Підсвідома народність, традиція 
незборима. Все, що стає народним – танець, пісня, дума бандуриста, борщ і кулеша – пошук 
довершеності Бога" [6: 308]. 

Осмислюючи героїчне минуле українського народу, добу козаччини, романісти, використовуючи 
народні козацькі пісні, досягали більш реалістичної форми оповіді у своїх романах. Художньо 
моделюючи духовну культуру козацької держави, Ю. Мушкетик висвітлює хоровий спів і танці козаків. 
Думи і народні пісні набули активної дієвості завдяки кобзарям, які часто не лише виконували, а й 
творили музику. Кобзарство – це своєрідне явище української народної культури, визначне мистецьке 
досягнення запорозького козацтва. Але козаки співали та грали не тільки на кобзі. У них було багато 
музичних інструментів, якими вони вправно володіли. Яскраво описав це Ю. Мушкетик у романі "Яса": 
"Попереду – кобзарі й бандуристи, трохи вище – лірники, сопілкарі, скрипалі, а вже далі – волинкарі, 
трубачі й всі інші свистілки, баси, кози, драмби, тимпати та бубни" [7: 187].  

У романі "Яса" більшою мірою розкривається синкретизм фольклору – поєднання різнорідних 
елементів: танцю, співу, музики, слова, жестів у єдиному вираженні. Автором художньо доведено, що 
особливою популярністю в козацькому середовищі користувалися танці й найулюбленішим із них був 
гопак, який виконували лише чоловіки. Його основу становила імпровізація, під час якої танцюристи 
демонстрували, хто на що здатний: "Танцюрист зірвав з голови червоноверху шапку й вдарив нею об 
землю, а сам пішов чортом, пішов змієм, і очі йому горіли, як у змія, й вуса миготіли, як дві шаблі, і поли 
жупанини злітали, наче крила. Ще й приспівував зі свистом" [7: 188].  

У розглядуваних історичних романах культура козацької держави зображується як багатогранна і 
самобутня, що з плином часу увійшла як складова частина в духовне життя сучасної української нації. 
Козацтво акумулювало величезний духовний досвід XVII – XVIII ст., залишивши в культурній 
свідомості нашого народу фольклорний спадок – народні козацькі пісні. Вони є ще однією фольклорною 
формою, часто вживаною письменниками у своїх творах. Пісня істинно народне творіння яке йде з 
глибини душі. З цього приводу Г. Колісник зазначав: "Слова пісні звичні, як подих... нагадували про 
людське життя – як коріння у лузі, – спліталося одне з іншим, не дбаючи, хто ніжний, хто солодкий, а хто 
в собі ростив соки отрути. Всього було намішано і всяк тягнувся угору – до щастя" [6: 368]. 

Специфіка функціонування образів персонажів в зазначених історичних творах зумовлена 
ремінісценціями з різних фольклорних жанрів, а особливо пісенних. Уснопоетична образність, яка 
реалізується на рівні авторської аксіології, сприяє виявленню ідеалу чи антиідеалу в текстах романів. Ідеал 
історичної особистості, як правило, виявляється через образність народної пісні, у якій розкриваються 
важливі якості характеру героя: богатирство, життєва мудрість, патріотизм, прагнення до волі. Виявленню 
антиідеалу також сприяє пісенна образність, яка висміює негативні риси персонажа. 

Найчастіше генетично пов'язані з етнопсихологічним та фольклорним характером створені авторами 
образи історичних осіб. У романі П. Загребельного "Я, Богдан" важливим образно-емоційним і 
символічним засобом при моделюванні художнього характеру Хмельницького є рецепції із зразків 
українських народних пісень або стилізації на їхню тему, залучені до художнього тексту твору. 
Письменник звертається до цього засобу з метою вираження найвищої героїзації та уславлення героя: 
"Кобзарі йшли навприсядки, видзвонювали в струни, виспівували молодо й завзято: Хоч вже трохи й 
зледащів, а ще чують плечі, / Поборовся б ще, здається, з панами до речі, / Ще прогнав би з України хоругів 
не трохи, / Розлетілись би від мене, як з пожару блохи" [8: 206]. Прославляли козаки свого Хмеля і такою 
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піснею: "Чи не той то Хміль, що коло тичин в'ється? / Гей, то Хмельницький, що з панами б'ється. / Гей, 
поїхав Хмельницький к Жовтому Броду, / Гей, не один пан лежить головою в воду" [8: 207]. 

Народні пісні стають ключем до настроїв героя, до його почуттів: "Негоже, кобзарю, святу шаблю до 
струн чистих чіпляти! Шабля – кров лити, а струни – оплакувати ту кров! Та й заграв – заспівав козацтву: 
Отсе же, пішли наші на чотири поля, / Що на чотири поля, а на п'ятеє подоллє. / Хто перший підійде, 
того гармата уб'є. / Хто другий добіжить, того самопал цапне. / Хто третій підлетить, той хреститися 
буде, / Хреститися буде й молитися стане, / Що хрест з осоки – то його надбаннє. / А з цими словами 
попросив свого духівника: "Отче Федоре, вразуміть заблудших сил" [8: 285-286]. 

Фольклорний синтез містить сповідь Хмельницького у години смутку та переживань: "Страшний тягар 
гетьманської булави, і часто думав я: чом не поліг десь у чистім полі, чом не зостався навіки під вітрами в 
степах, чом не заспівав до коня свого вірного: Не стій, коню, наді мною, / Біжи, коню, дорогою, / Біжи 
степами та гаями, / Долинами, байраками, / Стукни в браму копитами / Та забряжчи поводами. / Ой вийде 
брат – понуриться, /Вийде мати – зажуриться, / Вийде ж мила – порадіє, / Стане, гляне, та й зомліє…" [8: 455]. 

Спогади про кохану Богдана теж підсилено автором народними піснями: "Душа стогне, а я заганяю ті 
стогони назад, тамую, мов кров із рани. Мотрононько! Ой вийди, вийди, / Не бійсь морозу. / Я твої 
ніженьки / В шапочку вложу" [8: 132]. 

Художні вподобання, певні настрої козацького середовища визначили колорит української духовної 
культури. Веселу вдачу козаків неодноразово П. Загребельний підкреслює народними піснями: "Козаки 
йшли неквапом, сказати б навіть маю статично, прибрані й причепурені, з начищеною зброєю, 
виспівували з гордою зухвалістю: Ой висипав хміль із міха, / Да наробив панам лиха!.. " [8: 251]. 
"Виїздив з Чигирина при яснім сонці, в святковості й піднесеності, гармати били, люд гукав, золотий пил 
лягав на кінські копита, золотився весь простір перед нами, козаки виспівували бадьоро і безжурно: Ой 
на нашій на вулиці, / Ой на нашій кручі / Вигравали чорти куці, Із вулиці йдучи. /А на нашій на вулиці, 
Ой на нашій рівній / Вигравали козаченьки / Вороними кіньми..." [8: 276]. 

Фольклорна традиція зазначена також у романі "Полин чорний, мак гіркий" Г. Колісника. У цьому 
творі більш виділено інтонацію ритмічного малюнка козацьких пісень як сумних, так і веселих. Сум від 
того, що немає довго вістей від козаків: "Сміх згорнула тиха пісня: Ой полети, галко, ой полети, чорна, / 
Да й на Січ риби їсти; / Ой принеси, галко, ой принеси, чорна, / Від кошового вісти! " [6: 328]. Веселими 
піснями зустрічали повернення козаків із походів: "Лине гомін, лине гомін / По степу німому – / 
Вертаються козаченьки / Із бою додому" [6: 419]. Також веселими піснями висміювалася шляхта: "Ой 
наварили ляхи пива, та нікому пити; / Гей, взяли собі Україну, та нігде прожити. / Ой наварили ляхи 
меду, та й не сумували; / Гей, взяли собі Україну, та не шанували. / Ой ви, ляшки й недовірки, годі ж 
панувати. / Гей, недалеко Залізняка, дасть вам узнаки…" [6: 467].  

Фольклорний сегмент встановлено і у творі В. Кулаковського "Дике поле", який став літературною 
оповіддю про гайдамаччину. Звертаючись до народної козацької пісні, автор моделює героїчний образ 
Максима Залізняка: "Данило розправив вуса, прокашлявся, поставив кобзу на коліна, підняв чубату сиву 
голову, вдарив по струнах і дзвінко заспівав: "Максим, козак Залізняк, козак з Запорожжя, / Як виїхав на 
Вкраїну, як повна рожа, / Зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині, / Обступили город Умань в обідній 
годині./ Обступили город Умань, покопали шанці / Та вдарили з семи гармат у середу вранці, / Накидали за 
годину панів повні шанці. / Отак Максим Залізняк із панами бився, / І за те він слави гарної залучився" [9: 
214], а також настрої гайдамаків: "Повстанці дружно підхопили пісню, і вона попливла стоголосо в 
розбурхане довкілля: Ой підемо, пане-брате, в ліс та й в гайдамаки – / Може, колись вражим ляхам дамося ми 
взнаки! / Та й не у ті гайдамаки, що то розбивають, / Лиш у тії гайдамаки, що панів карають" [9: 153]. 

Досліджуючи історичну романістику М. Івасюка, виокремлюється його індивідуальність, яка полягає 
в акцентуванні уваги читача на етнічних традиціях буковинського народу. Своєрідний буковинський 
фольклорний колорит вплинув на етнічний ідеал, який втілився у творах "Балада про вершника на білому 
коні" та "Лицарі великої любові" в моделюванні образів Артемії та Мирона. Автором включено в тексти 
буковинські співанки. Виконуючи їх, народ прославляє героїзм, красу, мудрість своїх улюбленців та 
захисників: "...з гурту дівчат і молодиць голубиною зграєю злетіла співанка: Ой у полі край дороги, / 
Ладо! Ладо! / Та там вірли землю збили, / Ладо! Ладо! / Землю збили крилоньками, / Ладо! Ладо! / 
Пазурами поорали, / Ладо! Ладо! / Там Артем’я та й Миронко, / Ладо! Ладо! / Красу сіють, розум садять, 
/ Ладо! Ладо!" [10: 168]. Гарний настрій селян підсилюється автором жартівливими співанками: 
"Просторе подвір’я наповнилося співанкою: Пішов милий до Ясс, до Ясс, / Купив милій хустку й пояс. / 
Як ся розгуляла мила, / Хустку й пояс загубила.../ Чекай, мила, до суботи, / Куплю тобі ще й чоботи. / Ой 
чоботи до роботи / І ще хустку до охоти" [11: 112]. 

Значущість фольклорної енергетики на сторінках романів Г. Колісника та М. Івасюка досить часто 
підкреслені графічно. Особливостями шрифту – написанням усіх слів великими літерами в творі 
Г. Колісника, наприклад: коли Карп піснею згадував життя в Січі: "КОЗАК ПАНА НЕ ЗНАВ З ВІКУ. 
ВІН РОДИВСЯ НА СТЕПАХ. СТАВСЯ ПТАХОМ З ЧОЛОВІКА, БО ЗРІС В КІНСЬКИХ 
СТРЕМЕНАХ..." [6: 290]; та курсивом в романі М. Івасюка: "Засвіт встали козаченьки / В похід з 
полуночі, / Заплакала Марусенька / Свої карі очі" [10: 158]. 
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Висновки. Таким чином, спрямування фольклорних елементів в історичних творах про козаччину 
гармонійно поєднують національне та загальнолюдське, історію та літературу, зберігають духовний 
стрижень особистості в історії. Такі домінанти в їхньому багатообразному проявленні чітко присутні в 
романах кожного автора і доповнюють одна одну. 
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Ляшов Н. Н. Фольклорные элементы в исторической романистике 80-х годов ХХ ст. о казачестве. 

В статье представлен анализ фольклорных элементов в исторических романах о казачестве. Особенное 
внимание уделено функционированию народных казацких песен. Выяснено их влияние на смысловые 

доминанты в текстах исторических произведений. Аргументирована, с приведением интересных примеров, 
специфика моделирования исторических образов реминисценциями из народных и казацких песен. 

Ключевые слова: исторические романы, фольклорные элементы, казацкие и народные песни. 

Lyashov N. N. Folklore Elements in Historical Novels of the 80th of the XX Century about Cossacks. 

The article presents the analysis of folklore elements in historical novels about Cossacks. The number of scientific 
views about the importance and influence of folklore on the development of the national culture is analyzed. It is 
proved that the spoken word poetry influenced on the development of literary themes and subjects, thanks to the 

awareness of the heroic past. The special attention is paid to Cossack songs, which were common among people. It 
shows their influence on the semantic dominant of the inner world of historical works. The specificity of modeling 

historical characters by allusions from Cossack folk songs on interesting examples is justified. 

Key words: historical novels, folklore elements, Cossack folk songs. 
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РОЗВИТОК СУФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІМЕННИКІВ ІЗ 
ТРАНСПОЗИЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ ОПРЕДМЕТНЕНОЇ ДІЇ  

(СТРУКТУРИ З СУФІКСОМ -Н(И)/-ЧИН(И)) 

Деривати із загальним словотвірним значенням опредметненої дії становлять значну групу лексики в 
українській мові. Систему формантів, що беруть участь у творенні таких іменників, складають 

праслов’янські, власне українські та запозичені суфіксальні морфеми. У статті ми визначаємо лексико-
словотвірні групи віддієслівних іменників, які творяться за допомогою суфікса -н(и)/-чин(и) та 

показуємо їх динаміку. 

Ключові слова: словотвір, опредметнена дія, іменник, суфікс, історія, розвиток. 

Особливість дериваційної структури та своєрідність семантики віддієслівних іменників зумовили 
неослаблений інтерес до їх вивчення. У вітчизняному мовознавстві предметом розгляду стали 
походження, склад та продуктивність транспозиційних формантів, що беруть участь у творенні згаданих 
похідних, їх мотивувальна база тощо [1: 128; 2: 111-113; 3: 86-95; 4: 149-177]. 

За структурними ознаками такі іменники утворюють багату і складну систему лексико-словотвірних 
типів. Ця система формувалася протягом тривалого історичного періоду. Тому поряд зі 
спільнослов’янськими суфіксами (-нн(я), -тт(я), -б(а), -ок, -иц(я), -от) в українській мові наявні суфікси 
іншомовного походження (-аціj(а), -аж, -ур(а)). Кожний словотвірний тип на позначення опредметненої 
дії характеризується певними семантичними особливостями. Саме цим і зумовлюється активність 
вжитку іменників кожного словотвірного типу та сфера їх стилістичного використання.  

Мета нашої розвідки полягає в тому, щоб визначити лексико-словотвірні групи віддієслівних 
іменників, які творяться за допомогою суфікса -н(и)/-чин(и) та простежити їх динаміку. 

Похідні з суфіксом -н(и) становлять один із видів іменників pluralia tantum і позначають дію 
переважно узвичаєну, традиційну, пов’язану з певними важливими моментами в житті людей, а також 
дію абстрактного характеру [2: 74]. Така семантична спеціалізація зумовила формування в межах 
розгляданих дериватів відповідних лексико-словотвірних типів. 

1. Іменники на позначення обрядів, звичаїв, традицій. 
В обстежених джерелах лише з XVІІІ ст фіксуються поодинокі іменники зазначеного типу: чтоб чgго нg 

учинить уж gму на христинах (ДДГ 310 1750); Тогды в мg нg христыни, як gст що в хустыни (Зин 249). 
На початку XІX ст. кількість відповідних дериватів із суфіксом -н-и також залишається обмеженою: 

розглядини (СМШ ІІ 203), родини (К-О ІІІ 117). Протягом століття продуктивність розгляданого 
словотвірного типу поступово зростає, наприклад: вхідчини (Лев 18), заручини (88), запросини (Голов 
575), вродини (ЛексФр 44), народини (135), освідчини (155), уносини (243). 

Суттєво збільшується чисельність досліджуваних віддієслівних іменників з формантом -н-и в кінці XІX 
– на початку XXст. Так, "Словарь української мови" за ред. Б. Грінченка містить 26 таких похідних, 16 з 
яких в обстежених джерелах попереднього періоду не фіксувалися, наприклад: виводини (Гр І І49), 
виглядини (152), відводини (207), заговини (ІІ 28), зазовини (41) "частування після весілля", закладини (207) 
"закладання фундаменту нової будівлі, що звичайно супроводжується певною урочистістю й обрядами", 
зводини (134), обстрижчини (ІІІ 28) "обряд першого підстригання дитини, якій минув рік", оглядини (ІІІ 36) 
"обряд знайомства батьків молодого з житлом, господарством своїх майбутніх сватів", погребовини 
"поминки за померлим" (235), почепини (391) "надівання на наречену жіночого головного убору", 
приносини (429), розглядини (ІV 38), розговини (39), сходини (237), уводини (ІV 38), похрестини (ІІІ 81). 

У першій половині XX ст. з’являються поодинокі новотвори такого типу: вихідчини (К І 205) 
"народний звичай відзначати залишення житла при переїзді, виїзді і т. ін.", уродини (VІ 223) "день 
народження кого-небудь". У другій половині XX ст. інновативів зазначеного типу не виявлено. 

Девербативні іменники на -н(и) з відповідним лексичним значенням досить активно функціонують у 
бойківських, полтавських, поліських, нижньонаддніпрянських, східнослобожанських говірках, наприклад: 
закладини (Он І 272), згодини (І 303) "міські заручини", заруковини (285) "заручини", зводини (301) 
"весілля", оглядини (Ващ 66), розглядини (85), хрезьбини (225) "хрестини", уходчини (Чаб ІV 181) та ін. 

2. Іменники на позначення стосунків, взаємин між людьми. 
Пам’ятки нової української мови фіксують поодинокі утворення, що належать до цього лексико-

словотвірного типу, як-от: обходини (Писк 76) "обходження", змовини (О 1862 4) "умова, змова", 
відвідини (Гр І 207), замовини (Гр ІІ 67) "змова, заклик", запросини (86), перепросини (ІІІ 134), розходини 
(ІV 82), сходини (237), відносини (ЛексФр 36), приносини (СУМ VІІ 691), провідини (VІІІ 133). 
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3. В пам’ятках нової української мови зафіксовано окремі іменники з формантом -н-и на позначення 
комунікативної діяльності: розмовини (Гр ІV 53), перемовини /рідко/ (К ІІІ 291) "розмови". 

Формант -н(и) продукує також поодинокі іменники на позначення переміщення, пересування: ходини 
(Гр ІV 407) "ходьба". 

Протягом усіх періодів розвитку нової української мови згадані іменники вживаються переважно в 
мові художніх творів, в уснорозмовному мовленні, зрідка в епістолярному та публіцистичному стилях: 
Як би інакше склалися наші приятельські відносини, коли б я знала, що він хоч трохи прихильний до мене 
(ІВ V 134); Зрештою, сьогодні вся Полтава була в радісному збудженні після вчорашніх відвідин (Гончар 
ІІ 105); Дякую Вас щиро за запросини до Вашого збірника, які приймаю за честь і з радістю готовий 
стать до послуги, чим можу (Стар листи VІ 627);Тепер ідіть до попа на похрестини, нехай він 
подивиться на своїх нових парафіян, – сказав перевожчик і повів їх до попа (Н-Л І 491); Тепер, хлопці, 
справивши вхідчини, ставайте до роботи, – промовив отаман, готуючи човна (Н-Л І 494); Покійна мама 
любила хвалитися тим, що батько в оказії заручин купив їй золоту браслетку (І В V 88); В історіографії 
польській знаходить автор відомости про пострижини у Галля і у Кадлубка (Записки І XV 1987 4) та ін.  

Отже, похідні pluralia tantum із суфіксом -н(и)/-чин(и) позначають переважно узвичаєну, традиційну 
дію або дію абстрактну. Така семантична спеціалізація зумовила формування в межах розгляданих 
дериватів як домінантної лексико-словотвірної групи на позначення обрядів, звичаїв, традицій: родини, 
вхідчини, зазовини. Обмежене коло дериватів із таким значенням функціонували в новій українській мові 
вже у XVІІІ ст. Протягом XІX і до початку XX ст. триває збагачення згаданої лексико-словотвірної групи 
новими утвореннями, але вже в першій половині минулого століття цей процес різко згортається. 
Писемні джерела XVІІІ-XX ст. фіксують нечисленні віддієслівні субстантиви, що належать до інших 
лексико-словотвірних груп: іменники на позначення стосунків, взаємин між людьми, на позначення 
комунікативної діяльності та переміщення, пересування. 

Загалом словотвірний тип іменників з суфіксом -н(и)/-чин(и) на позначення опредметненої дії 
сформувався протягом XІX ст. і в сучасній українській мові належить до малопродуктивних. 
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Максимец О. Н. Развитие суффиксальной словообразовательной подсистемы существительных со 
значением отвлеченного процессуального признака (структуры с суффиксом -н (ы) / - чин (а)). 

Дериваты со значением отвлеченного процессуального признака составляют значительную группу 
лексики украинского языка. Систему формантов, участвующих в создании таких существительных, 
составляют праславянские, украинские и заимствованные суффиксальные морфемы. В статье мы 

определяем лексико-словообразовательные группы отглагольных существительных, которые 
возникают с помощью суффикса -н (ы) / - чин (и) и показываем их динамику. 

Ключевые слова: словообразование, отвлеченный процессуальный признак, существительное, суффикс, 
история, развитие. 

Maksymets O. M. Development of the Suffixal Word-Building Subsystem of Nouns with the Transpositional 
Meaning of the Object-Related Action (Structures with the Suffix -н(и)/-чин(и)). 

Derivatives with the general meaning of the object-related action as a subject make up the significant group 
of vocabulary in the Ukrainian language. The system of formants, involved in the creation of such nouns, is 
made up with the primitive Slavonic, proper Ukrainian and borrowed suffixal morphemes. In this paper we 
define lexical and word building groups of verbal nouns that are created with the suffix -н(и)/-чин(и) and 

show their dynamics. 

Key words: word building, object-related action, noun, suffix, history, development. 

 163 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

УДК 37.01 
О. В. Малярчук, 

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

elena.ok@mail.ru 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

У статті подано погляди на тлумачення поняття "педагогічна технологія" в сучасній науково-
педагогічній літературі та основні характеристики та вимоги, яким має відповідати педагогічна 

технологія; структуровано та проаналізовано технології дистанційного навчання: мережеву 
технологію, кейс-технологію, TV-технологію дистанційного навчання та змішану технологію 

дистанційного навчання. В статті уточнено специфіку впровадження та умови реалізації певної 
технології у різних типах вищих навчальних закладів 

Ключові слова: дистанційне навчання, педагогічна технологія, технології дистанційного навчання. 

Постановка проблеми. Моделі дистанційного навчання, які мають свою специфіку, ґрунтуються на 
технологічних та дидактичних засадах, що включають мету навчання, його зміст, принципи, методи, 
засоби та технології надання знань у дистанційній формі.  

Аналіз наукової літератури засвідчує, що питання дидактики і методики дистанційного навчання 
розглядаються в роботах учених О. Андрєєва, Є. Полат, С. Сисоєвої та ін.; аналіз соціально-
психологічних, соціально-педагогічних та організаційних аспектів дистанційної освіти за кордоном та в 
Україні поданий у наукових розвідках В. Бикова, П. Дмитренко, Н. Мараховської, Ю. Пасічника, 
О. Собаєвої, Т. Кошманової.  

Метою статті є систематизація та аналіз основних технологій дистанційного навчання в сучасному 
освітньому просторі. 

Виклад основного матеріалу. У літературі існує досить багато означень поняття "педагогічна 
технологія". Так, на думку С. Вітвицької, педагогічна технологія – це сукупність засобів і методів 
педагогічного процесу; вона є комплексним інтегральним процесом (люди, ідеї, засоби і способи 
організації діяльності) аналізу проблем планування та засвоєння знань, відображає модель навчально-
виховного та управлінського процесів освітнього закладу і об’єднує в зміст, форми і засоби кожного із 
них [1: 176-177]. Педагогічна технологія – це комплекс форм, методів прийомів, технічних засобів, що 
впливає на слухача з метою реалізації цілей та завдань навчання. 

Сфери та засоби використання педагогічних технологій різноманітні. В. Солдаткін вважає, що 
педагогічні технології мають наступні характеристики: 

– змінюють характер розвитку, набуття та поширення знань; 
– відкривають можливості для оновлення змісту навчання та методів викладання; 
– розширюють доступ до загальної та професійної освіти; 
– не відхиляючи потребу в викладачах, змінюють їх роль в навчальному процесі (постійний діалог, 

який перетворює інформацію в знання та розуміння) [2; 3]. 
Педагогічна технологія, незалежно від її конкретного змісту, мусить відповідати таким загальним 

вимогам, як науковість, системність, безпека, ефективність, поліфункціональність, відтворюваність, 
керованість.  

Деякі науковці виділяють чотири найважливіших технології дистанційного навчання: "кейс-технологія", 
TV-технологія, мережева та змішана технологія. Сучасний російський дослідник В. Трайнєв виділяє три 
основні технології – "кейс-технологія", TV-технологія, мережева – на основі класифікації доставки змісту 
(контенту) кінцевому споживачеві [4: 60]. Розглянемо представлені технології детальніше. 

Мережева технологія дистанційного навчання реалізується, якщо студент знаходиться на досить 
далекій відстані від навчального закладу й не може відвідувати очні заняття з певних причин, але це не 
виключає для нього систематичного контакту з викладачем та іншими студентами. Зміст навчання при 
цьому структурується таким чином, щоб максимально використати можливості інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, беручи до уваги специфіку сприйняття інформації в різноманітних її 
видах: звуковому, текстовому, графічному; психофізіологічні питання сприйняття інформації та 
психолого-педагогічні особливості середовища, в якому відбувається взаємодія, тобто віртуальної 
реальності, яка має специфічні риси: вторинність щодо традиційного освітньо-інформаційного 
середовища, актуальність, автономність, інтерактивність.  

Ключовими ознаками віртуального навчального процесу є: попередня невизначеність для суб’єктів 
взаємодії; унікальність для кожного роду взаємодії суб’єктів, в тому числі і з реальними навчальними 
об’єктами, існування віртуального навчального процесу тільки протягом часу самої взаємодії. 
Автономний курс дистанційного навчання може бути побудований на основі занять (за аналогією з 
традиційними заняттями в аудиторії), або за розділами, темами програми. Курс будується на основі 
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модулів, що відображають усі етапи логіки пізнавальної діяльності: ознайомлення з новим матеріалом, 
оволодіння новим матеріалом, використання нових знань для вирішення дослідницьких, практичних та 
творчих завдань, контроль.  

Засоби інформаційних технологій, гіпертекстові технології, мультимедіа дозволяють створювати 
проблемні ситуації, які стимулюють студентів до самостійних пошуків рішень, роздумів, обговорення, 
дослідження. Розробка автономних курсів дистанційного навчання є складним та дорогим процесом, в 
якому мають брати участь як педагоги-практики, так і комп’ютерні веб-програмісти. У світовій практиці 
прийнятним є корпоративний підхід, коли декілька освітніх закладів об’єднують свої зусилля в розробці 
цілої серії курсів. Учасники такої корпорації виходять з того, що в інформаційно-освітньому середовищі 
необхідно спроектувати весь комплекс завдань, передбачених освітнім стандартом з конкретної 
дисципліни, спеціальності. Блоки, які входять в інформаційно-освітнє середовище освітнього закладу, 
мають включати не тільки бібліотеку курсів (навчальних предметів), але й посилання на відповідні 
віртуальні бібліотеки, енциклопедії, різноманітні джерела інформації, які можуть бути корисними при 
вивченні курсу. Повинні бути передбачені можливі електронні варіанти лабораторних та практичних 
робіт; система має забезпечити всі необхідні контакти в малих групах або в групі всього курсу для 
вирішення поставлених завдань.  

2. Кейс-технологія дистанційного навчання. Кейс-технологія полягає в наданні студентам 
інформаційних освітніх ресурсів у вигляді набору спеціалізованих навчально-методичних комплектів, 
призначених для самостійного вивчення та використання різних носіїв інформації. У кейс-технології 
ефективно використовують всі наявні в системі освіти засоби навчання, враховуючи як прийняту 
концепцію навчання, цілі, специфіку змісту навчання, так і дидактичні засоби і функції кожного із засобів 
навчання, включеного до кейсу: програми навчальних дисциплін з методичними вказівками з виконання 
контрольних, курсових та випускних робіт; друковані фундаментальні підручники та посібники з кожної 
дисципліни курсу; спеціальні друковані навчально-практичні посібники з текстами для самоконтролю та 
контролю; установчі аудіо- та відеолекції з кожної дисципліни курсу; лабораторні практикуми; 
комп’ютерні електронні підручники та комп’ютерні навчальні програми до усіх дисциплін курсу.  

Найчастіше до складу кейс-технологій включають електронні навчальні посібники (підручники). 
Електронний підручник як програмний засіб навчального призначення можна представити як систему, 
яка складається з двох підсистем: інформаційної (змістова частина) та програмної. Інформаційна частина 
електронного підручника схожа на традиційний підручник. До її складу входять: відомості про автора 
курсу, методичні рекомендації з вивчення курсу, чітко структуровані навчальні матеріали; ілюстрації, 
мультимедійні продукти, практикум для вироблення навичок щодо застосування теоретичних знань з 
прикладами виконання завдань та аналізом найбільш поширених помилок, система діагностики та 
контролю (тестові завдання, завдання для роботи в групі), додаткові матеріали.  

Програмна частина складається з системи реєстрації студента, сервісних засобів (контекстна 
розшифровка термінів, нормативна база, електронна бібліотека, завдання для роботи з підручником, 
словником, системи пошуку); комунікаційної системи (забезпечення взаємодії викладача та студента, 
захисної системи).  

Кейси розсилаються студентам адміністрацією закладу, які беруть участь в курсі для самостійної 
роботи. На сайті курсу вказано час колективних, групових обговорень, форма цих обговорень (чат, 
відеоконференція, телеконференція, on-line, off-line), передбачається робота в малих групах 
співробітництва над проектом, рефератом, підготовкою до дискусії; лабораторна робота; творча робота 
(індивідуальна або колективна).  

Передбачено інформаційно-методичне забезпечення до кейсу, як-от: посилання на існуючі вже в 
Інтернеті віртуальні бібліотеки або спеціально створені для даного курсу мультимедіа, бази даних, бази 
знань. Етап підготовки включає три рівні: відбір та структурування кейсу з урахуванням його інтеграції з 
ресурсами Інтернет; відбір та методичну організацію ресурсів Інтернету, рекомендованих для даного 
курсу; проектування форм та видів контакту, засобів взаємодії викладачів та студентів між собою з 
використанням послуг Інтернет-технологій. 

3. TV-технологія дистанційного навчання передбачає ведення комп’ютерних відеоконференцій і 
застосування в процесі навчання різних систем телебачення (мережевого, кабельного, супутникового 
тощо). Вона є найбільш складною для реалізації тому, що має враховувати дидактичні особливості відео. 
Також має бути сценарій кожного заняття. Враховуючи те, що головною його діючою особою є 
викладач, в кадрі має відбуватися активна дія, а не монолог навіть компетентного професіонала. Крім 
того, необхідно спроектувати додаткові матеріали, завдання, пропоновані у формі відео на сайті курсу. 
Важливо також продумати форму проведення семінарів після лекцій, завдань для самостійної роботи, 
практичних та творчих дискусій. 

4. Змішані технології дистанційного навчання передбачають обґрунтоване та органічне поєднання 
елементів різних технологій в єдине ціле.  
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Вибір для дистанційного навчання будь-якої технології обумовлюється можливостями навчального 
закладу та готовністю до навчання потенційних користувачів (стартовий рівень, наявність технічних 
можливостей, тощо). Для оптимального планування та корекції навчального процесу важливо знати 
переваги та результативність кожної технології.  

Класифікаційною основою педагогічних технологій дистанційного навчання в дослідженні 
А. Хуторського є провідні види діяльності педагога та студента. Автор виділяє наступні технології: 

1. Лекційно-семінарська технологія. Вона включає кілька етапів, першим серед яких є етап 
діагностики, на якому студентам розсилаються діагностичні матеріали, анкети для виявлення 
особливостей кожного студента, його відношення до технологій навчання, наявність в нього робочого 
місця для занять, та, найголовніше, мотивації до дистанційного навчання. На наступному етапі 
відбувається розсилка лекційного матеріалу в електронній формі та самостійне вивчення студентами 
матеріалів. Щоб взяти участь у дистанційних семінарах, які відбуваються в різних формах за допомогою 
телекомунікаційних засобів – веб-серверів студенти розміщують свої роботи та презентують їх в mail 
конференціях, відповідають на питання в чат-режимі. Технологічний цикл завершується виконанням 
учнями певних залікових завдань для контролю та оцінки з боку викладача. Головною перевагою цієї 
технології є схожість на традиційну систему навчання, що дозволяє впевнено перенести в дистанційну 
форму засоби очного навчання. Недоліком цієї технології є незначне творче начало навчальної діяльності 
та незначне використання телекомунікаційних інтерактивних можливостей.  

2. Проектна технологія. Ця технологія включає: розробку та розсилку загального проекту з теми або 
проблеми дистанційним студентам; вибір студентами своєї частини з комплексного проекту та складання 
індивідуального плану діяльності, можливість вибору траекторії дистанційного навчання; здійснення 
всіх компонентів проекту в процесі очної та дистанційної діяльності учасників навчання, які працюють 
індивідуально в групах або колективно. Використовуються всі доступні засоби телекомунікацій; 
розміщення на сервері та обговорення отриманих результатів, підведення підсумків проекту, діагностика 
та оцінка індивідуальних навчальних досягнень студента. Основна цінність проектної технології – 
орієнтація на кінцевий навчальний продукт, інтенсивне використання форм телекомунікацій. 

3. Креативна технологія, орієнтована на створення навчального продукту та на організацію творчої 
діяльності студентів. Основні етапи креативної технології можуть відноситись як до окремої теми, так і 
до навчального курсу загалом. Спочатку педагог формулює завдання та проблеми для студентів 
віртуального класу з невідомим для них рішенням, пізніше відбувається індивідуальне вирішення 
завдання або проблеми кожним студентом та повідомлення про це педагогу або всім студентам за 
допомогою системи телекомунікацій; колективне обговорення особистих продуктів учнів, підтримка 
вчителя в добудуванні учнями їх навчальних продуктів до формалізованого, доступного іншим учням 
виду, робота з питаннями на розуміння; введення педагогом у створений навчальний простір культурно-
історичних аналогів навчальної продукції учнів (наприклад, посилань на Інтернет-ресурси); колективна 
дискусія за допомогою електронної пошти в режимі телеконференції, переформулювання проблем, які 
обговорюються; породження нових, виявлення індивідуальних та колективних навчальних продуктів; 
рефлексивна діяльність всіх суб’єктів навчання по осмисленню проблем, які виникли, виявлення та 
осмислення методології власної діяльності, фіксація досягнутих результатів.  

Особливість креативної технології дистанційного навчання полягає в тому, що на кожному 
освітньому етапі навчальні продукти студента є результатом його особистісної діяльності [5: 357-360]. 

Висновок. На основі аналізу педагогічної та наукової літератури ми виділяємо базові дистанційні 
технології навчання: мережеву, кейс-технологію, TV-технологія дистанційного навчання, а також змішану. 
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Малярчук Е. В. Технологические характеристики дистанционной формы обучения. 

В статье представлены взгляды на определение понятия "педагогическая технология" в современной 
научно-педагогической литературе и основные характеристики и требования, которым должна 

отвечать педагогическая технология; структурированы и проанализированы технологии 
дистанционного обучения: сетевую технологию, кейс технологию, TV технологию дистанционного 

обучения и смешанную технологию дистанционного обучения. В статье уточняются специфика 
внедрения и условия реализации определенной технологии в разных типах учебных заведений. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогическая технология,  
технологии дистанционного обучения. 

Maliarchuk O. V. Technological Characteristics of Distance Education. 

The article deals with the views on the definition of "pedagogical technology" in the modern scientific literature; 
main characteristics and requirements pedagogical technology should correspond to. The technologies of 

distance education such as network technology, case technology, TV technology of distance education and mixed 
technology of distance education are structured and analyzed. The article specifies the conditions of the certain 

technology realization in different types of educational establishments. 

Key words: distance education, pedagogical technology, technologies of distance education. 
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СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

У статті розглянуто структурні особливості географічної термінології англійської мови. Подано 
визначення географічного терміна. Приведено класифікацію термінів за їхніми структурними 

характеристиками. Виділено кореневі, афіксальні, складні слова та словосполучення. Визначено, що 
найпродуктивнішим типом словотвору є афіксація. Суфіксація є частотнішою, ніж префіксація. 

Досліджено типи конверсійних зв’язків. Розглянуто структурні моделі складних слів, які є 
географічними термінами. Виділено складні слова з номінативним, вербальним і ад’єктивним головним 
елементом. Доведено, що найчастотнішими термінами-словосполученнями є двокомпонентні моделі. 

Ключові слова: термін, тип словотвору, конверсія, афіксація, складне слово, словосполучення. 

Питання термінології постійно привертають увагу лінгвістів. Словотвірно-структурні особливості 
термінів неодноразово були об’єктом дослідження в наукових розвідках учених. Так, О. О. Селіванова, 
О. В. Малярчук розглядали проблеми, пов’язані з визначенням терміна; О. П. Демиденко, 
О. А. Горбатюк, Д. С. Касяненко вивчали його морфологічну структуру; А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, 
З. Б. Куделько охарактеризували його семантичні та соціологічні аспекти; дослідження А. Я. Коваленко 
присвячені особливостям перекладу термінів.  

Об’єктом нашого дослідження є термінологічна лексика підмови географії. 
Предмет дослідження – структурні особливості географічної термінології англійської мови. 
Мета дослідження полягає у виявленні структурних моделей, за якими утворюються географічні 

терміни, виявленні продуктивності цих моделей. 
Дослідження структурних характеристик географічних термінів є актуальним з огляду на високу 

питому вагу термінологічної лексики в наукових текстах. 
Завдання статті полягає у виявленні та систематизації продуктивних словотворчих моделей 

географічних термінів англійської мови. 
Матеріалом дослідження слугували 9185 термінологічних одиниць, зафіксованих у сучасних 

словниках географічних термінів [1-3]. 
Виклад основного матеріалу. У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до визначення терміна. 

Наприклад, О. О. Селіванова під терміном розуміє слово чи словосполуку, що позначає поняття 
спеціального спілкування в науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської 
діяльності [4: 617]. В. І. Карабан визначає термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, 
професійної галузі науки або техніки [5: 315]. 

У цьому дослідженні під географічним терміном ми будемо розуміти слово чи словосполуку, що 
репрезентує поняття географічної сфери, є відтворюваним, має дефініцію, зафіксовану в словнику 
географічних термінів. Підходи до класифікації термінів за будовою також різняться. Наприклад, А. Я. 
Коваленко поділяє всі терміни на прості, складні та терміни-словосполучення. Прості терміни – це 
терміни, що складаються з одного слова. Складні терміни складаються з двох чи більше слів, які 
пишуться разом або через дефіс. До термінів-словосполучень належать терміни, що складаються з 
декількох компонентів, кожен із яких характеризується певною будовою та конкретним способом 
словотвору [6: 259]. О. П. Демиденко та О. А. Горбатюк поділяють терміни на однослівні лексеми та 
словосполучення. Залежно від структури і від характеру відносин між ними розрізняють двокомпонентні 
та багатокомпонентні терміни, які визнані оптимальними актуальними домінантами в сучасній науці [7]. 

Ми вважаємо за доцільне поділяти терміни на кореневі (однослівні) лексеми, афіксальні, складні 
слова та словосполучення. 

Географічні кореневі терміни складають 36 % від проаналізованого нами матеріалу. Наприклад, ait 
(aйт, острівець серед річки), apron (алювіальне віяло), clast (класт, галька), clengh (клаф, ущелина), den 
(глибока лощина), hope (ущелина), key (мілина). 

Вважаємо за необхідне серед кореневих термінів виділити такі, що утворені за допомогою конверсії.  
Під конверсією ми розуміємо безафіксальний тип переходу слова з однієї частини мови в іншу. 
О. Єсперсен і Е. Бенвеніст виділяють конверсію серед продуктивних типів словотвору в англійській 

мові [8; 9]. Результати нашого дослідження також показують, що конверсія є досить активним способом 
словотвору географічних термінів. Вона складає 4 %. 

Наукові розвідки свідчать, що в конверсії існують різноманітні приклади деривацій. Так, дослідниця 
Г. Б. Давидова показала конверсійні зв’язки між двома, трьома та більшою кількістю слів в англійській 
мові. Вона виділила п’ять типів зв’язків (V – N, V – V1, V – V1 – Adj. – N, Adj. – Adv. – N – V – V1, Adv – N 
– Adv. – Prep. – V – V1) [10: 154-158].  
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Результати нашого аналізу показують, що при творенні термінологічної лексики конверсійні зв’язки 
набагато бідніші. Нами зафіксовано два типи конверсійних зв’язків. Більш частотним є V – N (94 %): lead 
(вести – штучний водотік, канал у льодовому полі), march (марширувати – прикордонна смуга), slash (різати – 
ділянка вологої або болотистої місцевості в США), slide (ковзати – зсув), open (відчиняти – отвір, велика 
печера, природна тріщина). Другим типом конверсійного зв’язку є Adj. – N (6 %): flat (плоский, рівний – 
рівнина). Оскільки утворення іменника від прикметника є набагато складнішим процесом, ніж конвертування 
прикметника від іменника, цей тип зв’язку не такий частотний, як перший. Можливо, це пов’язано з 
суттєвими змінами семантичної структури прикметника, адже значення якості нелегко перетворити на 
значення предмета. Конверсія іноді супроводжується метафоричним переносом значення. 

Н. О. Михальчук вказує, що конверсія є переважаючим типом дієслівного словотвору [11: 188]. 
Наш матеріал є свідченням того, що термінологічна лексика є переважно результатом конвертування 

дієслова в іменник. Вважаємо, що це стосується не лише географічної термінології, а й терміносистем 
інших наук. Це не дивно, адже основна функція терміна – називна.  

О. Єсперсен, Г. Марчанд стверджують, що основними джерелами поповнення словникового складу 
сучасної англійської мови є різноманітні види морфологічного, синтаксичного та синтактико-
морфологічного способів словотвору [8; 12].  

Географічна термінологія не є винятком. Переважна кількість географічних термінів утворюється за 
допомогою різних способів словотвору. Так, наше дослідження показує, що найбільш продуктивним типом є 
афіксація (51 %). Варто зазначити, що суфіксація (34 %) є більш частотною, ніж префіксація (29 %).  

Суфіксальну модель використовують у творенні різних частин мови, проте найчастіше у творенні 
термінологічних одиниць, представлених іменниками та прикметниками: desertification (опустелювання), 
ferruginous (ферругінозний), flowage (потік, що вийшов з берегів), growler (уламок айсберга), islet 
(острівець), siliceous (кременистий). 

Дослідження показує, що найчастотнішими суфіксами є: -tion (67 %), -ous (24 %), -age (4 %). 5 % 
припадає на інші суфікси. Префіксальна модель творення географічних термінів також є досить 
продуктивною. Вона представлена багатофункціональними префіксами, які використовуються для 
творення термінів-іменників та термінів-прикметників: discharge (витрата води), foredeep (передовий 
прогин), foreshore (передній берег), incrop (приховані відкладання порід), inface (передній схил куести), 
interflow (потік всередину), multicell (багатокамерний), subsoil (субгрунт). 

Частина продуктивних префіксів (anti-, inter-, sub-, super-) належить до інтернаціональних і 
застосовується в творенні термінів інтернаціоналізмів: anticline (антикліналь), antidune (антидюна), 
interfluve (інтерфлюв, земля між двома сусідніми річками), microclimate (мікроклімат), microflora 
(мікрофлора), monoculture (монокультура), monocline (моноклиналь), multiculture (мультикультура), 
neotectonics (неотектоніка), supergene (супергенний), subduction (субдукція). 

Найчастотнішими є префікси: inter- (29 %), multi- (18 %), micro- (13 %), mono- (9 %). Частка інших 
префіксів складає 31 %. 

Найбільш продуктивним типом афіксації при творенні географічних термінів є префіксація + 
суфіксація (37 %): afforestation (заліснення), deregulation (дерегулювання), desalination (опріснення), 
dissection (розсічення долини річковою ерозією), inclosure (відгороджування земель), monoglacial 
(монольодовиковий), multinational (багатонаціональний), supraglacial (надльодовиковий), transshipment 
(перевантаження). При цьому зауважимо, що найчастотнішим є поєднання префікса de- із суфіксом -tion, 
префіксів mono-, multi-, supra- із суфіксом -al. 

Ще одним із найпродуктивніших способів поповнення географічного словника є словоскладання (44 %). 
Результатом словоскладання є складні слова або композити. Слідом за О. Селівановою складними словами 

(композитами) ми вважаємо номінативні одиниці, які є цілісно оформленими графічно і лексико-граматично, 
мають дві чи більше ономасіологічні ознаки (у словотворі – твірні основи чи корені) [4: 228]. 

Дослідниця пропонує такі критерії композитності: денотативний, семантичний, синтаксичної 
цілісності, лексико-граматичної єдності [4: 228-229]. На нашу думку, лише комплекс ознак може 
відмежувати композити від інших типів термінологічних одиниць. 

Д. Е. Дмитрошкін вказує, що єдиним можливим способом показати способи основоскладання є 
класифікація складних слів за природою їхніх головних елементів [13: 67]. Виділяються складні слова з 
номінативним, вербальним і ад’єктивним головним елементом. Оскільки в англійській мові слово може 
належати до більш ніж одної категорії, такі класифікації є досить проблематичними. Наприклад, лексема 
fair (fairway – головний судноплавний шлях, фарватер) може бути як прикметником, так і іменником. У 
таких випадках ми застосовуємо два критерії: правила граматичної й лексичної сполучуваності в 
англійській мові та критерій частотності. Про належність лексеми до певного лексико-граматичного 
класу свідчить кількість значень. Слово, яке має більше значень, вважається головним. 

Ми виділили шість структурних моделей складних географічних термінів: 
1) N + N (49 %): ebb-tide (відплив), landmark (земельна позначка), sandstone (піщаник); 
2) Adj. + N (27 %): highland (височина), high-water (приплив); 
3) Adv + N (16 %): outfield (зовнішнє поле), outport (аванпорт); 
4) V + Adv (4 %): layout (план вулиць міста);  
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5) V + V (3 %): freeze-thaw (вивітрювання гірських порід, що відбувається чергуванням 
заморожування і відтанення);  

6) V + Adv + N (1 %): filter-down-process (процес відфільтрування). 
Найактивнішою і найпродуктивнішою моделлю утворення композитів-географічних термінів є 

структурна модель N + N, за якою утворюється абсолютна більшість таких термінів. Другою за частотою є 
структурна модель Adj. + N. У результаті такого складання лексема стає іменником, адже композити 
переважно набувають морфологічних ознак другого компонента. Як бачимо, переважна більшість складних 
слів представлена безафіксальними двоосновними субстантивними лексичними одиницями. Іменники, 
утворені двома іменними основами становлять найчисельнішу групу. Трьохкомпонентні елементи є 
небагато чисельними. Переважна більшість цих лексичних одиниць є структурно мотивованими. Наше 
дослідження є підтвердженням думки Л. Ф. Омельченко та В. О. Самохіної про те, що в англійській мові 
словоскладання співвідноситься з тенденціями до номіналізації, цільнооформленості найменування, а 
також з універсальною тенденцією до економії мовного матеріалу [14: 82-83]. 

Крім названих вище структурних моделей, нами зафіксовані складні слова – афіксальні деривати (53 %): 
аgribusiness (агробізнес), аgro-silvo-pastoral (агролісопасовицький), geomagnetism (магнітне поле планети). 

Терміни-словосполучення займають помітне місце в словниковому складі англійської мови: dust devil 
(пиловий вихор), ecological balance (екологічний баланс), ecological climatology (екологічна 
кліматологія), economic enclave (економічний анклав), economic integration (економічна інтеграція), ice 
fog (льодовий туман), ice shelf (льодовий шельф), rafted ice (нашарований лід), raised beach (піднятий 
пляж), roaring forties (ревучі сорокові – вітри сорокових градусів широт у південній півкулі), rotten ice 
(гнилий лід), saturated air (насичене повітря). При цьому варто зауважити, що багато з них включають 
афікси в першому елементі. Наш матеріал показує, що найбільш частотними першими елементами є: ice 
(45), economic (23), ecological (13). Найчастотніші суфікси: -ic, -al, -ed, -ing. 

Терміни-словосполучення з трьома елементами складають 3 %: half-year land (піврічна земля), ice-
pushed ridges (гребні, зіштовхнуті льодом), industrial complex analysіs (аналіз промислового комплексу), 
land locked state (держава, що не має доступу до моря), nearest neighbour analysis (аналіз за найближчим 
сусідом), second-generation immigrant (імігрант другого покоління). 

Терміни з чотирма елементами представлені 1 % слів: saturated zone overland flow (зона насиченого 
поверхневого потоку). 

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, ми можемо зробити висновок, що найбільш 
продуктивним типом словотвору географічних термінів англійської мови є афіксація (51 %), найменш 
продуктивним – конверсія (4 %).  

Оскільки в одній статті неможливо охопити весь комплекс питань, пов’язаних із дослідженням 
терміносистеми вважаємо перспективним контрастивне дослідження географічної термінології в 
англійській та українській мовах. 
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Мизин Т. А. Структурные характеристики географических терминов 
(на материале английского языка). 

В статье рассматриваются структурные особенности географической терминологии английского 
языка. Дается определение географического термина. Приводится классификация терминов по их 

структурным характеристикам. Выделяются корневые, аффиксальные, сложные слова и 
словосочетания. Определено, что самым продуктивным типом словообразования является аффиксация, 
наименее продуктивна – конверсия. Рассматриваются структурные модели сложных слов, являющихся 

географическими терминами. 

Ключевые слова: термин, тип словообразования, конверсия, аффиксация, сложное слово, 
словосочетание 

Myzyn T. O. Structural Characteristics of Geographical Terms (on the English Language Material). 

The article dwells on the structural peculiarities of the English language geographical terminology. The 
definition of the term is provided. The classification of terms according to their structural characteristics is put 

forward. Root, affixed, compound words and word combinations are singled out. It is proved that the most 
productive type of word building is affixation. Suffixation is more frequently used than prefixation. Types of 
conversion links are defined. Structural models of compound geographical terms are analyzed. Compound 
words with nominative, verbal and adjectival elements are researched. It is proved that models with two 

components are the most frequent. 

Key words: term, word building type, conversion, affixation, compound word, word combination. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО ТРЕЙЛЕРУ ДО КІНОФІЛЬМІВ  
У ЖАНРІ ДРАМА 

У статті розглянуто концептуальну структуру англомовного трейлеру до кінофільмів у жанрі драма 
та засоби її актуалізації у відповідному типі дискурсу. Визначено, що значущі для реклами кінофільмів 

концепти реалізуються не тільки в рамках власне рекламного тексту, а й на рівні так званих рекламних 
ідентифікаторів. Встановлено функції рекламних ідентифікаторів та їх роль у породженні 

прагматичного потенціалу трейлеру. Концепти реалізуються, як правило, опосередковано, через 
інтерпретацію фрагментів дискурсу. Для інтерпретації вербальних та невербальних компонентів 

дискурсу використано когнітивно-прагматичний аналіз. Визначено ключові концепти та послідовність 
їх реалізації у концептуальній структурі англомовного трейлеру до кінофільмів у жанрі драма. 

Ключові слова: кінореклама, концепт, трейлер,драма. 

Результати сучасних досліджень свідчать, що знання людини про об’єктивний світ фіксуються у 
вигляді концептів, що мають упорядковану структуру та накопичують знання про стереотипну ситуацію 
або явище. Незважаючи на достатньо велику кількість досліджень, спрямованих на вивчення фрагментів 
концептуальної картини світу, аналіз концептуальної структури кінореклами все ще залишається 
невирішеним питанням. Крім того, дослідження спрямовано на виявлення когнітивно-прагматичних 
особливостей та закономірностей актуалізації англомовного трейлеру до фільмів у жанрі драма, що й 
зумовлює актуальність цієї роботи. Метою дослідження є аналіз концептуальної структури трейлеру 
фільмів у жанрі драма. Об’єктом є дискурс трейлеру у жанрі драма, а предмет, відповідно, складає 
концептуальна структура англомовного трейлеру у жанрі драма. Матеріалом дослідження слугують 
англомовні трейлери до фільмів відповідного жанру. 

Вербально оформлена інформація надходить у свідомість через усну та письмову мову. Для 
запам'ятовування, структурування і включення в якості елемента у вже існуючу індивідуальну 
концептосферу вона повинна бути перекодована і представлена на мові ментальних образів, смислових 
кодів та когнітивних структур – концептів. 

Слідом за В. В. Красних ми розуміємо концепт як згорнутий глибинний сенс "культурного предмету", 
який тісно пов'язаний з асоціативним простором імені і може розгортатися за активації семантичної / 
асоціативної мережі [1: 272].  

За своїм характером концепт є загальним уявленням або точніше – узагальненим уявленням. 
Узагальнене уявлення, або концепт, отримує вербальне вираження у вигляді цілого ряду слів, кожне з 
яких пов'язане з певною стороною, особливістю цього узагальненого уявлення, що склалося у 
конкретному мовному колективі про певне явище дійсності [2: 24-27]. Концепт не має чітких меж і 
вираженої структури, тим не менш, в його складі виокремлюються образний, понятійний і ціннісний 
компоненти [3: 4]. Наявність ціннісної складової відрізняє концепт від інших ментальних одиниць. 
Засобом активізації концепту служить мовна одиниця, яка виражає його найбільш повно. Однак мовна 
одиниця, взята поза контекстом, може функціонувати у якості асоціативної ланки до різних концептів.  

Концепт як сукупність всіх значень і понять, що виникають підчас вимовляння та осмислення 
певного слова у свідомості індивідуальної особистості [4: 3-4] не може існувати відокремлено, а лише у 
системному взаємозв'язку з іншими концептами. Концепти формуються носіями мови і зберігаються в 
пам'яті людей, утворюючи концептуальну картину світу. Останнє визначається як ''деякий цілісний 
структурований простір'', "сукупність концептів, з яких складається світорозуміння носія мови" [5: 32]. 
Таким чином, концептосфера трейлера, в свою чергу, являє собою підсистему концептосфери реклами, 
сукупність концептів, що формують його жанр. 

Реклама має власну концептосферу: в рекламному просторі існує обмежене число концептів – 
особливих понятійних структур, які постійно використовуються через їх значущість для людини. 
Створюючи рекламне повідомлення, копірайтери здійснюють переклад характеристик продукту на мову 
потреб і запитів споживача і вдаються до тих концептів, які здатні значною мірою вплинути на вибір 
потенційного покупця [6: 123]. Важливо зазначити, що реклама не тільки формує особливий образ світу 
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у свідомості людини, але і спирається на сформовані в сучасному суспільстві моделі світу (враховує 
універсальну і національну складові).  

Цілком очевидно, що основу рекламного простору складають концепти з максимально позитивною 
оцінністю [7]. Але у випадку кінореклами, актуалізуються концепти з негативною і позитивною оцінкою, 
що пояснюється максимальним наближенням до життєвої ситуації та апеляції до світу емоцій. Хоча 
варто зазначити, що самі слогани апелюють переважно до позитивно маркованих концептів. 

Значущі для реклами кінофільмів концепти реалізуються не тільки в рамках власне рекламного 
тексту, а й на рівні так званих рекламних ідентифікаторів: заголовок, ім'я автора (в кінотексті такими 
виступають зазвичай назва фільму та ім'я режисера) та імена персонажів, а також прецедентні вислови, 
або крилаті слова [8: 55]. При цьому дані "концептоносії" не менш важливі, ніж основний рекламний 
текст, слоган тощо. Ім'я автора, так само як і слоган, є рекламною константою, представляє товар у всіх 
маркетингових комунікаціях і формує первинне враження про дану торговельну марку. 

Концептосфера реклами включає такі базові концепти, як ТОВАР, ПРОДАВЕЦЬ, ПОКУПЕЦЬ [9]. 
Оскільки трейлер є різновидом рекламного повідомлення, то в ньому також можна виділити дані 
концепти. Ядром даної концептосфери являється концепт ТОВАР. Найбільш поширеним прикладом 
вербалізації цього концепту є назва рекламного продукту, тобто кінофільму, а також назви компонентів, 
якими можуть бути імена персонажів або акторів. 

Концепт ПРОДАВЕЦЬ реалізується за допомогою вживання імені режисера, назви та логотипів тих 
фірм і кінокомпаній, які займалися виробництвом фільму. Концепт ПОКУПЕЦЬ в рекламних трейлерах 
найчастіше представлений в наступних моделях: особовий займенник you, присвійний займенник your, 
зворотний займенник yourself. Дані концепти є універсальними (базовими), тобто характерними для 
трейлерів усіх жанрів кінематографії. Але варто зазначити й специфічні концепти, характерні для 
певного жанру. Задля вирішення поставленого завдання у дослідженні використано когнітивно-
прагматичний метод, що дозволяє більш повно визначити елементи дискурсу у їх тонкій взаємодії [10]. 
Дослідницькі методики, залучені до комплексного прагматичного аналізу, не є кардинально новими. 
Традиційні методики у системній взаємодії із новітніми підходами дозволяють максимально уникнути 
суб’єктивної інтерпретації шляхом формалізації та використання методологічного алгоритму 
аргументації висновків. 

Розглянемо структуру трейлеру драми з урахуванням апеляції до базових жанрових концептів на 
прикладі кінореклами художнього фільму "Still Alice" ("Усе ще Еліс"). На початку кінореклами 
актуалізується концепт ПРОДАВЕЦЬ у вигляді назви виробника: [SONY PICTURES CLASSICS]. 

Далі, на етапи ознайомлення глядача з ситуацією, визначення базових координат, експлікуються 
суміжні концепти ЩАСТЯ, ГАРМОНІЯ, КОХАННЯ, ДОБРОБУТ. Люблячий чоловік піднімає тост за 
кохану жінку (Еліс) на вечірці, присвяченій її дню народження: 

- To the most beautiful and the most intelligent woman, I have known in my entire life. 
- Thank you. 
- Happy birthday! 
Концепт УСПІХ реалізується через репліку Welcome, Dr. Alice Howland перед промовою жінки та 

відповідний відеоряд, що відображають повагу за її досягнення. 
Ключовим моментом у будь-якому трейлері драми є апеляція до концепту ГОРЕ/БІДА безпосередньо 

або опосередковано. У даному випадку зазначений концепт опосередковується крізь периферійний 
концепт НЕБЕЗПЕКА шляхом видової концептуальної метафори ХВОРОБА – ЦЕ НЕБЕЗПЕКА. Під час 
промови Еліс починає затинатися, думки плутаються: 

- I hope to convince you that by observing these baby steps into the... Into... 
Другим передвісником небезпеки та ознакою нарощування емоційного напруження є реакція чоловіка 

на зміни в її поведінці, забудькуватість: 
- Alice, where the hell were you? 
- I went for a run. 
- Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. 
Апеляція до концепту РОЗДРАТУВАННЯ актуалізується у мовленнєвому акті обурення Alice, where 

the hell were you? за рахунок емфатичної конструкції where the hell та мовленнєвого акту звинувачення у 
формі сарказму Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. 

Кульмінацією є крупний план актриси з невербальними ознаками страху, що відображають стан 
усвідомлення, та мінорний, меланхолічний музичний супровід, який завершується напруженим 
низхідним глісандо та ударом барабану, що метафорично імітує удар серця. 

Наступна репліка демонструє безвихідь героїні та є апеляцією до концепту ВІДЧАЙ у концептуальній 
структурі трейлеру: 

- I need to talk to you. I've got something wrong with me. 
На екрані з’являються імена сценариста та режисера: [WRITTEN TO THE SCREEN AND DIRECTED 

BY RICHARD GLATZER & WASH WESTMORELAND]. Прізвище Річарда Глацера з’являється у цьому 
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місці невипадково, оскільки підчас роботи над фільмом він важко хворіє на аміотрофічний склероз і 
помирає у рік виходу кінокартини на великий екран. Відповідно ітертекстуальні зв’язки надають 
можливість простежити звернення до концепту СПІВЧУТТЯ, оскільки кінокритики вбачають навмисну 
проекцію долі Глацера на образ Еліс. 

Останній пік кульмінації припадає на діалог, у якому Еліс пояснює родині, що вона має хворобу 
Альцгеймера. Вона не знає як повідомити рідним про хворобу (Oh, boy... ha? – ЖАХ, ВІДЧАЙ) і врешті-
решт промовляє I have Alzheimer's disease. Early onset (ВИРОК, СМЕРТЬ): 

- What's going on? 
- Oh, boy... ha? 
- You guys are gonna break up or … ? 
- No.  
- I have Alzheimer's disease. Early onset. 
- Oh, my God.  
Саме концептуальна опозиція ЩАСТЯ, ГАРМОНІЯ, КОХАННЯ, ДОБРОБУТ : : ЖАХ, ВІДЧАЙ, 

ВИРОК, СМЕРТЬ є жанротвірною та обов’язково експлікується у трейлері драми. На екрані з’являється 
оцінювальні рекламне повідомлення [''JULIANNE MOORE GIVES A MAGNIFICENT PERFORMANCE'' 
– Scott Fienberg. THE HOLLYWOOD REPORTER], що актуалізує концепт НЕПЕРЕВЕРШЕНІСТЬ через 
апеляцію до концепту АВТОРИТЕТ. Концепт ВІДЧАЙ чітко простежується у монолозі Еліс, у якому 
відображається її стан та симптоми прогресуючої хвороби: 

- I can see the words hanging in front of me, I can’t reach them, and I don't know who I am. And I don't 
know what I'm gonna lose next. Stethoscope, millennium, hedgehog. 

На екрані з’являється зображення екрану смартфона <Notes / To be answered / What is the name of your 
oldest daughter?], що знову апелює до концепту відчай через імплікатуру Я НЕ ЗНАЮ, ЩО РОБИТИ, Я У 
ПОВНОМУ РОЗПАЧІ. Висловлення [''IT TOUCHES DEEP AFFIRMS LIFE'' – LONDON EVENING 
STANDARD] апелює до концепту СПІВЧУТТЯ, що є також ключовим у концептуальній структурі драми.  

Далі наступає розв’язка, що постає у вигляді реалізації концепту ПРИРЕЧЕНІСТЬ (I'd like to see you 
go to college, I don't have to be fair! I'm your mother, I hate this is happening to me, This might be the last year 
that I'm myself):  

- I'd like to see you go to college. 
- You can't use your situation to just get me to do everything. 
- Why can't I? 
- Because it's not fair! 
- I don't have to be fair! I'm your mother. 
[''STILL ALICE IS FILLED WITH OUTSTANDING PERFORMANCES.'' – AWARDS WATCH] 
- I hate this is happening to me. 
- But we have to keep the important things in our lives going. 
- Merry Christmas! 
- We have to try or we're going to go crazy. 
- This might be the last year that I'm myself. 
- Please don't say that. 
[''JULIANNE MOORE IS ONE OF THE MOST ADVENTUROUS AND COMPELLING ACTRESSES OF 

CONTEMPORARY FILM. – SOUND ON SIGHT'']. 
Останні відеоряди реалізують концепт БОРОТЬБА, УСВІДОМЛЕННЯ та УПОКОРЕННЯ:  
- I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. 
[BASED ON THE BOOK BY LISA GENOVA] 
- So "live in the moment" I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment. 
Текст, що з’являється на екрані спрямований аргументувати причину вибору даного кінофільму через 

бездоганну (обов’язково на думку авторитету) гру акторів ([''STILL ALICE IS FILLED WITH 
OUTSTANDING PERFORMANCES.'' – AWARDS WATCH], [''JULIANNE MOORE IS ONE OF THE 
MOST ADVENTUROUS AND COMPELLING ACTRESSES OF CONTEMPORARY FILM. – SOUND ON 
SIGHT'']), через демонстрацію авторитету відомої авторки ([BASED ON THE BOOK BY LISA 
GENOVA]) та приверненням уваги до плеяди відомих акторів ([JULIANNE MOORE ALEC BALDWIN 
KRISTEN STEWART]). Поява назви фільму [STILL ALICE] наприкінці трейлеру виконує нагадувальну 
функцію реклами.  

Загалом концептуальна структура трейлера фільму у жанрі драма має такий вигляд у зазначеній 
послідовності: презентація концепту ПРОДАВЕЦЬ → ЩАСТЯ, ГАРМОНІЯ, КОХАННЯ, УСПІХ → 
НЕБЕЗПЕКА → ГОРЕ/БІДА → ВІДЧАЙ БОРОТЬБА/ УСВІДОМЛЕННЯ/ УПОКОРЕННЯ. Концепти 
реалізуються, як правило, не прямо (через вербалізацію імені концепту, представленого однойменною 
лексемою, або групою лексем, пов’язаних парадигматичними зв’язками), а опосередковано, через 
інтерпретацію фрагментів дискурсу, наприклад: 
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Концепт Вербалізація  
КОХАННЯ - To the most beautiful and the most intelligent woman, I have known in my 

entire life. 
СТРАХ  - Oh, boy... ha? 
УСПІХ  - Welcome, Dr. Alice Howland 
ВІДЧАЙ - I can see the words hanging in front of me, I can’t reach them, and I don't 

know who I am. And I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope, 
millennium, hedgehog. 

ПРИРЕЧЕНІСТЬ - I have Alzheimer's disease. Early onset. 
- Oh, my God.  
- This might be the last year that I'm myself. 

БОРОТЬБА - I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things, to stay 
connected to who I once was. 

РОЗДРАТУВАННЯ - Alice, where the hell were you? 
- Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. 

 
Висновки. Отже, концептуальна структура концептосфера англомовного трейлеру до кінофільмів у 

жанрі драма має чітко визначену структуру та послідовність. Концепти актуалізуються опосередковано у 
вербальній та невербальній площині та спрямовані на апеляцію до емоцій реципієнта. Перспективою 
дослідження є вивчення концептуальних структур трейлерів до кінофільмів інших жанрів. 
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Матеріал надійшов до редакції 16.03. 2015 р. 

Мосейчук А. М., Фекете Д. Ю. Концептуальная структура англоязычного трейлера к кинофильмам 
в жанре драма. 

В статье рассматривается концептуальная структура англоязычного трейлера к кинофильмам в 
жанре драма и способы ее актуализации в соответствующем типе дискурса. Определено, что 

значимые для рекламы фильмов концепты реализуются не только в пределах собственно рекламного 
текста, а также и на уровне так называемых рекламных идентификаторов. Установлены функции 

рекламных идентификаторов и их роль в генерации прагматического потенциала трейлера. Концепты 
реализуются, как правило, опосредствовано, через интерпретацию фрагментов дискурса. Для 
интерпретации вербальных и невербальных компонентов дискурса используется когнитивно-

прагматический анализ. Определены ключевые концепты и последовательность их реализации в 
концептуальной структуре англоязычного трейлера к кинофильмам в жанре драма. 

Ключевые слова: кинореклама, концепт, трейлер, драма. 

Moseichuk O. M., Fekete D. Yu. The Conceptual Structure of the English-Language Trailer  
in the Drama Genre. 

The article seeks to provide the comprehensive analysis of the conceptual structure of the English-language 
trailer in the drama genre as well as the means of its actualization within the respective discourse type. Movie 

commercial relevant concepts are realized both through the advertising text proper as well as so called 
advertising identifiers. The paper determines the functions of the identifiers along with their ability to generate 

the potential capacity of the trailer. The relevant concepts are actualized indirectly, through the discourse 
fragments interpretation. The cognitive and pragmatic analysis is applied to interpret verbal and non-verbal 

components of the discourse. The investigation identifies the key concepts as well as their actualization 
procedure within the conceptual framework of the English-language trailer in the drama genre. 

Key words: movie commercial, concept, trailer, drama. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ТАКТИК І СТРАТЕГІЙ В 
АНГЛОМОВНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ОГЛЯДІ 

У статті розглянуто особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій у літературному 
огляді як аналітичному літературно-критичному жанрі сучасного англомовного медійного дискурсу. З 

метою формування сприйняття та організації знань про літературні твори, авторський стиль, 
наголошення уваги читачів на подібні риси кількох літературних творів чи персонажів, досягнення 

стилістичного ефекту, експресії, що підвищує ефективність вираження ставлення критика до 
прочитаного, акцентування уваги читачів до теми, вираження різноманітних відтінків аксіологічного 

модального значення (сумніву, виклику, іронії тощо) критиками у літературному огляді 
використовуються такі стратегії: структурування за принципом релевантності, імунізації 

висловлювань, узагальнення, наведення прикладів, графічну та інформаційну. 

Ключові слова: комунікативна тактика, комунікативна стратегія, літературний огляд, літературно-
критичний жанр, медійний дискурс. 

Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на вивчення 
мовних і позамовних засобів, які використовуються для реалізації комунікативних тактик і стратегій 
впливу на свідомість з метою забезпечення максимальної ефективності комунікації. Актуальним є 
звернення до літературно-критичних жанрів сучасного медійного дискурсу. 

Мета статті – дослідити тактики і стратегії літературного огляду як аналітичного літературно-
критичного жанру сучасного англомовного медійного дискурсу. Об’єктом дослідження є англомовний 
літературний огляд. Предметом дослідження є лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості реалізації 
тактик і стратегій цього жанру. 

Матеріал дослідження – тексти літературного огляду в англомовних часописах California Literary 
Review, Canadian Literature, The New Yorker, The New York Review of Books, The New York Times Book 
Review, Twentieth Century Literature. 

Виклад основного матеріалу. У літературному огляді як літературно-критичному жанрі сучасного 
англомовного медійного дискурсу критик оцінює декілька літературних творів або письменників, яких 
об’єднує літературна течія, стиль, своєрідність форм, подібність фабули або одночасне видання творів. 
Дослідженням літературного огляду займалися такі дослідники: М. М. Бічарова, М. П. Сухотіна. 

Композиційною структурою тексту літературного огляду є: 
1) презентація матеріалу та обґрунтування його вибору; 
2) визначення та опис загальних особливостей, які об’єднують явища, що розглядаються (літературні 

твори, стилі, течії тощо); 
3) аналіз з певної точки зору кожного з цих явищ із врахуванням їх порівняльних ознак, а також їхня 

оцінка; 
4) висновок, який розкриває ставлення автора до явища, яке розглядається, прогноз автора щодо 

розвитку подій [1: 98-99]. 
Комунікативна стратегія визначається як сукупність мовленнєвих дій, які спрямовані на вирішення 

загального комунікативного завдання мовця [2: 58]; еврістичне інтенціональне планування дискурсу для 
досягнення його учасниками кооперативного результату [3: 170]; взаємодія мисленнєвого та вербального 
планів дискурсу для досягнення позамовленнєвих діяльнісних цілей, що виявляє соціально-інтеракційну 
природу вербальної комунікації [4: 247]. Комунікативна тактика – одна або декілька дій, які сприяють 
реалізації певних стратегій [2: 58].  

Найзагальнішою є класифікація комунікативних стратегій Т. А. ван Дейка та В. Кінча. Вони 
виокремили: пропозиційні стратегії, які передбачають конструювання пропозицій через впізнавання 
значень слів, що активізовані у семантичній пам’яті, та синтаксичних структур; стратегії локальної 
когерентності, які спрямовані на встановлення значущих зв’язків між реченнями тексту; макростратегії, 
які дають змогу визначити глобальну тему з фрагментів тексту; схематичні стратегії, які утворюють 
макропропозиції; продуційні стратегії, які ведуть до формулювання поверхнєвих структур із різними 
семантичними, прагматичними та контекстуальними даними; стилістичні стратегії, які забезпечують 
стилістичну когерентність; риторичні стратегії, які сприяють ефективності дискурсу та комунікації; 
конверсаційні стратегії, які реалізують соціальні та комунікативні функції дискурсивних одиниць [5]. 
О. С. Іссерс виділяє головні та допоміжні стратегії. Головні стратегії (семантичні, когнітивні) пов’язані 
переважно з впливом на адресата. Прикладами є стратегії підпорядкування, дискредитації тощо. 
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Допоміжні стратегії сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному впливу на 
адресата. Підвидами допоміжних стратегій є: комунікативно-ситуаційні стратегії, які зумовлені такими 
компонентами комунікативної ситуації, як автор, адресат, канал зв’язку, комунікативний контекст 
(стратегії саморепрезентації, емоційного налаштування, статусні та рольові стратегії); конверсаційні 
стратегії, які використовуються згідно з завданнями контролю за організацією діалогу (стратегії 
контролю над темою, над ініціативою тощо); риторичні стратегії, у межах яких застосовують риторичні 
прийоми ефективного впливу на адресата (стратегії привертання уваги, драматизації) [6]. 

Стратегії літературно-критичних жанрів медійного дискурсу – способи формування сприйняття та 
організації знань про літературні твори, які використовують критики з метою проінформувати читача 
про художній твір (автор, зміст, особливості оформлення та реалізації); дати загальну оцінку твору та 
його окремих аспектів; обґрунтувати оцінки, висловлені у літературно-критичній статті, пояснити, 
проілюструвати їх; вплинути на читача [7: 49-50].  

Літературний огляд, як і літературна рецензія, має типову структуру, яка включає вступну частину, 
основну частину та висновок. Стратегія структурування за принципом релевантності реалізується 
тактиками введення теми та підведення підсумків. 

Літературний огляд може починатися зі звернення до подій у минулому, напр., Before the rise of the 
Internet, before the elimination of international bureaus at magazines and newspapers, the Africa beat in the 
1990s epitomized both the dangers and the romance of the foreign correspondent's life [8: 27]. У наведеному 
літературному огляді критик, оцінюючи роман письменника, наводить спогади про Африку, які 
вплинули на створення твору. 

Критики можуть починати літературний огляд з питання, напр., "What are Americans like today?" 
John Steinbeck set out to answer that question in Travels with Charley, his 1962 travelogue, but it had been a 
theme of his fiction, as it had been a theme of many works by American writers loosely labeled naturalists [9]. 
Даний літературний огляд починається з провокаційного питання ''What are Americans like today?'' 

Ще одним способом реалізації тактики введення теми є порівняння творчості різних письменників, 
порівняння творів тощо, напр., These three collections of short stories, by three very different writers, are all 
preoccupied with family life. Joan Clark and Tamas Dobozy are also concerned with the problematic relation 
between a present existence in Ontario or western Canada and a past lived elsewhere, in the Maritimes in 
Clark's case and in Hungary in Dobozy's. Bill Stenson's work is quite different in effect from the other two, 
partly because he employs a voice that is closer to oral narration, and partly because a number of his stories are 
shorter (his collection contains eighteen stories, compared with ten in each of the other books). Stenson's fiction 
highlights the oddity of the everyday, especially when viewed from an unexpected perspective [10: 155]. У 
даному літературному огляді критик порівнює твори трьох письменників Joan Clark, Tamas Dobozy, Bill 
Stenson та їхні збірки оповідань. 

Використання умовного способу у першому реченні є досить оригінальним способом реалізації 
тактики введення теми, напр., Sam Lipsyte's third novel, "The Ask", is a dark and jaded beast – the sort of 
book that, if it were an animal, would be a lumbering, hairy, cryptozoological ape-man with a near-crippling 
case of elephantiasis [11: 17]. Критик використовує граматичну конструкцію if it were, яка у даному 
прикладі є вставною, а також оцінні прикметники lumbering, hairy, cryptozoological, near-crippling, що 
має на меті зацікавити читача прочитати роман, який рецензується.  

Тактика підведення підсумків в англомовному літературному огляді може виражатися у вигляді 
висновку критика у вигляді роздумів, напр., As the anti-lawnists correctly observe, the American lawn now 
represents a serious civic problem. That the space devoted to it continues to grow – and that more and more 
water and chemicals and fertilizer are devoted to its upkeep – doesn’t prove that we care so much as that we are 
careless. Americans can't live without their lawns – but how long can they live with them? [12: 82]. Критик 
Е. Колберт роздумує над проблемою американського суспільства, які були підняті у творах, які 
рецензуються. У літературному огляді висновок може бути у вигляді моралі, напр., It was too late for 
O’Brien to think of helping the reader, though he provides passages of synopsis to keep the events, and 
nonevents, straight. But orthodox narration was never his forte; at his best, he went where he would, at a blithe 
speed, and carried the reader – a dazzle of verbal dust in his eyes – along [13]. У даному літературному 
огляді критик Дж. Апдайк оцінює романи Ф. О'Брайена, використовуючи конструкції it was too late, 
though, but, at his best, he would.  

Стратегія імунізації висловлювань в англомовному літературному огляді реалізується тактикою 
посилання на авторитети (відомих письменників, критиків, філософів), напр., If, as Edward Said wrote, the 
old history books were covertly ideological, the current ones tend to be overtly ideological, as each new 
generation of scholars rides in to rescue supposedly worthy peoples who were wronged by earlier scholarship 
and, in their time, by axe-wielding conquerors [14: 68]. У даному літературному огляді критик посилається 
на відомого орієнталіста Едварда Саїда. Критики також можуть посилатися на літературні твори, напр., 
Fiction has developed in unexpected ways since Elizabeth Bowen commanded, in her ''Notes on Writing a 
Novel'', that the ''functional use of dialogue for the plot must be the first thing in the novelist’s mind. Where 
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functional usefulness cannot be established, dialogue must be left out'' [15: 79]. У даному літературному 
огляді критик Дж. Вуд посилається на працю Е. Боуен ''Notes on Writing a Novel'', цитуючи її. 

У межах стратегії імунізації висловлювань у літературному огляді реалізується також тактика 
апеляції до подій у минулому, напр., Abrahams's ambitious debut novel, "The Fury of Rachel Monette" 
(1980), is a curious amalgam of the literary novel and the thriller, its intricate plot linking the present-day 
kidnapping of an American child and the murder of his college-professor father to Nazis during the Second 
World War, covert Israeli politics, and contemporary anti-Semitism [16: 94]. У даному літературному огляді 
критик апелює до подій під час Другої світової війни, політики Ізраїлю та проблем антисемітизму. 

Стратегія узагальнення в англомовному літературному огляді реалізується тактиками виокремлення 
цілого та виокремлення частини, напр., 1) What is fine about the book is the careful fidelity that Carey shows 
to Dial and Che [17: 79]. У літературному огляді тактика виокремлення цілого полягає у тому, що критик 
Дж. Вуд оцінює літературний твір за допомогою конструкції what is fine about … is. 2) What is so striking 
about Morris’s work as a historian is that it does not flatter anyone’s prejudices, least of all his own [18: 72]. У 
літературному огляді Д. Ремніка з цією ж метою використовується конструкція what is so striking about … 
is. 3) Yet he would come to believe that it was not just his "own ill luck" that made adulthood such a miserable 
sequel to childhood [19: 84]. У даному літературному огляді тактика виокремлення частини реалізується 
за допомогою конструкції such a + N-phrase. 

Для підтвердження фактологічного матеріалу у тексті літературного огляду критик використовує 
стратегію наведення прикладів, напр., Many readers will also sense that The Program Era occasionally trims 
the full picture to fit its thesis. For example, the towering technomodernist and famous recluse Thomas Pynchon 
has never been affiliated with a writing program on any level. Nabokov taught him in a lit class at Cornell, but 
did not remember him. John Updike, a master of the balanced, "classical," "consummately controlled-but-lively" 
writing style, never taught this skill to others. Yet McGurl seeks to demonstrate that on some level, all college-
educated writers, as well as all those who built reputations through publications in university-funded literary 
journals, can be said to exemplify the program era [20: 122]. У даному літературному огляді для 
підтвердження інформації про the program era критик використовує конструкції for example, yet, as well 
as, to exemplify. 

У рамках екстралінгвістичних стратегій у літературному огляді реалізуються графічна та 
інформаційна стратегії. 

Зазвичай курсив в англомовному літературному огляді також використовується для виділення 
епіграфів, цитат, поетичних вставок, напр., Though he eventually ended up in Los Angeles, writing 
adventures and Westerns for magazines, and then treatments for television and film, L’Amour’s soul remained in 
the past, in a place where state lines are non-existent and boundaries are negotiated with a rifle. The men who 
talk out of the corners of their mouths and ride their big loyal horses do so in a world divorced from modernity. 
Here’s one of his characters tailing a man into rough territory: ''Ever see that country out toward the White 
Hills? God must have been cleanin’ up the last details of the job when He made that country, and just dumped a 
lot of the slag and wastin’s down in a lot of careless heaps. Ninety percent of that country stands on end, and 
what doesn’t stand on end is dryer than a salt desert and hotter than a bronc on a hot rock''. And while many of 
his works contain stock elements (a hero falsely accused, a dispute between ranchers and farmers, blazing guns), 
there can be some piquant variations [21]. У цьому літературному огляді курсивом виокремлено цитату з 
твору, який рецензується. 

В англомовному літературному огляді, який представлено на шпальтах спеціалізованих видань, після 
тексту статті йдуть примітки, література та коротка інформація про критика. 

Таким чином, для актуалізації знань про літературні твори критики у літературному огляді 
використовують такі лінгвістичні стратегії: структурування за принципом релевантності, імунізації 
висловлювань, узагальнення, наведення прикладів, графічна та інформаційна, які використовуються з 
метою звернути увагу читачів на подібні риси кількох літературних творів, персонажів; фактологічного 
підтвердження точки зору критика; досягнення стилістичного ефекту, експресії, що підвищує 
ефективність вираження ставлення критика до прочитаного. Перспективою подальшого дослідження 
може бути розгляд особливостей реалізації комунікативних тактик і стратегій інших аналітичних 
літературно-критичних жанрів сучасного англомовного медійного дискурсу, а саме: літературної рецензії 
та проблемної статті. 
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Петренко С. В. Особенности реализации коммуникативных тактик и стратегий в англоязычном 
литературном обозрении. 

В статье рассматриваются особенности реализации коммуникативных тактик и стратегий в 
литературном обозрении как литературно-критическом жанре современного англоязычного медийного 

дискурса. С целью сформировать восприятие и организацию знаний о литературных произведениях, 
авторском стиле, обратить внимание читателей на подобные характеристики нескольких 

литературных произведений или персонажей критики в литературном обозрении используют 
следующие стратегии: структурирования по принципу релевантности, иммунизации высказываний, 

обобщения, приведения примеров, графическую и информационную. 

Ключевые слова: коммуникативная тактика, коммуникативная стратегия, литературное обозрение, 
литературно-критический жанр, медийный дискурс. 

Petrenko S. V. Peculiarities of Communicative Tactics and Strategies Realization in the English-Speaking 
Literary Commentary. 

The article highlights peculiarities of communicative tactics and strategies realization in the literary 
commentary as an English-speaking media discourse genre of literary criticism. The following communicative 

strategies in literary commentary have been determined: relevancy principle structuring, utterance 
immunization, generalization, exemplification, graphic and information strategies. They have been used in order 

to form the knowledge perception about literary works, writer’s style and literary tendencies, take notice of 
similar features of some literary works or characters. 

Key words: communicative tactics, communicative strategy, genre of literary criticism, literary commentary, 
media discourse. 
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ 
ЖУРНАЛЬНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто особливості функціонування вербальних та невербальних засобів реалізації 
стратегій впливу на свідомість і підсвідомість адресата в американському комерційному журнальному 

рекламному дискурсі. Матеріалом дослідження є рекламні тексти американського журналу ″The New 
Yorker″ за 1925-2010 рр. Застосовано системно-функціональний, контекстуальний та семантико-

стилістичний методи дослідження. Визначено, що у процесі розвитку американського комерційного 
журнального рекламного дискурсу виникають нові стратегії впливу на споживача, які реалізуються за 
допомогою різноманітних вербальних та невербальних засобів, котрі слугують вирішальним чинником у 

досягненні комунікативно-прагматичної мети досліджуваного дискурсу. 

Ключові слова: американський комерційний журнальний рекламний дискурс, стратегії впливу, 
 вербальні та невербальні засоби. 

За свою історію американська реклама зазнала якісних змін: вона пройшла шлях від інформування до 
переконання, від переконання – до вироблення умовного рефлексу, від вироблення умовного рефлексу – 
до підсвідомого навіювання, і, нарешті, – до проекціювання символічного зображення. Іншими словами, 
реклама послідовно домагалася спочатку свідомого, обдуманого сприйняття споживачем рекламного 
образу, потім автоматичного здійснення купівлі товару, а сьогодні потребує від споживача несвідомої, 
але, тим не менше, реальної згоди [1: 9]. Це означає, що протягом понад століття змінювалася інтенційна 
спрямованість американської комерційної реклами, загальна лінія мовленнєвої поведінки її адресанта, 
тобто стратегічна направленість.  

Вивчення стратегічної організації мовлення – один із актуальних і перспективних напрямків 
досліджень у сучасному мовознавстві. Стратегії і тактики є відносно новим об’єктом дослідження 
порівняно з мовою, текстом і навіть дискурсом [2: 12]. Незважаючи на те, що у мовознавстві досі не 
вироблено загальноприйнятих визначень понять комунікативної (або дискурсивної) стратегії і тактики, їх 
термінологічного розмежування і класифікації, вченими накопичено достатньо відомостей щодо 
природи, різновидів та функцій стратегій і тактик [2-9].  

Метою даної статті є виявлення та дослідження засобів реалізації стратегій впливу та закономірностей їх 
функціонування в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі.  

Матеріалом для дослідження слугували рекламні тексти журналу "The New Yorker" за 1925-2010 рр. 
Особливості функціонування рекламних текстів, що належать до американського комерційного 

журнального рекламного дискурсу, з метою здійснення впливу на адресата визначаються дією 
глобальної і локальних дискурсивних стратегій, у межах яких реалізуються певні лінгвістичні засоби. 

Глобальною стратегією рекламного дискурсу є спонукальна, яка ґрунтується на комунікативному 
намірі адресанта здійснити вплив на адресата з метою спонукання його до купівлі рекламованого товару. 
Глобальна спонукальна стратегія контролює результати реалізації мовленнєвого впливу на всіх етапах 
розгортання досліджуваного дискурсу і конкретизується за допомогою його локальних стратегій 
(інформативної, аргументативної, маніпулятивної, сугестивної і нагадувальної). 

1. Інформативна стратегія є комплексом дій адресанта, спрямованих на формування обізнаності 
адресата про продукт рекламування. За допомогою цієї стратегії адресант рекламного дискурсу здійснює 
вплив на адресата через інформацію, апелюючи до його інтересів, оскільки для більшості споживачів 
саме інформативність реклами є головним чинником: Wendell Gowns For Madame. Priced 39.50. 
Madame’s Gown Shop – Fourth Floor. Franklin Simon & Co. Fifth Avenue, 37th and 38th Streets, New York 
(NY, 1928, Sep. 15).  

У цьому прикладі адресант надає адресату відомості про назву фірми, назву магазину та його адресу, 
товарну категорію, ціну товару. Засобами реалізації інформативної стратегії є стилістично нейтральні 
мовні одиниці, які містять фактологічну інформацію про рекламований продукт. 

2. Аргументативна стратегія – це поступове, послідовне формування споживацької переваги, 
переконання споживача у необхідності, доцільності вибрати конкретний товар або послугу, заохочення 
до їх придбання. Аргументативна стратегія ґрунтується на логіці й аргументах адресанта, що 
переконують у користі об’єкта рекламування, за допомогою яких він повідомляє про рекламований товар 
й обґрунтовує, чому адресат повинен купити саме його. За допомогою аргументативної стратегії 
адресант американського комерційного журнального рекламного дискурсу відкрито здійснює вплив на 
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раціональну сферу свідомості адресата, апелюючи до його логіки: Perfumer since 1775 HOUBIGANT 
Symbolizes the Most Refined French Qualities (NY, 1939, Oct. 7).  

У вищенаведеному прикладі аргументами на користь придбання парфумів є їх довгострокове 
виробництво і найвишуканіша французька якість, на які вказують мовні одиниці since 1775 і the most 
refined French qualities. 

Аргументативну стратегію реалізують такі мовні засоби:  
• аргументеми: Chevrolet’s Body by Fisher integrates safety, spaciousness, durability into a lastingly 

beautiful design… Why not enjoy two fine cars? At Chevrolet’s price you save enough to buy another! (NY, 
1949, Aug. 6);  

• позитивно марковані лексичні одиниці для оцінювання рекламованого товару (unique, superb 
тощо);  

• негативно марковані (в даному контексті) лексичні одиниці для оцінювання товарів конкурентів 
(ordinary, other тощо);  

• порівняльні конструкції: The 760 GLE is faster than a Jaguar or Audi (NY, 1983, Jan. 31) тощо. 
3. Маніпулятивна стратегія заснована на ірраціональному сприйнятті рекламного тексту. Вона 

відрізняється від вищерозглянутих стратегій тим, що має прихований характер і апелює до емоційної 
сфери адресата. Маніпулятивна стратегія спрямована на створення приємного емоційного стану 
адресата, на отримання насолоди від купівлі рекламованого товару, володіння ним, а також від читання 
тексту, в якому описується задоволення від використання товару: CHARMING! Delicate colors in a 
modernistic soap. AN ADORABLE GIFT (NY, 1930, Dec. 6).  

У цьому рекламному тексті позитивний настрій адресата створюється шляхом використання 
лексичних одиниць з позитивною емотивно-оцінною конотацією charming, delicate, adorable. 

До реалізації маніпулятивної стратегії залучаються вербальні й невербальні засоби. Вербальні засоби 
представлені:  

• лексемами, які позначають багатство, престижність, успіх (luxury, prestige, success);  
• лексемами чи словосполученнями, що містять емоційну оцінку або номінують емоційні стани: 

Smile! You are in SPAIN. (NY, May 12, 2008, с. 51); 
•  іншомовною лексикою: le collezioni (NY, 1997, Aug. 25);  
• телескопізмами: Yo-Goat – yogurt+goat (NY, 1990, June 4);  
• евфемізмами: Canitic Coloring (NY, 1927, Oct. 8);  
• етикетними формулами: It is with the greatest of pleasure (NY, 1926, Feb. 20);  
• висловленнями, які описують емоційні або гумористичні ситуації: Plenty of women would trade 

their precious independence for a BONMOUTON (NY, 1946, Sep. 14);  
• висловлюваннями видатних людей: ″No great artist ever sees things as they really are. If he did he 

would cease to be an artist.″ Oscar Wilde (NY, 1994, Dec. 5);  
• стилістичними прийомами, до яких належать:  
- каламбур: Get away in a big way (NY, 1987, Sep. 28),  
- алюзія: Merry Clinique (NY, 1996, Dec. 16),  
- алітерація: Tiffany Sterling Stocking Stuffers (NY, 1965, Nov. 27),  
- рима: Come Play a World Away (NY, 2002, Mar. 4),  
- метафора: Five Great Whiskies WEDDED into One! (NY, 1940, Jun. 8),  
- порівняння: Shalimar Exotic as an Indian Love Song (NY, 1926, May 29),  
- суперлативи: best of all (NY, 1982, Jan. 25).  
Невербальні (візуальні) засоби охоплюють зображення людей в позитивних емоційних станах, дітей, 

тварин, історичних пам’яток, природних ландшафтів, космічної фотозйомки, шедеврів мистецтва тощо. 
4. Сугестивна стратегія відрізняється від маніпулятивної тим, що вона спрямована на підсвідомість 

адресата. Вона має на меті введення адресата у стан трансу, в якому знижується здатність людини до 
критичного сприйняття й оцінювання інформації, що, відповідно, підвищує можливість спонукання її до 
придбання рекламованого товару. За допомогою сугестивної стратегії адресант американського 
комерційного журнального рекламного дискурсу здійснює навіювання на підсвідомість адресата: Forget 
gloves, forget shoes, forget names, forget news – in the beautiful shock of seeing yourself in the new Seamprufe 
No-iron Bonus Batiste Lingerie! (NY, 1956, Jan. 28).  

У цьому прикладі, що рекламує жіночу білизну, адресант навіює адресату (жінці) забути про все на 
світі: forget gloves, forget shoes, forget names, forget news – і насолоджуватися новою покупкою. Трансова 
поведінка адресата реклами (жінки) тут представлена лексемою shock. 

До реалізації сугестивної стратегії залучаються вербальні й невербальні засоби. Вербальні засоби 
охоплюють: 

• лексеми, що номінують стан відпочинку, розслабленості (relax, sleep, comfort) й описують 
ситуацію у зорових, слухових образах чи за допомогою відчуттів і почуттів (see, tells, feels);  
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• омоніми: Take your Pick… and you’ll Pick GEORGIA (NY, 1953, June 20);  
• новотвори: Novartis (NY, 2004, July 5);  
• терміни: 8 % Glycolic Acid (NY, 2005, Feb. 14);  
• усічені конструкції, характерні для розмовного мовлення: ‘cause (NY, 1984, July 13);  
• порівняльні конструкції: the more you drive a Peugeot, the more you’ll want to own one (NY, 1975, 

Mar. 31); 
• паралельні конструкції: You ought to sample this Buicks silent might. You ought to try this spectacular 

new Buick engine (NY, 1953, Oct. 10); 
• питальні конструкції: Isn’t this Your dream of a towel? (NY, 1941, Sep. 10);  
• стилістичні прийоми, до яких належать:  
- уривчастий ритм: Drumbeat. Heartbeat. Pulsebeat (NY, 1936, Feb. 15);  
- повтор назви рекламованого товару, торгової марки або команди: A charming, representative collection 

of these new bronze pieces is gathered in the Old World Shop. This collection of modernistic bronze is but on of the 
surprisingly fine things in the New Gimbels. GIMBELS OLD WORLD SHOP (NY, Oct. 5, 1929, с. 2). 

Невербальні засоби представлені в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі 
зображеннями трансової поведінки персонажів реклами при зустрічі з рекламованим товаром; 
ілюстраціями персонажів у звичайних трансових станах: сну, відпочинку, комфорту, затишку, спокою, 
розслабленості, споглядання природи та іншими неоднозначними зображеннями. 

5. Нагадувальна стратегія спрямована на утримання в пам’яті адресата інформації про торгову 
марку, товар, його імідж шляхом багаторазового повтору рекламного тексту в різних засобах масової 
інформації і залучення невербальних елементів, які володіють сугестивним ефектом: Ralph Lauren (NY, 
1996, Jun. 24 & Jul. 1). 

Нагадувальну стратегію реалізують вербальні та невербальні засоби. Вербальні засоби охоплюють: 
• власні назви, що номінують торгові марки: Dolce & Gabbana, Prada, Gucci тощо;  
• висловлення, які слугують слоганами рекламної компанії: Relentless pursuit of perfection (NY, 1999, 

Oct. 18);  
• стилістичний прийом повтору ключових слів рекламного тексту: Triconese Underwear іn the Solo Style is 

economical. There’s both fashion economy and price economy in this popular undie. Being a vest, a brassiere and a 
pantie all in one slim little garment is the way it is fashionably economical (NY, Oct. 5, 1929, с. 3). 

Невербальні засоби нагадувальної стратегії – це зображення товару та / або персонажів, які 
рекламують товар, а також логотип фірми і колір рекламної компанії. 

Отже, у процесі розвитку американського комерційного журнального рекламного дискурсу 
виникають нові стратегії впливу на споживача, які реалізуються за допомогою різноманітних вербальних 
та невербальних засобів. 

Дослідження дискурсу американської комерційної журнальної реклами можливо продовжити в 
когнітивному аспекті. 
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Романюк С. К. Средства реализации стратегий воздействия в американском коммерческом 
журнальном рекламном дискурсе. 

В статье рассматриваются особенности функционирования вербальных и невербальных средств 
реализации стратегий воздействия на сознание и подсознание адресата в американском коммерческом 
журнальном рекламном дискурсе. Определено, что в процессе развития американского коммерческого 

журнального рекламного дискурса появляются новые стратегии воздействия на потребителя, которые 
реализуются с помощью разнообразных вербальных и невербальных средств, служащих решающим 

фактором в достижении коммуникативно-прагматической цели исследуемого дискурса. 

Ключевые слова: американский коммерческий журнальный рекламный дискурс, стратегии воздействия, 
вербальные и невербальные средства. 

Romanyuk S. K. Linguistic Means of Impact Strategies in the American Commercial Magazine  
Advertising Discourse. 

The article deals with functioning peculiarities of verbal and non-verbal means of strategies exerting impact on 
the addressee’s conscious and subconscious cognitive processes in the American commercial magazine 

advertising discourse. Research materials are advertising texts of the American magazine "The New Yorker" 
(1925-2010). It has been determined that in the process of the development of the American commercial 

magazine advertising discourse the new strategies of impact on the consumer appear. These strategies realize 
with the help of varies verbal and non-verbal means, which are the decisive factor in achieving communicative 

and pragmatic goals of the discourse under study. 

Key words: American commercial magazine advertising discourse, strategies of impact,  
verbal and non-verbal means. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОРЕЛЯТИ РЕФЕРЕНТА КРИЗА, УТВОРЕНІ ЗА СХЕМОЮ ДІЇ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті встановлено концептуальні кореляти референта КРИЗА, утворені за схемою дії у сучасному 
англомовному газетному дискурсі й з’ясовано їх аксіологічний потенціал. Виявлено метафори, 

побудовані на полікванторному підґрунті, заданому схемою дії, що містить два слоти – АГЕНС і 
АФЕКТИВ. Аксіологічна маркованість референта надає метафорам негативного утилітарного змісту 

й фокусує увагу на небажаності кризи з точки розу суб’єкта оцінки. 

Ключові слова: концептуальний корелят, концептуальний референт, когнітивна метафора, 
англомовний газетний дискурс. 

Постановка проблеми. Значну роль у проясненні поняттєвого й емоційно-ціннісного змісту 
концепту КРИЗА відіграє метафора як спосіб концептуалізації дійсності, що полягає у проясненні одного 
концепту посередництвом іншого [1: 203]. Метафоризація заснована на взаємодії двох структур знання, 
які називають концептуальним референтом або цариною цілі, маючи на увазі концепт, що осмислюється, 
та концептуальним корелятом або цариною мети, апелюючи до концепту, в термінах якого він 
осмислюється [1: 245]. 

Когнітивні трансформації царини джерела описуються в термінах метафоричних кореляцій – 
лінгвокогнітивних процедур розширення (extension), специфікації (elaboration), редукції (questioning) і 
комбінування (combining) [2: 67-70]. Процедура розширення пов’язана із введенням у царину джерела 
нового елемента, який не ''висвітлюється'' у базовій конвенціональній кореляції. Суть процедури 
специфікації полягає в деталізації конвенціонального елемента. Процедура комбінування активує 
декілька концептуальних метафор, об'єктивованих у дискурсі одним образним метафоричним виразом. У 
результаті процедури редукції валідність елемента царини джерела ставиться під сумнів, у результаті 
чого цей елемент не може бути застосованим до царини цілі.  

У дискурсі метафори реалізуються словосполученнями і реченнями у контексті висловлень. 
Інформація, репрезентована словосполученнями і реченнями як матеріальними формами, організується 
за певними ономасіологічними моделями, іншими словами, подієвими схемами (ономасіологічними 
моделями) [3; 4: 3-14]. Однією із них є схема дії. 

Переважна більшість досліджень концептів містить опис лінгвальних засобів їх метафоричного 
втілення як сталих конвенціоналізованих, так і нових оригінальних, які утворюються суб’єктами 
дискурсу у процесі розумово-мовленнєвої діяльності. У цьому аспекті особливо цікавими є дискурси на 
кшталт газетного, функціонально-стилістичний потенціал яких поєднує стандартизованість, що створює 
підґрунтя для реалізації рекурентних конвенціоналізованих метафор зі стертою образністю, й 
експресивність, що сприяє формуванню оригінальних нових метафор, наділених живою образністю.  

Особливою увагою дослідників користується метафоризація соціально значущих аксіологічно 
маркованих концептів, які відіграють значну роль у житті представників лінгвокультурних соціумів, у 
тому числі й англомовних, і впливають на формування їх образу світу. До такого типу концептів 
відноситься і концепт КРИЗА, метафоричне втілення якого ще не було об’єктом комплексного 
лінгвістичного аналізу.  

Метою статті є встановлення корелятів концептуального референта КРИЗА, утворених за схемою дії 
у сучасному англомовному газетному дискурсі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Схема дії, в рамках якої референт КРИЗА виконує 
семантичну роль об’єкта, має кілька різновидів, а саме: неафективної дії, де референт КРИЗА є 
пацієнcом; афективної дії, де він виступає афективом; і, нарешті, каузативної дії, де він набуває ознак 
фактитива. 

Схема неафективної дії. Схема неафективної дії, як правило, реалізується перехідними дієсловами з 
прямим додатком (V tr + crisis), які позначають дію, що не спричиняє змін пацієнса: [ДЕХТО/ ДЕЩО-
агенс діє на КРИЗУ-пацієнс]. Оскільки схема дії передбачає двох актантів – АГЕНСА і ПАЦІЄНСА, 
метафори, закорінені на такій схемі, втілюються двомісними предикатами й актуалізують цілу ситуацію. 
Наявність приписуваних денотату crisis властивостей пацієнса неафективної дії дозволяють уподібнити 
КРИЗУ сутностям, які природно відіграють роль пацієнса неафективної дії, на основі компаративного 
фрейму [КРИЗА-компаратив є начебто ДЕХТО/ДЕЩО-корелят]. 
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Метафори, утворені за схемою односпрямованої дії із референтом crisis у ролі пацієнса, є 
онтологічними за природою джерела. Кореляти таких метафор становлять собою неспецифіковану 
онтологічну сутність ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ, а також предметні сутності. 

Дієслово to examine [investigate the nature; condition, or qualities of (something) by close inspection or 
tests ME [5] – встановлювати природу, умови або якості (чогось) за допомогою ретельного обстеження 
або тестуванням], об’єктом дії якого є денотат crisis, актуалізує концептуальний корелят ОБ’ЄКТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ:  

(1) And Sunday night, the documentary ''Inside Job'' won an Oscar for its examination of the global 
financial crisis (Wall Street Journal, Feb 28, 2011). 

Інші кореляти мають предметну природу. Так, дієслівне словосполучення to handle the crisis [take 
hold of with a hand OE [5] – тримати в руках] подає пацієнса-КРИЗУ як ОБ’ЄКТ МАНІПУЛЯЦІЇ, а агенса 
– як МАНІПУЛЯТОРА. Міри по подоланню кризи мисляться як маніпулювання об’єктом. Ця метафора 
висуває у фокус уваги таку ознаку КРИЗИ як ''керованість''':  

(2) Officials from the government-owned company have been giving evidence to the committee about the 
handling of the crisis (Daily Post, Jan 6, 2011). 

Ще одним засобом втілення корелята ПРЕДМЕТ МАНІПУЛЯЦІЇ є дієслівне сполучення to cover 
crisis [to cover – put or lay smth over or in front of an object as to conceal, protect or enclose ME [5] – 
покласти або положити щось на чи перед об’єктом, для того щоб сховати, захистити, накрити]: 

(3) Before that, I had a hand in covering the Asian financial crisis of 1997, the Russia meltdown in 1998 
and the dot-com collapse in 2000. I know a lot about the curveballs that the economy can throw at us (New York 
Times, May 14, 2009). 

Ще однією реалізацією схеми дії є словосполучення (Vtr + crisis + Prep around) – to turn a crisis around 
[to turn round – cause to revolve on an axis or centre; turn as to face in the opposite direction – заставити 
повернутися навкруги вісі або центра; повернутися у протилежний напрям], яке наділяє референта crisis 
ознаками РУХОМОГО ОБ’ЄКТА, а саме – ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, найймовірніше – АВТО:  

(4) A generation ago Jenkins earned the nation’s trust as he turned the economic crisis around (The Times, 
Dec 9, 2009). 

Усі метафори побудовані на полікванторному підґрунті, оскільки схема односпрямованої 
неафективної дії містить двох актантів – АГЕНСА й ПАЦІЄНСА. Аксіологічна маркованість референта 
надає цій метафорі негативного утилітарного змісту й фокусує увагу на небажаності кризи з точки 
розу суб’єкта оцінки. 

Таким чином, концептуальні кореляти, реалізовані на основі схеми неафективної дії, де КРИЗА 
відіграє роль пацієнса, включають неспецифіковану онтологічну сутність ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ, а 
також предметні специфікації базового корелята ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ, а саме ОБ’ЄКТ МАНІПУЛЯЦІЇ/ 
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ.  

Схема афективної дії. Найбільш очікуваними лінгвальними засобами реалізації схеми односпрямованої 
афективної дії є перехідні дієслова з прямим додатком (V tr + N), які позначають дію, що спричиняє зміни 
пацієнса: [ДЕХТО/ ДЕЩО-агенс діє на ДЕХТО/ДЕЩО-афектив]. Як і схема неафективної дії, схема 
афективної дії містить двох актантів – агенса і афектива, який займає місце пацієнса. 

Наявність приписуваних денотату crisis властивостей пацієнса афективної дії дозволяє уподібнити 
КРИЗУ сутностям, які природно відіграють роль пацієнса афективної дії, на основі компаративного 
фрейму [КРИЗА-компаратив є начебто ДЕХТО/ДЕЩО-корелят]. 

Метафори, що утворені за схемою афективної дії із референтом crisis у ролі афектива, за природою 
джерела є онтологічними. Концептуальні кореляти онтологічних метафор включають предметні, 
біоморфні (антропні й зооморфні), феноменальні й ментальні сутності.  

До предметних належить метафора КРИЗА є БОМБА. Одним із таких словосполучень є to explode 
crisis [to explode – burst, or shatter with extreme violence and noise L18 [5] – розірвати або розтрощити з 
величезною силою і шумом]. Значення дієслівної дії, спрямованої на референта crisis, перетворює його 
на афектив й дозволяє уподібнити БОМБІ, яка зривається, коли спрацьовує підривний механізм: 

(5) Anaemic exports, a struggling domestic economy and a dramatic plunge in summer bonuses could cause 
Japan’s version of the sub-prime mortgage crisis to explode, a leading think-tank has warned (New York 
Times, Jun 26, 2009). 

Ця метафора реалізується на полікванторному підґрунті, оскільки базова схема афективної дії містить 
двох актантів, представлених двома слотами – АГЕНС і АФЕКТИВ. Корелят БОМБА акцентуює таку 
ознаку КРИЗИ як ''небезпечність'' і, зважаючи на те, що ця зброя створюється людьми й у сучасному світі 
асоціюється з терористичними актами (bombing – підривання є найбільш розповсюдженим способом 
ведення терористичних дій [6: 106]), тут актуалізуються ще й такі аксіологічні ознаки, як ''аморальність'', 
''жорстокість''. Відповідно, метафора втілює негативні утилітарну (''шкідливо'') і етичну 
(''аморально'') оцінки. 
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Антропні специфікації репрезентовані метафорою КРИЗА є ЖИВА ІСТОТА. Метафора втілюється 
словосполученням to face crisis [to face – to meet face to face; confront or oppose bravely or with confidence 
M17 [5] – зустрітися віч-на-віч (обличчя в обличчя); протистояти хоробро або з упевненістю]. Це 
словосполучення є реалізацією метафтонімії на основі метонімії ОБЛИЧЧЯ → ЛЮДИНА та метафори 
ЛЮДИНА, яка хоробро протистоїть (обличчя до обличчя) іншій ЛЮДИНІ → ЛЮДИ є ВОРОГАМИ. 

Окрім антропних, метафори, структуровані за схемою афективної дії, мають і зооморфні 
специфікації, які реалізуються, зокрема, словосполученням to head off a crisis [to head off – get in front of 
so as to turn back or aside L17 [5] – зайти вперед для того, щоб повернути назад або в сторону]. Це 
словосполучення актуалізує метафору КРИЗА є НЕКЕРОВАНЕ СТАДО (КОНЕЙ):  

(6) Obama administration officials said that they were surprised by the coup on Sunday. But they also said 
that they had been working for several weeks to try to head off a political crisis in Honduras as the 
confrontation between Mr. Zelaya and the military over his efforts to lift presidential term limits escalated (New 
York Times, Jul 09, 2009). 

Предметні й антропні специфікації онтологічного концептуального корелята КРИЗА доповнюються 
феноменальними. Словосполучення (Vtr + crisis Prep under + N) – to bring crisis under control [to bring 
under control – subdue L17 [5] – підкорити]; to be under control; to be out of control уподібнює КРИЗУ 
СТИХІЇ, яку НАМАГАЮТЬСЯ КОНТРОЛЮВАТИ: 

(7) FRANKFURT – Germany's top central banker has dropped out of the race to become the European 
Central Bank's next president, European officials said – a move that throws the search for a new chief into 
disarray at a time when European authorities are trying to bring the euro zone's debt crisis under control 
(Wall Street Journal, Feb 10, 2011). 

Феноменальні метафори теж побудовані на полікванторному підґрунті, заданому схемою афективної 
дії, що містить два слоти – АГЕНС і АФЕКТИВ. Кореляти метафор ''висвітлюють'' такі гносеологічні 
ознаки КРИЗИ, як ''некерованість'', ''непередбачуваність'', а також аксіологічну ознаку ''небезпечність'', 
що реалізує негативну утилітарну оцінку ''шкідливо'' й емоційну оцінку ''неприємно/страшно''. 

Ментальні специфікації метафори КРИЗИ, реалізовані на основі схеми афективної дії, 
репрезентовані, насамперед, метафоричною асоціацією КРИЗА є ЗАДАЧА, що втілюється дієслівними 
словосполученнями типу to solve crisis, які містять to solve [find an answer to or a means of removing a 
problem, difficulty spec. (math) find the solution to an equation etc. lME [5] – знайти відповідь або засоби 
усунення проблеми, трудності, особливо (мат.) знайти вирішення рівняння]: 

(8) On Friday, five days after soldiers forced their way into the presidential palace and removed Manuel 
Zelaya, the leftist president, at gunpoint, the leading international body attempting to solve central America’s 
biggest political crisis in a generation seemed to be of the same opinion (The Financial Times, Jul 3, 2009). 

Схема каузативної дії. Типовими лінгвальними засобами реалізації схеми каузативної дії є перехідні 
дієслова з прямим додатком, які позначають дію, що створює новий предмет – фактитив: 
[ДЕХТО/ДЕЩО-агенс каузатор діє на ДЕХТО/ ДЕЩО-фактитив]. Відповідно, ця схема також містить 
двох актантів – агенс і фактитив, відношення між якими актуалізують певну ситуацію. 

Наявність приписуваних денотату crisis властивостей фактитива дозволяє уподібнити КРИЗУ 
сутностям, які природно відіграють роль об’єкта каузативної дії, на основі компаративного фрейму 
[КРИЗА-компаратив є начебто ДЕХТО/ДЕЩО-корелят]. 

Лінгвальні засоби реалізації метафори, структуровані за схемою каузативної дії з референтом crisis у 
ролі фактитива, окрім дієслівних словосполучень типу (Vtr + crisis) – cook up a crisis, включають й 
іменникові словосполучення типу (N + Prep of + a/the crisis) – the recipe for the crisis. 

Кореляти метафор, реалізованих за схемою каузативної дії, становлять собою, відповідно, предметні, 
феноменальні й ментальні онтологічні сутності.  

Предметні специфікації онтологічної метафори представлені, зокрема, дієслівними 
словосполученнями типу to cook up a crisis [to cook – prepare food for eating with the application of heat [5] 
готувати їжу із застосуванням теплової енергії], які уподібнюють КРИЗУ СТРАВІ:  

(9) Hitting back at critics of his view that parts of banking are "socially useless", Lord Turner said in his 
Mansion House speech on Tuesday evening: "British citizens will be burdened for many years with either higher 
taxes or cuts in public services because of an economic crisis ... cooked up in trading rooms where many people 
earned annual bonuses equal to a lifetime's earnings of some of those suffering the consequences" (The 
Telegraph, Sep 22, 2009). 

У контексті (9) метафора вжита для передачі саркастичного ставлення мовця, лорда Тернера, до 
ринкових маклерів, величезні статки яких, на його думку, і спричинили кризовий стан. 

Феноменальною специфікацією онтологічних метафор, побудованих на схемі каузативної дії, є 
ВОГОНЬ. Ця асоціація відбивається дієслівними словосполученнями типу to ignite crisis [to ignite – heat to the 
point of combustion or chemical change M17 [5] – нагрівати до точки займання або зміни хімічного складу]:  
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(10) The coup, igniting the biggest political crisis to hit Central America in more than a decade, followed 
last week's decision by the Supreme Court to declare illegal Mr. Zelaya's push for a constitutional amendment 
allowing for re-election (The Financial Times, Jun 30, 2009). 

Ментальна специфікація представлена корелятом МУЗИЧНИЙ ТВІР, що реалізується дієсловом to 
orchestrate [compose for the orchestra L19 [5] – створити музичний твір для оркестру]:  

(11) A weakened Russia will have less money to shower on rogue governments. On the other hand, if Russia’s 
economy collapses and the stability of the regime is seriously threatened, it may provoke a new foreign policy crisis to 
distract attention. Indeed, Moscow may orchestrate a crisis (say, in Venezuela) (American, Jan 12, 2009). 

Ця метафора має іронічний зміст, оскільки негативна оцінка референта КРИЗА суперечить 
позитивній оцінці корелята МУЗИЧНИЙ ТВІР. Суб’єкт дискурсу іронічно уподібнює можливі дії 
Москви, яка хотіла б відволікти увагу від своїх економічних проблем за допомогою фабрикування кризи, 
– створенню музичного твору для оркестру, де розписана кожна партія. 

Ця метафора закорінена на полікванторному підґрунті, заданому схемою каузативної дії, що містить 
два слоти – АГЕНС і ФАКТИТИВ.  

Таким чином, концептуальні кореляти, розгорнуті на базі схеми каузативної дії, є онтологічними за 
типом джерела. Онтологічні кореляти репрезентуються предметною (СТРАВА), феноменальною 
(ВОГОНЬ) і ментальною (МУЗИЧНИЙ ТВІР) специфікаціями.  

Предметна й ментальна специфікації виражають іронічне ставлення суб’єкта до референта, а 
феноменальна – акцентує такі властивості КРИЗИ, як ''некерованість'' і ''небезпечність'' й актуалізує 
негативну утилітарну оцінку. 

Природа концептуальних корелятів дозволяє визначити базові концептуальні метафори КРИЗИ як 
онтологічні (предметні, біоморфні, феноменальні, експерієнціальні, ментальні). У дискурсивних 
контекстах базові онтологічні кореляти ускладнюють структуру в результаті лінгвокогнітивних процедур 
специфікації, розширення й ускладненого розширення, а також взаємодії з орієнтаційними корелятами. У 
результаті в зоні мапування виникає множинність взаємопов’язаних корелятивних понять, що дозволяє 
розглядати дискурсивні конкретизації базових метафор КРИЗИ як структурні. На відміну від базових 
метафор вони характеризуються образністю й аксіологічною маркованістю, що надає їм більшої 
ефективності у проясненні поняттєво-цінісного змісту корелятивного концепту. 

Перспективним є встановлення корелятів референта КРИЗА, утворених за іншими 
ономасіологічними схемами. 
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Сальтевская М. Е. Концептуальные корреляты референта КРИЗИС, образованные по схеме 
действия (на материале англоязычного газетного дискурса). 

В статье установлены концептуальные корреляты референта КРИЗИС, образованные по схеме 
действия в современном англоязычном газетном дискурсе и определен их аксиологический потенциал. 

Выявленные метафоры основываются на поликванторном принципе, заданном схемой действия. 
Аксиологическая маркированность референта придает метафорам негативное утилитарное значение и 

акцентирует внимание на нежелательности кризиса с точки зрения субъекта оценки. 

Ключевые слова: концептуальный коррелят, концептуальный референт, когнитивная метафора, 
англоязычный газетный дискурс. 

Saltevska M. E. Conceptual Сorrelates of the Referent CRISIS Created on the Basis of the ''Doing'' Schema 
(in the Contemporary English Newspaper Discourse). 

The article discovers conceptual correlates of the referent CRISIS, created on the basis of the ''doing'' schema in 
the contemporary English newspaper discourse and brings to light their evaluative potential. The correlate 
conceptual space of the CRISIS metaphors is the hierarchic network of domains formed by the propositional 

schemas of basic frames. The correlates realize the negative evaluative potential. 

Key words: conceptual correlate, conceptual referent, cognitive metaphor, English newspaper discourse. 
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КОНЦЕПТ "МОВИ ЯК МИСТЕЦТВА ЕКСПРЕСІЇ" Б. КРОЧЕ ТА ЕКСПРЕСИВНИЙ АСПЕКТ 
КОМУНІКАЦІЇ ДЖ. ОСТІНА, М. ПОПОВИЧА, ДЖ. СЕРЛЯ, П. СТРОСОНА 

У статті встановлено, що Дж. Остін, М. Попович, Дж. Серль та П. Стросон розвивають концепт 
"мови як мистецтва експресії" Б. Кроче. Так, Остін, розглядаючи "складний експліцитний намір" 
адресанта комунікативного акту, тим самим звернув увагу на думку італійського науковця щодо 
наявності у кожному висловлюванні, повідомленні інформації експліцитного плану. Трактування 

П. Стросоном наміру та перлокуції є результатом наявності крочевської інтуїції-експресії у 
висловлюванні або повідомленні та естетичному впливові на реципієнта. У "експресивах" Дж. Серля, 

"різних емоційних оцінках", "інваріантах ставлень" у мові М. Поповича також простежується 
відчутний вплив ідей Б. Кроче про естетолінгвістику та естетику як мистецтво експресії, а також 

цінності інтуїції для мовного акту, оскільки названі явища є проявами індивідуального. 

Ключові слова: естетолінгвістика, експресивний аспект комунікації, комунікативний акт, 
''експресиви'', Б. Кроче. 

Постановка проблеми. Б. Кроче актуалізувала питання взаємозв’язку експресії та комунікації, а 
також експресивних ознак комунікації, що пов’язані з інтуїцією людини. Це привернуло увагу не тільки 
фахівців у галузі естетики, а й лінгвістики, філософії мови, комунікативної філософії. Останні у ХХ ст. 
зайняли одне із чільних місць у розвідках сучасної філософії, що отримало назву "лінгвістичний 
поворот", який зумовив вивчення фактів уживання мови в різних контекстах, прагматики мовлення тощо 
(Д. Вандервекен, Л. Вітгенштейн, Г. Грайс, М. Дамміт, Р. Карнап, Н. Малкольм, Дж. Остін, Дж. Серль, 
П. Стросон та ін.). Вказані аспекти збагатили широке проблемне поле філософії мови, пов’язане із 
повідомленням, його сприйняттям, значенням та істиною. Однак найважливіша роль відводилась, як 
видається, саме процесам породження та сприйняття мовлення, які є основою людської комунікації. 
Остання, як відомо, здійснюється переважно за допомогою цілеспрямованих вербальних висловлювань, 
так званих мовленнєвих актів – цілеспрямованих мовленнєвих дій, що здійснюються відповідно до 
принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у суспільстві. (Оскільки мовлення – це певна 
форма діяльності, а одиницею діяльності є акт). Відповідно, основні учасники мовної комунікації – 
адресант і адресат – виявляють себе саме в мовленнєвому акті, де постають у певних соціальних ролях, 
володіють спільним запасом мовленнєвих навичок, знань та уявлень про світ. Тому мовленнєві акти 
завжди співвіднесені з особою мовця, і основними ознаками мовленнєвого акту є зумисність 
(інтейційність), наявність мети (цілеспрямованість) і відповідність загальновизнаним правилам вживання 
мовних знаків (конвенційність). Відтак, прагнемо привернути увагу на внесок Б. Кроче у розвиток цієї 
проблематики і ставимо за мету дослідити напрацювання Дж. Остіна, Дж. Серля, П. Стросона та 
М. Поповича на предмет розвитку ідей Б. Кроче лінгвістами і філософами мови. 

Виклад основного матеріалу. З початком ХХІ ст. вітчизняні та зарубіжні вчені починають звертати все 
більше уваги на постать італійського філософа Б. Кроче та його ідеї. Так можна виокремити чотири 
напрямки досліджень. Перший напрям спрямований на виявлення специфіки інтуїції та інтуїтивного 
пізнання в естетичній теорії Бенедетто Кроче (Л. Капустіна, Л. Левчук, О. Поліщук, М. Скальська, В. Федь 
та ін.). Другий напрям аналізу звернутий до виявлення оригінальності естетичної теорії Кроче, специфіки 
художньої творчості тощо (Є. Басін, С. Дзикевич, В. Личковах, Т. Лютий, В. Самохвалова та ін.). Третій – 
висвітлює теоретичні питання ''філософії Духу'' Б. Кроче (Л. Ільницька, Ю. Сабадаш, О. Родічева та 
Л. Левчук Т. Румянцевої ін.). Четвертий напрям розглядає механізм розуміння італійським мислителем 
мистецтва і лінгвістики та їх зв’язку (М. Бровко, В. Москалюк, В. Портнова, О. Щербань та ін.). Зауважимо 
проте, що у жодного з науковців даних напрямів предметом дослідження не виступав концепт "мови як 
мистецтва експресії" Б. Кроче та його вплив на розвиток вчення про експресивний аспект комунікації. 

Як відомо, основи концепції мовленнєвих актів закладено англійським філософом Дж. Остіном. 
Визначальну роль у створенні ним вказаної теорії, як видається, відіграла ідея розгляду мови з 
лінгвоестетичних позицій Б. Кроче, а також напрацювання його послідовника, засновника "ідеалістичної 
неофілології" (idealistische Neоphilologie), що акцентувала увагу на естетичному началі в мові, – К. Фосслера. 
(Крім того, для її появи мало значення й вчення австрійсько-британського філософа Л. Вітгенштейна про 
"мовні ігри", які спираються на соціальні інструкції). Остін відомий, передусім тим, що намагався розкрити 
суть так званих перформантивів та константивів. При цьому він спирався на результати, напрацьовані теорією 
мовних актів. Так, у статті "Перформантиви та констативи" [1] англійський філософ розкриває чіткі 
відмінності між вказаними явищами і визначає, що константиви – це висловлювання, які не є діями, а 
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перформантиви, відповідно, – висловлювання, які є діями. Однак, згодом Остіном об’єднано перформантиви з 
константивами в один клас мовленнєвих актів. При цьому він зазначає, що здійснення мовленнєвого акту 
забезпечують три основні операції: локуція, ілокуція та перлокуція. Відповідно, локутивний акт – це побудова 
фонетично та граматично правильного висловлювання у певній мові, що має конкретний смисл і референцію; 
ілокутивний акт є наданням висловлюванню певної інформативно-комунікативної спрямованості та 
перлокутивний – викликання бажаного результату (вмовити, переконати, набриднути, здивувати тощо) через 
мовленнєвий вплив на адресата. Як бачимо, англійський філософ, фактично, протиставляє ілокутивні акти 
перлокутивним. Цікаво, що ілокутивні акти він розглядає як конвенціональні за природою та вказує на 
відмінність між конвенціональними і неконвенціональними мовленнєвими актами. Розрізнення полягає в 
тому, що останні можуть успішно здійснюватися за умови, якщо слухач зрозуміє "складний експліцитний 
намір" мовця. Таким чином, очевидно, англійським філософом звернено увагу на наявність різних видів – 
експліцитного та імпліцитного – інформації у комунікативному акті, про яку свого часу заявив ще, одним із 
перших, Кроче. 

Зауважимо проте, що проаналізована концепція комунікативних актів Дж. Остіна, на думку 
Дж. Серля, П. Стросона, все ж має певні недоліки. До них належить, насамперед, недостатній аналіз 
перлокутивного компонента мовленнєвого акту, орієнтація лише на ілокуцію та асоціювання перлокуції 
тільки з позитивним результатом (досягнення мети мовцем), що часто не відповідає дійсності. Названі 
недоліки остінівського вчення про різновиди мовних актів при комунікації намагався подолати інший 
англійський філософ, а саме – П. Стросон [5], який розглядав намір як складне явище, що визначає 
внутрішню програму мовлення і спосіб її втілення. Тобто, ним розрізнено намір, спрямований на 
виявлення прагнень реципієнта, та намір мовця викликати в адресата певну дію чи стан. З огляду на 
вищесказане, намір, за Сторосоном, можна розглядати і як цілеспрямоване, осмислене, і як подекуди 
інтуїтивне прагнення адресанта вплинути на адресата. Крім того, П. Сторосон вважав, що поняття 
"реакція" є точнішим за остінівське поняття "перлокутивний ефект", яке обмежувало результат 
мовленнєвого акту лише відповідністю наміру мовця. Вкажемо, що такі міркування Дж. Остіна і 
П. Стросона послужили підґрунтям для розмежування в сучасній теорії мовленнєвих актів двох 
тлумачень перлокутивного ефекту: перше – очікуваного мовцем результату здійснення власного наміру, 
друге – досягнення будь-якого результату мовленнєвого акту. Така ідея зумовила появу трактування 
мовленнєвого акту, у тому числі і його невербального компонента, як засобу управління поведінкою 
співрозмовника. Звідси, перлокуцію можна тлумачити як будь-яку реакцію (позитивну чи негативну) на 
висловлювання адресата, що спричиняє співпрацю або конфлікт. При цьому змістовим наповненням 
перлокуції може бути й зміна психічного стану адресата або будь-яка переміна в його свідомості та 
поведінці. Тобто, перлокуція, за Сторосоном, може бути результатом впливу інтуїції чи експресивного 
компонента повідомлення на реципієнта. 

Варто вказати, що ідеї цих англійських філософів та лінгвістів уточнив та розвинув у подальшому 
американський філософ Дж. Серль, який зосередив увагу на вивченні ілокутивних актів у структурі 
мовленнєвого акту, котрі вважав основною одиницею мовленнєвого впливу при спілкуванні. Тому 
філософ вважав, що при вивченні функціонування мови в суспільстві необхідно знати, насамперед, 
кількість існуючих різновидів ілокутивних актів. Для того, щоб звести їх до базових типів і створити 
певну класифікацію, він зробив спробу визначити критерії відмінності одного ілокутивного акту від 
іншого. Так існує, на його думку, дванадцять лінгвістично і комунікативно значущих параметрів, за 
якими можуть відрізнятися мовленнєві (ілокутивні) акти. Однак найважливішими серед них, на 
переконання Дж. Серля, є лише три. По-перше, це відмінність в меті мовленнєвих актів, оскільки вона 
відповідає суттєвій умові здійснення мовлення в комунікативній взвємодії. (Відповідно, мета 
конкретного типу ілокуції у Серля й отримує назву ілокутивної мети, яка є лише частиною "ілокутивної 
сили"). По-друге, відмінність полягає в напрямі пристосування слів до реалій дійсності. Це означає, що 
деякі ілокуції спрямовані на зміну окремих елементів дійсності відповідно до стану речей, що 
представлені в локації, а інші – тільки відображають світ. По-третє, відмінність корениться й у виявах 
внутрішнього стану мовця, адже під час спілкування люди можуть виражати різні стани: бажання, 
впевненість, намір, радість, незадоволення, жаль тощо. З огляду на вищесказане, а також на те, що 
остіновська класифікація мовленнєвих актів, на думку Дж. Серля, була дещо непослідовно окресленою, 
він й висловив припущення про можливість існування у процесі комунікації декількох ракурсів її 
змістового вияву, а, отже, й наявність в учасників комунікативної взаємодії відмінних оцінок чи 
констатацій стану перебігу справ. Тому він виділяє п’ять типів ілокутивних актів: репрезентативи 
(асертиви), директиви, комісиви, експресиви та декларативи. 

Так, представлення певного стану речей мовцем виступає як "репрезентатив" або "асертив". 
Безпосередній вербально-мовний акт, на думку філософа, є своєрідним поштовхом до видозміни об’єкта, 
про який висловився промовець, – так виникають "директиви". Усвідомлена детальна характеристика 
мовного статусу самого суб’єкта висловлювання названа наразі "комісивом". Акти ж, що безпосередньо 
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породжують та змінюють щось у об’єктивній реальності – це "декларативи". Вирази ж конкретного 
ставлення суб’єкта мовленнєвого акту до чогось – це "експресиви" [4]. 

Найважливішими для нашого дослідження є саме останні, оскільки йдеться про цінність експресивного 
аспекту комунікації, який притаманний конкретному комунікативному акту. Ось що необхідно підкреслити, 
бо серлівська ідея експресивів як необхідних елементів мовлення у комунікаційній взаємодії – це завершальна 
ланка у "лінгвістичному ланцюгу" пошуків Кроче – Остіна – Стросона – Серля. 

Вкажемо, що у вітчизняній філософії цю думку нині розвиває М. Попович. Щоправда він виокремлює 
не п’ять, а три групи елементів мовних актів – "вимірів комунікації" – констативи, сугестиви та 
експресиви. Останні, за українським філософом та культурологом, залежать від ціннісної сфери життя 
людини і впливають на прийняття нею системи цінностей чи її коригування у діяльності. Звідси, 
"… метою експресивної комунікації є вираження ставлення суб’єкта до теми. В найпростішому випадку 
ставлення суб’єкта може бути виражене окремими словечками і вигуками, навіть виразом обличчя чи 
інтонацією; можлива й цілком безстороння промова в контексті дискурсу, яка по формі буде аргументом, 
а насправді лише виразом ставлення суб’єкта до події [2: 75]". Далі М. Попович підкреслює: "В 
експресивному вимірі ототожнення здійснюється за мірками, протилежними практичним міркам 
сугестивного виміру. "Ти" ототожнюється не в залежності від того, як служить задоволенню певних 
цілей чи пристрастей, а незалежно від цього: чи приносиш "ти" нещастя, чи радості, "ти" є інваріантом 
різних емоційних оцінок. Бо в цьому вимірі йдеться про ставлення і відповідно – про інваріанти 
ставлень'' [2: 76]. У цьому контексті, як видається, варто звернути увагу й на напрацювання відомого 
американського лінгвіста ХХ ст. Е. Сепіра, який розвиває ідею Б. Кроче про асоціативність подання та 
сприйняття інформації у процесі комунікації [3].  

Так, Сепір вважає, що асоціація не має іншого призначення, як служити ніби фішкою/маркером, якою 
можна скористатися щоразу як з’явиться необхідність або бажання вказати на певний образ-
репрезентант. До того ж вона базується завжди на виборі, відтак у певному сенсі доцільна за своїм 
характером. Однак, з плином часу та чи інша асоціація через звичку стає автоматичною і швидшою, ніж 
інші асоціації: один образ має декілька асоціацій, одні з них рано чи пізно зникають через 
неактуальність, тобто мові властива тенденція до так би мовити економії вираження. Тому елементи 
мови – символи, які фіксують явища досвіду, асоціюються, на думку Сепіра, з цілими групами чи 
визначеними класами явищ, а не з одиничними феноменами досвіду. Лише за цієї умови можливе 
спілкування, оскільки одиничний досвід перебуває в одиничній свідомості й не може бути повідомленим 
або трансльованим. Для його повідомлення необхідне співвіднесення з певним класом явищ та з іншими 
уявленнями про нього.  

Але варто наголосити, на відміну від Кроче, котрим вказано роль асоціацій у комунікативній 
взаємодії як підґрунтя її ефективності та умови інтуїції, Сепіром увагу приділено, передусім, слухово-
моторним асоціаціям, які присутні у вербально-знаковій мовній репрезентації приховано, в непроявленій 
формі, тобто вони відіграють роль підсвідомого подразника при здійсненні комунікативних актів. Навіть, 
якщо ми читаємо чи думаємо без опертя на образи, – наполягає Сепір, – у кінцевому результаті все одно 
знаходимось у залежності від них. 

Висновки. Отже, як підсумок вкажемо, що ідея про "складний експліцитний намір" Дж. Остіна – це 
спроба звернути увагу на наявність експліцитної інформації у будь-якому вислові чи повідомленні при 
комунікації. Сторосонівську ж ідею "комунікативного наміру", на наш погляд, можна розглядати як 
прагнення привернути увагу до наявності у комунікативному акті осмисленого чи суто інтуїтивного 
наміру комунікатора вплинути на адресата, а перлокуцію як результат впливу інтуїції-експресії 
повідомлення на реципієнта (адресата). "Експресиви" ж Дж. Серля чи "різні емоційні оцінки" як 
"інваріанти ставлень" М. Поповича і міркування про асоціативність вербально-знакової мовної 
репрезентації дійсності комунікативних актів Е. Сепіра – також приклад розвитку лінгвоестетичних ідей 
Б. Кроче щодо необхідності розгляду способу подання слова у комунікації як естетичного феномена 
через апеляцію до чуттєвої сфери людини. 

Перспективою подальших досліджень є необхідність аналізу напрацювань Л. Вайсгербера, А. Вайтхеда, 
Е. Кассірера, К. Поппера та ін. на предмет наявності співзвучних ідей з естетолінгвістикою Б. Кроче. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Остин Дж. Л. Перформантивы – константивы / Дж. Л. Остин ; [пер. Г. Е. Крейдлина] // Философия языка / 

[ред.-сост. Дж. Р. Сёрл ; пер. с англ.]. – [2-е изд.]. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – С. 23–34. 
2. Попович М. В. Раціональність і виміри людського бутя / М. В. Попович. – К. : Сфера, 1997. – 290 с. 
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдвард Сепир ; [пер. с англ. ; общ. ред. и 

вступ. ст. А. Е. Кибрика]. – М. : Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1993. – 656 с. – (Серия : 
Филология мира). 

4. Сёрл Дж. P. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Сёрл ; [пер. И. М. Кобозевой] // Философия языка / [ред.-сост. 
Дж. Р. Сёрл ; пер. с англ.]. – [2-е изд.]. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 1986. – С. 56–74. 

 193 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

5. Стросон П. Ф. Намерение и конвенция в речевых актах / П. Ф. Стросон ; [пер. И. Г. Сабуровой] // 
Философия языка / [ред.-сост. Дж. Р. Сёрл ; пер. с англ.]. – [2-е изд.]. – М. : Едиториал УРСС, 2010. – 1986. – 
С. 35–55. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Austin J. L. Performantivy – konstantivy [/ J. L. Austin ; [per. G. Е. Кreydlina] // Filosofiya yazyka [Language 

Philosophy] / [red.-sost. J. R. Searle ; per. s angl.]. – [2-е izd.]. – М. : Еditorial URSS, 2010. – S. 23–34. 
2. Popovych M. V. Ratsionalnist i vymiry lyudskogo buttya [Rationality and dimensions of Human Being] / 

М. V. Popovych. – К. : Sfera, 1997. – 290 s. 
3. Sapir E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kulturologii [Selected Works on Linguistics and Culturology] / Edward 

Sapir ; [per. s angl. ; оbshch. red. i vstup. st. A. E. Kibrika]. – М. : Izdatelskaya gruppa "Progress", "Univers", 1993. 
– 656 s. – (Seriya : Filologiya mira). 

4. Searle J. R. Cho takoe rechevoy akt? [What is the speech Act?] / J. Р. Searle ; [per. I. М. Коbozevoy] // Filosofiya 
yazyka [Language Philosophy] / [red.-sost. J. R. Searle ; per. s angl.]. – [2-е izd.]. – М. : Editorial URSS, 2010. – 
1986. – S. 56–74. 

5. Strawson P. F. Namerenie i konventsiya v rechevykh aktakh [Intention and convention in Speech Acts] / 
P. F. Strawson ; [per. I. G. Saburovoy] // Filosofiya yazyka [Language Philosophy] / [red.-sost. J. R. Searle ; per. s 
angl.]. – [2-е izd.]. – М. : Еditorial URSS, 2010. – 1986. – S. 35–55. 

 
Матеріал надійшов до редакції 19.03. 2015 р. 

Свинцицкая Е. И. Концепт "языки как искусство экспрессии " Б. Кроче и экспрессивный аспект 
коммуникации Дж. Остина, Н. Поповича, Дж. Серля, П. Стросона. 

В статье установлено, что Дж. Остин, Н. Попович, Дж. Серль и П. Стросон развивают концепт 
"языки как искусство экспрессии " Б. Кроче. Так, Остин, рассматривая "сложное эксплицитное 

намерение" адресанта коммуникативного акта, тем самым обратил внимание на мысль итальянского 
ученого касательно наличия в каждом высказывании, сообщении информации эксплицитного плана. 

Трактовка П. Стросоном намерения и перлокуции является результатом наличия крочевской интуиции-
экспрессии в высказывании и эстетическом влиянии на реципиента. В "экспрессивах" Дж. Серля, 

"разных эмоциональных оценках", "инвариантных отношениях" в языке Н. Поповича также 
прослеживается ощутимое влияние Б. Кроче о эстетолингвистике и эстетике как искусства 

экспрессии, а также ценности интуиции для языкового акта, поскольку названные явления являются 
проявлениями индивидуального. 

Ключевые слова: эстетолингвистика, экспрессивный аспект коммуникации, коммуникативный акт, 
''экспрессивы'', Б. Кроче. 

Svintsitska O. I. Concept ''Languages as Expressive Art'' by B. Croce and Expressive Aspect of 
Communication by J. Austin, M. Popovych, J. Searle, P. Strawson. 

The article determines that J. Austin, N. Popovych, J. Searle and P. Strawson develop the concept "languages as 
expressive art'' by B. Croce. Thus, Austin, considering communicative act addressant's ''complex explicit 

intention'', draws the attention on the Italian scientist's thought regarding the explicit plan information presence 
in each statement, message. Rendering by P. Strawson of the intention and perlocution is the result of the 

Croche's intuition-expression in the statement and aesthetic influence on the recipient. In ''expressives'' by J. 
Searle, various ''emotional evaluations'', "invariant relationships" in the language by M. Popovych the B. 

Croce's essential impact about aesthetic linguistics and expressive act, the intuition value for the language act is 
traced, as these phenomena are displays of the individual. 

Кey words: aesthetical linguistics, expressive act of communication, communicative act, 
 ''expressives'', B. Croce. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ НА ПІДКЛАС КОНКРЕТНИХ ІМЕННИКІВ В 
УЗАГАЛЬНЕНІЙ РЕФЕРЕНЦІЇ В СЕРЕДНЬО- ТА РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті досліджено процес розповсюдження означеного артикля на підклас конкретних іменників з 
узагальненою референцією в мові середньоанглійського та ранньоновоанглійського періодів. Таке 

вживання означеного артикля суперечить його початковому значенню маркера індивідуальної 
референції іменника, оскільки предмет, на який вказує іменник, стає репрезентантом всього виду чи 

роду. Можливість такої реалізації артикля пояснюється появою в його семантичному полі семи 
"даність". У роботі проілюстровано та проаналізовано семантичне і функціональне навантаження та 

дистрибуцію означеного артикля при конкретних іменниках з узагальненою семантикою, наведено 
кількісне співвідношення випадків вживання означеного артикля з конкретними іменниками в 

генералізованій референції у різних середньоанглійських діалектах та порівняно частотність такого 
вживання в середньо- та ранньоновоанглійській мові. 

Ключові слова: означений артикль, конкретні іменники з узагальненою референцією, тема-рематичне 
членування речення, сема означеності, сема неозначеності, сема даності, сема новизни. 

Означений / неозначений артиклі неодноразово слугували об’єктом дослідження вітчизняних [1-3] та 
зарубіжних дослідників [4-8]. Проте невисвітленими залишаються питання щодо лінгвальних механізмів, 
які сприяють становленню реалізаторів категорії означеності / неозначеності в історії англійської мови. 
Саме в цьому і полягає завдання цієї роботи. Граматикалізація артиклеподібного вказівного займенника 
починається з його розповсюдження на підклас конкретних іменників, що мають індивідуальну 
референцію в мові давньоанглійського періоду. Однак, про виникнення означеного артикля в 
давньоанглійській мові говорити рано, оскільки вказівний займенник зі зблідненою дейктичною 
семантикою може вживатися анафорично, а заміняти іменник чи функціонувати без нього артикль не 
може [9: 114]. Поширення артиклеподібного вказівного займенника на генералізоване вживання 
конкретних іменників під час середньоанглійського періоду дає підстави говорити про перетворення 
синтаксичного вживання на морфологізовану категорію, тобто про перетворення протоартикля на 
означений артикль [10, с. 57]. Процес поширення вживання артикля на підклас конкретних іменників в 
узагальненому значенні якнайкраще ілюструє семантичні та функціональні зміни, що відбуваються з 
колишнім вказівним займенником після його граматикалізації, саме вивчення цього процесу і є об’єктом 
цієї роботи. Предметом статті є дослідження семантичного і функціонального навантаження та 
дистрибуції означеного артикля в підкласі конкретних іменників з узагальненою референцією у мові 
середньоанглійського та ранньоновоанглійського періоду. Таким чином, актуальність обраної теми 
визначається загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на питання, пов’язані з 
реконструкцією минулих етапів розвитку мов, розвитком мовних систем, мовними змінами, їхніми 
типами, причинами. Саме такі питання досліджуються в цій статті.  

Вживання артиклів із конкретними іменниками з узагальненою семантикою суперечить початковому 
значенню означеного артикля як маркера індивідуальної референції іменника, оскільки предмет, на який 
вказує іменник, стає репрезентантом всього виду чи роду, тобто репрезентантом тотальної множинності 
предметів цього виду чи роду [2: 274]. 

Рушійним фактором, що викликає зсув від реалізації означеного артикля в якості маркера означеної, 
індивідуальної референції іменника до маркера узагальненої референції, стає присутня в семантичному 
полі артикля сема "даність". Проте постає питання: якщо сема "даність" входить до структури 
давньоанглійського означеного протоартикля, чому вже тоді не відбувається розповсюдження 
протоартиклевого використання на конкретні іменники із узагальненою семантикою? Принагідно 
нагадаємо, що в давньоанглійській мові сема даності має факультативний характер. Однак, із появою 
граматикалізованого протичлена означеного артикля змінюється кореляція між функцією ототожнення 
предмета-референта та функцією вираження актуального членування висловлення [2: 269-270]. Опозиція 
означеного та неозначеного артиклів починає активно використовуватися для передачі тема-рематичних 
відносин і, відповідно, протиставлення значень даності / новизни займає важливе місце в семантичній 
структурі артикля, отримуючи рівноцінну, а на думку деяких дослідників [2: 271], більш значиму 
позицію порівняно із семою означеності / неозначеності. Саме граматикалізація неозначеного артикля 
сприяє розповсюдженню означеного артикля на конкретні іменники, що мають узагальнену референцію, 
якщо ті стоять у позиції теми. У зв’язку з цим, у так званій конфліктній ситуації, 1) за вживання 

© Сидорович Л. Є., 2015 
195 

mailto:beatles_forever@mail.ru


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

одиничного означеного предмета у позиції реми може нейтралізуватися сема "даність", а як константа 
виступає означеність, індивідуальна тотожність, напр.:  

(1) ye are the man in the world I am most beholdyng to (1) "ви – людина, якій я зобов’язаний найбільше в 
світі"; 

2) за реалізації конкретного іменника із узагальненою семантикою нейтралізується сема означеності, 
індивідуальної тотожністі, а в якості константи виступає сема даності, напр.:  

(2) of prikyng and of hunting for the hare (2, Prologue: 191) "верхова їзда та полювання на зайців". 
Отже, поява граматикалізованого протичлена означеного артикля сприяє закріпленню семи даності в 

його семантичному полі й уможливлює часткову нейтралізацію семи означеності, що спричиняє 
розповсюдження означеного артикля на конкретні іменники з узагальненою семантикою. 

У давньоанглійській мові фіксуються спорадичні приклади протоартиклевого використання із 
конкретними іменниками, що мають узагальнену референцію, напр.: 

(3) þæt ne sy nan to þæs cwidol wif ne to þæs cræftig man (3) "ні підступна жінка, ні хитрий чоловік". 
У прикладі (3) іменники wif та man вживаються в узагальненій референції, тобто можуть вказувати на 

будь-якого чоловіка чи жінку. 
Однак, чисельна (0,005 % від загальної кількості вживання означеного протартикля) та жанрова 

лімітованість прикладів функціонування означеного протоартикля із конкретними іменниками в 
узагальненій референції (давньоанглійські замовляння та The Anglo-Saxon Chronicle) свідчить, що таке 
використання протоартикля не мало регулярного характеру і, зазвичай, конкретні іменники із 
узагальненою семантикою вживаються без означеного протоартикля, напр.:  

(4) þonne wíg cume léode gelaésten: lofdaédum sceal (4, 23-24) "коли приходить війна, люди служать 
йому відважними вчинками".  

Іменник léode вживається в узагальненому значенні й означений протоартикль поряд з ним не фіксується. 
Із граматикалізацією означеного артикля в середньоанглійській мові кількість випадків його 

реалізації з іменниками в узагальненому значенні зростає, набуваючи регулярного характеру, напр.: 
(5) Men moote yeve silver to the povre frères (2, Prologue: 232) "Люди повинні давати срібло бідним ченцям";  
(6) The cause yknowe, and of his harm the roote, anon he yaf the sike man his boote (2, Prologue: 423-424) 

"як тільки він встановлював причину хвороби, він виганяв хвору людину".  
У прикладах (5) та (6) іменні фрази povre frères та sike man виступають репрезентантами цілого класу 

й детермінуються означеним артиклем. 
Також трапляються випадки функціонування неозначеного артикля із іменниками, що мають 

узагальнену референцію, напр.:  
(7) That on a sonday weren upon her heed (2, Prologue: 455) "ту, що вона носила на голові внеділю";  
(8) He wiste that a man was repentaunt (2, Prologue: 228) "Він знав, що люди схильні до каятття".  
У прикладах (7) та (8) іменники sonday та man мають узагальнену семантику, вживаються з 

неозначеним артиклем. 
Порівнюючи вживання означеного та неозначеного артиклів з іменниками з узагальненою 

семантикою в середньоанглійській та сучасній англійській мові, приходимо до висновку, що 
варіативність у використанні означеного та неозначеного артиклів у сучасній мові зустрічається лише в 
позиції суб’єкта, напр.: The tiger is a man eating animal. / A tiger is a man eating animal. Однак, у позиції 
комплемента таке взаємозаміщення є неможливим, напр.: Mark has been interested in the ancient tragedy 
(узагальнена референція) / Mark has been interested in an ancient tragedy (вибіркова референція). Таким 
чином, можливість використання означеного й неозначеного артиклів із конкретними іменниками в 
узагальненій референції у позиції комплемента (приклади (7) та (8) свідчить про несформованість чітких 
правил детермінації конкретних іменників з узагальненою семантикою у середньоанглійській мові.  

Досліджуючи функціонування артиклів в середньоанглійській мові та, зокрема, поширення артиклів 
на підклас конкретних іменників в узагальненій референції, варто брати до уваги діалектні розбіжності, 
притаманні мові цього періоду. На відміну від давньоанглійської мови, де фіксується різниця в 
маніфестації вказівного займенника із зблідненою дейктичною семантикою та означеного протоартикля 
залежно від жанру писемності (поезія / проза), а діалектні відмінності відходять на другий план, оскільки 
більшість давньоанглійської літературної спадщини зберіглася в уесекському варіанті, у 
середньоанглійській мові варіювання у функціонуванні артиклів пов’язані саме з діалектним розподілом. 
Територіальний розподіл середньоанглійських діалектів співпадає з давньоанглійським, але діалекти 
отримують нові назви: Нортумбрійський діалект отримує назву Північний, Мерсійський – Центральний, 
що згодом ділиться на Східно-центральний та Західно-центральний, Уесекський – Південний чи 
Південно-західний, Кентський діалект зберігає свою назву [9: 20].  

Розбіжності в правописі, морфології, синтаксисі та лексиці в середньоанглійській мові є 
надзвичайними порівняно із попереднім і наступним періодами. На думку деяких дослідників, уніфікація 
писемного мовлення стримує зміни, що фіксуються в усному мовленні [11: 159], тому можна дійти 
висновку, що діалектна варіативність середньоанглійської мови сприяє процесу граматикалізації 
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артиклів. З огляду на вищесказане, видається доцільним розглянути відмінності у функціонуванні 
артиклів у різних діалектах. Дані, що відображають частоту вживання означеного артикля із 
конкретними іменниками в узагальненій референції, представлені у таблиці 1.: 

Таблиця 1. 
Функціонування означеного артикля із конкретними іменниками в узагальненій референції в 

середньоанглійських діалектах 
Діалекти Відсоткове співвідношення 

Кентський діалект  
William of Shoreham Religious Poems (початок XIV століття) 3,17 % 

Південно-західний (південний) діалект  
Robert of Gloucester’s "Chronicle" (кінець XIII століття) 0,57 % 

Північний діалект  
"Cursor Mundi" (XIII століття) 5,13 % 

Східно-центральний (лондонський) діалект Geoffrey Chaucer 
"Canterbury Tales" (кінець XIV століття);  
"Wycliffe’s Bible"(кінець XIV століття) 

2,88 % 

Західно-центральний діалект  
"Sir Gawain and the Green Knight" (кінець XIV століття) 3,74 % 

 
Низька частота вживання означеного артикля із іменниками в узагальненій референції у Південно-

західному діалекті пояснюється його відносною консервативністю порівняно із рештою діалектів. 
Імовірно, це пов’язано з віддаленістю півдня від завойованих датчанами (північ) та норманами (схід) 
територій, оскільки наявність обширного мовного контакту прискорює втрату фонологічних та 
граматичних мовних відмінностей, тобто прискорює мовні зміни [12: 300].  

У ранньоновоанглійській мові істотних змін у вживанні означеного артикля із конкретними іменниками, 
що мають узагальнену референцію, не відбувається. Серед прикладів функціонування 
ранньоновоанглійського означеного артикля із конкретними іменниками із узагальненою семантикою, є такі:  

(9) They sell the pasture now to buy the horse (5) "Вони продають пасовисько, для того щоб купити коня";  
(10) There might have been more able Consuls called from the plough (6, 135) "більш обдарованих 

радників можна було б знайти біля плуга".  
У прикладах (9) – (10) іменники pasture, horse, plough мають узагальнене значення й 

супроводжуються означеним артиклем. 
Тенденції, що намітились у середньоанглійській мові, стають більш регульованим, а загальна кількість 

прикладів вживання означеного артикля з іменниками, що мають узагальнену референцію, зростає. 
Співвідношення частоти вживання означеного артикля із конкретними іменниками з узагальненою 

семанткою під час середньо- та ранньоновоанглійського періодів подається у Таблиці 2. 
Таблиця 2. 

Вживання означенного артикля із іменниками, що мають узагальнену референцію в середньо- та 
ранньоновоанглійському періодах 

Період Відсоткове співвідношення 
Середньоанглійська мова 3,1 % 
Ранньоновоанглійська мова 9,99 % 

 
Таким чином, факт розповсюдження артикля на узагальнене вживання іменників є важливою ланкою 

у процесі його граматикалізації, оскільки можливість нейтралізації семи "означеність" у значенні 
"індивідуальної тотожності" виявляється передумовою для розповсюдження артикля на інші підкласи 
іменників, а саме, на підклас іменників Unica і на підклас абстрактних іменників. 
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Л. Є. Сидорович. Розповсюдження означеного артикля на підклас конкретних іменників в узагальненій референції в 
середньо- та ранньоновоанглійській мові 

Сидорович Л. Е. Распространение определенного артикля на подкласс конкретных 
существительных с обобщенной референцией в среднеанглийском и ранненовоанглийском языке. 

В статье исследуется процесс распространения определенного артикля на подкласс конкретных 
существительных с обобщенной референцией в языке среднеанглийского и ранненовоанглийского 

периодов. Такое употребление противоречит первоначальному значению определенного артикля как 
маркера индивидуальной референции существительного, так как предмет, на который указывает 

существительное становится репрезентантом всего вида или рода. Возможность такой реализации 
артикля объясняется появлением в его семантическом поле семы "данность". В работе 

иллюстрируются и анализируются семантическая и функциональная нагрузка и дистрибуция 
определенного артикля с конкретными существительными в обобщенной референции. 

Ключевые слова: определенный артикль, конкретные существительные в обобщенной референции, 
тема-рематическое членение предложения, сема определенности, сема неопределенности, сема 

данности, сема новизны. 

Sydorovych L. E. The Extension of the Definite Article in the Subclass of Concrete Nouns with the 
Generalized Reference in the Middle English and Early New English Language. 

The process of extension of the definite article in the subclass of concrete nouns with generalized reference 
during the Middle English and Early New English periods is studied in this work. The usage of the article with 

concrete nouns in this meaning contradicts the initial meaning of the definite article as a marker of the 
individual reference of the noun, as an object which the noun points to become the representative of the entire 
kind or class. The possibility of such realization of the article is accounted for by the emergence of the seme of 
giveness in its semantic field. The semantic and functional loading and the distribution of the definite article in 

the subclass of concrete nouns with the generalized reference are analyzed and illustrated. 

Key words: definite article, concrete nouns with generalized reference, actual sentence division, of definiteness 
seme, indefiniteness seme, giveness seme, novelty seme. 
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ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФРН 

У статті встановлено інтердискурсивну природу парламентської комунікації ФРН шляхом аналізу 
інтертекстуальних включень та метаінтертексту. З’ясовано, що провідну роль у парламентській 

комунікації ФРН відіграють політичний, юридичний, медійний, науковий та художній дискурс. Виявлено 
найпоширеніші типи текстів, що використовуються в інтердискурсивних включеннях. Визначено 

основні прагматичні особливості використання кожного типу інтердискурсу задля реалізації 
комунікативних інтенцій учасників парламентської комунікації. Продемонстровано мовно-стильову 

специфіку кожного типу інтердискурсу в парламентській комунікації. Встановлено особливості 
метаінтертексту, що супроводжує інтердискурсивні включення різних типів. 

Ключові слова: дискурс, інтердискурсивність, інтертекстуальність, метаінтертекст, парламентська 
комунікація, тип тексту. 

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика характеризується прагненням дослідити великі 
фрагменти людського спілкування, такі як тексти, дискурси та їхні сукупності. Вивчення взаємодії 
текстів та дискурсів необхідне для розуміння процесів формування діалогічності та передачі інформації. 

Актуальність дослідження. На сьогодні існує чимало наукових праць, як в Україні, так і 
закордоном, присвячених інтердискурсивності [1-3]. У них інтердискурсивність розглядається 
здебільшого в тісному зв’язку з інтертекстуальністю. Водночас нерозкритим лишається питання 
значення та специфіки інтердискурсивності в окремих галузях людського спілкування. Потребує 
розробки також методологія дослідження взаємозв’язків між дискурсами.  

Однією зі сфер комунікації, у якій спостерігається взаємодія різноманітних дискурсів, є політична. 
Провідною галуззю політичної комунікації у країнах парламентської демократії є парламентська. З 
огляду на це, актуальним видається дослідження інтердискурсивності в парламентській комунікації. 

Аналіз досліджень і публікацій. Термін "інтердискурсивність" вперше було використано в праці 
Феарклоу в 1992 році [4]. З цього часу активно розвивається теорія інтердискурсивності. Під поняттям 
інтердискурсивності розуміють "змішування в одному тексті різних жанрів, дискурсів чи стилів, що 
асоціюються з різними інституційними та соціальними значеннями" [3: 96]. Інтердискурсивність тісно 
пов’язана з інтертекстуальністю. Інтертекстуальні включення, що належать до інших дискурсів, є 
одночасно і інтертекстом, і інтердискурсом. З огляду на це, дослідження інтердискурсивності може бути 
здійснене шляхом аналізу інтертексту та метаінтертексту – текстових фрагментів, що описують 
інтертекст [5]. При цьому для дослідження добираються експліцитно марковані інтертекстуальні 
включення, оскільки саме вони можуть бути достовірно виокремлені з тексту [6: 10]. 

Метою статті є з’ясувати місце інтердискурсивності в парламентській комунікації ФРН шляхом 
аналізу експліцитних інтертекстуальних включень та метаінтертексту. 

Матеріалом дослідження є фрагменти інтертексту та метаінтертексту, дібрані з текстів стенограм 
пленарних засідань німецького бундестагу, кількістю понад 300 одиниць. 

Викладення основного матеріалу. Для визначення елементів різних дискурсів у парламентській 
комунікації ФРН було проаналізовано експліцитно марковані інтертекстуальні включення. Шляхом 
аналізу метаінтертексту було визначено авторів інтертексту, а також тип тексту, до якого належать 
інтертекстуальні включення. Ця інформація дала змогу визначити типи дискурсів, до яких належать ті чи 
інші фрагменти інтертексту. Як наслідок, у парламентській комунікації ФРН вдалося виокремити 
інтертекстуальні включення, що репрезентують політичний, юридичний, медійний, науковий та 
художній дискурси. 

Розгляньмо детальніше кожен із них.  
1. Політичний дискурс. 
Політичний дискурс складає основу парламентської комунікації, оскільки дебати на пленарних 

засіданнях парламенту мають, насамперед, політичний характер, тобто пов’язані з боротьбою за 
отримання або збереження влади. З огляду на це, цілком закономірним виглядає найбільше поширення 
інтертекстуальних включень, що репрезентують саме політичний дискурс. 

Такі інтертекстуальні включення належать до різних типів текстів. Здебільшого це парламентські 
тексти, такі як репліка з місця, промова депутата парламенту, промова Федерального Президента в 
парламенті тощо. 

Використання інтертексту, що репрезентує політичний дискурс, може бути зумовлене різними 
інтенціями мовця. 
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По-перше, політик, що цитується, може бути авторитетною особою, на висловлювання якого 
спирається учасник парламентської комунікації, який цитує. 

Petra Sitte (Die Linke): Niemand Geringerer als der Bundestagspräsident selbst hat es in seiner Antrittsrede 
klargestellt – ich zitiere –: "Und selbstverständlich bedarf eine geschäftsführend amtierende Bundesregierung 
nicht weniger parlamentarischer Kontrolle als eine neu gewählte." Und weiter in seiner Rede: "Niemand wird 
deshalb ernsthaft erwarten dürfen, dass der Bundestag seine Arbeit erst nach Abschluss der 
Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird." Die Linke sieht das genauso [7: 70]. 

У цьому прикладі цитується промова Федерального Президента. Мовець підкреслює його 
авторитетність словами "Niemand Geringerer als der Bundespräsident selbst". Після цього мовець 
солідаризується зі словами, наведеними в інтертексті: "Die Linke sieht das genauso". 

Поряд із Федеральним Президентом серед учасників парламентської комунікації політично 
незаангажованими, тобто такими, що не належать ні до правлячої коаліції, ні до опозиції в Німеччині, є 
почесні закордонні гості, які виголошують промову в бундестагу. 

Norbert Lammert (Präsident des Bundestages): Nelson Mandela gehörte zu den wenigen ausländischen 
Staatsgästen, die vor dem Deutschen Bundestag gesprochen haben. Seine Rede und seine persönliche 
Ausstrahlung haben alle, die im Mai 1996 dabei waren, tief beeindruckt. Das universelle menschliche Ideal, hat 
Nelson Mandela damals in Bonn im Plenarsaal des Bundestages gesagt, sei "ein Ideal, das in einem Augenblick 
in Reichweite erscheint und dann wiederum einem Traum auf einem langen Weg gleicht, wo die Horizonte nicht 
mehr sind als die vage und verschwommene Vorstellung von Propheten" [7: 229]. 

У цьому фрагменті спікер парламенту цитує слова Нельсона Мандели, взяті з його промови в 
німецькому парламенті. Його авторитетність підкреслена в метаінтертексті "Seine Rede und seine 
persönliche Ausstrahlung haben alle (…) tief beeindruckt." 

Інтертекст може використовуватися з метою критики політичних опонентів. 
Christine Buchholz (Die Linke): Von einer "Kultur der Zurückhaltung", von der im schwarz-gelben 

Koalitionsvertrag vor vier Jahren zumindest noch zu lesen war, ist heute keine Rede mehr [7: 84]. 
Тут політик за допомогою інтертексту та метаінтертексту вказує на недотримання політичними 

опонентами своїх обіцянок. 
2. Юридичний дискурс. 
Юридичний дискурс репрезентований у комунікації пленарних засідань німецького парламенту 

інтертекстуальними включеннями, взятими з таких типів тексту, як порядок денний засідання 
парламенту, конституція, законопроект тощо. Риси політичного та юридичного дискурсів поєднані в 
тексті коаліційної угоди. Такі тексти є офіційними документами й вирізняються рисами, характерними 
для юридичного стилю. Крім того, специфічною є й форма метаінтертексту, яким вводяться 
інтертекстуальні включення, що належать до юридичного дискурсу. 

Norbert Lammert (Präsident des Bundestages): Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf: "Festlegung der 
Zahl der Stellvertreter des Präsidenten" [7: 9]. 

Тут спостерігаємо стандартизовану форму оголошення про зачитування пункту порядку денного 
пленарного засідання парламенту "Ich rufe den Tagesordnungspunkt (...) auf". 

Інтертекстуальні включення, що є частиною юридичних документів, характеризуються усіма рисами, 
притаманними відповідному стилю, такими як використання юридичних термінів та типових зворотів: 

Norbert Lammert (Präsident des Bundestages): Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mitgeteilt: 
"Gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem 

Deutschen Bundestag vor, Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen" [7: 229]. 
Поряд із використанням інтертекстуальних включень з парламентських документів, поширеним є 

цитування німецької конституції для підтвердження власних висловлювань. 
Norbert Lammert (Präsident des Bundestages): "Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ... sind 

Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen", 
heißt es unmissverständlich in Art. 38 unseres Grundgesetzes [7: 7]. 

Деякі зразки юридичного інтердискурсу в парламентській комунікації мають ритуальний характер. 
Norbert Lammert (Präsident des Bundestages): Ich werde den Eid vorsprechen und bitte dann die Mitglieder 

der Bundesregierung, den Eid mit den Worten "Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe" oder "Ich schwöre es" zu 
bekräftigen: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde" [7: 231]. 

У цьому фрагменті з парламентської комунікації ФРН спікер зачитує слова присяги, яку складають 
новопризначені члени уряду. 

Цитуються також міжнародні договори. 
Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): Es kann langfristig auch die Perspektive des Art. 49 des Lissabonner Vertrags 

sein, der besagt: "Jeder europäische Staat ... kann beantragen, Mitglied der Union zu werden" [7: 251]. 
3. Медійний дискурс. 
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З огляду на те, що парламентська діяльність має публічний характер, а політичний процес активно 
відстежується у ЗМІ, закономірним є й зворотний інтерес учасників парламентської комунікації до 
написаного в пресі. Як наслідок, у парламентській комунікації ФРН спостерігається використання 
інтертекстуальних включень, взятих із текстів, створених засобами масової інформації, які 
репрезентують медійний дискурс. Це цитати з газетних і журнальних статей та їхні заголовки, уривки з 
інтерв’ю тощо. Такі фрагменти є зразками публіцистичного стилю загалом та характеризуються 
відповідними рисами окремих газетних жанрів. 

Hans-Peter Uhl (CDU/CSU): Ich habe noch einmal das Titelbild des Spiegels im Juli herausgesucht. Dort 
hieß es: "Der Pakt. Außer Kontrolle: Die geheime Zusammenarbeit von NSA, BND und Verfassungsschutz." Das 
war die Titelgeschichte des Spiegels, "Der Pakt" [7: 61]. 

Тут цитується газетний заголовок із властивими йому еліптичними реченнями, оцінною лексикою. 
Типовим для медійного інтердискурсу є використання метаінтертексту як перед інтертекстом, так і 

після нього. При цьому двічі наводиться джерело, звідки взятий інтертекст. Такі особливості 
метаінтертексту тісно пов’язані з прагматичними намірами мовця. Його метою є додатково підкреслити, 
що критика на адресу політичних опонентів є об’єктивною, оскільки вона лунає не лише з вуст 
заангажованого політика, а й висловлена в незалежних засобах масової інформації. 

Як правило, цитати із ЗМІ використовуються з метою критики політичних опонентів. Найчастіше в 
такий спосіб опозиція критикує владу. 

Matthias W. Birkwald (Die Linke): Selbst in der Bild heißt es unter der Überschrift "Feuer unterm Dach": 
"Die Warnungen werden lauter, und sie kommen nicht mehr nur aus Deutschland: Hunderttausenden 
Geringverdienern droht im Alter der Absturz in die Armut. ... Deutschland, eine Wirtschafts-Weltmacht, aber bei 
der Altersversorgung fast Entwicklungsland – das passt nicht zusammen." So die Bild-Zeitung [7: 106]. 

Тут в інтертексті спостерігаємо лексику з негативним оцінним значенням (Feuer, Armut, Entwicklungsland), 
якою позначаються результати роботи політичних опонентів мовця, що використовує інтертекст. 

4. Науковий дискурс. 
Учасники парламентської комунікації ФРН вдаються до використання інтертекстуальних включень, 

взятих із наукових статей, книг, доповідей. Такі цитати надають більшої достовірності сказаному політиком. 
Sahra Wagenknecht (Die Linke): Für den Fall, dass Sie mir nicht glauben, zitiere ich den Inhaber des 

Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum, Professor Stephan Paul: 
"Der jetzige Richtlinienentwurf macht die Tür auf und ermöglicht es, für – so heißt es dort – "gesunde Banken 
mit tragfähigem Geschäftsmodell" auch vorher schon" – also vor der Haftung von Eigentümern und Gläubigern 
– "Hilfszahlungen von staatlicher Seite zu gewähren. Ich frage moch an der Stelle aber: Wenn eine Bank gesund 
ist, wenn sie ein tragfähiges Geschäftsmodell hat, wozu braucht sie dann staatliche Hilfszahlungen?" So weit 
Professor Paul [7: 244]. 

Такі фрагменти інтертексту характеризуються ознаками наукового стилю, такими як чіткість, 
використання термінів із відповідної галузі знань, послідовність аргументації. Метаінтертекст нерідко 
містить вказівку на авторитетність науковця, що цитується, наприклад, його вчене звання, посаду, 
загальновідомість (Inhaber des Lehrstuhls та Professor у наведеному вище прикладі). 

5. Художній дискурс. 
У парламентській комунікації спостерігається використання інтертекстуальних включень, взятих із 

прозових літературних творів, віршів, пісень. 
Gregor Gysi (Die Linke): Es gibt einen sehr schönen Satz von Christa Wolf in ihrem Roman Kassandra. Dort heißt 

es: "Das alte Lied: ... Und dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht" [7: 48]. 
Звернення до літературних творів демонструє ерудицію депутатів парламенту, а самі цитати 

ілюструють їхні твердження. 
Спостерігається й використання інтертексту, що належить до художнього дискурсу, але містить 

певний політичний підтекст. У цьому разі можливе негативне ставлення автора тексту до інтертексту. 
Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): Liebe Kolleginnen und Kollegen, welche Botschaft sendet uns eigentlich 

der folgende Vorgang im Kreml am letzten Donnerstag? Dort wurde nach der Rede des russischen Präsidenten 
zur Lage der Nation das Lied des russischen Sängers Oleg Gazmanov mit folgendem Text vorgetragen: "Ukraine 
und Krim, Moldau und Weißrussland – das ist mein Land. Kasachstan, Kaukasus und das Baltikum – ich bin 
geboren in der UdSSR, gemacht in der UdSSR." Jeder weiß, dass bei Veranstaltungen wie dem Bericht zur Lage 
der Nation nun wirklich nichts dem Zufall überlassen wird. Deshalb ist diese Botschaft mit Blick auf die 
Nachbarstaaten zumindest irritierend [7: 250]. 

Тут цитуються слова пісні у виконанні російського співака Олега Газманова, які негативно 
оцінюються німецьким політиком, а сам співак вважається політично заангажованим. 

Виокремлені типи дискурсу безумовно не вичерпують усього розмаїття інтердискурсивних зв’язків, 
репрезентованих у парламентській комунікації. Крім того, одне інтертекстуальне включення може 
містити елементи різних дискурсів. 

202 



О. С. Стасюк. Інтердискурсивність парламентської комунікації ФРН 

Norbert Lammert (Präsident des Bundestages): Zur Verantwortungsübernahme durch das Parlament gibt es 
keine überzeugende Alternative. "So hat es der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den Heinz 
Riesenhuber schon auf der Tribüne begrüßt hat, nicht nur in Interviews immer wieder festgehalten, sondern 
auch in einschlägigen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts ist das so oder ähnlich nachzulesen" [7: 7]. 

Тут метаінтертекст, який супроводжує інтертекстуальне включення, вказує на те, що цитата може 
бути взята як з інтерв’ю, так і з текстів судових рішень, тобто належати або до медійного, або до 
юридичного дискурсу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що в 
межах парламентської комунікації перетинається низка різноманітних типів дискурсів, зокрема 
політичний, юридичний, медійний, науковий та художній. Шляхом поєднання різностильових елементів, 
властивих кожному інтердискурсу, формується неповторна полістильова палітра парламентської 
комунікації. Використання різних інтердискурсів тісно пов’язане з прагматичними інтенціями учасників 
парламентської комунікації. Зокрема цитати, що репрезентують науковий дискурс, використовуються з 
метою надання більшої достовірності висловлюванням політиків, а цитати з медійного дискурсу 
найчастіше вживаються задля критики політичних опонентів. 

У подальшому цікавими можуть бути зіставні дослідження інтердискурсивності в парламентській 
комунікації різних країн, а також діахронні дослідження, які б дали можливість виявити загальні 
тенденцій розвитку певної галузі спілкування. 
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Стасюк О. С. Интердискурсивность парламентской коммуникации ФРГ. 

В статье определена интердискурсивная природа парламентской коммуникации ФРГ путем анализа 
интертекстуальных включений и метаинтертекста. Выяснено, что ведущую роль в парламентской 

коммуникации ФРГ играют политический, юридический, медийный, научный и художественный 
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дискурс. Продемонстрированы основные прагматические особенности использования каждого типа 
интердискурса для реализации коммуникативных интенций участников парламентской коммуникации. 

Ключевые слова: дискурс, интердискурсивность, интертекстуальность, метаинтертекст, 
парламентская коммуникация, тип текста. 

Stasiuk O. S. Interdiscoursivity of the Parliamentary Communication of Germany. 

The article deals with the interdiscoursive nature of the parliamentary communication that is investigated 
through the analysis of intertext and metaintertext. It is defined that the most important discourse types 

represented in the parliamentary communication of Germany are political, juridical, media, scientific and 
literary discourse. The most widespread text types that are used in the interdiscourse are defined. The role 

interdiscoursivity plays for the politicians’ communicative intentions is revealed. The stylistic particularity of 
different types of interdiscourse in the parliamentary communication is shown. The peculiarities of metaintertext 

that is used with the interdiscourse of different types are revealed. 

Key words: discourse, interdiscoursivity, intertextuality, metaintertext, parliamentary communication, text type. 
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ЕТИКЕТИЗОВАНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТАКТИК У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ  

Особливості синтаксичної будови англомовних рекламних текстів розглянуто з точки зору їх ролі у реалізації 
інформаційних тактик у рекламному дискурсі, які є проявом стратегії інформування. Засобами реалізації 

інформаційних тактик є синтаксичні побудови рівня речення і надфразової єдності, які здатні реалізовувати 
дві протилежні за суттю тактики – компресії і декомпресії. Функціональний аналіз етикетизованих 

синтаксичних структур пояснює їх роль у поліпшенні сприйняття рекламних текстів. 

Ключові слова: етикетизація англомовного рекламного дискурсу, стратегія, тактика, рекламний 
текст, інформаційна компресія і декомпресія, семантично активні синтаксичні конструкції, паралельні 

синтаксичні конструкції, сегментовані конструкції. 

Етикетизацію англомовного рекламного дискурсу розглядаємо як дискурсну категорію, що 
характеризує поліпшення перебігу англомовної рекламної комунікації та досягнення цілей колективного 
адресанта з огляду на фактор цільового адресата [1: 7]. Засобами реалізації цієї категорії є різнорівневі 
мовні одиниці, серед яких у рекламних текстах важливе місце займають синтаксичні конструкції 
експресивного і розмовного характеру.  

Мета статті полягає у виявленні ролі етикетизованих синтаксичних побудов у реалізації 
інформаційних тактик рекламного дискурсу.  

Завданнями статті є: визначити поняття стратегії і тактики рекламного дискурсу, розкрити суть 
стратегії інформування і тактик інформаційної компресії та декомпресії, визначити перелік синтаксичних 
побудов, які виступають засобами реалізації цих тактик у англомовних рекламних текстах. 

Услід за І. Є. Фроловою [2: 242-245], стратегію розуміємо як макроінтенцію адресанта, реалізовану 
у вербальній формі з метою досягнення цілі комунікації, а тактики – як добір вербальних засобів 
відповідно до їх функціональних властивостей у рамках певної стратегії. 

Функціонально-прагматичні особливості синтаксичних засобів етикетизації розглядаються з огляду 
на стратегію впливу і стратегію інформування [3: 122; 4: 34], які зумовлюються комунікативним та 
інформаційним намірами адресанта. Дослідження ролі синтаксичних особливостей рекламних текстів 
(РТ) у реалізації інформаційних тактик розкриває текстуальний аспект вживання синтаксичних побудов і 
описує реалізацію стратегії інформування.   

Виокремлюючи тактики етикетизації із залученням певних синтаксичних конструкцій, зазначимо, що при 
віднесенні синтаксичних побудов як мовленнєвих прийомів реалізації тактик враховується 
поліфункціональність елементів, що аналізуються, і їх здатність бути засобом реалізації декількох тактик 
одночасно.  

Інформативність у рекламі набуває прагматичного забарвлення [5], і незалежно від виду комерційної 
реклами (реклама товарів, послуг, іміджу) і характеру впливу на адресата (переконування, навіювання) 
інформування адресата розглядається як невід’ємна складова впливу [6: 104; 7: 128 та ін.], а ефективність 
передачі інформації у РТ залежить від відбору вербальних засобів, зокрема синтаксичної організації.  

Текстуальна етикетизація рекламного дискурсу проявляється в особливостях організації РТ, зокрема, 
в ергономічності вербального оформлення, яке покликане утримати увагу адресата і забезпечити 
адекватне сприйняття інформації, що сприяє досягненню цілей реклами з огляду на фактор адресата. 

Суть тактики інформаційної компресії полягає у використанні семантично активних синтаксичних 
моделей, які сприяють збільшенню інформаційного обсягу РТ задля вичерпного інформування адресата. 
Синтаксична організація в РТ здатна забезпечувати компактну передачу великої кількості інформації. 
Збільшення інформаційного обсягу РТ прямо пов’язано з утриманням уваги адресата, а саме – при 
плануванні рекламного повідомлення враховується раціональний характер сприйняття, при якому 
основним мотивом утримання уваги адресата є знаходження певної вигоди для нього. Утримання уваги 
досягається смисловими елементами, які передають зміст повідомлення [8: 87]. Такими елементами є 
пропозиції, які розглядаємо як одиниці інформації. При цьому, поверхнева реалізація пропозицій може 
бути різноманітна. 

РТ розглядаємо як інформаційно насичені, що передбачає невідповідність кількості первинних 
предикацій у поверхневій будові та кількості пропозицій у глибинній будові тексту. РТ постає у вигляді 
певного "айсберга": поверхнева будова значно менша за потенційне повне представлення всіх 
пропозицій. Насиченість тексту досягається комбінуванням синтаксичних моделей, які реалізують на 
поверхневому рівні згорнуті пропозиції [9: 129] і зумовлюють семантичну неелементарність речень. 

© Топачевський С. К., 2015 
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З точки зору граматики тексту О. І. Москальська виокремлює два фактори, які зумовлюють вибір 
поверхневої реалізації для тієї чи іншої пропозиції [10: 152-157]: 

фактор І – реалізація комунікативного завдання тексту, згідно якого пропозиції, які знаходять поверхневу 
реалізацію у первинних предикаціях, сприяють розгортанню комунікативної прогресії, яка передає основну 
лінію повідомлення. В такому випадку, всі згорнуті пропозиції несуть додаткову інформацію і не сприяють 
розвитку комунікативної прогресії, характеризуючись лівосторонньою орієнтацією; 

фактор ІІ – згортання пропозицій зумовлюється стилістичними факторами, а саме – прагненням до 
компресованості, намаганням уникнути монотонності в синтаксичній будові тексту [11: 157], що є 
важливим для реклами, яка має бути цікавою, розважальною, легкою для сприйняття. 

Зважаючи на характер рекламної комунікації, згорнуті пропозиції є функціонально важливими з 
огляду на мету РТ, адже надання інформації про об’єкт рекламування є однією із передумов успішності 
реклами. Таким чином, синтаксичні елементи, які представляють згорнуті пропозиції, розглядаються як 
одиниці однакової значущості з тими, які сприяють розвитку комунікативної прогресії. З огляду на 
співвідношення формального вираження і плану змісту синтаксичні елементи, які представляють 
згорнуті пропозиції, характеризуються більшою ефективністю, адже квант інформації передається як 
згорнутою, так і повною пропозицією, однак згорнута пропозиція має перевагу формально меншого 
вираження, що можна розглядати як оптимізуючий фактор при сприйнятті тексту. 

Аналіз інформативності рекламного тексту проводиться шляхом встановлення співвідношення між 
кількістю речень і пропозиційним складом тексту, як от: 

 
заголовок 

 
 

основний 
текст 

 
 
 
 
 
 

кода 

Ordinary is: seeing behind you. EXtraordinary is: seeing around you. 
 
(1) At Infiniti, we anticipate that you will constantly be surrounded by things 

you’ll need to avoid. (2) That’s why we created the world’s first Around View 
Monitor. (3) The innovation of the RearView Monitor taken to a higher level. (4) 
With four cameras, it’s an unprecedented advancement that offers a virtually 360-
degree perspective on the world. (5) Now parking is as easy and as intuitive as 
driving. (6) You won’t find the Around View Monitor on an ordinary luxury 
crossover vehicle, but you will find it on a very extraordinary one. (7) The all-new 
Infiniti EX. 

 
To learn more, visit Infiniti.com/EX. 

(Infiniti, Vogue Jan. ‘08: 87, 89) 
Заголовок тексту складається з двох речень, однакових із точки зору синтаксичної будови – речення з 

інвертованим порядком розташування їх членів, які на поверхневому рівні репрезентують дві первинні 
предикації. Розгляд герундіальних форм (seeing) у обох реченнях як згорнутих пропозицій дозволяє 
стверджувати, що у заголовку реалізуються чотири пропозиції (дві у первинних предикативних 
структурах і дві представлені герундіальними формами). Використання герундіальних форм замість 
відповідних первинних предикацій (you see), в яких агенсом є адресат, є виправданим з точки зору 
компресії тексту, адже передача змісту саме таким способом є найкомпактнішою. Інформація, яка 
наводить нові корисні для адресата дані про об’єкт рекламування, передається у наведеному прикладі 
первинними предикаціями (Ordinary is:… EXtraordinary is:…), а точніше – їх взаємодією.  

Основний текст містить сім речень, дев’ять первинних предикацій, у рамках яких реалізуються 22 
пропозиції, шість з яких виражені атрибутивним поширенням іменних членів. Саме атрибути (world’s 
first, unprecedented, virtually 360-degree, very extraordinary, all-new) є носіями нової і важливої для 
адресата інформації про об’єкт рекламування. Синтаксичними конструкціями, які також є 
аргументативно важливими у цьому тексті, тобто передають суттєву інформацію стосовно саме 
рекламованого об’єкта, є: постпозитивні сегментовані компоненти – номінативні речення (3) і (7); 
відокремлений зворот With four cameras, який виступає у ролі обставини причини, і є згорнутим 
варіантом підрядної частини *Because it has four cameras, який стверджує наявність чотирьох відеокамер 
зовнішнього спостереження в автомобілі; підрядна атрибутивна частина that offers a virtually 360-degree 
perspective on the world; порівняльна конструкція as … as driving. 

Усі інші синтаксичні елементи основного тексту, які представляють пропозиції на поверхневому 
рівні, розглядаємо як допоміжні для розкриття суті рекламного повідомлення – вони надають 
інформацію, необхідну для розуміння всього рекламного повідомлення і суті рекламної пропозиції. 

Кода тексту складається з одного речення, одної первинної предикації і реалізує дві пропозиції у 
глибинній структурі. Інфінітивний відокремлений зворот To learn more, який є компресованою 
реалізацією підрядної частини умови *If you want to learn more, повідомляє адресату про можливість 
дізнатися більше інформції про рекламований об’єкт і, тому, є аргументативно важливим. 
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Таким чином, тактика збільшення інформаційного обсягу тексту реалізується за допомогою семантично 
активних синтаксичних моделей. РТ постає як каркас, матриця, в якій є основа у вигляді первинних 
предикацій, які сприяють комунікативному розгортанню повідомлення, і додаткові інформаційні елементи, 
мета використання яких полягає в інформаційному насиченні задля аргументації та надання необхідного 
контексту для розуміння суті повідомлення. Сприймання адресатом досить невеликого тексту призводить 
до створення досить чіткого (і позитивного) уявлення про зміст рекламної пропозиції. 

Для адресанта РТ вигідною є, передусім, економія часу і місця, що проявляється у максимально 
компресованому, короткому тексті, однак, з огляду на характеристики рекламної комунікації, адресант 
змушений поєднувати компресованість і надлишковість у формальній організації РТ для забезпечення 
ефективності комунікації. Реалізація тактики інформаційної декомпресії полягає у доборі формально 
надлишкових синтаксичних побудов з метою полегшити сприйняття РТ. 

Парцеляція простих і складних речень передбачає, серед іншого, полегшення сприйняття тексту 
через зменшення обсягу його частин. Парцеляція відбувається з урахуванням смислу речення, який 
полягає у різній аргументативній силі пропозицій, тому кількість пропозицій, які містяться у кожній з 
парцельованих частин може бути різною, наприклад: 

Thrilling excitement on a global scale. Brought to you by Toyota. Not only in Toyota’s uncompromising 
automobile quality. But also in the pulse-quickening action of the FIFA Club World Cup Japan 2008 presented by 
TOYOTA. Every day. Around the world. Toyota moves you in so many ways. (Toyota, Newsweek Dec. 22, ‘08: 13). 

Складне речення розуміють як "об’єднання декількох предикативних одиниць на основі 
синтаксичного зв’язку, побудоване за певною структурною схемою і призначене для функціонування як 
єдине комунікативне ціле" [12: 725]. Різниця між складним реченням (гіпотактичним об’єднанням 
предикацій) і НФЄ полягає у чіткій експлікації відношень між предикаціями у реченні. При сприйнятті 
складнопідрядного речення, завдяки його структурній організації, на першому плані знаходяться саме 
синтаксичні відношення, а на другому – зміст предикативних частин. У НФЄ спочатку сприймається 
зміст речень, а потім встановлюються зв’язки між ними [13]. 

Критерій первинності синтаксичного зв’язку дозволяє трактувати наступні частини РТ як 
парцельовані складні речення: <...> But don’t take it from us, view a SANYO QuaDrive projector for yourself. 
And see how a little bit of yellow can make a great big difference. (Sanyo, N Dec. 22, ‘08: 69); <...> So, if you 
plan to set up in Bahrain and you have jobs to fill, there’s an excellent chance you’ll find Bahrainis to fill them. 
Which makes it easier to retain the best people and – cheering in the present climate – also helps to keep a rein 
on costs. (Bahrain, The Economist Nov. 14-20, ‘09: 29). 

Прагненням до простоти зумовлено вживання простих речень замість складнопідряних, що 
проявляється у використанні єдностей "питання-відповідь" у основній частині РТ. У таких випадках 
спостерігається альтернативна мовленнєва реалізація синтаксичної моделі [14: 15-18], яка є більш 
ергономічною за умов часового обмеження. В основному тексті важливим є повідомлення інформації, 
тому єдності "питання-відповідь" виступають як варіанти складних речень, частини яких не 
передбачають спонукання, а саме – складних речень з підрядними частинами у функції предикатива, 
обставини причини, обставини умови, наприклад: A new and better TV is coming. Then another. Then 
another. How do we know? Because it’s our job to invent the future. We spend every day making products that 
are smaller/lighter/faster/better. <...>(Toshiba, New Scientist Oct. 13, ‘07: 4-5). 

Поєднання парцеляції і побудови РТ за моделлю "питання-відповідь" свідчить про зручність 
використання цих моделей, наприклад: From our manufacturing processes to our technology innovations, 
Intel® is committed to driving energy efficiencies and reducing environmental impact. How? By delivering 
greater power savings for enterprise computing. Designing power-saving desktops that run quieter while 
improving your multi-tasking capabilities. And creating greater energy efficiences in laptops that enable 
improved battery life. Hot technology that runs cool. (Intel, Newsweek April 16-23, ‘07: 59).  

Сегментовані синтаксичні конструкції сприяють полегшенню сприйняття РТ завдяки його 
членуванню. Cегментація в тексті використовується у поєднанні з іншими формально-надлишковими 
синтаксичними побудовами, наприклад: (1) A civilized way to handle your aggression. (2) The all-new Acura 
TL Type-S. (3) The civilized way to handle aggression is to embrace it, with 286 hp and sport suspension, 
exclusive to the Type-S. (4) While enjoying sophisticated technology like voice-activated navigation and real-
time traffic monitoring. (5) Aggression has been refined. (6) Barely. Visit us at acura.com. (Acura, New Yorker, 
June 11 & 18, ‘07: 151).  

У тексті використано 2 сегментовані конструкції (елементи (1) і (2), (5) і (6)), а також парцельоване 
просте семантично неелементарне речення, представлене елементами (3) і (4). Окрім того, використання 
однорідних пояснювальних елементів (voice-activated navigation and real-time traffic monitoring), які у 
реченні (4) вводяться прислівником like і які є реалізацією семантично активної моделі синтаксичної 
надлишковості, допомагають адресату зрозуміти зміст рекламної пропозиції. 

Синтаксичний паралелізм полегшує для адресата сприйняття дискурсу за допомогою ритмізації 
основного тексту або його частини [15: 138], наприклад: The stove – A 9-burner masterpiece / The cutlery – 
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Imported from Germany / The cookware – Brass-handed copper / The faucet – Show House ® by Moen ®. 
(Showhouse, House and Garden June ‘07: 65) – паралелізм сегментованих конструкцій, використаних у 
наведеному прикладі, уподібнює різні типи присудків завдяки залученню еліпсису, тобто – 
невираженості структурно необхідних елементів – допоміжних дієслів і дієслів зв’язок.  

Паралелізм може простежуватися у побудові всього РТ, а не тільки його фрагментів. Схожість 
синтаксичних конструкцій важлива при великій інформаційній насиченості тексту, наприклад: 

(1) The recent financial market meltdown has challenged conventional wisdom and underscored the need for 
the investment industry to go beyond security selection and tradition portfolio management, adopt state-of-the-
art techniques, and shift from promoting products to designing investor solutions. 

(2) Built around an innovative curriculum, delivered by expert faculty, and enjoying the support of a leader 
in applied financial research, the EDHEC-Risk Institute Executive MSc in Risk and Investment Management 
equips professionals with the conceptual and practical tools to improve the organisation of the investment 
process and optimise each of its steps. 

(3) Spanning traditional, alternative, and structured investments, and drawing upon the latest scientific 
advances, the programme focuses on dynamic asset allocation and advanced risk management techniques and 
on the integration of investor needs and constrains in the design of novel solutions for institutional, private and 
retail investment management. 

(4) Driven by the evolving requirements to the industry and centered on the business relevance of financial 
innovation, the EDHEC-Risk Institute Executive MSc in Risk and Investment Management is the perfect 
choice for practitioners who wish to embrace and lead the major changes that will redefine investment 
management. (EDHEC-Risk Institute, The Economist Nov. 14-20, ‘08: 101). 

Наведена частина є основним текстом рекламного оголошення, який складається з чотирьох речень, 
оформлених як окремі абзаци. В першому реченні тексту йдеться про передумови створення навчальної 
програми, яка є об’єктом рекламування. У такий спосіб адресата вводять у стан справ (так звана 
"експозиція"), який зумовив появу об’єкта рекламування. Три наступні речення (2, 3, 4) описують власне 
рекламну пропозицію, при чому всі мають схожу синтаксичну будову. Основою кожного речення є 
групи первинних предикацій, які знаходяться "в центрі абзацу" і у препозиції до яких розміщені по два 
відокремлені дієприкметникові звороти, поєднані між собою сполучником and. Підметом у кожній 
центральній групі первинної предикації є елемент, що позначає навчальну програму (the EDHEC-Risk 
Institute Executive MSc in Risk and Investment Management, the programme), тобто спостерігається повтор (у 
реченнях (2) і (4)) і субституція (у реченні (3)). Окрім того, у реченнях (2) і (4) після предикативної 
основи речення спостерігається введення додаткових пропозицій, зокрема у реченні (2) – інфінітивне 
ускладнення атрибутивного характеру (to improve the organisation of the investment process and optimise 
each of its steps), у реченні (4) – дві атрибутивні підрядні частини, ланцюгово поєднані між собою (who 
wish to embrace and lead the major changes that will redefine investment management). Таким чином, 
анафоричність відокремлених зворотів у трьох реченнях, кореференція підметів центральних первинних 
предикацій і наявність додаткових постпозитивно введених пропозицій дозволяють розглядати 
синтасичну будову речень тексту як паралельну, що, разом з вичерпним інформуванням адресата, 
забезпечує легкість сприйняття тексту, оскільки адресат може екстраполювати синтаксичні відношення, 
встановлені у реченні (2) на інші речення тексту (3 і 4). 

Характерним синтаксичним проявом тактики інформаційної декомпресії в англомовних РТ є 
апозитивна конструкція. Особливість значення апозитивних елементів у РТ полягає в тому, що вони 
можуть розкривати значення певного члена речення, ніби даючи йому визначення, інформуючи адресата 
про його сутність [16: 178]. Однак,  важливим є також здатність таких елементів формувати потрібне для 
адресанта сприйняття об’єкта повідомлення, особливо, якщо об’єкт є відомим адресатові, наприклад: 
<...> Special thanks to Gwyneth Paltrow, the 2008 Ambassador for EIF’s Women’s Cancer Research Fund. 
<...> (Saks Fifth Avenue, Mercedes-Benz, EIF, Harper’s Bazaar Oct. ‘08: 159) – елемент речення, який 
зазнає апозитивного поширення є ім’ям відомої акторки, фотографія якої займає більшу частину 
рекламного оголошення і яка, судячи з того, що цільовою аудиторією журналу є жінки, є відомою для 
адресата постаттю. Авторові тексту важливо підкреслити саме ту інформацію про об’єкт повідомлення, 
яка йому вигідна, що і досягається використанням апозитивного елемента.  

Апозитивний елемент може пояснювати різні аспекти рекламної інформації, які умовно розділимо на 
дві групи: 

1) апозитивні елементи, які пояснюють значення об’єкта рекламування: SUPERPOWER, а season of 
programmes exploring the extraordinary power of the Internet (Superpower, BBC World News, анонс серії 
телевізійних програм); The BNDES, the Brazilian Development Bank, has just opened its offices in one of the 
most important financial hubs in the world: London. <...> (BNDS, The Economist Nov. 14-20, ‘09: 53); 

2) апозитивні елементи, які пояснюють аспекти рекламного повідомлення, які не є об’єктом 
рекламування, наприклад:  
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англомовної реклами  

Oliver Crawford / Senior White Winemaker / Only 30, he’s already our Senior White Winemaker and the 
2002 Wine Society Young Winemaker of the year <…> (Penfolds Yattarna, New Scientist October 13, ‘07: 2) – 
прикладка Senior White Winemaker пояснює адресатові професію героя реклами, об’єктом рекламування є 
біле вино Yattarna, виготовлення якого відбувається під керівництвом героєм рекламного повідомлення; 

Long ago we realised that the key to a happy and thriving society was education. We were the first Gulf state 
to introduce universal education for both men and women – school based on the world’s most successful models. 
As a result, we can boast the region’s highest youth literacy rates. <...> (Bahrain, The Economist Nov. 14-20, 
‘09: 30) – об’єктом рекламування є Королівство Бахрейн як сприятливий для інвестицій регіон, а 
апозитивний елемент "school based on the world’s most successful models" пояснює адресату характер 
інновацій у освітній сфері цієї країни. 

Мовленнєва реалізація тактики інформаційної декомпресії проявляється у використанні таких 
синтаксичних побудов: парцельовані, сегментовані і паралельні синтаксичні конструкції, і апозитивні 
елементи, єдності "питання-відповідь". 

Таким чином, етикетизовані синтаксичні конструкції виступають засобами реалізації інформаційних 
тактик рекламного дискурсу. Перспективним є дослідження україномовних рекламних текстів з метою 
виокремлення етикетизованих синтаксичних конструкцій, виявлення їх тактичного потенціалу, а також 
компаративний аналіз англомовних і україномовних рекламних текстів на предмет особливостей 
реалізації категорії етикетизації.  
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Топачевский С. К. Этикетизованные синтаксические конструкции как средство реализации 
информационных тактик в текстах англоязычной рекламы. 

Особенности синтаксической организации англоязычных рекламных текстов рассматриваются с точки 
зрения их роли в реализации информационных тактик в рекламном дискурсе, которые являются проявлением 

стратегии информирования. Средствами реализации информационных тактик являются синтаксические 
построения уровня предложения и сверхфразового единства, которые способны реализовывать две 

противоположные тактики – компрессии и декомпрессии. Функциональный анализ этикетизованных 
синтаксических структур объясняет их роль в улучшении восприятия рекламных текстов. 

Ключевые слова: этикетизация англоязычного рекламного дискурса, стратегия, тактика, 
рекламный текст, информационная компрессия и декомпрессия, семантически активные 

синтаксические конструкции, параллельные синтаксические конструкции, сегментированные 
синтаксические конструкции. 

Topachevskyi S. K. Etiquette Syntactic Structures as a Means of Information Tactics 
 in English Advertising Texts. 

The characteristic features of the syntactic organization of English advertising texts are treated as a means of 
information tactics in the English advertising discourse. The tactics are employed within the information strategy. The 
information tactics are realized through syntactic units of sentence and supra-phrasal unit levels. These units realize 

two contradicting tactics, namely those of compression and decompression. The functional analysis of etiquette 
syntactic constructions explains their role in facilitation of the English advertising text perception. 

Key words: English advertising discourse etiquettization, strategy, tactics, advertising text, 
information compression and decompression, semantically active syntactic constructions,  

syntactic parallelism, segmentation. 
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ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ГОВОРІВ НА КУЛЬТУРУ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

У статті приділено увагу питанням закріплення навичок літературної вимови, збагачення активного 
словника, засвоєння норм літературної мови, усунення негативного впливу місцевих говорів на усне й 

писемне мовлення студентів. Також досліджено й проаналізовано основні помилки в усному та 
писемному мовленні майбутніх фахівців, що виникають під впливом місцевих говірок. Автор розглядає 

методи і прийоми, які варто використовувати під час вивчення дисципліни "Українська мова за 
професійним спрямуванням". Це, зокрема, лекція, бесіда, самостійна робота з різними джерелами. 

Ключові слова: місцева говірка, культура мови, мовлення, фахівець, помилка, метод, прийом, 
морфологія, орфографія. 

Сьогодні на початку XXI століття, в час прискорення науково-технічного прогресу, Україна, як і 
багато інших держав, не може обійтися без висококваліфікованих, висококультурних, грамотних людей. 

Як свідчить аналіз стану грамотності наших студентів з української мови, у багатьох з них саме у 
школі не сформовано навички грамотного письма. Мовні огріхи, які почасти зустрічаються під впливом 
того чи іншого говору, знижують культуру усного і писемного мовлення носіїв місцевих говірок.  

Українська літературна мова, маючи визначені орфографічні та орфоепічні правила, граматичні 
форми і словниковий склад, – важливий засіб спілкування між людьми на всій території нашої держави.  

Високий рівень розвитку української літературної мови веде до заміни вузьколокальних особливостей 
говорів відповідниками літературної мови. Саме школа відіграє велику роль в оволодінні населенням 
нормами літературної мови, у боротьбі з негативним впливом місцевої говірки на усне і писемне мовлення 
учнів. А вищий навчальний заклад має закріпити у студентів уміння бездоганно володіти усіма мовними 
нормами, збагатити словниковий запас, сприяти розвиткові усного й писемного професійного мовлення. 

Кожен наш студент – мешканець якогось регіону, носій певної говірки, він звик до мови своєї 
місцевості і використовує її у навчанні й подальшому житті. Викладачам мови важливо домогтися, щоб 
студенти так само вільно й безпосередньо володіли і нормами літературної мови. Проте робити це треба 
обережно і тактовно. 

У зв’язку із посиленням уваги до культури усного і писемного мовлення майбутніх фахівців питання 
теорії і практики української професійної мови в умовах місцевих говорів набуває особливої уваги. 

Говори української мови. Між літературною мовою і говорами існують складні взаємозв’язки. 
Літературна мова має постійний вплив на говори української мови в напрямі наближення їх рис до 
літературних норм. У свою чергу, вона певною мірою збагачується за рахунок говорів. 

Українська мова має три групи говорів: північні, південно-західні, південно-східні. 
Північні говори складаються з середньополіського, східнополіського та західнополіського говорів. 
До південно-західних належать закарпатські, гуцульські, лемківські, волинські, наддністрянські, 

подільські, бойківські, буковинські говори. 
Південно-східна група – це середньонаддніпрянські, степові і слобожанські говори. 
Риси місцевої говірки, носіями якої є наші студенти, часто досить негативно впливають на їх усне й 

писемне мовлення. 
Ще у минулому столітті відомий учений О. В. Текучов чітко виділив основні групи помилок, які 

з’являються під впливом місцевих говорів. Серед них фонетичні (звуки мови), морфологічні (помилки, 
що спричинені особливостями граматичної будови діалекту) та фонетико-морфологічні (помилки, 
обумовлені як фонетичними, так і морфологічними відмінностями в слові). 

Сьогодні виділяють ще і лексичні та синтаксичні діалектні помилки. 
Ми живемо на півдні України, а отже це територія південно-східних говорів. Можна виділити такі 

найтиповіші помилки: 
1. Слова з ненаголошеними голосними. 
И замість Е: 
– у першому переднаголошеному складі (диржав, висна, видмідь, виликий…); 
– у другому й третьому переднаголошеному складі (земляний, придавати, нивиликий, атестат, 

пиримога, присильний…); 
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– у після наголошених складах (вчитилька, правий бериг, вітир, дивитимиться, спалині гілки, 
вирішиння…). 

Е замість И: 
– у першому переднаголошеному складі (прикметник, лесиця, синонім, незенько, преслали, вдалені, 

сеночок …); 
– у другому й третьому переднаголошених складах (предавило, предавити, превезли…); 
– у після наголошених складах (житемемо, високеми, зеленеми, наполегливий…). 
У замість О (нучувати, популярний, зузуля, погудувати…). 
2. Позначення приголосних: 
– використання на письмі замість твердої приголосної м’якої (сахарю, майструвати, кричять, держять, 

сушять); 
– передача глухої вимови дзвінких приголосних на письмі ( розказати, вітпливти, хвізичний, хвашисти); 
– відсутність подвоєння (мазю, подорожю, сутю). 
3. Морфологічні помилки. 
Іменник: 
– замість нульового закінчення в родовому відмінку множини іменників першої відміни закінчення -

ів (сливів, грушів, хатів…); 
– залишки колишньої двоїни (дві хаті, три кімнаті, дві дорогі…); 
– закінчення -ом замість -ем в орудному відмінку однини іменників другої відміни (котом, плечом, 

плащом, дощом…); 
– закінчення -ьою замість -ю в орудному відмінку однини іменників третьої відміни (сільою, 

областьою, скатертьою, радістьою…); 
– закінчення -ою замість -ею в орудному відмінку однини іменників м’якої та мішаної групи першої 

відміни (кручою, зимньою, діжою, кашою…). 
Прикметник: 
– закінчення -и замість -і в присвійних прикметниках у називному відмінку множини (батькови 

обіцянки, братови друзі…); 
– змішування твердої і м’якої груп прикметників (дружний і дружній, білолиций і білолицій, 

заможний і заможній…); 
– закінчення -ій замість -ий в прикметниках чоловічого роду з твердою основою (красивій хлопець, 

гарній відпочинок, народній гнів…). 
Дієслово: 
– закінчення -ють замість -ять у дієсловах другої дієвідміни у третій особі множини (бачуть, поють, 

косють, світють…); 
– передача на письмі відсутності чергування приголосних д, т, з, с, з, дж, ж, ч, ш у дієсловах першої 

особи однини (носю, ходю, просю, возю…); 
– закінчення -а замість -ає в дієсловах третьої особи однини теперішнього часу першої дієвідміни 

(чита, дума, біга…); 
– закінчення -е замість -ить в дієсловах третьої особи однини теперішнього часу другої дієвідміни 

(ходе, робе, носе, просе, воде…). 
Дієприслівник: 
– форми на -а, -я замість -ачи, -ячи (водя, стоя, ходя…). 
Прислівник: 
– вживання форм прислівників займенникового походження (туда, сюдою, відкиля, завсігди…). 
Отже ми бачимо, що робота над викоріненням таких помилок повинна вестися планомірно і 

систематично. Але на жаль типова програма з дисципліни "Українська мова за професійним 
спрямуванням" для аграрних ВНЗ не передбачає взагалі тем, пов’язаних з удосконаленням умінь і 
навичок щодо володіння нормами української літературної мови. Але скрізь і завжди з усіх високих 
трибун чуємо про вдосконалення вищої освіти. Сьогодні ніхто не може заперечити, що справжній 
фахівець крім знання спеціальних дисциплін повинен бути грамотним як в усному, так і в писемному 
мовленні. А цьому треба навчатися саме на студентській лаві. Бо якщо випускник університету, 
прийшовши в колектив, не може грамотно, професійно донести свою точку зору, переконати 
співробітників у правильності свого рішення, без помилок написати документ, він не стане справжнім 
фахівцем. Тому бажано було б приділяти увагу під час вивчення цієї дисципліни і питанням правопису. 
Серед методів вивчення на заняттях можна використати такі: 

– Методи теоретичного вивчення мови (бесіда, повідомлення викладача, робота з літературою). 
– Методи теоретико-практичного вивчення мови (вправи з фонетики, граматики, лексики, 

орфографії, стилістики). Ці методи сприяють запам’ятовуванню аналізованих прикладів як зразків. 
– Методи практичного збагачення мови (спираються на активність мовного спілкування, 

копіювання усних чи писемних мовних зразків) [1: 19]. 
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Одним з основних прийомів, які в умовах місцевих говорів має застосовувати викладач у процесі 
здійснення будь-якого методу, є прийом порівняння або зіставлення. Зіставлення дає можливість 
побачити подібність або відмінність між тими чи іншими мовними рисами. Дуже важливою є самостійна 
робота з літературою, яка вимагає більш відповідального ставлення з боку студента і абсолютної 
уважності під час вивчення тієї чи іншої теми, а ще виконання певних вправ для закріплення [2: 16]. 

Процес стирання граней між українською літературною мовою і місцевими говорами є однією із 
важливих закономірностей розвитку мови. 

Одним із завдань, що стоять перед вищою школою, є закріплення навичок літературної вимови, 
збагачення їхнього активного словника, усунення норм негативного впливу місцевих говорів на усне й 
писемне мовлення. Саме вищий навчальний заклад відіграє важливу роль у справі піднесення культури 
мови майбутніх фахівців у заміні звуків, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій у мові певної 
місцевості літературними відповідниками. 

Проводячи роботу над піднесенням культури мовлення в умовах місцевих говорів викладач повинен 
глибоко вивчити особливості місцевих говірок. Особливо стійкі помилки у мові студентів обумовлені 
нечітко вираженими, вторинними діалектними рисами (комбінаторні чи позиційні варіанти фонем). 
Помилки, що виникають під впливом первинних, дуже відмінних від норм літературної мови рис, легше 
піддаються викоріненню. Аналіз дозволяє зробити висновок, що під впливом місцевих говорів 
найчастіше трапляються фонетичні помилки , рідше – морфологічні, лексичні та синтаксичні. 

Для того. щоб усунути з усного та писемного мовлення студентів порушення діалектного характеру, 
потрібна планомірна й наполеглива робота в цьому напрямі. Великі можливості для засвоєння 
літературних норм криються у безпосередньому спілкуванні викладача зі студентом. Застосування 
різних методів та прийомів дозволяє проводити такі логічні операції, як зіставлення, аналіз, синтез; 
індукція, дедукція; узагальнення та умовиводи. Значне місце посідають усні вправи, спрямовані на 
формування внутрішнього мовлення, а ще на зміст і структуру писемного мовлення. 

Дуже важливе значення має добір для вправ мовного матеріалу з урахуванням особливостей місцевої 
говірки. Він має, крім сприяння систематичному і міцному засвоєнню знань, допомогти звільнитися від 
граматичних, орфографічних та орфоепічних помилок. 

Вивчення особливостей місцевої говірки, врахування їх у процесі вивчення мови допоможе 
піднесенню культури мовлення майбутнього фахівця 
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Зимонова О. В., Шлеина Л. И. Влияние местных диалектов на культуру речи будущих 
специалистов. 

В статье уделяется внимание вопросам повышения навыков литературного произношения, обогащения 
активного словаря, усвоения норм литературного языка, также исследуются и анализируются 

основные ошибки устной и письменной речи будущих специалистов, которые возникают под 
воздействием местных диалектов. Автор рассматривает методы, которые желательно использовать 
в процессе изучения дисциплины "Украинский язык по профессиональному профилю". Это, в частности, 

лекция, беседа, самостоятельная работа с различными источниками. 

 213 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

Ключевые слова: диалект, культура речи, специалист, ошибка, метод, морфология, орфография. 

Zimonova O. V., Shleina L. I. The Patois Influence on the Future Specialists’ Speech Standard. 

The problems of literary pronunciation skills consolidation, active vocabulary enrichment, literary speech 
standard learning, patois negative effect elimination on speaking and writing are considered in the article. 
University plays an important role in the matter of students’ speech standards development, replacing of 

syntactical constructions in certain area language by literary equivalents. Carrying out such work the teacher 
should learn deeply the peculiarities of patois, because its influence is rather appreciable. The particular 

mistakes in students’ speech are determined by indistinctly expressed secondary dialectal features 
(combinatorial or positional variants of phonemes). The mistakes appeared under the influence of original, 

distinct from standards of literary speech features, are easier to eliminate. The questions of learning language 
methods and techniques under which the peculiarities of patois should be taken into consideration are studied in 

this article. It can be useful in conversation, lectures and independent work with different sources. The 
application of these methods allows to provide such logical operations as comparison, analysis, synthesis, 
induction, deduction; generalization, judgment and conclusion. The comparison helps students to analyze 

linguistic phenomena and facilitate the consolidation of practical skills. The option of language material for 
exercises considering patois peculiarities has the exceptional meaning. This material also helps to free from 

language defects, grammar and spelling mistakes appeared under the influence of patois. Working out the topic 
the author aimed to specify the features of Ukrainian language teaching (for professional purposes) under 

conditions of patois, develop special methods and techniques for language material study. The references on this 
subject have been studied, the work experience of different universities has been learned and the materials about 

the students’ knowledge level have been generalized in the article. 

Key words: patois, speech standard, speaking and writing, specialist, mistake, methods and techniques, 
morphology, spelling. 
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ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОКОРУ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ) 

У статті представлено результати аналізу вербальної та невербальної реалізації комунікативної 
стратегії докору в англомовному кінодискурсі. Встановлено, що комунікативна стратегія докору 

полягає в ствердженні суб’єктом докору негативної оцінки з приводу факту здійснення / нездійснення 
об’єктом докору відповідного дійства. Комунікативний акт докору характеризується як очний, 
"ситуативно прив’язаний" акт, реалізація якого вимагає присутності об’єкта докору, на якого 

спрямований інтенційний стан мовця-суб’єкта докору. Докір відзначається значною емоційністю, що 
відображається у невербальній комунікативній поведінці учасників акту; частіше пов'язаний з етичною 

оцінкою поведінки: суб’єкт докору намагається змінити ситуацію, змусити об’єкта скорегувати 
поведінку в майбутньому.  

Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативний акт, комунікативний намір, докір, вербальне 
/ невербальне втілення наміру. 

У контексті активного розвитку когнітивно-комунікативних досліджень все більшу увагу лінгвістів 
привертає вивчення конфронтаційних комунікативних стратегій, до яких належить і стратегія докору. 

Об’єктом аналізу лінгвістичних досліджень неодноразово ставало дієслово reproach. 
О. А. Мельникова звертає увагу на це дієслово, класифікуючи дієслова за семантичною ознакою 
"характер переданої інформації" й виділяючи стійкі кореляції між їх семною структурою та 
синтаксичним оточенням [1: 168-217]. У роботах Н. В. Готліб [2: 16] і О. С. Петеліної [3: 182-187] 
відзначається нездатність дієслова reproach до перформативного вживання. Т. В. Булигіна, аналізуючи 
дієслово докір у російській мові, вказує на наявність оцінного компонента в його семантиці, а також на 
його призначення для опису мовленнєвого акту [4: 49-58]. На соціально-ситуативну ознаку у значенні 
дієслова reproach вказується і в роботах В. І. Карасика [5], П. Шонбаха [6], В. Бенуа [7]. А. Вежбицька 
розглядає семантику дієслова reproach як предиката пропозиції, виділяючи семантичні компоненти, які 
задаються її актантами [8]. Т. А. Давидова вивчає докір в рамках прагмалінгвістики як мовленнєвий акт, 
що не має стандартної перформативної формули експлікації [9]. 

Новизна цієї роботи зумовлюється розглядом докору як мотивованої когнітивно-комунікативної дії, 
яка спрямована на досягнення позамовної мети й реалізується за участі низки контекстуальних 
параметрів як лінгвальних, так і екстралінгвальних (психологічних, перцептивних), що впливають на 
інтерпретацію змісту засобів її вербального і невербального втілення в акті комунікації.  

Мета статті полягає у виявленні й описі когнітивного підґрунтя комунікативного наміру докору та 
засобів його вербального і невербального втілення в англомовному кінодискурсі, що репрезентує 
побутове спілкування.  

Актуальність статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на 
виявлення механізмів реалізації конфліктних комунікативних стратегій задля гармонізації комунікації. 

Об’єктом дослідження є комунікативні акти, в яких мають місце висловлення докору, а предметом – 
засоби їх вербального і невербального втілення. 

Матеріалом роботи є комунікативні акти докору, виокремлені з англомовних кінофільмів. 
Методологічним підґрунтям дослідження є когнітивно-дискурсивний підхід до тлумачення мови 

(О. О. Залевська, О. В. Кравченко В. Крофт, О. І. Морозова, М. Тернер, М. Томаселло, Ж. Фоконьє), в 
рамках якого комунікація розуміється як ситуативно зумовлена інтерактивна мовленнєво-розумова 
взаємодія, метою якої є взаємна орієнтація у життєвому просторі на підставі наділення мовної форми 
семіотичною значущістю [10: 11]. 

У теорії мовленнєвої комунікації під стратегією розуміють "оптимальну реалізацію інтенції мовця 
щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої 
їх видозміни в конкретній ситуації" [11: 54]; "план оптимального втілення певного комунікативного 
наміру відправника повідомлення" [12: 65]; "планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від 
конкретних умов спілкування та особистостей комунікантів" та, водночас, "комплекс мовленнєвих дій, 
спрямованих на досягнення комунікативної мети" [13: 54]. 

Посилаючись на Т. ван Дейка, який зазначає, що комунікативні стратегії "являють собою спроектовані до 
сфери мовленнєвої взаємодії когнітивні стратегії, спрямовані на ефективне маніпулювання утворюваними 
висновками" [14: 300], акцентуємо когнітивну природу комунікативної стратегії. 

Комунікативну стратегію визначаємо за І. Є. Фроловою як комунікативний намір мовця, 
сформований на підставі використання суспільного досвіду для власних індивідуальних потреб і бажань; 
оцінювання наміру як адекватного досягненню бажаних соціально значущих цілей спілкування в його 
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конкретний момент; реалізацію наміру вербальними засобами і осмислення цієї реалізації усіма 
суб’єктами дискурсу. Спільно сконструйований смисл – конструкт дискурсу – відбиває інтерактивну 
природу дискурсивної стратегії; зіставлення цього смислу з системою норм і цінностей національно-
мовного колективу визначає її соціальну характеристику [15: 107]. Когнітивним підґрунтям 
комунікативної стратегії є концептуальні структури, що організують енциклопедичне знання 
комунікантів, необхідне для осмислення та реалізації відповідного комунікативного наміру [15: 90]. 

Комунікативну тактику тлумачимо як зумовлені стратегією мовленнєві кроки, що в сукупності дають 
змогу досягти головної комунікативної мети [16: 156]. 

Одиницею аналізу комунікативної стратегії докору є комунікативний акт докору. Розбудовуючи тезу 
Т. ван Дейка про те, що комунікативний акт становить собою метаструктуру, яка охоплює мовленнєвий 
акт адресанта, аудитивний акт адресата і комунікативну ситуацію загалом [14: 121-122], комунікативний 
акт докору тлумачимо за А. П. Мартинюк як фрагмент комунікативної взаємодії, яка включає 
висловлення певної комунікативної мети (у нашому випадку – докору), а також усі параметри 
лінгвального та екстралінгвального контексту (прагматичного, перцептивного, афективного, 
психологічного, соціального), що впливають на інтерпретацію висловлення, стаючи частиною 
енциклопедичного знання інтерпретатора [17: 52-53]. 

Концептуальні структури, що лежать в основі певного комунікативного наміру також називають 
"концептами комунікативної поведінки". Термін "концепт поведінки" або "поведінковий концепт" 
належить І. І. Чеснокову, який розуміє його як "відображену у свідомості індивіда модель поведінки 
(діяльності)", що описується в термінах соціальної взаємодії – "з точки зору мотиву, цілі, а також 
стратегій і тактик її досягнення" [18: 20-25]. Прикладом поведінкових концептів є ПОМСТА, ГНІВ.  

І. С. Шевченко, розбудовуючи теорію концептів комунікативної поведінки, серед яких називає 
ВВІЧЛИВІСТЬ, СТРИМАНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, УХИЛЯННЯ, наголошує, що вони не мають чіткого 
сценарію реалізації й є доступними спостерігачеві у вигляді комунікативних стратегій і тактик [19: 18]. 

Враховуючи вищесказане, уважаємо, що когнітивною структурою, яка забезпечує реалізацію 
комунікативної стратегії докору, є конвенційний концептуальний зміст ДОКІР, об’єктивований в 
англійській мові лексемою reproach. 

Результати аналізу дефініцій лексеми reproach в англомовних тлумачних словниках надають 
відомості про зміст поняття ДОКІР.  

У численних англомовних тлумачних словниках ідентифікаторами значення лексеми reproach є лексеми, 
які виражають дотичні поняття, що затрудняє диференціацію аналізованого феномену. Так, докір тлумачиться 
як вираз дорікання, осуду або закиду, опали, недовіри або звинувачення (an expression of upbraiding, censure, or 
reproof, disgrace, discredit, or blame incurred) [20-23]; те, що спричиняє чи заслуговує звинувачення, прочуханки 
або опали; стан втрати поваги з боку інших (something that causes or merits blame, rebuke, or disgrace; the state of 
having lost the esteem of others) [23-25]; втрата репутації: ганьба (loss of reputation: disgrace, for example: His 
conduct has brought shame and reproach to his family) [25]. 

Більш експланаторні дефініції пояснюють, що докором варто вважати вербальну або невербальну 
дію, метою якої є критика когось, особливо за те, що вони не є успішними або не роблять того, що від 
них очікується (something that you say or do to criticize someone, especially for not being successful or for not 
doing what is expected) [26]; коли ви докоряєте комусь, ви говорите або показуєте, що ви розчаровані, 
засмучені або розсерджені через те, що дехто зробив щось не так (if you reproach someone, you say or 
show that you are disappointed, upset, or angry because they have done something wrong) [27].  

В українських словниках докір тлумачиться як висловлене кому-небудь або передане в інший спосіб 
звинувачення в чомусь, незадоволення чимось [28-31]. 

За даними нашого аналізу, докір є однією із гіпонімічних стратегій гіперонімічної стратегії 
несхвалення. У найбільш загальному вигляді комунікативний намір, реалізований суб’єктом мовлення, 
що втілює дискурсивну стратегію несхвалення, полягає у висловленні негативної оцінки певного 
об’єкта, особи, дії або ситуації [32: 185]. 

Основними критеріями розмежування комунікативних намірів несхвалення є: конфліктність 
(презирство, осудження, докір) :: неконфліктність (самоосудження, самодокір, скарга); спрямованість 
несхвалення на користь мовця (презирство, осудження, скарга) :: на нормалізацію стосунків комунікантів 
(докір) [32: 185]. 

Узагальнюючи інформацію, отриману із лексикографічних джерел, зазначаємо, що у випадку докору 
об’єктом негативної оцінки є особа, а точніше – факт здійснення / не здійснення цією особою певної дії. 

Проте, як показує практика, словникові дефініції є надто абстрактними і доволі неточними визначеннями 
змісту комунікативного наміру. Інтерпретаційний аналіз висловлень докору в побутовому спілкуванні, 
змодельованому в англомовному кінодискурсі, надає точніші відомості про нюанси змісту цієї стратегії.  

Комунікативний намір докору може реалізуватися як експліцитно, так і імпліцитно.  
До експліцитних реалізацій комунікативного наміру докору відносимо речення із складеним 

дієслівним присудком, що включає модальні дієслова might / should / could та перфектний (рідше 
неперфектний) інфінітив, які, згідно більшості прескриптивних граматик англійської мови, вважаються 
конвенціональними засобами вираження докору.  
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Д. О. Гулієва. Вербальне та невербальне втілення комунікативної стратегії докору 
(на матеріалі англомовного кінодискурсу) 

У наступному прикладі докір виражається за допомогою риторичного питального речення із 
складеним присудком з модальним дієсловом could: 

JOEY: Ross, how could you let this happen? 
ROSS: I don't know, God, I- well, it's not like she's a regular mom, y'know? She's, she's sexy, she's ... 
JOEY: You don't think my mom's sexy? 
ROSS: Well-not in the same way... 
JOEY: I'll have you know that Gloria Tribbiani was a handsome woman in her day, alright? You think it's 

easy giving birth to seven children?  
ROSS: Okay, I think we're getting into a weird area here... (Friends). 
У цьому комунікативному акті комунікантами є чоловіки-друзі. Комунікативний акт відбувається у 

ситуації, яка склалась через несподіваний приїзд матері Чендлера, яку раніше ніхто з його друзів не 
бачив, і яка дуже гарно і молодо виглядає. У Росса трапився поцілунок з матір’ю Чендлера. Дізнавшись 
про це, їх спільний друг Джої виражає докір Россу за допомогою риторичного запитання (How could you 
let this happen? – Як ти міг таке допустити?). Емоційний стан шоку та образи передається невербальними 
діями комуніканта (переважно мімікою: розкритий рот, трепіт підборіддя, палаючі очі).  

Усі інші реалізації комунікативного наміру докору вважаємо імпліцитними, оскільки вони вимагають 
більших зусиль для виведення інференцій стосовно смислу висловлення. 

До імпліцитних засобів відносимо, насамперед, речення, що вербалізують факт здійснення / не 
здійснення об’єктом докору бажаної з точки зору суб’єкта докору дії. Наприклад: 

MONICA: I can't believe you. You still haven't told that girl she doesn't have a job yet? 
CHANDLER: Well, you still haven't taken down the Christmas lights! 
MONICA: Congratulations, I think you've found the world's thinnest argument (Friends). 
Учасниками цього комунікативного акту є друзі Моніка та Чендлер. Чендлер певний час користується 

послугами дівчини, яка вважає, що її прийнято на роботу в його офісі, хоча насправді він не в змозі взяти 
її на роботу. Чендлер не може знайти в собі сили сказати дівчині про те, що вона безробітна, бо вона 
йому подобається.  

Моніка висловлює Чендлеру докір шляхом вербалізації факту нездійснення Чендлером дії, яку, з 
точки зору Моніки, йому варто було б здійснити, оскільки нездійснення цієї дії суперечить етичним 
нормам. Моніка вербалізує докір у формі риторичного негативно-питального речення (You still haven't 
told that girl she doesn't have a job yet – Ти все ще не сказав тій дівчині, що вона безробітна?), що надає 
висловленню більшої експресивності (риторичні запитання традиційно відносять до експресивних 
засобів мови). У цьому контексті риторичне запитання передає не лише докір, а й обурення і подив.  

Емоційне наповнення комунікативного ходу посилюється супроводжувальним висловленням, яке 
передує висловленню докору, й виражене негативно-декларативним реченням I can't believe you. Побідні 
речення відносять до конвенціональних засобів вираження подиву.  

Подив та обурення передаються й невербальними діями Моніки (мімікою: дуже широко відкриті очі, 
палають щоки; проксемікою: вона різко встає, наближається до Чендлера; жестами: вона розмахує 
руками перед обличчям Чендлера, в якого в цей момент примружуються очі). Чендлер, не маючи що 
відповісти, теж висловлює докір у формі заперечно-декларативного речення, яке називає дію, що її варто 
було б здійснити Моніці. Проте нездійснення цієї дії (Моніка досі не винесла ялинку після свят) 
оцінюється в рамках порушення утилітарних, а не етичних норм, які не є рівноцінними етичним нормам. 
Відтак, висловлення Чендлера можна назвати хибним докором.  

Чендлер оцінює свої дії іншим чином: він усміхається, бо на його думку його провина є меншою, ніж 
провина Моніки. Моніка розуміє, що ії докір не досяг мети, й виражає досаду й образу невербальною 
поведінкою: різко відвертає голову, сильно стискає нижню губу і йде. 

Ще одним прикладом вираження докору за допомогою вербалізації наміру об’єкту докору здійснити 
дію, небажану з точки зору суб’єкта докору є наступний діалог: 

ROSS: I can't believe you'd rather go out with him than me. 
RACH: Would you excuse me, please? I'm trying to have a date here. 
ROSS: Fine, just stop thinking about me (Friends). 
Комунікантами є друзі Рейчел та Росс. Незважаючи на те, что Рейчел дуже популярна у чоловіків, 

вона не може побудувати відносин. Незадовго до цієї розмови, вона розуміє, що кохає Росса, але не може 
зізнатись. Вона намагається призначити зустріч з іншим чоловіком, аби забути Росса. Росс обурений, бо 
теж кохає Рейчел. Він не може повірити, що вона може піти на зустріч з будь-ким іншим, але не з ним, і 
докоряє їй. Докір виражений складнопідрядним реченням, головна предикація якого виражена 
конвенціональною формулою подиву (I can't believe), а підрядна предикація вербалізує намір об’єкта 
докору, неприйнятний з точки зору суб’єкта (you'd rather go out with him than me – ти скоріше підеш на 
побачення з ним, ніж зі мною). Докір супроводжується обуренням: Росс палає, він не знає, куди покласти 
руки і вони в нього постійно у повітрі, час від часу він намагається ще щось сказати Рейчел, вказуючи на 
неї пальцем, але розуміє, що вона не чує його й опускає руки, голову та йде геть. 

У наступному прикладі докір виражений спеціальним запитанням: 
Chandler: I spent the entire day with you, why didn't you tell me?! 
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Joey: Hey, hey, hey, you're lucky I caught them when I did, or else who knows what woulda happened. 
Ross: Thanks, man, big help (Friends). 
Росс знаходиться у дуже незручному стані через поцілунок з матір’ю Чендлера. Чендлер докоряє 

своєму другові за те, що він зберігав таємницю до кінця дня. Cпособом вираження докору є висловлення 
у формі спеціального запитання. Предметним змістом цього запитання є причина нездійснення дії, яку, 
на думку мовця, об’єкту докору варто було б здійснити. 

Таким чином, комунікативна стратегія докору полягає у висловленні суб’єктом докору негативної 
оцінки з приводу факту здійснення / не здійснення об’єктом докору певної дії.  

З точки зору ситуативних параметрів, докір є "ситуативно прив’язаним" комунікативним актом: 
комунікативний намір докору можна реалізувати лише "тут і зараз", тобто у присутності об’єкта докору, 
на якого спрямований інтенційний стан мовця-суб’єкта докору (або за наявності каналу зв’язку, що 
забезпечує он-лайн комунікацію). Це характеризує докір як очний комунікативний акт. Окрім того, докір 
відзначається значною емоційністю, що відображається у невербальній комунікативній поведінці 
учасників акту; частіше пов'язаний із етичною оцінкою, яка торкається людських стосунків; мовець 
прагне змінити ситуацію, змусити об’єкта скоректувати поведінку в майбутньому. 

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому вивченні гіпонімічних комунікативних намірів 
несхвалення, а також вербальних / невербальних засобів їх втілення в англомовному кінодискурсі.  
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Гулиева Д. А. Вербальная и невербальная реализация коммуникативной стратегии упрека  
(на материалах англоязычного кинодискурса). 

В статье представлены результаты анализа вербальной и невербальной реализации коммуникативной 
стратегии упрека в англоязычном кинодискурсе. Установлено, что коммуникативная стратегия упрека 

заключается в высказывании субъектом упрека негативной оценки по поводу факта совершения / не 
совершения объектом упрека определенного действия. Коммуникативный акт упрека характеризуется 

как очный, "ситуативно привязанный" акт, реализация которого требует присутствия объекта 
упрека, на которого направлена интенция говорящего-субъекта упрека. Упрек отличается 

значительной эмоциональностью, что отображается в невербальном коммуникативном поведении 
участников акта; чаще связан с этической оценкой поведения: субъект упрека стремится изменить 

ситуацию, заставить объекта скорректировать поведение в будущем. 

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативный акт, коммуникативное намерение, 
упрек, вербальная / невербальная реализация намерения. 

Gulieva D. O. The Verbal and Nonverbal Implementation of the Communicative Intention of Reproach 
(Based on the English Cinema Discourse). 

The article analyzes the verbal and nonverbal implementation of the communicative strategy of reproach in the 
English cinema discourse. It is proved that the communicative strategy of reproach is realized as an issued by 

the subject of reproach negative assessment of the fact of realization / non-realization of a certain action by the 
object of reproach. Reproach is a highly situated communicative act requiring the presence of the object of 

reproach towards whom the intentional state of the speaker (the subject of reproach) is directed. Reproach is 
characterized by great emotionality which is displayed in the nonverbal communicative behavior of the 

participants of the act; more often it is associated with the ethical behavior assessment: the subject of reproach 
seeks to change the situation, make the object correct his/her behavior in future. 

Key words: communicative strategy, communicative act, communicative intention, reproach, verbal/ nonverbal 
implementation of the intention. 
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ФРАГМЕНТИ КІНОДИСКУРСУ ЯК МАТЕРІАЛ АНАЛІЗУ ІНСТИТУЦІЙНОСТІ ДИСКУРСУ 
АМЕРИКАНСЬКОГО СЛІДСТВА 

У цій статті обґрунтовано адекватність використання кінодискурсу, зокрема, епізодів американських 
серіалів і їх скриптів, в якості джерел матеріалу дослідження дискурсу американського слідства. 

Визначено одиниці аналізу – дискурсивні фрагменти, які відповідають одиниці сценарної структури – 
сцені. Розроблено принципи ідентифікації дискурсивних фрагментів, шляхом виявлення і систематизації 

тих з них, які належать/не належать до дискурсу американського слідства або формують його 
периферію. Результати аналізу дозволяють сформувати дослідницький корпус і систематизувати його 
з урахуванням структури дискурсу американського слідства – його типових комунікативних ситуацій. 

Ключові слова: дискурс американського слідства, кінодискурс, джерела матеріалу, дослідницький 
корпус, дискурсивний фрагмент. 

До актуальних проблем дискурсологічних студій належить добір матеріалу та формування 
дослідницького корпусу. Пильна увага до цієї проблеми, що спостерігається у сучасних розвідках [1-5], 
спричинена тією обставиною, що характеристики дослідницького корпусу значною мірою впливають на 
достовірність і повноту результатів аналізу. 

Об’єктом нашого дослідження є дискурс американського слідства – різновид англомовного 
юридичного дискурсу, що кореспондує із діяльністю інституту слідства у США, та поданий низкою 
типових комунікативних ситуацій [6]. Предметом аналізу виступають ознаки інституційності цього типу 
розумово-комунікативної взаємодії. 

Метою цієї статті є надання характеристики фрагментам американського кінодискурсу, 
використаним як матеріал дослідження. 

Реалізація поставленої мети передбачає здійснення таких конкретних завдань: 
- надання характеристики джерелам фактичного матеріалу; 
- визначення принципів ідентифікації дискурсивних фрагментів, що належать/не належать до 

дискурсу американського слідства. 
Розглядаючи формування дослідницького корпуса як один із підготовчих етапів, уважаємо за 

доцільне викласти результати цього етапу в сукупності попередньо перелічених кроків. 
Добір джерел ілюстративного матеріалу має, на думку авторів, здійснюватися з урахуванням 

наявності альтернатив та спиратися на аргументи, що свідчать на користь обрання того чи іншого 
матеріалу, а також обґрунтовують адекватність обраних джерел меті дослідження [1-5]. 

У цьому зв’язку варто, передусім, наголосити на тому, що зразки автентичного спілкування слідчих 
отримати не видається можливим, через те, що існує таємниця слідства, а відтак таке спілкування 
відбувається в режимі секретності. Отже, джерела матеріалу є безальтернативно змодельованим, 
фікційним [7: 33] мовленням. Але в основі реального і художнього діалогу лежить спільний досвід 
людського спілкування [8: 35], персонажне мовлення, що сприймається читачем/глядачем як результат 
спілкування фікційних суб’єктів, слугує засобом верифікації світу, встановлення його достовірності, 
обґрунтованості тощо [9: 49]. Іншими словами, діалог персонажів художніх творів (доречи, 
сегментований відповідно до правил реальної комунікації [10: 178]) являє собою модель, достовірну для 
лінгвістичного аналізу [11], особливо, коли у фокусі дослідницької уваги перебувають не конкретні 
мовні/мовленнєві прояви, а абстрактні теоретичні конструкти, зокрема прояви інституційності. 

Зразки персонажного мовлення, які моделюють спілкування слідчих, отримані з ігрових кінотворів, 
що викликає необхідність з’ясування специфіки кінодискурсу. 

Кінодискурс визначають як зв’язний текст, який є вербальним компонентом фільму в сукупності з 
невербальними компонентами – аудіовізуальним рядом цього фільму та іншими значущими 
екстралінгвістичними факторами як креолізоване утворення, котре має властивості цілісності, зв’язності, 
інформативності, медійності [12: 8]; як "процес відтворення і сприйняття кінотексту, який включає в себе 
наявність конкретних просторово-часових умов, учасників, які мають певний культурний багаж, досвід і 
суму знань" [13: 8]. 

Характерною ознакою кінодискурсу є наявність автора, який осмислює дійсність в образній формі та 
створює екранний образ індивіда чи явища [14]. Окрім учасників, цілей, сфери, способів спілкування, 
комунікативного середовища важливою рисою кінодискурсу є візуальний компонент, який може як 
підкріпити "слово", так і спростувати його, в залежності від задумки режисера [15: 331]. Виокремлюють 
ігровий (художній) та неігровий (документальний) кінотекст [15: 332]. Наше дослідження проведене на 
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матеріалі ігрових кінотворів/кінотекстів (сценарії телесеріалів), в яких домінують іконічні знаки та 
стилізоване мовлення. У ході складання сценарію відбирається та обробляється жива мова (усна), саме 
тому в ігровому кінотворі усний дискурс достовірно відображає "живе мовлення" [12]. Це мовлення 
персонажів ігрового кінотвору являє собою персонажний дискурс – складне соціально-комунікативне 
явище, яке за способом свого вираження є формою відтвореного мовлення [16: 186]. Специфікою 
персонажного дискурсу є той факт, що висловлення, з яких він складається, продукуються персонажами 
у ситуації спілкування [8: 35]; його автором є драматург/кінодраматург, який користується своїми 
знаннями і уявленнями про те, як говорять реальні люди в певних ситуаціях спілкування для створення 
образів. Персонажне мовлення розкриває соціальні, психологічні, етичні якості особистості, дає досить 
цілісну характеристику людини [8: 80]. 

Джерелами матеріалу нашого дослідження слугували 6 телесеріалів, а саме: Місце злочину Майамі 
(CSI: Miami), Місце злочину Нью-Йорк (CSI: New York), Морська поліція. Спецвідділ (NCIS), Морська 
поліція. Лос-Анджелес (NCIS: Los Angeles), Мислити як злочинець (Criminal Minds), Касл (Castle), Закон і 
порядок (Law and Order). Ці серіали присвячені діяльності слідчих органів США. Перевага цих джерел у 
тому, що їхні сюжети побудовані виключно на розслідуванні злочинів, дія є динамічною, спостерігається 
прагнення до "документалізму", репрезентації діяльності слідчих установ як реальної. Це, наприклад, 
виявляється у тому, що в деяких серіалах відеоряд доповнюється графічними засобами – написами, що 
вказують на місце та час дії (включно з хвилинами). 

Окрім присвяченості обраних джерел діяльності слідчих установ США іншим чинником, що визначав наш 
вибір, була популярність серіалів. Варто також зауважити, що один з них, а саме: Місце злочину (CSI) має 
декілька варіантів: дія в ньому відбувається в Нью-Йорку (CSI: New York) та в Майамі (CSI: Miami), де 
працюють різні професійні команди слідчих, що дає нам підстави розглядати ці варіанти окремо. 

На підтвердження та доповнення інформації про джерела матеріалу наведемо такі дані: 
CSI: Miami. Команда криміналістів міста Майямі під керівництвом Гораціо Кейна розкриває злочини 

на території мегаполіса. До складу професійної команди входять 7 криміналістів різних рівнів та 
патологоанатом. Серіал складається з 10 епізодів. 

CSI: New York. Цей серіал відрізняється головним складом команди професіоналів, до них входять – 5 
криміналістів, головний медексперт, технік лабораторії та складається з 9 сезонів. 

NCIS. Серіал відображає діяльність команди слідчих, яка відноситься до Служби кримінальних 
розслідувань ВМС США. Слідчі займаються розслідуванням злочинів, які скоєні відносно американських 
моряків або ними самими. Деякі епізоди стосуються розслідування терористичної діяльності.  

NCIS: Los Angeles. Серіал розповідає про особливий підрозділ, що спостерігає за небезпечними 
злочинцями, які погрожують безпеці усієї країни. Дія розгортається в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. 
Команда фахівців працює під прикриттям, ризикуючи власними життями заради досягнення мети. Вони 
впроваджуються у бандитські угрупування, запобігають терористичним актам, розслідують військові 
злочини. Команда складається з чотирьох агентів (Джи Каллен, Сем Ханна, Кенси Блай і Домінік Вэйл), 
оперативного психолога Нэйта Гетц, технічного оператора Ерика Біл, а також Хеті Ланг, яка управляє 
усіма операціями. Пізніше до команди приєднується Нелл Джонс – аналітик. 

Criminal Minds. Цей серіал має основну відмінність від згаданих вище – команда елітних спецагентів 
– профайлерів ФБР – аналізує поведінку та складає профайл злочинників, яких важко спіймати 
звичайним слідчим. Профайлери працюють в підрозділі аналізу поведінки і аналізують характер, 
поведінку злочинця, щоб передбачити його наступні кроки. 

Castle. Серіал складається з 7 сезонів, в центрі сюжету перебуває Річард Касл – письменник в жанрі 
детективів. Касл отримує дозвіл співпрацювати з групою слідчих поліції Нью-Йорку і при розкритті досить 
часто використовує маргінальні теорії, в той час як його колеги використовують здоровий глузд та логіку. 

Law and Order. Серіал розповідає про так званий "Спеціальний корпус" поліції, який займається 
розслідуваннями злочинів на сексуальному ґрунті і посягань на дітей. Дія серіалу розгортається в Нью-
Йорку. Головними персонажами серіалу є працівники спеціального корпусу. Через особливу жорстокість 
злочинів працівники відділу постійно перебувають на межі нервового зриву, що позначається на їх 
особистому житті, а також на взаємовідносинах один з одним [17]. 

Добір епізодів з кожного серіалу/сезону здійснювався методом вибіркового добору, проте були взяті 
до уваги злочини, розкриттю яких присвячені епізоди, з метою репрезентації в обраних джерелах усього 
спектру цих злочинів. Після цього було здійснено формування дослідницького корпусу з використанням 
методу суцільної вибірки. 

Одиницею аналізу в нашому дослідженні є фрагмент дискурсу, який містить більшу чи меншу 
кількість мінімальних дискурсивних одиниць (контекстуалізованих висловлень). 

Дискурсивний фрагмент уважають одиницею аналізу у чималій кількості досліджень [18: 2; 19: 3], проте 
чітке визначення терміну "фрагмент дискурсу" на сьогодні відсутнє, що припускає різні тлумачення. 
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В нашому дослідженні репрезентація матеріалу ігровими кінотворами обумовлює збіжність 
фрагмента дискурсу з поняттям сцени, яку розуміємо як мінімальну одиницю сценарної структури, яка 
має прив’язку до певного місця та часу. 

Розглянемо наступні приклади:  
(1) INT. F.B.I. LAB – DAY 
REID and MORGAN are examining pieces of the bomb. 
MORGAN: You know, Reid, the bomber could have bought this detonator at any old toy store. You take a remote 

control car, plane, boat, attach a detonator like this to the motor, touch the remote, boom! Instant 4th of July. 
A WOMAN walks in, carrying two pipe bombs on a rectangular base. She sets it on the table 
MORGAN: How you doing? I'm Derek Morgan. This is Dr. Spencer Reid. We're with the B.A.U. 
WOMAN: Cassandra Atkins. Cass or Cassy works, too. Bomb tech. 
MORGAN picks up the bombs. 
MORGAN: It's a really nice reconstruction. 
ATKINS: Oh, it wasn't that hard. Explosive was limited and the fragments were comparatively easy to locate. 

(Criminal Minds, Empty Planet) 
(2) INT. BASEMENT APARTMENT – DAY 
TONY: Laptop’s gone. 
MCGEE: (INTO PHONE)  Left in a hurry, Boss 
(BEGIN TELEPHONE INTERCUTS) 
(SCENE CUT) 
GIBBS: (INTO PHONE)  Did you talk to his mother? 
(SCENE CUT) (NCIS, The Voyeur`s Web). 
У прикладі (1) сцена кореспондує з діалогічною взаємодією АГЕНТІВ ДАС (агентів ФБР Дерека 

Моргана та Спенсера Рейда, до яких приєднується фахівець з вибухових пристроїв Кассандра Еткінс), 
причому фрагмент складається з цілої низки мовленнєвих ходів, які загалом містять 13 висловлень, на 
формальному рівні збіжних з простим/складним реченням. 

Натомість, приклад (2) містить дві сцени – два фрагмента, – де перший представлений коротким 
діалогом (два хода, два висловлення), а другий – одним мовленнєвим ходом, що складається з одного 
висловлення, збіжного з одним простим реченням. Це підтверджує думку про те, що фрагмент дискурсу 
– його немінімальна одиниця зазвичай, але не обов’язково перевищує за обсягом мінімальну 
дискурсивну одиницю – контекстуалізоване висловлення. 

Добір дискурсивних фрагментів з обраних джерел потребував одночасної ідентифікації цих 
фрагментів як таких, що репрезентують ДАС. 

Ідентифікація одиниць аналізу в принципі не викликала труднощів, оскільки практично усі епізоди 
усіх опрацьованих серіалів побудовані виключно або майже виключно на відтворенні діяльності 
професійної команди слідчих. Таким чином, матеріалом нашого аналізу стала абсолютна більшість 
опрацьованих епізодів та скриптів. До нечисельних виключень, тобто фрагментів, які не були включені 
до корпусу вибірки належать: 

– сцени, в яких співробітники слідчих органів спілкуються з рідними, друзями, знайомими, тобто 
ситуації, що не пов’язані з виконанням інституційних ролей; 

– сцени, що репрезентують спілкування слідчих у той час, коли вони не виконують свої посадові 
обов’язки і взаємодіють не як агенти інституту слідства, а як особистості. Приміром, у серіалі Мислити 
як злочинець/Criminal Minds кожний епізод завершується сценою подорожі команди слідчих літаком 
додому та їхнього спілкування під час цієї подорожі, наприклад: 

(3) INT. PRIVATE JET – DAY 
GIDEON is staring at the chess board. 
GIDEON (V.O.): Faulkner once said, "Don't bother just to be better than your contemporaries or 

predecessors. Try to be better than yourself." 
REID smiles and clears his throat. 
REID: Check in 3. 
GIDEON: Not bad. 
GIDEON imagines the next three moves. 
GIDEON takes the white bishop with his black rook. 
GIDEON: Checkmate. 
GIDEON starts resetting the board. 
GIDEON: Don't worry, you're gettin' there. (Criminal Minds, Compulsion) 
(Гідеон та Рейд спілкуються, граючи в шахи). 
– сцени, що репрезентують спілкування слідчих у робочий час, але таке, що не пов’язане з їх 

професійною діяльністю, наприклад: 
(4) MCGEE: Wow, she’s pretty flexible.    
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TONY: Just don’t let her catch you looking at her, Probie.  
MCGEE: I think she saw me.  She gave me that look.  
TONY: What look?      
MCGEE: The look she’s always giving you.  
TONY: Yep. She saw you. Hope you wore a cup. (NCIS, The Bone Yard). 
(Мак Гі та Тоні обговорюють дівчину, яку вони зустріли.) 
– сцени, що репрезентують професійне спілкування слідчих, але в нетипових ситуаціях, наприклад: 
(5) Gibbs: Drop the knife, Sergeant! Special Agent Gibbs, NCIS. We`ll take it from here. 
(NCIS, Honor Code) 
(слідчий затримує підозрюваного, що не є його безпосереднім обов’язком). 
Якщо в першому та другому випадках (приклади 3, 4) маємо фрагменти, котрі лежать поза межами ДАС, 

то в третьому (приклад 5) йдеться про периферію цього дискурсу, бо діяльність слідчих, актуалізована в 
подібних фрагментах, хоча й вкладається в рамки їх професійної діяльності, безпосередньо не кореспондує з 
їхніми правами та обов’язками, отже не має певного збігу з функцією інституту. 

Варто також наголосити на тому, що підчас добору одиниць аналізу ідентифікації були піддані цілі 
дискурсивні фрагменти. За умов, що увесь фрагмент (як у прикладах (3), (4), (5) не збігається з 
репрезентацією діяльності інституту слідства (або є нетиповим для цієї діяльності), такий фрагмент не 
включався до нашого дослідницького корпусу. Якщо ж фрагмент кореспондує з вербалізованою 
діяльністю представників американського інституту слідства, цей фрагмент зараховувався до вибірки. 
При цьому, можлива незбіжність окремих мінімальних дискурсивних одиниць з діяльністю слідчих на 
цьому етапі не бралася до уваги, а на послідуючих етапах розглядалася як порушення інституційних 
вимог, а відтак як дія, що знижує ступінь інституційності ДАС. 

Отже, цей етап нашого дослідження дозволяє дійти висновку, що скрипти опрацьованих серіалів є 
достовірним джерелом матеріалу аналізу ДАС, а розроблені принципи ідентифікації дискурсивних 
фрагментів дозволяють сформувати репрезентативний дослідницький корпус. 

Перспективою дослідження є систематизація отриманого матеріалу з метою визначення його кількісних 
характеристик загалом та з урахуванням різних комунікативних ситуацій, що структурують ДАС. 
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Фещенко Е. В. Фрагменты кинодискурса как материал анализа институционности дискурса 
американского следствия. 

В данной статье обоснована адекватность использования кинодискурса, в частности, эпизодов 
американских сериалов и их скриптов в качестве источников материала исследования дискурса 
американского следствия. Определены единицы анализа – дискурсивные фрагменты, которые 

соответствуют единице сценарной структуры – сцене. Разработаны принципы идентификации 
дискурсивных фрагментов, путем выявления и систематизации тех из них, которые относятся/не 

относятся к дискурсу американского следствия или формируют его периферию. Результаты анализа 
позволяют сформировать исследовательский корпус и систематизировать его с учетом структуры 

дискурса американского следствия – его типичных коммуникативных ситуаций. 

Ключевые слова: дискурс американского следствия, кинодискурс, источники материала, 
исследовательский корпус, дискурсивный фрагмент. 

Feshchenko O. V. Fragments of the Cinema Discourse as the Material for the Analysis of Institutional 
Features of the American Criminal Investigation Discourse. 

The research presented in this article aims at arguing that cinema discourse, namely American serials and their 
scripts, are adequate sources for studying the American criminal investigation discourse. The serials chosen as 
material sources to concentrate on the demonstration of team’s work representing different organizations of the 
American criminal investigation. Their episodes contain mainly discourse fragments, corresponding to scenes, 
that actualize the interaction of criminal investigation institute agents. The definition of the discourse fragment 

as the investigation unit is followed by working out the principles of discourse fragments identification. This 
results in selecting and systematizing the fragments that represent/don`t represent the American criminal 

investigation discourse or form its peripheral zone. The research thus allows to form the investigation corpus 
and to further classify it taking into account the structure of American criminal investigation discourse 

represented by a number of its typical situations. 

Key words: American criminal investigation discourse, cinema discourse, material sources, research corpus, 
discourse fragment. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВЕРБАЛІЗОВАНИХ 
ТЕРМІНОКОНЦЕПТІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНОКОНЦЕПТУ "КОМП’ЮТЕРНА БЕЗПЕКА") 

У даній статті представлено аналіз термінологічних одиниць, які вербально репрезентують 
термінологічний концепт "Комп’ютерна безпека" в сучасній англійській мові. Наведено сучасні точки 

зору стосовно термінознавчого та перекладознавчого аналізу термінологічної лексики та пропонуються 
шляхи щодо її дослідження. З’ясовано логіко-поняттєві критерії щодо впорядкування даної 

термінології. Зроблено спробу опису структурно-системних особливостей термінів, що репрезентують 
даний терміноконцепт та розроблено лексико-семантичну класифікацію в межах даного 

термінологічного поля. Крім цього, розглянуто вербалізований терміноконцепт "Комп’ютерна безпека" 
в перекладацькому аспекті, виявлено найбільш продуктивні перекладацькі трансформації, що 

застосовують при перекладі англійських термінів українською мовою. 

Ключові слова: термін, терміноконцепт, вербалізація, перекладацькі трансформації. 

Науково-технічний переклад термінів новітніх галузей викликає неабиякий інтерес з боку 
термінознавців та перекладознавців. Новітні термінознавчі праці вітчизняних та зарубіжних учених 
присвячені дослідженню природи терміна в контексті теорії дискурсу, когнітивістики, фрейм-аналізу, 
соціальної епістемології тощо. Актуальність даного дослідження підтверджується неабияким інтересом до 
термінів з боку світової наукової громади. Так, наукова школа когнітивного термінознавства Гранадського 
університету (Іспанія) трактує терміни як вербалізовані ярлики (labels), що корелюють з певними 
термінологічними концептами [1-3]. Вперше ввела та обґрунтувала метатермін "терміноконцепт" 
Н. В. Савінова, під яким вона пропонує розуміти лінгвістичний концепт в умовах його термінологічного 
використання, що передбачає процеси об’єктивізації, репрезентації та екстеріоризації розумового змісту [4: 
164]. Як слушно зазначає Л. Ю. Буянова: "Розвиток різних когнітивних областей, сфер наукового та 
фахового знання супроводжується взаємопов’язаними процесами категоризації та концептуалізації" [5: 19]. 
Метою цієї статті є спроба класифікації термінів, що вербалізують терміноконцепт "Комп’ютерна безпека" 
в англійській мові та шляхи їх перекладу українською мовою. Вербалізація будь-якої наукової галузі 
здійснюється за допомогою термінів різної семіотичної природи, оскільки "саме термін є тим семіотичним 
маркером, який максимально адекватно та в межах свого понятійного поля експлікує та номінує наукове 
поняття, представляючи його місце в системі даної науки" [5: 23].  

Когнітивний підхід до мови науки обумовлює інтерпретацію терміна в якості "семіотичного 
похідного концептуалізації та категоризації світу людською свідомістю та мисленням, при цьому його 
понятійно-логічний зміст представляє собою певну структуру знання, терміноконцепт, що спирається на 
гносеологічні денотати" [5: 27]. Отже, комп’ютерні терміни є експлікованими похідними, що у 
вербалізований спосіб маркують певні комп’ютерні поняття. Спробуємо зробити структурно-семантичну 
класифікацію на прикладі термінів, що репрезентують терміноконцепт "Комп’ютерна безпека". 

Значення слова, залежить тією чи іншою мірою від значень інших семантично пов'язаних із ним слів, 
від місця слова в лексико-семантичній парадигмі, тобто від його парадигматичних відношень. 
Найбільшим парадигматичним об'єднанням в мові є лексико-семантичне поле. Воно є кінцевим 
продуктом, результатом вербалізації певного концепту в тій чи іншій мові. Термінологічна поле є одним 
із різновидів й має всі його родові характеристики, насамперед те, що це "спосіб відображення системної 
організації словника" [6]. Влучною, на наш погляд, є також дефініція М. Кочергана: "Лексико-
семантичне поле – це сукупність лексичних одиниць, які об'єднані спільністю змісту (іноді й спільністю 
формальних показників) і відображають поняттєву, предметну або функціональну подібність 
позначуваних явищ. Це слова пов'язані з одним і тим самим фрагментом дійсності" [7: 115]. Такі поля 
характеризуються зв'язком слів або їх окремих значень, системним характером цих зв'язків, що 
забезпечує безперервність смислового простору. Як зазначає Л. М. Костенко: "Поле – це своєрідне 
середовище існування терміна. Тільки в межах цього поля він виявляє своє значення. Приналежність до 
певного поля є найістотнішою ознакою, що відрізняє термін-слово від звичайного слова. Поле для 
терміна – це система понять, до якої він належить" [8: 12]. На відміну від слів загальної лексики, терміни 
в кожному полі поєднуються між собою певним чином, їх значення обмежені специфікою кожного поля. 

Терміни сучасної лексики перебувають у певному лексико-семантичному взаємозв'язку. Зрозуміло, що 
більш досконало вивчити лексичну систему можна, об'єднавши цілі групи слів за спільністю теми або за 
сферою вживання. За умови розгалуження фахової мови, її поняттєва структура може мати декілька ступенів 
диверсифікаціі. Так, кожне з субполів може мати свою власну семіотичну архітектоніку, тобто виступати вже 
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гіперонімами. Так, структура поля "Комп’ютерна безпека" складається з цілого ряду субполів, що обіймають 
лексику окремих категорій та процесів, таких як: national security "національна безпека", international security 
"міжнародна безпека", data security "безпека даних", network security "мережева безпека", information security 
"інформаційна безпека", financial security "фінансова безпека", human security "гуманітарна безпека", food 
security "продовольча безпека" та ін. Але й, в свою чергу, воно є гіпонімічним до поля "Комп’ютерні 
технології", разом з іншими субполями як то "Комп’ютерна графіка" тощо. 

Аналізуючи систему термінів, що обслуговують ту чи іншу галузь, встановлюючи 
внутрішньосистемні зв’язки між ними, ми можемо згрупувати поняття у низку субполів, що 
характеризуватимуться спільною інтегруючою семою. В результаті нашого дослідження нами було 
опрацьовано понад 20 спеціалізованих словників та енциклопедій, а також більше 120 статей в фахових 
англомовних періодичних виданнях та мережі Інтернет. Таким чином, нами було виокремлено в 
англійському термінополі "Комп’ютерна безпека" наступні термінологічні субполя, а саме: 1) Види 
безпеки (Types of Security): national security "національна безпека", international security "міжнародна 
безпека", data security "безпека даних", network security "мережева безпека", information security 
"інформаційна безпека", financial security "фінансова безпека", human security "гуманітарна безпека", food 
security "продовольча безпека" тощо; 2) Гарантія безпеки (Security assurance): guarantee "гарантія", 
decryption "розшифрування", decision-making "прийняття рішень", defense "захист, оборона"; 
3) Протиміри (Countermeasures): fortification "укріплення", camouflage "камуфляж", anti-ballistic missile 
"антибалістична ракета", anti-aircraft radar "протиповітряний радар"; 4) Комплексний захист (Defense 
in depth): disaster recovery plan (DRP) "план відновлення даних", emergency relief operations "ліквідація 
наслідків надзвичайних ситуацій", strategic line of communication "лінія стратегічного зв’язку", collective 
self-defense "колективна самооборона"; 5) Ризик (Risk) – potential loss "потенційна втрата", risk evaluation 
"оцінювання ризику", attack risk "ризик збройного нападу", multi-hop problem "ризик одночасної атаки 
декількох платформ"; 6) Загроза (Threat) – crisis severity "серйозність кризи", economic mobilization 
"економічна мобілізація", stabilization force "стабилізаційні сили", crisis situation monitoring 
"спостереження за кризовою ситуацією", outside threat "зовнішня загроза"; 7) Вразливість 
(Vulnerability) – state of emergency "надзвичайний стан", hazard "небезпека", antiterrorism 
"антитерористичні заходи", vulnerability of a state "вразливість держави", force protection "захист сил", 
boot sector virus "вірус сектору завантаження", backup data "резервні дані", bastion host "вузел-бастіон", 
sanctuarisation of a territory "недоторканність території". 

Треба зазначити однак, що такі субполя не є замкнутими, бо поняття, що вони містять, можуть згодом 
змінюватися під впливом науково-технічного прогресу, а відтак, буде змінюватися й наповнення цих полів.  

Отже, проаналізувавши парадигматичну організацію термінів, що вербалізують терміноконцепт 
"Комп’ютерна безпека" в англійській мові, ми можемо перейти до з’ясування способів перекладу цих 
термінів українською мовою. Варто зазначити, що вербалізація терміноконцептів сучасної української 
фахової мови комп’ютерних технологій відбувається здебільшого у непрямий спосіб, тобто вона 
формується, фіксуючи й акумулюючи переклади безеквівалентних англомовних термінів. Тому будь-яке 
термінознавче дослідження в цій галузі має спиратися, насамперед, на аналіз існуючих перекладів 
термінів з англійської мови як мови-продуцента.  

В результаті дослідження було встановлено, що найпродуктивнішими способами перекладу 
англомовних комп’ютерних термінів є наступні трансформації: 

1) Транскодування – такий спосіб перекладу, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови 
передається засобами абетки мови перекладу [9: 38]. Розрізняють чотири види транскодування: 1. 
транскрибування (коли літерами мови перекладу передається звукова форма слова вихідної мови, наприклад: 
англ. peak, computer, stream – укр. пік, комп’ютер, стрім); 2. транслітерування (слово вихідної мови 
передається за літерами, наприклад: англ. laser, processor, virus – укр. лазер, процесор, вірус); 3. змішане 
транскодування (транскрибування з елементами транслітерування, наприклад: англ. overlook, service, 
certificate – укр. оверлок, сервіс, сертифікат); 4. адаптивне транскодування (коли форма слова у вихідній мові 
дещо адаптується до фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу, наприклад: англ. pallet – укр. 
полета, англ. platform – укр. платформа, англ. biometry – укр. біометрія, англ. procedure – укр. процедура). 

2) Калькування – це передача не звукового, а комбінаторного складу слова, коли складові частини слова 
(морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом 
застосовується при перекладі складних за структурою термінів. Напр.: англ. a standard key-combination – укр. 
стандартна комбінація клавіш, англ. wind rose format – укр. формат рози вітрів, англ. open conflict – укр. 
відкритий конфлікт, англ. non-military crisis situation – укр. невійськова кризова ситуація. 

3) Конкретизація значення слова. Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок 
якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики [9: 
44]. Напр.: engagement – бій, diversion – відхилення, garnison force – гарнізон, jump master – 
відповідальний за скидання, indirect verification – інструментальний контроль ядерного матеріалу, 
sustainability – здатність до ведення тривалих бойових дій, outsider – зовнішній правопорушник/ворог, 
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(на прикладі терміноконцепту "Комп’ютерна безпека") 

state nuclear regulatory body – орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, stealth action 
– секретна тактика правопорушника; framework nation – керівна країна, pathfinders – диверсійно-
розвідувальна група. 

4) Генералізація. Лексична перекладацька трансформація, протилежна до конкретизації, внаслідок 
якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється на слово із ширшим значенням. Ця 
трансформація зазвичай використовується при перекладі загальнонародного та загальнонаукового 
(загальнотехнічного) прошарків лексики наукових i технічних текстів. Оскільки її застосування може 
призвести до певної втрати точності інформації, використовувати її варто обачно у тих випадках, коли 
вживання словникового відповідника може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм 
мови перекладу [9: 46]. Напр.: ground zero (surface zero) – епіцентр; measuring device – міра; regulatory 
standard – норма; measurement in a closed series – сукупні вимірювання; manpower support – забезпечення 
життєдіяльності; photo electric beam sensor – фотоелектричний датчик; non-military crisis situation –
невійськова ситуація. 

Загалом, при перекладі з англійської мови на українську явище заміни конкретного, видового поняття 
більш абстрактним, родовим спостерігається набагато рідше за конкретизацію значення. Деколи цього 
вимагає логіка побудови думки. 

5) Модуляція. Модуляція є варіюванням повідомлення, чого можна досягти, змінивши кут або точку 
зору. До цього способу можна вдатися, коли видно, що дослівний переклад призводить до вислову 
граматично правильного, але суперечить духу мови перекладу [10: 126]. 
Напр.: technical neutralization – виведення з ладу технічних засобів противника; dispersion error – помилка 
відстані розсіювання; key network – життєвоважлива мережа; nerve point – життєвоважливий пункт; vital 
center – життєвоважливий центр; relative work – відстань демонтування; utility helicopter – гелікоптер 
загального призначення; shipment check – вихідний контроль матеріалу/багажу; severe accident – 
запроектна аварія; extraction force – евакуаційні сили; conflict freeze – призупинення конфлікту.  

6) Додавання слова. Додавання є лексико-граматичною трансформацією, внаслідок якої у перекладі 
збільшується кількість слів, словоформ або членів речення з метою правильної передачі змісту оригіналу 
[10: 87]. Напр.: amphibious group – група управління висадкою військового десанту; blood agent – 
гемотоксична речовина (хімічні елементи, які уражають фізіологічні функції організму, перешкоджаючи 
потраплянню кисню до клітин організму); availability – готовність підрозділу; fallout wind vector plan – 
графік зміни напрямків вітру для підрахунку радіоактивних опадів; full command – повне військове 
командування; fact finding mission (FFM) – місія збору фактичного матеріалу; maneuvering space – район 
здійснення маневру; implementation force – сила виконання угоди; non-proliferation treaty (NPT) – договір 
про нерозповсюдження ядерної зброї; strategic option – стратегічний вибір застосування військ. 

7) Вилучення слова. Усунення в тексті перекладу тих тавтологічних лексичних елементів, які за 
нормами мови перекладу є частинами імпліцитного змісту тексту. Напр.: debarkation landing – висадка; 
raising a blockade – деблокування; self-deactivation process – дезактивація; defoliating agent – дефоліант 
(отруйна речовина); squadron group – ескадрон; overwhelming action principal – ефект несподіваності; to 
conduct a diversionary operation – відволікати; main supply route – головний маршрут; transfer from retained 
waste – списання відходів; traffic control police – дорожня поліція; non-combatant evacuation operation 
(NEO) – евакуація біженців; law and order – громадський порядок. 

8) Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови. Напр.: prisoner of war (POW) – 
військовополонений; material surveillance procedures – процедури спостереження за ядерним матеріалом; 
de-exemption – поновлення гарантій; false alarm – помилкове спрацьовування. Заміна слова однієї 
частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (i нерідко супроводжується) 
частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається. 

9) Перестановка слова (пермутація). Сутність трансформації перестановки або пермутації полягає в 
тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями. Як правило, це явище має місце у випадку 
перекладу словосполучень або фраз. Напр.: air action control team – група з контролю авіаційних дій; 
crisis response coordinating team (CRCT) – координуюча група реагування на кризові ситуації; toxic 
industrial materials risks reconnaissance and assessment team – група з визначення і обчислення 
технологічних ризиків; force generation – формування сил; force commander – командувач сил; deterrence 
measures – заходи попередження; adversary path – маршрут правопорушника; explosive detector – детектор 
вибухових речовин; nuclear material detector – детектор ядерних матеріалів. 

Таким чином, в результаті нашого дослідження було з’ясовано, що терміноконцепт "Комп’ютерна 
безпека" в англійській мові репрезентований термінами, що мають чітку логіко-поняттєву ієрархічну 
структуру. Крім того, виявлено основні перекладацькі трансформації, що є характерними в процесі 
перекладу українською мовою, а саме: 1) конкретизація; 2) генералізація; 3) додавання слова; 4) 
вилучення слова; 5) модуляція; 6) перестановка (пермутація); 7) заміна слова однієї частини мови на 
слово іншої частини мови. 
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Перспективу подальших розвідок вбачаємо у більш комплексному аналізі терміноконцептів вищого 
порядку даної сфери, а саме їх вербальної маніфестації та перекладацьких особливостей. 
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Щерба Д. В. Особенности упорядочения и перевода терминологии вербализованных 
терминоконцептов (на примере терминоконцепта "Компьютерная безопасность"). 

В данной статье представлен анализ терминологических единиц, которые вербально репрезентируют 
терминологический концепт "Компьютерная безопасность" в современном английском языке. 
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Д. В. Щерба. Особливості впорядкування та перекладу термінології вербалізованих терміноконцептів  
(на прикладі терміноконцепту "Комп’ютерна безпека") 

Приведены современные точки зрения касательно терминоведческого и переводоведческого анализа 
терминологической лексики. Сделана попытка описания структурно-системных особенностей 

терминов, которые представляют данный терминоконцепт и разработана лексико-семантическая 
классификация в пределах данного терминологического поля. Кроме этого, рассмотрен данный 

терминоконцепт в переводческом аспекте, выявлены наиболее продуктивные переводческие 
трансформации, которые применяют при переводе английских терминов на украинский язык. 

Ключевые слова: термин, терминоконцепт, вербализация, переводческие трансформации. 

Shcherba D. V. Peculiarities of Organization and Translation of Terminology of Verbalized Terminological 
Concepts (on the Basis of the Terminological Concept "Computer Security"). 

The analysis of terminological units that verbally represent the terminological concept "Computer security" 
in the modern English is presented in this article. The modern points of view concerning the linguistic 
analysis of the terminological vocabulary have been shown. The description of structural and system 

features of terms that present this terminological concept as well as the lexico-semantic classification within 
the terminological field have been worked out. In addition, this terminological concept has been considered 

in the translating aspect and the most productive of translating transformations in translating of English 
terms into Ukrainian have been singled out. 

Key words: term, terminological concept, verbalization, translation transformations. 
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ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ЯК МОВНА ТА МОВЛЕННЄВА КАТЕГОРІЯ 

У статті розглянуто різні підходи до тлумачення категорії експресивності через поняття виразності, 
конотації, ненейтральності, прагматично орієнтованої категорії. Розглянуто закономірності даної 

категорії, механізми її функціонування в мові та мовленні. Здійснено спробу розв’язання проблеми 
розмежування категорії експресивності у системі мови та у системі мовлення. В дослідженні мова йде 
про експресивні засоби, які притаманні власне системі мови та ті, що існують у контексті. З’ясовано 

доцільність існування експресивності в мові в емотивно-конотативному аспекті. Обґрунтовано 
необхідність особливої організації мовних одиниць в контексті. Окрім того, на прикладах доведено 

існування мовленнєвої експресивності в межах стилістичного значення, стилістичної забарвленості, 
стилістичної маркованості.  

Ключові слова: експресивність, виразність, конотація, стилістичне значення, стилістична 
забарвленість, стилістична маркованість. 

Постановка проблеми. Мотиваційною основою свідомості та мовної поведінки є емоції. Джерелом 
людських емоцій виступає мова, яка власне і номінує емоції, виражає їх, описує, імітує, стимулює, 
класифікує, пропонує засоби для мовного маніпулювання та моделювання відповідних емоцій. Саме 
мова формує емоційну картину світу.  

Інтерес до проблеми експресивності пояснюється увагою до мовної особи, а точніше, до опису мови 
як засобу дії на мовну особу, на її поведінку і внутрішню духовну діяльність. Як наслідок, основною 
функцією експресивності є посилення дії на інтелектуальну, емоційну і вольову сфери особи реципієнта. 
Вона має здатність виражати усілякі стосунки, що пов'язують позначення дійсності з емоційним у своїй 
основі сприйняттям дійсності і прагненням передати це сприйняття реципієнтові, впливаючи на його 
діяльність з тією чи іншою метою. Експресивність змінює емоційний стан носія мови, впливаючи, таким 
чином, на його цілеспрямовану діяльність.  

Категорія експресивності досить активно розглядалася у працях багатьох мовознавців, таких як 
Ш. Баллі, Т. Г. Винокур, М. М. Кожина, В. Н. Телія, В. А. Чабаненко, Й. А. Стернін, Н. О. Лук’янова, 
В. А. Маслова, в яких вона висвітлювалась з позицій семасіології, стилістики, прагматики та когнітології. 
Проте мовознавці не мають спільного погляду на явище експресивності, не виробили точної термінології, 
яка б чітко описувала це явище. Навпаки, ця категорія належить до внутрішньосуперечливих, дискусійних з 
точки зору лінгвістичної інтерпретації. Саме у визначенні цієї категорії, у розкритті її семантики, 
становленні чітких смислових меж і полягає актуальність даної розвідки. 

Метою статті є розкриття подвійного характеру експресивності як семантичної категорії у системі 
мови та як стилістичної категорії у системі мовлення. 

Основоположником сучасних концепцій експресивності мовлення є Ш. Баллі. В основі його 
дослідження експресивність знаходиться в сфері проблематики стилістики. І це є невипадковим, оскільки 
в центрі уваги стилістики завжди були закономірності вибору засобів, здатних задовольнити певні 
соціально-рольові або емоційно-забарвлені потреби мовця як суб'єкта мовлення. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Під поняттям експресивності розуміють сукупність 
семантико-стилістичних ознак одиниці мови, що забезпечують її здатність виступати в комунікативному 
акті як засіб суб’єктивного вираження ставлення мовця до змісту або адресата мовлення [1: 591].  

Багато науковців ототожнюють поняття експресивності з виразністю (у перекладі з латинської 
expressio ‒  вираження, exprimo – чітко вимовляю, зображую). Низка робіт визначає експресивність як 
один із засобів підсилення виразності, посилення виразності, зображальності, збільшення впливової сили 
висловленого [2: 107], як інтенсифікація виразності, надання особливої психологічно мотивованої 
піднесеності [3: 7], "особливу та навмисну виразність", як "побудову мовлення, що найкращим чином 
реалізує мету і завдання спілкування і досягає ефективності цього спілкування" [3: 17], як виражально-
зображальні якості мовлення. 

Окрім того, експресивність розглядають у протиставленні експресивного-нейтрального [2: 34], як не-
нейтральності, деавтоматизації, які надають мовленню особливої виразності та незвичайності, що носить 
відносно розмитий характер [4: 33], де існує можливість зіставлення, посилення певних ознак на основі 
протиставлення експресивно нейтральних і емоційно виразних мовних засобів [3: 7].  

Експресивність розглядають через призму поняття конотації, ототожнюючи їх, наголошуючи на тому, 
що експресивність одиниці породжується її конотацією. При цьому експресивність тотожна конотації, 
хоча конотація зазвичай ширша [5].  
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Варто зауважити, що користуючись мовою, ми не тільки передаємо інформацію, фіксуємо та 
організуємо факти, явища дійсності, але й виражаємо численні емоційні стани і ставлення до світу, в 
свою чергу, відбувається емоційне посилення певного висловлювання саме з експресивною метою. Тому, 
беззаперечним є той факт, що категорія експресивності є прагматичною категорією, оскільки вона 
націлена емоційно впливати на учасника комунікації, має повідомлювану значущість [6: 125], впливає на 
адресата мовлення, виступає засобом вираження суб’єктивної модальності, емоційної реакції на 
ситуацію, актуалізації висловлювання (Ипполитова, 1988,6).  

В основі експресивності лежать різні закономірності:  
– психологічні, які, з одного боку, стосуються вираження емоцій та почуттів, з іншого боку, – їх 

сприйняття; 
– екстралінгвальні закономірності, властивість мови або тексту та комунікативної ситуації, тобто 

наміри мовця або того, хто пише, необхідні для комунікації знання та ідеї, а також мовний та позамовний 
контекст; 

– лінгвальні закономірності, такі як відхилення від стереотипів у використанні мовних одиниць на різних 
рівнях мови, невідповідність використаних мовних засобів з мовними нормами, подолання можливих 
шаблонів і стандартів структури речень, а також атипової, незвичайної, виразної побудови речення. 

Отже, в даній розвідці експресивність ми розглядаємо як виразність, ненейтральність, прагматично 
орієнтовану категорію. 

Основна трудність, з якою зіштовхуються дослідники експресивності, виявляється в тому, що вона 
має мовну природу, бо діє через механізми мови, але її ефект проявляється лише в мовленні, виходячи за 
рамки слова і словосполучення в текст. Ми спробуємо встановити межі існування категорії 
експресивності в системі мови та системі мовлення.  

Під експресивністю в системі мови або, як її ще називають семантичною, системною, інгерентною, 
імпліцитною, абсолютною експресивністю, розуміють експресивність значення, а саме, експресивність 
притаманну внутрішньо лексичній одиниці мови або виразу як елементу мови в будь якому вживанні, 
контексті або поза ним. Інгерентна експресивність (inhärente Exspessivität) є сталою складовою значення 
виразу [7: 523] Ипполитова, 1988,6).  

Експресивні одиниці в мовному плані мають постійний експресивний елемент, закладений в 
смисловій структурі деяких моделей пропозицій, словосполучень, слів і навіть морфем. Ці експресивні 
елементи відрізняються стабільністю і, отже, можуть бути віднесені до системних експресивних 
елементів. Системні експресивні елементи характеризуються абсолютною експресивністю, тобто вони 
експресивні незалежно від контексту. Прикладом лексичних елементів з абсолютною експресивністю 
можуть служити поетизми des Vaters Sohn, форма претерита ward замість wurde, історизми Aar, Fittich, 
Odem та евфемізми der Allvater, der Ewige, деякі інтенсифікатори sehr, äußerst. До морфологічних 
елементів цієї категорії можна віднести словоформи, експресивно забарвлені навіть поза контекстом. 
Експресивний компонент виражається на фонетичному рівні: groooss, на синтаксичному: gross, grosses 
Haus, за допомогою словотвірних та формоутворюючих засобів: grösser, grössest.  

Отже, мовними засобами вираження експресивності вважаємо експресивні засоби, які притаманні 
власне системі мови і які мають регулярну відтворюваність, тобто лексичні одиниці поза контекстом. До 
них належать лексичні одиниці, які мають постійне експресивне значення, яке, в свою чергу, пов’язане з 
їхніми парадигматичними відношеннями, наявністю в мові слів із денотативним емотивним значенням. 

Експресивність в мові ми розглядаємо в емотивно-конотативному аспекті, оскільки експресивність 
виступає поруч з емоційністю, оцінкою одним із компонентів конотації у семантичній структурі мовної 
одиниці. Лінгвісти по-різному трактують дане поняття, ототожнюючи його з такими термінами як 
"стилістичне значення", "емоційно-експресивне нашарування", "експресивно-стилістичне забарвлення", 
"прагматичний зміст", "семантична асоціація", "емоційно-стильовий семантичний зміст". 

Конотацію розуміють як додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її предметно-
логічний зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності, експресивності, функціонально-
стилістичної забарвленості, а також відтінками, зумовленими соціальними, ідеологічними, культурними, 
ситуативними аспектами комунікації. Заслуговує на увагу трактування конотації як аспекту лексичного 
значення одиниці, за допомогою якого закодовано виражається емоційний стан мовця і зумовлене цим 
ставлення до адресата, об’єкта та предмета мовлення, ситуації, у якій здійснюється таке мовленнєве 
спілкування [8: 5]. Конотація містить інформацію по відношенню до поняття, є частиною значення, 
пов'язана з характеристикою ситуації спілкування, учасників акту спілкування, певного відношення 
учасників акту спілкування до предмету мовлення [9: 89]. Окрім того, конотацію визначають 
семантичною сутністю, що оказіонально або узуально входить до семантики мовної одиниці, виражає 
емотивно-оцінне або стилістично марковане відношення суб’єкта мовлення до дійсності і набуває 
експресивного забарвлення на основі цієї інформації [10: 5]. Узуальна конотація може виявлятися:  

– у лексичному значенні слова (der Halunke, der Helfershelfer);  
–  в одному з лексичних значень слова (das Schwein, der Esel);  
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– в одному з семантичних доповнень до основи (das Missstuck, der Schnapsbrude); 
– в обох компонентах слова (das Dreckschwein, der Saufbruder). 
Експресивність в мовленні (стилістична, контекстуальна, адгерентна, відносна, експліцитна), в 

свою чергу, потребує особливої організації мовних одиниць, які створюють загальну забарвленість 
мовлення та певну експресивність, саме функціональну [11: 10]. Експресивність – це, передусім, 
категорія комунікативна, оскільки справжня експресія виникає переважно в мовленні, при організації 
повідомлення. Адгерентна експресивність (adhärente Expressivität) виникає в лексичній одиниці в 
результаті її вживання в мовленні. Основними ознаками адгерентної експресивності є використання 
слова в експресивно переносному значенні, тобто, в основі її виникнення лежить полісемічність слова: 
der Hieb – 1) удар, 2) (злий) намір, 3) вирубка лісу, 4) насічка. 

Експресивність висловлювання створюється за рахунок:  
– оказіоналізмів: Diletalent "дилетантский талант", що складається з Dilettant "дилетант" та Talent 

"талант"; 
– звукових, лексичних та синтаксичних повторів: Er schläft wie ein Murmeltier; 
– мовної гри: mit einer Not aus der Not helfen, einmal ist keinmal; 
– графічних прийомів: Mord! Zetter! Jammer! Angst! Kreuz!; 
– авторських неологізмів: Dederon, Cartoon; 
– звукової деформації окремих слів: Dreckete (замість Dekrete);  
– змішення різних стилістичних пластів в одному висловлюванні; 
– введення нелітературних та іншомовних елементів мовлення, за рахунок звичайних, нейтральних 

в усіх відношеннях одиниць в незвичному для них вживанні.  
Адгерентна експресивність може створюватись за рахунок актуалізації фонових знань, різного роду 

історичних та літературних ремінісценцій [9: 68]. 
Оскільки організація мовних одиниць створює загальне забарвлення мовлення, стилістичну 

експресивність варто розглядати у межах стилістичного значення. Цей термін використовують 
синонімічно відносно понять "стилістична інформація, стилістична конотація, стилістична забарвленість, 
експресивно-стилістична забарвленість, функціонально-стилістична інформація. 

Під стилістичним значенням розуміють додаткове інтуїтивно сприйняте співзначення мовної одиниці, яка 
несе ті чи інші елементи інформації про суб’єкт мовлення – про його належність до певної соціальної групи, 
про його позиції в рольовій структурі спілкування, про його ставлення до предмета й адресата мовлення. 
Стилістичне значення несе ті додаткові до власне лексичного, предметного або граматичного значення 
ознаки, які мають постійний характер та відтворюваність в певних умовах та входять в семантичну структуру 
мови; які обмежують можливості вживання мовної одиниці певними сферами і умовами спілкування.  

Основними компонентами стилістичної інформації, що впливають на вибір того чи іншого слова, є 
ставлення суб’єкта мовлення до адресата; належність суб’єкта мовлення до певної соціальної групи, що 
виділяється за тією чи іншою ознакою (культурною, професійною та ін.); емоційний стан суб’єкта 
мовлення; соціальна роль, у якій виступає суб’єкт; умови спілкування, ураховуючи й канал зв’язку, а 
саме належність до усної чи письмової форми мовлення; ставлення до предмета мовлення. 

За такої класифікації не тільки перераховуються компоненти стилістичної інформації, але й 
зазначається, що вони не існують ізольовано, вони тісно пов’язані між собою, це рівні єдиного складного 
цілого – стан особистості мовця в момент мовлення, що зумовлене як соціальними (над особистісними) 
факторами, так і його індивідуальними властивостями. Проте в кожному конкретному висловлюванні не 
обов’язково наявні всі перераховані елементи. 

Розмежовують стилістичне та стильове значення слова. Стилістичне значення традиційно пов’язують 
із вираженням експресивно-виразних засобів мови: емоційними, оцінними, експресивними 
характеристиками слова, а стильове значення визначають із позиції належності слова до 
функціонального стилю.  

Стилістичне значення мовної одиниці саме у сучасній німецькій мові визначається як абсолютне 
стилістичне значення в системі мови, або як стилістичне забарвлення [12: 36-42]. Останнє має 
синонімічні позначення: стилістична маркованість (die Stilmarkierung) та стилістичний колорит (der 
Stilkolorit) ізольованої одиниці системи мови [13: 117].  

Термін "забарвлення" трактують як здатність мовних елементів викликати поза текстом стилістичне 
враження, а в текст вносити певну (визначену) настроєність [14: 17]. Стилістично забарвлена лексика 
розподіляться на три групи: 

– повідомляє про сферу вживання (книжна, розмовна, співвідносна з тим чи іншим функціональним 
стилем);  

– повідомляє про ставлення мовця до предмета мовлення (різна емоційна, експресивно забарвлена й 
оцінна); 

– характеризує мовця (нелітературна, просторічна, сленг, діалектна, фольклорна і т.д.):  
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Виділяють два типи стилістичного забарвлення: функціонально стилістичне та емоційне 
(експресивне, оцінне). Функціонально-стилістичне забарвлення обумовлене регулярним вживанням тієї 
чи іншої одиниці мови в певному функціональному стилі мови. Це призводить до того, що і власне дана 
одиниця мови отримує забарвлення, відбиток тієї сфери або стилю, в якій воно зазвичай зустрічається. 
Таким чином, слово несе на собі забарвлення ділового, офіційного, наукового, публіцистичного 
мовлення (діл. Verhandlungen über Vertrauens-und sicherheitsbildende Maßnahmen). Що стосується 
емоційного забарвлення, то тут емоційно-оцінні лексичні одиниці містять в собі оцінне значення, що є 
компонентом семантичної структури слова: der Aufstand – die Rebillion; der Führer – der Hauptling. 
Емоційно-експресивні лексичні одиниці впливають на наші почуття, викликають ті чи інші емоції: das 
Zeitliche segnen für sterben; Abschaum der Menschheit. 

У площині стилістичної забарвленості існують стилістична маркованість та немаркованість. 
Стилістично немарковані лексичні одиниці належать до нейтрального рівня стилістичного забарвлення 
та несуть нульову експресивність. 

Під стилістичною маркованістю мовної одиниці ми розуміємо її експресивно-емоційні, оцінні та 
функціональні властивості, додаткові до вираження основного номінативного, предметно-логічного і 
граматичного значень, які обмежують можливості використання цієї одиниці певними сферами й умовами 
комунікації. Стилістична маркованість складається з нормативного, експресивного, емоційного й оцінного 
компонентів. Варто звернути увагу на те, що стилістична маркованість на рівні лексики є об’єктивною 
категорією експресивності, позитивною/негативною оцінкою, порівняно з нейтральною лексикою, 
факультативною за індивідуальною ознакою, нормативною/ненормативною складовою частиною лексичного 
значення: das Antlitz (високий стиль), das Gesicht (літературний стиль), die Visage (фамільярно-розмовний 
стиль), die Fresse (фамільярний стиль), der Hunger (літературний стиль), der Kohldampf (літературно-
розмовний стиль), а також виділяються експліцитно: die Machenschaft "інтриги", die Klatscherei "плітки". 
Часто стилістична маркованість не виражається ні імпліцитно, ні експліцитно, але лексичні одиниці можуть 
набувати її в певному контексті: Das Feuer frass die ganze Habe der Familie Müller (Вогонь зжер усе добро сім’ї 
Мюллерів). Стилістична маркованість має непостійний характер, зумовлений індивідуальністю мовця та має 
постійну тенденцію до утворення різних парадигматичних і синтагматичних відношень через свою 
незалежність від контексту [15]. Окрім того, стилістична маркованість є факультативним компонентом, який 
має певну обмеженість використання і обмежену реалізацію у комунікативних умовах. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, все сказане вище дає підставу стверджувати про 
доцільність розмежовування категорії експресивності в системі мови та мовленні, оскільки 
експресивність може бути притаманна внутрішньо лексичній одиниці мови та виникати в лексичній 
одиниці в результаті її уживання в мовленні. 
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Баюн К. И. Экспрессивность как языковая и речевая категория. 

В статье рассматриваются различные подходы к толкованию категории экспрессивности через 
понятие выразительности, коннотации, ненейтральности, прагматически ориентированной 

категории. Осуществляется попытка решения проблемы разграничения категории экспрессивности в 
системе языка и в системе вещания. В исследовании речь идет об экспрессивных средствах, присущих 

собственно системе языка и существующие в контексте. Кроме того, на примерах доказано 
существование речевой экспрессивности в рамках стилистического значения, стилистической окраски, 

стилистической маркированности. 

Ключевые слова: экспрессивность, выразительность, коннотация, стилистическое значение, 
стилистическая окрашенность, стилистическая маркированность. 

Bayun K. I. Expressiveness as a Speech and Language Category. 

The article discusses various approaches to the interpretation of the expressiveness category through the 
concept of expression, connotation neutrality, pragmatically oriented category. We consider laws of this 

category, mechanisms of its functioning in the language and speech. We attempt to solve the problem of the 
separation of the expressiveness category in the language system and the system of broadcasting. The study 

considers expressive means that the system has and those that exist in context. In addition, the examples prove 
the existence of еру verbal expressiveness within the meaning of style, stylistic coloring, stylistic markedness. 

Key words: expressiveness, precision, connotation, stylistic meaning, stylistic coloring, stylistic markedness.
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ФУНКЦІЇ ПАРЕМІОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПРОМОВАХ І ВИСТУПАХ  
ПОЛІТИКІВ НІМЕЧЧИНИ 

У статті розглянуто промови та виступи як вид політичного дискурсу через призму функцій мови. Увагу 
зосереджено на комунікативному та маніпулятивному аспектах суспільно-політичних промов та виступів 
сучасних політиків Німеччини. У статті проаналізовано особливості функціонування політичного дискурсу 

та його вплив на суспільство. Зокрема, до уваги беруться багатовимірність та складність політичного 
дискурсу, а також можливості мовної реалізації причинно-наслідкових відношень у політичному дискурсі за 

допомогою використання пареміологічних одиниць. У статті визначено можливі функції прислів’їв у 
промовах та виступах політиків Німеччини, досліджено релевантність вживання пареміологічних одиниць у 

політичному дискурсі для досягнення комунікативних цілей мовця. 

Ключові слова: політичний дискурс, пареміологічні одиниці, політична промова, політична афористика. 

Постановка проблеми. Політичний дискурс розглядається через призму багатьох галузей 
гуманітарних наук, а особливою питомою вагою наділені промови та виступи суспільно-політичних 
діячів, котрі володіють найвищою серед усіх видів дискурсу мірою впливу на реципієнта. Однак, попри 
ґрунтовні дослідження, недостатньою мірою висвітленим залишається питання значущості 
пареміологічних текстів у цьому виді дискурсу. 

Аналіз досліджень і публікацій. Підвищеною увагою політична комунікація, під якою розуміємо 
поширення повідомлень з метою впливу на розподіл та використання влади у суспільстві, особливо, 
якщо такі повідомлення виходять від офіційних урядових установ [1], почала користуватись у другій 
половині ХХ століття, що і сприяло виникненню нового наукового напрямку – політичної лінгвістики 
[2]. Серед мовознавців, котрі займались дослідженням особливостей функціонування політичної 
комунікації варто відзначити праці А. Буркхардта, В. Мідера, О. Й. Шейгал, А. П. Чудінова, 
К. С. Серажим, М. Г. Цуциєвої, Д. В. Шапочкіна, Т. В. Юдіної та ін.  

Метою цієї статті є визначення релевантності прислів’їв для мовного вираження комунікативних 
цілей у промовах та виступах політиків Німеччини, а також їх основних функцій. Дискурс розглядають 
як сукупність актів мовлення в історичному та соціокультурному контекстах, у яких виникають та 
відображаються процеси мислення, колективне знання, почуття, приналежність до соціальної групи і 
віддзеркалюється зв'язок дискурсу з соціальною діяльністю та культурно детермінованим знанням [3: 69-
101], а також як інституалізовану та конвенціональну (нормативна) манеру мовлення [2: 181].  

Політичний дискурс – інституційний вид спілкування і визначається К. С. Серажим як смислове 
наповнення тексту, що відображає політичну ситуацію в соціумі [4]. Д. В. Шапочкін відносить до 
політичного дискурсу публічні виступи, присвячені політиці, газетно-публіцистичні тексти, офіційні 
тексти на політичну тематику (постанови, укази), політологічні статті [5: 59].  

Викладення основного матеріалу. Як жанрові публічного мовлення політичному дискурсу не може 
завжди відповідати концептуальна складність чи скрупульозність юридичного дискурсу. Також не 
рекомендована надмірна кількість абстрактних висловів, вузькоспеціалізованої термінології, високе 
стилістичне забарвлення чи штампи офіційно-ділового стилю, так як це може ускладнити сприймання 
тексту слухачами та завадити налагодженню контакту з аудиторією [4]. 

Суспільно-політичний дискурс залежний як від адресанта, так і від адресата. Залежність від адресата 
можна побачити у виборі типу спілкування, наданні переваги використанню певних мовних засобів та 
прийомів. Іншими словами, адресат опосередковано каузує той вид політичного дискурсу, який для нього 
створюють, оскільки політичний текст спрямований, передусім, відповідати рівневі культури, ерудованості, 
освіченості та політичної грамотності реципієнта, а також догодити його очікуванням [6: 43].  

Багатовимірність та складність політичного дискурсу проявляється у його параметрах:  
- інституційність (розмаїття жанрів від повсякденної бесіди про політику до міжнародних переговорів); 
- соціокультурна диференціація (неоднорідність суб'єктів політики стосовно ідеологічних 

переконань, результатом чого є виникнення політичних соціолектів); 
- суб'єктно-адресатні відносини (врахування варіативності суб'єкта та адресата в ієрархії учасників 

політичної комунікації); 
- локалізація події (диференціація жанрів по відношенню їх до комунікативних подій політичного 

дискурсу); 
- міра прототипності (виокремлення первинних (дебати, промова, лозунг, переговори) та 

периферійних (інтерв'ю, аналітичні статті, мемуари політиків) жанрів) [2: 175-176; 7]. 
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Для сучасних політичних промов, зокрема у державах з демократичним, а не тоталітарним устроєм, 
характерною стає комунікативна сторона промови (на відміну від промови-декорації за тоталітарного 
режиму правління, виступ політика більшою мірою спрямований на каузування дії / стану), відродження 
спонтанного публічного мовлення, а саме діалогічного, підвищення ролі адресата, тобто орієнтування на 
реципієнта, яким є певна частина електорату з урахуванням актуальних для даної групи проблем та 
системи цінностей [7: 54].  

При визначенні впливу політичної промови на адресат варто обов'язково брати до уваги ті умови, за 
яких до реципієнта доносять інформацію. Так, існує певна відмінність у сприйманні політичного виступу 
безпосередньо віч-на-віч, де головним фактором впливу є сам політик, а також переглядом промови 
через ЗМІ, які можуть акцентувати увагу на певних фрагментах, вирізати та подавати ті уривки, які 
вигідні саме для них [8: 172].  

Лише у суспільно-політичному дискурсі інформативна, когнітивна, оцінююча та інші функції мови 
підпорядковуються функції впливу, тобто каузуванню виникнення такого стану чи поведінки, які вигідні 
політику-мовцю [6: 43-47].  

На функціональному рівні зміст політичної комунікації зводиться до таких складових:  
орієнтація – формування та обґрунтування політичних позицій; інтеграція – пошук та об'єднання на 

своєму боці прихильників; агональність (агресія) – боротьба з політичними опонентами.  
Така трикомпонентна структура присутня на усіх рівнях політичного дискурсу: рівні знаків мовленнєвої 

діяльності, а також жанрів. Серед останніх, беручи за основу провідну інтенцію комунікаії, розрізняють:  
ритуальні жанри (інаугураційні промови, традиційні звернення), в яких домінує інтеграційний 

компонент;  
орієнтаційні жанри, які об'єднують тексти інформативно-прескиптивного типу (партійна програма, 

указ, маніфест, угода);  
агональні жанри, яким властива вища міра агресії (парламентські дебати, лозунги) [7: 61-63]. 
Значний пласт у промовах та виступах як жанрі суспільно-політичного дискурсу займає поряд із 

вузькоспеціалізованою політичною лексикою і фразеологія. Політична фразеологія – доволі 
неоднорідний пласт мовних одиниць. Залежно від джерела та часу виникнення у фразеології виділяють 
дві групи: традиційна фразеологія, вжита у початковій чи модифікованій формі (політична реальність у 
цих фраземах виступає як вторинний референт), а також фразеологія, котра виникла у політичному 
дискурсі (виникає під час політичної комунікації і від самого початку відображає політичну реальність, 
яка в них є первинним референтом, хоч для її відображення вживаються образні засоби). У промовах 
політиків вживаються різноструктурні фразеологізми, частіше – фразеологізми-словосполучення, і рідше 
– прислів'я чи приказки, тобто смилово завершені одиниці з елементами повчання [9: 24-29].  

К. С. Серажим розглядає пареміологічні одиниці у політичній лінгвістиці як складову політичної 
афористики мовних рефлексів політичної комунікації, культурний слід, що залишає в мові той чи інший 
активний суб'єкт політичної комунікації. Зміст прислів'я більш тривіальний, ніж у афоризмі, у ньому 
немає парадоксальності; прислів'я завжди образне і дидактичне, претендує на істинність. Афористика – 
неоднорідна, але структурована множина. У її межах виділяють такі жанри: власне афоризм, прислів'я, 
максима, заголовок, гасло, девіз, програмна заява, фраза-символ, індексальна фраза [4]. Автори 
включають до мовних афоризмів такі типи одиниць: 

1) прислів'я та приказки; 
2) крилаті вислови, короткі цитати, образні вислови; 
3) заклики, девізи, гасла та інші крилаті фрази, які виражають певні філософські, соціальні, політичні 

погляди; 
4) суспільно-наукові формули [4; 10].  
При вживанні у мовленні римованого та ритмічного тексту задіюється більша кількість зон головного 

мозку, ніж під час використання прози. Саме цей факт і сприяє кращому запам'ятовуванню та 
подальшому відтворенню прислів'їв, найважливішими компонентами яких вважають стислість, 
формальність (шаблонність), образність, народну мудрість / мораль, риму, алітерацію, ритмічність та 
часту наявність антитези або формального зразка-приклада [11: 7-9].  

Прислів'я приносить у суспільно-політичний дискурс додаткове експресивне та емоційне забарвлення, а 
також наповнює політичну промову чи виступ своїми ознаками, серед яких головні [12: 161-164]. 

Ознака антропометричності. Прислів'я як вербальне вираження мудрості народу, в якому експлікується і 
реконструюється етнокультурна інформація, являє собою неписаний кодекс "законів" і закладає моральні та 
етичні передумови для формування соціально адекватної особистості: "Wird Einzelarbeit addiert, wird 
Zusammenarbeit multipliziert, dann können wir im engen Schulterschluss einen noch größeren Kuchen für unsere 
Zusammenarbeit backen. Das liegt im beiderseitigen Interesse und ist auch eine gute Sache dafür, dass alle Völker 
der ganzen Welt an dieser Entwicklung teilhaben" (Angela Merkel, 28. 03. 2014). 

Етнокультурна ознака. Прислів'я відображають характер народу, його погляди на роль мови в житті 
суспільства і окремої людини, уявлення про те, як правильно спілкуватись чи поводитись у певних 
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ситуаціях: Von Konrad Adenauer ist das Sprichwort überliefert, "Man schüttet kein schmutziges Wasser aus, 
ehe man reiniges hat". Richtig ist sicher, dass der Wiederaufbau einer funktionstüchtigen Rechtspflege mit den 
wenigen unbelasteten Touristen kaum möglich gewesen wäre. (Die Rosenburg, 5.02.13, S. 110). 

Ознака фольклорної стереоскопічності. Прислів’я завжди звернені на суб'єкт, тобто виникають не для 
того, щоб описувати світ, а для того, щоб його інтерпретувати та оцінювати: Ein Sünder wird selten einen 
anderen Sünder bestrafen. Wir alle kennen das Sprichwort "Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus" 
(Rainer Brüderle, 25.10.2010). 

Вибірковість у відображенні етнокультурної інформації. Ціннісно значущими сприймаються тільки 
ті, які в колективній свідомості носіїв мови наділені глибоким етнокультурним змістом: Ein japanisches 
Sprichwort sagt: "Die größte Kulturleistung eines Volkes sind zufriedene Alte." […] Wir haben es ganz gut 
gemacht, und die, die nach uns kommen, erkennen das an und sind auch selber auf einem guten Weg. (Horst 
Köhler, 16. Mai 2006). 

Різна міра умовності при відображенні дійсності. Прислів'я умовні і набувають комунікативної 
функції в умовах того чи іншого контексту. Мотиваційно-цільова спрямованість прислів'їв – дати пораду, 
застерегти, попередити про наслідки. Одне і те ж прислів'я може вживатися для вираження різної 
функції, надаючи різні інтенціональні значення мовним актам: Als ich über die Bilanz unserer deutschen 
Ratspräsidentschaft im Juni 2007 im Europäischen Parlament gesprochen habe, erwähnte ich ein afrikanisches 
Sprichwort, das ich hier gern noch einmal wiedergeben möchte, weil es etwas darüber aussagt, was auch Elmar 
Brok sehr wichtig ist: "Wenn du schnell vorwärtskommen willst, dann gehe alleine. Wenn du weit gehen 
willst, dann gehe zusammen" (Angela Merkel, Januar 2012) Або: "Wenn du schnell vorwärts kommen willst, 
dann gehe alleine. Wenn du weit gehen willst, dann gehe zusammen" Ich glaube, in diesem afrikanischen 
Sprichwort steckt die Weisheit der europäischen Einigungsidee. (Angela Merkel, 27. Juni 2007). 

Ознака унікальності. Прислів'я акумулюють у собі особливості національної культури, історії, 
повсякденного життя, міфологічних та інших уявлень: Sie kennen wahrscheinlich alle das afrikanische 
Sprichwort: "Ein Boot kommt nicht voran, wenn jeder auf seine Art rudert" (Dr. Hermann Kues). 

Висновки та перспективи. Таким чином, інтерпретуючи політичний дискурс, не варто обмежуватися 
суто його мовною стороною, що може привести до того, що суть і мета політичного дискурсу можуть 
залишитись непоміченими. Розуміння політичного дискурсу передбачає знання фону, очікувань автора і 
аудиторії, прихованих мотивів. Політична фразеологія – доволі неоднорідний пласт мовних одиниць, який 
приносить у суспільно-політичний дискурс додаткове експресивне та емоційне забарвлення. 
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Бараняк М. М. Функции паремиологических единиц в речах и выступлениях политиков Германии. 

В статье рассматриваются речи и выступления как вид политического дискурса через призму функций 
языка. Внимание сосредотачивается на коммуникативном и манипулятивном аспектах общественно-

политических речей и выступлений современных политиков Германии. В статье анализируются 
особенности функционирования политического дискурса и его влияние на общество, определяются 

возможные функции пословиц в речах и выступлениях политиков Германии, исследуется релевантность 
употребления паремиологических единиц в политическом дискурсе для достижения коммуникативных 

целей говорящего. 

Ключевые слова: политический дискурс, паремиологические единицы, политическая речь,  
политическая аферистка. 

Baranyak M. M. Functions of Paremiological Units in Speeches by German Politicians. 

The article deals with speeches and performances as a form of the political discourse in the light of the functions 
of the language. The attention focuses on communicative and manipulative aspects in speeches of modern 

German politicians. This article analyzes the peculiarities of the political discourse and its impact on the society. 
In particular, the complexity and multidimensionality of the political discourse are taken into account. The 

article dwells upon opportunities of the linguistic realization of causal relations in the political discourse by 
using paremiological units. The article identifies potential functions of proverbs in speeches of politicians, as 
well as investigates the relevance of the use of paremiological units in the political discourse to achieve the 

speaker’s communicative goals. 

Key words: political discourse, paremiological units, political speech, political aphoristics. 
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННОЇ ФРАЗИ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено розгляду іменної фрази у синхронії, а саме у ранньоновоанглійський період. 
Висвітлено типові відмінності ранньоновоанглійської іменної фрази від сучасної, проаналізовано 

порядок слів у межах іменної фрази. У розвідці окреслено звичні структурні паттерни іменної фрази. У 
дослідженні розкрито функціонування іменної фрази у ранньоновоанглійський період. Спираючись на 

новітні доробки у царині генеративної граматики, у статті проаналізовано приклади 
ранньоновоанглійсьої мови крізь призму генеративної парадигми. У статті виокремлено характерні 

риси синтаксису ранньоновоанглійської мови. 

Ключові слова: іменна фраза, паттерн, генеративна граматика, синтаксис, ядро,  
модифікатори, ад’юнкт. 

Постановка проблеми. Серед численних досліджень у царині мовознавчої науки актуальними 
залишаються питання про будову речення та його складових. Однією із найбільш популярних лінгвістичних 
теорій, у межах якої здійснюється аналіз різних синтаксичних конструкцій, є генеративна граматика.  

Метою дослідження є проаналізувати структурні особливості іменної фрази у ранньоновоанглійській 
мові. 

Актуальність дослідження обумовлена посиленим інтересом сучасних лінгвістичних та 
граматичних студій у вивченні ієрархічної будови мовного устрою та його основних компонентів у 
діахронічному та синхронічному аспектах. Однією із проблем, що знаходиться у полі зору вітчизняних і 
зарубіжних науковців, є синтаксис мови загалом.  

Виклад основного матеріалу. Ранньоновоанглійський період – це час формування національної 
мови. Важливі зміни відбулися у синтаксисі, зокрема базовою моделлю була SVO. Порядок слів у 
ранньоновоанглійській мові тяжіє до сучасного, він стає більш фіксованим. Девіації відбуваються у двох 
аспектах, по-перше, інверсія головних членів речення і, по-друге, зворотний порядок слів головного і 
залежного членів словосполучення. Більшість моделей порядку слів іменної фрази сучасної англійської 
мови були зафіксовані ще у середньоанглійський період. Використання означеного та неозначеного 
артиклів у ранньоновоанглійський період відрізняється від сучасного, але це більш стосується ідіом, аніж 
базових структур. Так, наприклад, Дж. Донн у своїх творах написав (1) a child that is embalmed to make 
mummy, де ми спостерігаємо відсутність артикля, у свою чергу, у сучасній англійській мові неозначений 
артикль a mummy буде присутній. На противагу сучасній англійській мові, у ранньоновоанглійській 
вживався означений артикль перед назвами навчальних дисциплін та хвороб [1].  

У ранньоновоанглійській мові існує тенденція до модифікації іменника одночасно вказівним та 
посесивним прикметниками. У свою чергу, сучасна англійська мова використовуватиме вказівний 
займенник у комбінації з of та посесивним займенником (demonstrative+of+possessive pronoun). 
Наприклад, Ф. Бекон писав: (2) ''…atheists will ever be talking about their opinions''. У сучасній англійській 
мові це речення матиме дещо інший вид – (3) of that opinion of theirs [1]. Успадкування від 
середньоанглійської мови можливості використання ад’єктива як модифікатора, що слідує за іменником, а 
не передує йому, продовжило свою тенденцію у ранньоновоанглійській мові, проте частота використання 
впродовж усього періоду суттєво скоротилась. Наведемо декілька прикладів з XVI ст., що все ще існували у 
ранньоновоанглійський період: (4) faith invincible, (5) God’s promises infallible, (6) a means convenient [1]. 
Проілюструємо один із прикладів, використовуючи сучасні надбання генеративної граматики.  

 
Рис. 1. Постопозиція ад’єктива в іменній фразі. 
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Центральним елементом в іменній фразі є ядро (head), що може репрезентуватися або іменником, або 
займенником. Ядро може маркувати усю іменну фразу [2]: 

(7) Thou turn’st mine eyes into my very soule. 
(8) Honor prickes me on. 
До ядра можуть приєднуватися ад’юнкти (adjuncts) – детермінанти, ад’єктиви, інші іменники, 

прийменникові фрази, підрядні речення. Однією із найтиповіших моделей порядку слів в іменній фразі є: 
детермінант, ад’єктив та іменник (determiner-adjective-noun). У ранньоновоанглійській мові, так само як 
і у сучасній, звичним порядком слів в іменній фразі є саме паттерн: D-А-N. Наприклад, (9) these sweet 
thoughts [2]. Існує низка можливих варіацій стосовно зазначеної моделі, оскільки вона може бути 
розширеною за рахунок числівників, іменників-ад’юнктів (noun-adjuncts), дієприкметників, 
прийменникових фраз. М. Поттер наголошує, що у сучасній англійській мові використання іменників у 
ролі ад’юнктів є типовим явищем, у свою чергу, у ранньоноанглійській мові домінувала конструкція, де 
ад’юнкт експлікується посесивним відмінком [3]. Наприклад, (10) our Saviour's birth. Деякі варіанти D-A-
N, що вживалися у ранньоновоанглійській мові, у сучасній мові не використовуються [4]. У базовій D-A-
N моделі ядро у сучасній англійській мові найчастіше репрезентоване іменником, а у 
ранньоновоанглійській мові його позицію міг займати особовий займенник, що, у свою чергу, мав 
детермінанта та ад’єктивного ад’юнкта. Наприклад, (11) Lady, you are the cruell’st shee aliue and to poore 
we [2]. Особовий займенник може також модифікуватися прийменниковою фразою у ролі ад’юнкта. 
Наприклад, (12) they of Rome are entred in our Counsailes [4]. У сучасній англійській мові подібну 
конструкцію не використовують, замінюючи її на (13) the people of Rome.  

В іменній фразі ранньоновоанглійської мови трапляються випадки закритої системи прислівників 
(closed-system adverbs) у ролі ад’юнкта чи навіть ядра іменної фрази. Наприклад, (14) thy heere approach 
[2]. Вживання прийменника у позиції ядра іменної фрази є менш частотною, однак іноді такі приклади 
можна знайти у працях В. Шекспіра. Наприклад, (15) Thou loosest here a better where to finde [4]. 

Порядок слів в іменній фразі ранньоновоанглійської мови варіюється, оскільки існують випадки 
впливу французької мови, де ад’єктив постмодифікує іменник, а не знаходиться у препозиції до нього 
[5]. Такі приклади характерні для стійких словосполучень та юридичних термінів у сучасній мові. 
Наприклад, (16) captain general, (17) fee simple, (18) armour defensive [2]. Іншим зразком порядку слів у 
структурі іменної фрази є ад’єктив, детермінант, іменник (A-D-N). Зазвичай, така модель експлікується у 
вокативному відмінку, релікти якого прослідковуються у працях В. Шекспіра. Наприклад, (19) my tender 
juvenal. Загалом синтаксис ранньоновоанглійської мови нагадує синтаксис сучасної, але все-таки існують 
певні особливості, що характерні для більш раннього етапу розвитку мови. Базова структура іменної 
фрази ранньоновоанглійської мови є ідентичною сучасній. Конструкції із пост-ядровими елементами та 
релятивні клаузи є більш звичними для ранньоновоанглійського періоду [6].  

У XVI-XVIII ст. структура іменної фрази стає більш фіксованою: вживання ад’єктивів як ядер 
іменних фраз є обмеженим відповідно до певних семантичних типів, пре-та постмодифікаційні елементи 
не завжди поєднані прономінальним ядром і два детермінанти (наприклад, вказівний та посесивний 
займенник) майже не поєднуються. У XVII ст. особові займенники могли модифікуватися ад’єктивами 
часто у найвищому ступені чи прийменниковою фразою [7].  

Вивчаючи іменну фразу та її структурні компоненти, варто звернути увагу на її посесивність. У 
сучасній англійській мові посесивність виражається двома шляхами [8]:  

1) генетивною (посесивною) фразою: (20) Helen’s house, (21) John’s shop; 
2) прийменниковою фразою: (22) the pen of Helen, (23) the leg of the table.  
У ранньоновоанглійській мові існувало три шляхи вираження посесивності, з яких два ще досі 

існують у сучасній англійській мові, наприклад: (24) Caesars Funerall (з генетивною фразою), (25) the 
vices of thy Mistris (з прийменниковою фразою). Третя конструкція використовує посесивний займенник 
(possessive pronoun) his, наприклад: (26) the Count his gallies (The count’s galleys) [8].  

Структуру іменної фрази у ранньоновоанглійському періоді можна представити у вигляді трьох 
основних її компонентів: pre-head, head, post-head [9]. Наведемо декілька прикладів з ''Сон літньої ночі'' 
В. Шекспіра. 

Таблиця 1. 
Структурні елементи ранньоновоанглійської іменної фрази 

 
Pre-head Head Post-head  

Gentle  Hermia – [ACT I, SCENE I] 
his lordship whose unwished yoke [ACT I, SCENE I] 
– mistress with a monster [ACT III, SCENE II] 
– lord – [ACT I, SCENE I] 
– Hermia – [ACT I, SCENE I] 
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Таким чином, з огляду на вищезазначені приклади, функціональні можливості компонентів у слотах (slots) 
є причиною варіативності іменної фрази, однак є більш фіксовані позиції, наприклад, детермінанти та 
ад’єктиви тяжіють до препозиції ядра, а прийменникові фрази та різні типи клауз – до постпозиції.  

Висновки. Ранньоновоанглійський період – це час зародження національної мови. Синтаксис 
ранньоновоанглійської мови тяжіє до сучасного з базовою моделлю порядку слів SVO. Структурні 
особливості іменної фрази в еволюційному розвитку зазнали трансформацій у межах порядку слів. 
Проаналізувавши приклади ранньоновоанглійського періоду, ми виділили одну з найтиповіших моделей 
порядку слів в іменній фразі, а саме: D-A-N. У ранньоновоанглійській мові, так само як і в сучасній, 
звичним порядком слів в іменній фразі є саме паттерн: D-А-N. Таким чином, іменна фраза як компонент 
синтаксису ранньоновоанглійської мови має свої особливості, але загалом її структурність та 
функціональність співпадає з іменною фразою сучасної англійської мови.  

Перспективи подальших досліджень. У подальших розвідках вбачаємо розглянути та 
проаналізувати структурні компоненти іменної фрази на різних етапах розвитку крізь призму новітніх 
генеративних надбань. 
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Вольницкая Д. О. Структурные особенности именной фразы в ранненовоанглийском языке. 

В статье рассмотрено развитие именной фразы в синхронии, а именно в ранненовоанглийском периоде. 
Исследование предоставляет основные модели именной фразы в анализируемом диапазоне. Автор 
статьи освящает компонентный состав именной фразы, подчёркивая её особенности примерами. 

Изыскание раскрывает синтаксические характеристики именной фразы ранненовоанглийского периода. 
Именная фраза рассматривается в векторе истории английского языка, но с элементами генеративной 

грамматики. В статье подчёркиваются базовые сходства и различия структуры именной фразы в 
ранненовоанглийском и современном английском языках. 

Ключевые слова: именная фраза, адъюнкт, паттерн, синтаксис, генеративная грамматика,  
ядро, модификаторы. 

Volnytska D. O. Noun Phrase Structural Peculiarities in the Early Modern English. 

The investigation aims at studying the noun phrase in English. The article deals with the synchronic 
development of the noun phrase (NP) namely in the Early Modern English. The research highlights main 

patterns of the NP word order. The author analyzes key elements of the NP structure giving examples of certain 
models. The investigation reveals basic features of the Early Modern English Syntax. The author illustrates 

similarities and differences in NP structure of the Early Modern and Present Day English. The research 
emphasizes on the existence of various models that are no longer present in Present Day English (PDE). The 

article analyzes the positions of different parts of speech as the components of NP. The research is based on W. 
Shakespeare’s syntax and grammar. Some examples of the analyzed sentences are interpreted according to the 

to-date generative theory – the X-bar theory. 

Key words: noun phrase, generative grammar, pattern, syntax, adjunct, head, modifiers. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ДОПУСТОВОЮ 
СЕМАНТИКОЮ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

У статті досліджено синтаксичні особливості підрядних речень з допустовою семантикою. З’ясовано, 
що успішному виконанню комунікативної функції сприяють семантико-синтаксичні відношення. 

Зазначено, що функціонально-семантичне поле допустовості в сучасній німецькій представляє складну 
єдність, але в ранньонововерхньонімецькій мові дана категорія починає розвиватись і засоби вираження 

є досить обмеженими. Описано лінійну структуру підрядних речень з допустовою семантикою, 
досліджено особливості рамкової структури та порядку слів в реченні, охарактеризовано місце 

складеного присудка в реченні. 

Ключові слова: особливості синтаксичної структури, допустова семантика, ранньоноверхньонімецький 
період, концесивні сполучники.  

Постановка проблеми. Для того, щоб мова могла виконувати комунікативну функцію, вона повинна 
найбільш точно передавати інформацію або зміст висловлювань. Засобом передачі цієї інформації 
слугують семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами: кондиціональні, 
каузальні, концесивні, темпоральні та інші. Згідно з типологічними дослідженнями кожна з відомих 
науці мов має у своєму розпорядженні засоби, за допомогою яких можна реалізувати категорію 
концесивності. Дані конструкції привертають все більше увагу дослідників тому, що мають багату 
палітру відтінків, що знаходять своє вираження у значній кількості специфічних синтаксичних 
конструкцій, які служать для передачі допустових відношень, та утворюють третю по величині групу 
підрядних синтаксичних структур. Допустова семантика виявляє багатозначність та протиставленість 
процесів сприйняття світу людиною, виявляє важливі зв’язки та відношення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цій темі присвячені дисертаційні праці А. Г. Кващука і 
Н. О. Ковальової, Т. Г. Печонкіної, І. Є. Намакштанської, В. Д. Цілінскі, Р. Кьоніга. Складний характер 
концесивних відношень привертав увагу дослідників різних мов (О. Москальської, В. Адмоні, 
В. Жирмунського, З. Гетьман, Р. Гречишникова, Н. Донець, Л. Жукова, Н. Кухаревич та ін.). Аналіз 
деяких класифікаційних ознак концесивних утворень на німецькомовному матеріалі знаходимо в працях 
П. Поленца, Г. Пауля, О. Есперсена. 

Однак, належного опрацювання синтаксичної структури концесивних речень з урахуванням 
взаємозв’язку його лексико-граматичної, семантико-синтаксичної та логічної структури на прикладі 
текстів ранньонововерхньонімецької мови на сьогодні немає. Це засвідчує актуальність нашого 
дослідження як для теоретичної, так і для прикладної лінгвістики.  

Об’єктом статті стали підрядні речення, які вводяться концесивними сполучниками ob wol, ob schon, 
ob gleich. 

Метою даної статті є розкриття структурних особливостей концесивних підрядних речень в 
ранньонововерхньонімецькій мові.  

Викладення основного матеріалу. Латинське слово "concessivus" означає "поступливий", з чого 
слідує, що концесивні підрядні речення вказують на обмеження, поступки, контраргументи до думки 
головного речення. Функціонально-семантичне поле допустовості в сучасній німецькій представляє 
складну єдність. З одного боку, це семантико-синтаксична категорія, яка є мовною інтерпретацією 
розумового концепту, що фіксує порушення причинно-наслідкового зв’язку подій, ознак реальної 
дійсності. З іншого боку, – система різнорівневих засобів, які взаємодіють між собою при вираженні 
допустових відношень[1: 156]. Ці пропозиціональні відносини можуть бути закодовані за допомогою 
прислівників та прийменників. Концесивні сполучники є переважно "непарними" та мають низку 
особливостей. Монофункціональні концесивні сполучники наявні не у всіх мовах світу. Якщо ж якась 
мова має клас власне концесивних сполучників, то він є досить об’ємним [2: 92]. 

Ранньонововерхньонімецький період – це період становлення та розвитку категорії концесивності. 
Засоби вираження даної категорії є обмеженими. Найчастіше спостерігається вживання сполучника ob з 
підсилювальними частками wol, gleich, schon. У ранньонововерхньонімецький період сполучник ob (у 
значенні "wenn, da") та підсилюючі частки wohl (рнвн. wol), gleich (рнвн. glych), schon вживались 
відокремлено, не завжди мали концесивне значення, частіше відповідали сучасним im Gegenteil, vielmehr 
чи sondern. Спочатку сполучник ob вводив підрядні речення умови та поступки, а власне адвербіальні 
компоненти з концесивним значенням починають вживатись лише в середині 
ранньонововерхньонімецького періоду. Вже в ХVI ст. поряд з ob wol вживається сполучник ob wol(n). 
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Лише в ХVIІ ст. вперше в пам’ятках писемності сполучник ob та підсилювальні частки починають 
писатись разом (obwohl, obschon, obgleich) [3: 371]. 

Типовим та найбільш вживаним є використання в ранньонововерхньонімецький період концесивних 
сполучників як суб’юнкторів, рідшим є їх вживання в ролі кон’юнкторів. Речення, які вводяться 
суб’юнктором, можуть займати ініціальну, медіальну та фінальну позицію.  

(1) [Ferner hat es all hier auch eine Erbare Gesellschafft der Meistersinger/ welche] [obwol vor  
mehr als hundert Jahren vnderschiedliche Comœdien gehalten worden] [doch erst im Jahr Christi 
 1600. vnd also vor 60.Jahren einen rechten Anfang genommen/ vnd bißher continuiret worden].  
(2)[Vnd obwol diese 

 

 

der keinen Uberfluß an Mineralien mit sich 
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І. В. Залізнюк. Структурно-семантичні особливості підрядних речень з допустовою семантикою в 
ранньонововерхньонімецькій мові 

німецький синтаксис. Але даний порядок слів не є усталеним, а існує поруч з іншими порядками слів в 
підрядному реченні, наприклад, SVO, OVS, та VSO. Всі позиційні моделі є граматично правильними. В 
давньо- та середньоверхньонімецький період німецька мова була синтетичною і мала вільний порядок слів, 
який не мав ніякого значення. Лише в XIV ст. рамкова конструкція переходить з розмовної мови в письмову 
та стає мовною нормою, обумовлюючи, таким чином, лінійну структуру німецьких підрядних речень.  

Складним є аналіз підрядних речень зі складеним присудком. У таких речення допоміжне дієслово 
може знаходитись як в препозиції до нефінітного дієслова, так і постпозиції, оскільки нефінітна форма 
знаходилась в аргументній позиції до фінітної форми дієслова.  

(4) Vnd ob gleich solche lieb nicht volkommen ist/ vnnd das fleisch zu eygner lieb jmmerdar vns zeuhet/ 
 so istdoch solcher mangel von Christo erstattet/ vnd hat Gott an demvnuolkommenen 

gehorsam ein gefallen/ vmb des glaubens willen/ an seinen Son Jesum Christum. 
(5) 
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Зализнюк И. В. Структурно-семантические особенности подчиненных предложений с 
уступительной семантикой в ранненововерхненемецком языке. 

В статье исследованы синтаксические особенности подчиненных предложений с уступительной 
семантикой. Выяснено, что успешному исполнению коммуникативной функции способствуют 

семантико-синтаксические отношения. Обосновано, что функционально-семантическое поле уступки в 
современном немецком языке представляет сложное единство, но в ранненововерхненемецком языке 

эта категория только начинает развиваться и средства выражения достаточно ограничены. В 
статье также описана линейная структура подчиненных предложений с уступительной семантикой, 

исследованы особенности рамочной структуры и порядка слов в предложении. 

Ключевые слова: особенности синтаксической структуры, уступительная семантика, 
ранненововерхненемецкий период, концесивные союзы. 

Zalizniuk I. V. Structure and Semantic Peculiarities of the Subordinate Sentences with the Concessive 
Semantics in Early New High German. 

The article focuses upon syntactic peculiarities of subordinate sentences with the concessive semantics. Semantic 
and syntactic relations are proved to contribute to the success of the communicative function fulfillment. The 

functional and semantic fields of the concession in the modern German is considered to be a complex unity, but 
in Early New High German this category is still in the process of development and the means of its expression 
are rather limited. The linear structure of the subordinate sentences with the concessive semantics has been 

described, peculiarities of the frame structure and the word order in the sentences are analyzed, the position of 
the compound predicate in the sentence has been characterized. 

Key words: syntactic structure peculiarities, concessive semantics, early new high German,  
concessive conjunctions. 
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КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЗАПИТУ ІНФОРМАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРВ’Ю 

У статті проаналізовано суть поняття "комунікативна стратегія", визначено її характерні 
властивості, окреслено лінгвістичні та екстралінгвістичні передумови виникнення стратегій. 

Обґрунтовано кореляцію понять "комунікативна стратегія", "комунікативна тактика", 
"комунікативний хід", окреслено фактори, що опосередковують виникнення стратегії – мотив та 
інтенція. Здійснено спробу виділити стратегії, властиві жанру англомовного інтерв’ю, проведено 
дослідження тактик реалізації комунікативної стратегії запиту інформації як однієї із головних 

стратегій жанру інтерв’ю. Серед тактичного потенціалу стратегії отримання інформації 
вирізняються наступні: тактики прямого, непрямого, другорядного, провокативного запитання; 

тактики підказки, коментування авторитетної думки, пом’якшення запитання, уточнення, верифікації 
та компліменту адресату. 

Ключові слова: комунікативна взаємодія, комунікативна тактика, комунікативний хід, мотив, 
інтенція, верифікація, комплімент. 

Постановка проблеми. В умовах сучасного суспільства з його тяжінням до антропоцентризму все 
більшої ваги набуває інтелектуальна лабільність мовної особистості, що допомагає їй адаптуватися до 
умов життя, що швидко змінюються. Гнучкість у плануванні та застосуванні власної стратегічної 
програми дій є головною передумовою у досягненні успіху індивідом та отриманні ним необхідної 
інформації. Саме тому аналіз стратегій, що застосовуються мовцем у процесі комунікації, та способи їх 
реалізації становлять актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінгвістичні розвідки останніх років демонструють 
значну зацікавленість когорти мовознавців питаннями тактико-стратегічного потенціалу мовлення. 
Однак проведені дослідження стосуються, головним чином, теоретичних аспектів поняття 
"комунікативної стратегії" (Сорокіна 2009), дослідження комунікативних стратегій і тактик російського 
мовлення (Іссерс 2008), жанру політичного інтерв’ю (Серажим 2004), аксіологічних стратегій ток-шоу 
(Крижановська 2009), комунікативних стратегій і тактик німецького мовознавчого дискурсу (Галицька 
2009), дискурсивних стратегій кооперативної та конфліктної взаємодії в інтерв’ю (Красноперова 2005) 
тощо. Однак, питання реалізації комунікативної стратегії запиту інформації в англомовному інтерв’ю не 
отримало належного висвітлення. 

Метою дослідження є аналіз реалізації комунікативної стратегії запиту інформації в англомовному 
інтерв’ю. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: розкрити суть поняття 
"комунікативна стратегія"; проаналізувати кореляцію понять "комунікативна стратегія", "комунікативна 
тактика", "комунікативний хід"; дослідити передумови виникнення комунікативних стратегій; 
виокремити тактики реалізації комунікативної стратегії запиту інформації англомовного інтерв’ю. 

Матеріалом дослідження є тексти  інтерв’ю англомовних газет The New York Times, Arizona Daily 
Star, The Guardian, The Sun, The Observer, The Financial Times, The Independent та фрагменти 
відеоінтерв’ю шоу з Ларі Кінгом CNN LARRY KING LIVE за 2010-2014 роки. 

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Діалогічність як одна з характерних ознак інтерв’ю передбачає взаємодію комунікантів, що 
може здійснюватися на вербальному та невербальному рівнях. Аналіз комунікативної взаємодії 
співрозмовників переконливо підтверджує існування та реалізацію ними певної стратегічної програми, 
що підпорядковується загальній меті здійснення комунікації.  

Можна виокремити наступні визначення комунікативної (мовленнєвої, дискурсивної) стратегії: 
"спосіб прогнозування ходу комунікації, що розрахований на досягнення комунікативно-прагматичної 
цілі мовця" [1: 18]; "сукупність заздалегідь запланованих мовцем теоретичних ходів, що реалізуються в 
комунікативному акті й спрямовані на досягнення комунікативної цілі" [2: 17]; "вибір комунікативних 
намірів, розподіл квантів інформації за комунікативними складниками і вибір порядку поєднання 
комунікативних складників у реченні" [3: 38]. 

Ван Дейк обстоює думку, що стратегія – "характеристика когнітивного плану спілкування, яка 
контролює оптимальне вирішення системи завдань гнучким і локально керованим способом за умов 
недостатності інформації про відповідні (подальші) дії інших учасників комунікації або про локальні 
контекстуальні обмеження власних подальших дій" [4: 274]. Дане визначення дає можливість 
простежити характерні властивості стратегій: гнучкість у коректуванні подальших комунікативних ходів 
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як окремих кроків, етапів досягнення стратегії, підпорядкування засобів реалізації стратегій загальному 
комунікативному наміру, свободу мовця у виборі домінуючої стратегії. 

У даному дослідженні ми послуговуємося точкою зору О. С. Іссерс, яка вважає, що під 
комунікативною стратегією варто розуміти комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення 
комунікативної цілі. О. С. Іссерс наголошує на певних передумовах виникнення стратегій і групує їх 
наступним чином: 

1) комунікативні передумови, серед яких особливої уваги заслуговують: а) варіативність (корекція) 
мовленнєвої поведінки, що проявляється в застосуванні різних комунікативних ходів; б) недотримання 
мовцями принципу кооперації Грайса, що проявляється у намаганні мовців нав’язати свою думку, 
переслідуючи власні інтереси; 

2) когнітивні передумови, що передбачають здійснення впливу на адресата, у ході якого відбувається 
зміна когнітивної моделі світу останнього; 

3) лінгвістичні передумови, що пов’язані з необхідністю ретельного відбору мовних засобів усіх 
рівнів з метою досягнення поставлених завдань; 

4) соціальні та психологічні передумови, що проявляються у дотриманні певних соціальних 
конвенцій та врахуванні психологічних особливостей особистості, наслідком чого може стати 
використання непрямих мовленнєвих актів у якості мовленнєвих стратегій і тактик; 

5) риторичні передумови, що покликані оптимізувати процес спілкування з метою вирішення 
проблеми ефективності комунікації; 

6) естетичні передумови, що полягають в отриманні естетичної насолоди від володіння технікою 
непрямої комунікації, яка передбачає закладення адресантом і декодування адресатом імпліцитних 
смислів [5: 51-54]. 

Отже будь-яка стратегія передбачає ретельне планування впливу на адресата та прогнозування його 
наслідків з метою подальшої корекції власних дій. 

На думку Т. Є. Янко вибір комунікативної стратегії передбачає врахування наступних факторів: 
• висунення глобальної мовленнєвої інтенції; 
• відбір тих компонентів семантики речення та екстралінгвістичної конситуації, що відповідають 

модифікуючим комунікативним значенням; 
• визначення тема-рематичного навантаження; 
• співвіднесення квантів інформації про ситуацію із ментальними станами мовців та фактором емпатії; 
• встановлення порядку викладу тема-рематичних складників; 
• налаштування комунікативної структури речення на певний комунікативний режим, стиль та жанр 

[3: 38]. 
Зазначені фактори переконливо доводять, що комунікативна інтенція відіграє домінуючу роль у 

виборі стратегії, однак остання опосередковується також екстралінгвальними чинниками.  
Поняття "комунікативна стратегія" тісно взаємопов’язане з поняттями "тактика" і "комунікативний хід".  
Зазначеним поняттям притаманна певна ієрархічність: комунікативна стратегія мислиться як одиниця 

більш глобального рівня, своєрідний план дії мовця, що реалізується за допомогою тактик, що 
виступають у якості локальних дій; комунікативні ходи постають одиницями найнижчого рівня, 
своєрідними засобами реалізації плану, "маніфестацією комунікативних тактик" [6: 74]. 

Комунікативна взаємодія мовців базується, передусім, на мовленнєвому обміні комунікативними 
ходами симетричного чи асиметричного характеру. Про симетричність мовленнєвого обміну можна 
говорити у випадку, якщо ініціюючий та реагуючий комунікативні ходи співпадають за формою 
вираження (привітання-привітання, запитання-контрзапитання), в протилежному випадку маємо справу з 
асиметричним мовленнєвим обміном (питання-відповідь). Комунікативний хід може виражатися 
паралінгвістичними (невербальними) засобами, що становить його головну відмінність від мовленнєвого 
акту. Ще одна відмінність полягає у можливості комунікативного акту бути вираженим декількома 
мовленнєвими актами різної функціональної спрямованості. Услід за Штирьовою обстоюємо думку, що 
"комунікативний хід є вербальною або невербальною дією одного з учасників, мінімальним значущим 
елементом, що розвиває взаємодію, просуває спілкування з метою досягнення загальної комунікативної 
мети" [7: 46-48]. Як діалогічна єдність запитань і відповідей, англомовне інтерв’ю тяжіє до переважання 
асиметричного мовленнєвого обміну, симетричні комунікативні ходи є властивими етапам ініціації та 
завершення розмови, під час яких відбувається обмін етикетними формулами вітання або прощання.  

Визначальною характеристикою будь-якої мовленнєвої діяльності є її вмотивованість. Мотив є 
неусвідомленим бажанням [5: 103], що керує поведінкою людини і опосередковує інтенцію, тобто 
"осмислений намір мовця" [8: 605]. Мовленнєва дія перетворюється на стратегію, коли в ній закладений 
інтерпретаційний смисл [5: 103], що найповніше реалізується в рамках інтеракції комунікантів, яка 
обумовлена соціальними нормами  спілкування. Таким чином, стратегія стає "частиною соціальної 
компетенції мовців" [7: 50]. Осмислений характер інтенції сприяє оформленню останньої у вербальну 
форму, що уможливлює побудову стратегічного плану дії мовця. Однак кожен із мовців, вступаючи у 
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комунікативну взаємодію, керується власними цілями, що зазнають принаймні часткового переосмислення 
у ході розгортання комунікативної ситуації мовлення. Таке пристосування або й зміна цілей комунікантів 
яскраво ілюструються в ході усного інтерв’ю, в той час як його друковані та електронні аналоги подають 
інформацію, пропущену крізь призму свідомості та стратегічну програму інтерпретації автора. Є. В. Клюєв 
припускає, що реалізація тактико-стратегічного потенціалу озброює мовця комунікативним досвідом, що 
може бути використаний ним у ході подальшого планування діяльності [2: 19].  

Дискусійним та невирішеним залишається питання класифікації комунікативних стратегій. 
О. С. Іссерс запропонувала поділити усі стратегії на головні (семантичні, когнітивні) та допоміжні. 
Основними визнаються стратегії, завдяки яким вплив на адресата та його систему цінностей є найбільш 
значущим. Допоміжні стратегії спрямовані на підтримання ефективного діалогу, забезпечення 
оптимального впливу на співрозмовника. Серед допоміжних стратегій розрізняють прагматичні 
(комунікативно-ситуаційні), до яких зараховують стратегії, пов’язані з учасниками комунікативного 
процесу (стратегії самопрезентації, статусні та рольові стратегії); діалогічні, що опосередковані 
бажанням здійснення контролю над ситуацією та риторичні, що пов’язані із застосуванням прийомів 
ораторського мистецтва [5: 106-109]. 

Аналізуючи форми діалогічної взаємодії у форматі теледискусії, ток-шоу та інтерв’ю, 
Вернер Кальмайєр виділяє особливу групу стратегій індивідуальної поведінки – своєрідну 
конформістську поведінку індивіда, який демонстративно слідує встановленим нормам, водночас 
іронізуючи над їх справжньою сутністю [8: 606].  

Типи стратегій прийнято виділяти на основі типів комунікативної взаємодії, серед яких розрізняють: 
• комунікативну кооперацію (співробітництво), що базується на узгодженості дій, 

"комунікативному пристосуванні" стратегічних програм співрозмовників; 
• комунікативний конфлікт (когнітивний дисонанс), що має місце при асиметричності, дисбалансі 

стратегічних програм комунікантів; 
• комунікативне суперництво, що проявляється в намаганні продемонструвати власну перевагу і 

може перерости в комунікативний конфлікт.  
Залежно від мети спілкування О. О. Селіванова поділяє усі стратегії на кооперативні, конфліктогенні 

та маніпулятивні [9: 603-608]. Реінтерпретувавши дану класифікацію, К. Серажим пропонує власну 
таксономію інтерв’ю за типом комунікативної стратегії: 1) діалог – з’ясування, пояснення; 2) діалог – 
суперечка, дискусія; 3) діалог – унісон [10: 48]. 

Зі свого боку вважаємо доцільним у проведенні таксономії комунікативних стратегій послуговуватися 
критерієм належності аналізованого фрагменту мовленнєвої взаємодії до певного типу дискурсу. В 
інтерв’ю інтеракція відбувається в рамках інституційного дискурсу, учасники якого вступають в 
адресантно-адресатні відносини ІНТЕРВ’ЮЕР (ведучий) – ІНТЕРВ’ЮЙОВАНИЙ (респондент, експерт з 
досліджуваного питання). Зважаючи на належність інтерв’ю до групи інформаційно-аналітичних жанрів, 
вважаємо, що метою такої взаємодії є, насамперед, заповнення інформаційної лакуни та репрезентація 
особистості адресата. Саме тому основними в даному жанрі визнаємо стратегії запиту і отримання 
інформації (у термінах Г. Г. Почепцова) та репрезентаційну стратегії.  

До стратегії запиту інформації вдається інтерв’юер, мета якого поповнити власну матрицю знань про 
респондента чи ліквідувати прогалини знань аудиторії. Найчастіше така стратегія має характер 
комунікативного співробітництва, атмосфера якого налаштовує на подальше ведення діалогу. Серед 
тактик даної стратегії вважаємо доцільним виділити наступні: 

– тактика прямого запитання: Are you a Republican? What sort of childhood did the two of you have in 
Rye, N.Y.? [11]; 

– тактика прихованого (непрямого) запитання: Marlon Brando told me that one of the problems is when 
you get very well known is they [people]are observing you [12]; 

– тактика провокативного запитання: Do you still perform shirtless? Were you nervous about turning 
50? [13]; 

– тактика другорядного (несуттєвого) запитання, що має на меті створити довірливу атмосферу 
невимушеності та/чи закласти підґрунтя для переходу до більш неприємних для співрозмовника тем: 
Why are you wearing a cowboy hat in this photograph? You’re a bit of a myth builder yourself [11]; 

– тактика компліменту адресату: As a filmmaker whose documentaries include "Why We Fight" and "The 
Trials of Henry Kissinger", you are known for being evenhanded, which makes you something of an anomaly. 
Who ever imagined that editorial neutrality would one day be seen as a challenge to the status quo? [11]; 

– тактика верифікації, метою якої найчастіше є підтвердження уже відомої адресанту інформації з 
подальшим розлогим коментарем респондента стосовно прихованих деталей: Is it true that you're reuniting 
with the original Dio members? [13]; 

– тактика уточнення, що найчастіше виражається питанням-"підхопленням" інформації, 
презентованої адресатом: 1) DEPP: No. I'm just not very good at it, you know. Never have been very good at 
it. KING: Why not? 2) KING: They wanted to fire you from "Pirates"? DEPP: Yes. KING: Because?[12]; 
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– тактика отримання інформації, розкриття поглядів адресата шляхом коментування ним 1) своєї 
власної думки: Q: In a recent issue of the Buddhist magazine Tricycle, the actor Spalding Gray asked you about 
your dreams, and you said you sometimes dreamt of women fighting  [13]; 2) або авторитетної думки: Critics 
say that by creating a billion-dollar foundation devoted to deficit reduction, you’re getting a tax break, thereby 
increasing the deficit. Wouldn’t the country be better off if you just paid full taxes on that money? [14]; 

– тактика пом’якшення запитання, що має на меті зняття напруги з адресата при наданні ним 
відповіді: Q: Do you ever experience rages? Even Jesus had rages [15]; 

– тактика підказки, що передбачає розгортання розмови у потрібному для інтерв’юера руслі чи націлена 
на демонстрацію інтерв’юером підтримки життєвих поглядів та цінностей адресата:  Your new documentary, 
"Reagan", which makes its premiere on HBO on Feb. 7 in honor of the president’s 100th birthday, includes some 
wonderful footage of Reagan as a small-town lifeguard, a handsome figure in his swimming trunks who happened to 
be severely nearsighted. Did you intend that as some kind of metaphor? – That’s exactly right [11]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. А. Станкевич-Шевченко зауважує, що 
стратегічного звучання можуть набувати не лише репліки комунікантів. Так, у газетному інтерв’ю 
реалізація стратегії репрезентації, що виконує атрактивну функцію, може досягатися засобами 
структурно-композиційної будови [16: 134-136]. Дослідження зазначених засобів, їх графіко-
стилістичної організації та оцінного потенціалу і становитиме перспективу подальших досліджень. 
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Кузьменко Е. Ю. Коммуникативная стратегия запроса информации в англоязычном интервью. 

В статье анализируется понятие "коммуникативная стратегия", определяются её характерные черты 
и предпосылки возникновения. Проводится корреляция понятий "стратегия", "тактика", "ход", 

называются факторы, опосредующие возникновение стратегии – мотив и интенция. Одной из главных 
коммуникативных стратегий жанра англоязычного интервью называется стратегия запроса 

информации, реализуемая в тактиках прямого, непрямого, второстепенного, провокативного вопросов, 
тактиках подсказки, комментирования авторитетного мнения, смягчения вопроса, уточнения, 

верификации и комплимента адресату. 

Ключевые слова: коммуникативное взаимодействие, коммуникативная тактика, коммуникативный 
ход, мотив, интенция, верификация, комплимент. 

Kuz’menko E. Yu. Communicative Strategy of Asking for Information in the English Interview. 

The concept of "communicative strategy" is analyzed, its peculiarities and conditions of genesis are described. 
The correlation of concepts "strategy", "tactics", "conversational turn" is made, motive and intention are treated 
as mediating factors of the communicative strategy. The strategy of asking for information is defined to be one of 

the most important communicative strategies of the English interview. It is actualized in the tactics of direct, 
indirect, non-essential, provocative questions, tactics of prompting, authoritative opinion commenting, question 

liberalization, specification, verification and compliment to the addressee. 

Key words: communicative interaction, communicative tactics, conversational turn, motive, intention, 
verification, compliment. 
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ПРОБЛЕМА СТИЛЬОВОГО РОЗШАРУВАННЯ СУБСТАНДАРТНИХ ОДИНИЦЬ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Статтю присвячено проблемі визначення словникових стильових позначок англійської мови та питанню 
диференціації ненормативних одиниць англійської мови відповідно до визначених позначок. У статті 
проаналізовано та розмежовано поняття ''непристойний'', ''нецензурний'', ''вульгарний''. Висвітлено 

поняття мовного табу та розглянуто тематичний розподіл мовних одиниць-табу. Виокремлено 
оцінний, експресивний та образний компоненти як складові конотації ненормативних одиниць. 

Проілюстровано стильове зниження норм публіцистичного дискурсу. Головну увагу зосереджено на 
авторській точці зору щодо диференціації субстандартних лексичних та фразеологічних одиниць у 

стильовому реєстрі. 

Ключові слова: часова, дискурсивна, стильова позначка, непристойні, нецензурні, вульгарні одиниці, 
табу, експресивність, оцінність, конотативність. 

У тлумачному словнику, який виконує і функцію енциклопедичного словника, оскільки тлумачення 
значень, передусім, реалізує денотативний або сигніфікативний зміст одиниці, мовна інформація 
міститься в ілюстраціях, тобто мовних вживаннях в безпосередньому, експліцитному представленні, а 
також у словникових позначках [1]. Граматичні та стильові позначки характеризують одиницю з різних 
сторін. Граматичні позначки визначають особливості форми слова, або словоформу, що зумовлено його 
словозмінами або їх відсутністю, а стильові позначки вказують на специфіку функціонування слова чи 
фразеологізму в мові та мовленні [2]. 

Крім стильових позначок (книжне, офіційне, розмовне тощо), які визначають приналежність до 
певного функціонального стилю, найбільш поширеними є позначки, що характеризують експресивно-
оцінний змістовний компонент, який відображає емоційне забарвлення одиниць [1]. Особливе місце 
посідає пейоративна оцінка ненормативних одиниць, представлена численними позначками, як, 
наприклад, неввічливе, непристойне, вульгарне тощо. Мета статті полягає в диференціації 
субстандартних одиниць англійської мови за стильовими позначками. Для вирішення поставленої мети 
вирішуються наступні завдання: 1) виокремити типи стильових позначок за англомовними словниками; 
2) розмежувати поняття ''непристойний'', ''нецензурний'', ''вульгарний'', ''табу''; 3) проаналізувати складові 
конотації ненормативних одиниць; 4) тематично класифікувати табу. 

Актуальність дослідження полягає у диференціації англійських субстандарних одиниць за 
словниковими позначками, оскільки це питання досі залишається відкритим. Також нечітко вирішеною є 
проблема словникового стильового маркування та актуальної дискурсивної реалізації ненормативних 
одиниць. 

Стильову диференціацію субстандартних одиниць пропонується маркувати на основі трьох типів 
словникових позначок: часових, дискурсивних та власне стильових [3]. 

Часова позначка "застаріле" (іноді "архаїзм" ("old-fashioned" або "obsolete" у термінології англомовних 
лінгвістів) або її значуща відсутність надає можливість розмежовувати застарілі субстандартні одиниці, що 
обмежуються частотністю вживання та визначаються кількісним шляхом, і ненормативні одиниці притаманні 
сучасному мовленню [4: 165]. Так до застарілих субстандартних одиниць можна віднести наступні: Drat!, 
Blow!, Blast! (лайно! чорт забирай! (вигуки), bed-swerver (невірна дружина), bit of snug (статевий акт), bottle-
ass/high pooped (товстозадий), coffee-house (туалет), hermit (чоловічий статевий орган), holer (бабій), holing 
(той, хто веде розпусний спосіб життя), nauch-joint (публічний дім), on the scuttle (про чоловіка, який напився 
та шукає повію), sewed-up (вагітна), shake (повія), sirreverence (фекалії), sling one’s jelly (мастурбувати), whim-
wham (жіночі статеві органи), joy boy (гомосексуаліст) тощо. 

Дискурсивні позначки характеризують субстандарт з точки зору специфічних особливостей номінації 
у конкретній підмові, тобто визначають сфери їх використання, а не власне стильового регістру [3]. 

В межах дискурсивних ознак ненормативних одиниць можна виокремити родові позначки за 
варіантами англійської мови, наприклад:  

• "американський": spring a fast one (розповідати непристойний жарт), tap a keg (мочитися), fucky-
fucky sauce (сперма), hammocks (великі жіночі груди), sack rat (ледар); 

• "британський": sparrow fart (незначна людина), carving knife (дружина), mazawatee (божевільний), 
salad dodger (людина з надмірною вагою), Johnny bag (презерватив); 

• "австралійський": fair cow (дратуюча людина), fuck knuckle (придурок), grunter (повія), hawk one’s 
fork (бути повією), horse’s hoof (гомосексуаліст), hurl (тошнити), kill a snake (мочитися); 
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• "шотландський": supple both ends of it (бути розпусним), fud (жіночий статевий орган), away the trip 
(вагітна), away to fuck (прохання піти геть); 

• "новозеландський": michael (жіночий статевий орган), scody (прекрасний); 
• "канадський": mean as black cat shit (used for expressing a high degree of stinginess); reeve (зраджувати 

коханій/коханому), rat caper (незначний злочин). 
Нерідко можна спостерігати відсутність зазначених позначок, що вказує на загальновживаність 

одиниць всіх варіантів. В межах дискурсивних позначок виокремлюємо видові позначки, до яких 
належать жаргонізми та їх дрібніший розподіл залежно від напрямків класифікації, наприклад:  

• "медичний": loosener (проносне), micturate (мочитися), rear-admiral (проктолог); 
• "молодіжний": ass hammer (мотоцикл); 
• "дитячий": make pee-pee/piddle (мочитися), make poops (випускати гази з кишечника), nippy (чоловічий 

статевий орган); 
• "афро-американський": battyman (гомосексуаліст), biffer (негарна розпусна жінка), plumber (розпусний 

чоловік), poop-butt (ледацюга); 
• "студентський": bird-dog (спроба відбити чиюсь дівчину), bitch off (дратувати), bit of homework (дівчина 

як сексуальний об’єкт), mash somebody (зваблювати), pee-head (другокурсник); 
• "гомосексуалістів": blade (гомосексуаліст), jungle meat (статевий орган чорношкірого чоловіка), lace 

curtain (крайня плоть), mason (активна лесбіянка) тощо; 
• "військовий": ass-polishing (штабна робота), bending drill (випорожнення на відкритому повітрі), bitch 

box (гучномовець), bit of black velvet (мати статеві відносини з темношкірою жінкою); 
• "морський": jump off the dock (про чоловіка) одружитися), poor as piss (дуже поганої якості), Roundhead 

(кастрований чоловік), soap and flannel (хліб з маслом); 
• "кримінальний" (або "арго"): bit of mess (коханець повії), ladybird (коханка), mat (дівчина), monster 

(педофіл), nonce (злочинець, який отримав термін за педофілію), pin artist (лікар, який займається 
нелегальними абортами). 

Всі ненормативні одиниці характеризуються образністю та експресивністю, остання є тією 
функціональною рисою та категоріальною ознакою, яка об’єднує одиниці у клас субстандарту. Джерелом 
експресивності є образність, яка також породжує емоційно-оцінний потенціал досліджуваних одиниць. 
Відповідно, між образністю та експресивністю існує причинно-наслідковий зв'язок. Експресивність, у свою 
чергу, визначається конотативним навантаженням семантики субстандарних одиниць [5: 58].  

Категорія конотативності передбачає наявність у лексичному значенні національного забарвлення та 
додаткової інформації про соціокультурні особливості мовної спільноти. При цьому конотація тісно 
пов'язана з прагматикою як ставленням мовців до засобів позначення світу, а точніше з вибором цих 
засобів з метою створення певного комунікативного ефекту [6: 7]. Важливу роль відіграє і стильове 
забарвлення значення мовних одиниць, що вказує на його змістовий ефект. У рамках категорії 
конотативності виражається емотивне ставлення суб’єкта мовлення до позначуваного. Це ставлення може 
включати в себе емотивно-оцінну модальність, стильову маркованість та власне експресивне забарвлення 
[6: 17]. Отже, конотатівність можна визначити як наявність в одиницях конотації як складного комплексу 
експресивного аспекту (за шкалою багато / мало), емотивного (позитивних / негативних з усією гамою їх 
конкретних значень), аксіологічного (за шкалою добре / погано) та інших [7: 134]. 

Немало важливим аспектом конотації субстандартних одиниць є оціннний компонент, так як 
найчастіше ми говоримо про позитивну (схвалення) або негативну (несхвалення) конотацію. Оцінний 
компонент, тобто наявність так званої виборчої зацікавленості, яка полягає в переважному виділенні 
одних об'єктів (або одних властивостей, ознак, якостей предметів) порівняно з іншими, грає велику роль 
в процесі номінації [8]. 

Субстандартні оцінні одиниці використовуються досить часто для опису суспільного життя та 
політичних подій, оскільки містять образність, оцінку та експресивність. Наприклад, одиниця coon є 
нейтральною та означає єнот, але її вторинна номінація перетворює одиницю на ненормативну і 
маркується у словниках позначкою табу. З наступного прикладу: Sunderland magistrates court heard that 
he followed it up with another which said: "With the number of darkies in your fucking team, you should be 
called the Coon Army" (the Guardian, Feb 2012) конотація є очевидною (табу афро-американець). Варто 
зазначити, що іноді тільки контекст визначає конотацію певної одиниці. 

Оскільки субстандартні одиниці по своїй суті є експресивними та образними, тому оцінну складову 
даних одиниць варто розглядати в комплексі з попередніми. Наприклад, експресивність слова nut-house (a 
home or hospital for people with mental illnesses) реалізується за рахунок образності одиниці nut, що вступає в 
синонімічний зв'язок з weird, crazy, insane. Стильова та образна конотація (в даному прикладі nut "a person 
who behaves in a very silly, stupid, or strange way and an offensive term for a person who is mentally ill") 
з’єднується з емоційно-оцінною (несхвальною). Проілюструємо дану одиницю прикладом: "If someone had 
come up to me after Tiger won the Masters in 2005 that he would got at least eight years before winning another 
green jacket I would have put the guy in a nut-house" Butch Harmon said (The Telegraph, Apr 2013). 
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Серед власне стильових позначок, що використовуються для стильової диференціації англійських 
ненормативних одиниць, в словниках існують наступні: знижене "low"; не ввічливе "not polite"; обсценне 
"obscene"; вульгарне "vulgar"; табу "taboo". 

Проте, оскільки всі субстандартні одиниці виходять за межі нормативного, то відповідно такі одиниці 
належать до розмовного мовлення, а отже позначка знижене ''low'' є недоречною і надлишковою у межах 
корпусу субстандарту: ''маркується лише те, що відрізняється за стильовими характеристиками від більшості 
стилістично нейтральних лексем'' [3]. Нерідко позначка ''vulgar'' об’єднує позначки "not polite" та "obscene". 

Особлива складність визначення поняття обсценності полягає у тому, що це поняття, по-перше, 
змінюється з часом, а по-друге, носить національно-специфічний характер. Англійські оbscenity або 
obscene words походять від латинського оbscoenus, тобто "бридке, огидне", в переносному сенсі 
тлумачиться як "брудний, мерзенний, аморальний" або також "зловісний, несприятливий". У слові 
обсценний можна виокремити наступні похідні: obscena (c.р) – 1) непристойні вчинки або слова, 
2) статеві органи, 3) задня частина тіла, 4) виверження; obscenitas (ж.р.) – 1) непристойність, 
двозначність, нахабність вислову, 2) ганебні непристойні зображення, 3) неблагородність, тривожність; 
obscenus – статевий орган [9: 10]. Іноді obscene інтерпретується як off scene, тобто те, що не варто 
виставляти на загальний огляд, те, що не треба бачити або чути [10: 36]. Отже на рівні словотвірної 
структури походження даного слова є прозорим.  

Обсценними одиницями прийнято називати непристойні, нецензурні слова та вислови. 
Непристойними варто вважати одиниці, вживання яких, за своїм прагматичним потенціалом, може 
викликати стан сильного емоційного дискомфорту (огида, ображення) [11]. Також доцільно зазначити, 
що непристойним може вважатися певний вчинок, а у вербальному плані – назва цього вчинку, 
властивості предмета, якщо вони здатні викликати в адресата відчуття своєї надто помітної недоречності. 
При цьому важливим параметром непристойного вчинку, предмета тощо або його згадування є шок або 
відчуття сорому, тобто яскраві негативні емоції. Визначення обсягу непристойного в певному соціумі 
має історичний і національно-специфічний характер, хоча у всіх культурах поняття непристойного 
пов’язують, насамперед, із сексуальною функцією життєдіяльності [10: 37]. Прикладами непристойних 
одиниць англійської мови можна навести наступні: monkey farting / dumbo (мудак), candy ass (боягуз), 
cunt-face (говнюк), snog/suck face (цілуватися), apeshit (схвильований), shag (займатися сексом). 

Вульгарними вважаються грубі одиниці, які виходять за межі загальноприйнятих канонів культури, 
що встановлені в суспільстві, наприклад ugly mug (харя, рожа), get off one’s ass (приступити до роботи), 
get on one’s wick (дратувати когось), get one’s shit hot (розізлитись), ass and corporation (дуже товста 
людина), dump/shit/crap/shit oneself (випорожнюватись), piss/take a leak (ссати), cop a cherry (втратити 
невинність), corn holer (чоловік нетрадиційної орієнтації), mindfuck (сильне емоційне збудження), fuck 
trophy (дитина) тощо. Неприйнятною в мові з погляду культури мови вульгарні одиниці робить не 
характер їх значення, а недоречність вживання в тій чи іншій комунікативній ситуації. 

Вульгарні одиниці свідчать, насамперед, про безкультур’я мовця. Вони засуджуються суспільною 
свідомістю, але не заборонені повністю; вживання таких одиниць, як правило, найчастіше не відображає 
наміри мовця образити чи принизити адресата, дані одиниці мотивовані емоційним станом мовця [12]. 

Нецензурними одиницями вважаються експресивна лексика та фразеологізми, що визнаються на 
даному етапі розвитку мовної та суспільної свідомості народу абсолютно неприпустимими у публічному 
громадському вживанні в будь-якій формі усної або письмової мови і в будь-якій комунікативній 
ситуації. Нецензурна лексика може виражати як негативну, так і позитивну оцінку або емоцію. 
Нецензурні слова в мові заборонені повністю, їх діагностична характеристика – тотальна заборона на 
громадське вживання в будь-якій формі [12]. 

Однак, зважаючи на демократизацію не тільки усного, а й письмового варіанту мовлення, вульгарні 
одиниці легко можна знайти на шпальтах газет. Наприклад, "The French golfer Benjamin Herbert caused a 
stir at the Open at Birkdale in 2008 when he walked off the sixth fairway to take a leak – one French spectator 
saying he had "disgraced the nation" – while the US forward DaMarcus Beasley furtively urinated next to the 
bench while waiting to come on against Mexico at the 2002 World Cup. (The Guardian, Dec 2009). "They feel 
it's all about them, but there's this disconnect, because they're going: 'Wait a minute, the earth still moves 
around the sun – what the fuck?' There's no handbook for celebrity, the surreality of it. You can't really explain 
it until it happens because it's such a mindfuck; it's such a bizarre experience." (The Guardian, Apr 2013). 
Bring on the wall! Ugly mugs should be Bricking it if they want to be on TV. (The Washington Post, May 2012). 
What is astonishing is how much Mayenburg packs into 55 minutes. He starts with Lette, an industrial inventor, 
banned by his boss from attending a conference because of his ugly mug. (The Daily Mirror, June 2008). 
Perhaps harems are the last truly controversial trouser (singular, you see), particularly in the eyes of men. As a 
gentleman of my acquaintance commented recently: "Them harem trousers you lasses like don't half make you 
look like you've shit yourself." (The Guardian, July 2012) 

Непристойні, нецензурні одиниці як правило маркуються за допомогою позначки табу.  
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Сучасний етап розвитку суспільства характеризується змінами, що є результатом глобалізації. 
Трансформація в ціннісній сфері культури відображається в зміні норм, одним із видів яких є табу – 
негативні категоричні заборони на вчинки людей (вербальні та невербальні), порушення яких повинно 
задіяти певні санкції. Зміни в системі табу реалізовуються як в порушенні заборонених норм – 
детабуїзації, так і в процесі табуїзації – створення нових заборон. Сьогодні спостерігаються як 
невербальні, так і вербальні форми детабуїзації [13]. Так в мовній комунікації серед тем для обговорення, 
що підлягає детабуїзації, є тема інтимних взаємовідношень між статями, спостерігається відкрите 
обговорення хвороб, пов’язаних з інтимними частинами тіла. Наслідком таких тем є зняття обмеження на 
вживання мовних одиниць-табу. 

Мовне табу має відношення до плану змісту та до плану вираження. Табу в плані змісту (понятійне) 
стосується тем, які не можна торкатися у розмові під загрозою порушення громадських норм. Воно 
полягає в тому, щоб не говорити про те, що знаходиться під забороною. Табу в плані вираження 
стосується безпосередньо самого слова, за допомогою якого проявляється тема табу. Це не призводить 
до необхідності відмовитися від самої теми, тому що заборонені одиниці можна замінити евфемізмами. 
Подолання теми-табу може відбуватися саме шляхом заміни забороненого слова евфемізмом. Понятійне 
табу, як більш загальне, повинно приймати характер моральної (побутової) заборони та є пов'язаним зі 
сферами життя людини, прямі характеристики яких кваліфікуються як нечемні, нетактовні. Сюди можна 
віднести, наприклад, сферу фізичної любові, яка, безсумнівно, є темою сором'язливою та говорити про 
неї прямо непристойно [14].  

Говорячи про різні табу в межах загальноєвропейської культури взагалі і англійської зокрема, можна 
умовно виділити чотири групи ''заборонених'' тем для розмови залежно від частотності вживання [15]: 
1) заборона на обговорення сексуального життя людини; 2) заборона на обговорення або згадку 
фізіологічних функцій організму; 3) соціальні табу; 4) релігійні табу.  

Табу, що накладаються на сексуальне життя людини, в загальноєвропейській культурі займають 
чільне місце. Дана сфера людського життя в сприйнятті людей повністю табуйована. Використання 
статевого символізму в цілях образи особистості пов'язано з табуюванням ''публічного обговорення'' 
статевих відносин у різних культурах в силу їх первісної сакралізованості. Варто зазначити, що перша 
група являє собою найчисленнішу із груп: arse bandit /ass boy/ass fucker/poof (гомосексуаліст); 
cocksucker/ cocksmoker (особа чоловічої статі). 

Крім того, забороненим вважається метафоричне порівняння людини з певною частиною тіла, зазвичай 
геніталіями, наприклад: dickwad (кретин), або опис/обговорення людського тіла з використанням 
непристойних, грубих одиниць у присутності обговорюваного, наприклад: cunt/crack/quim/bush (жіночий 
статевий орган), red cap/staff of love (чоловічий статевий орган), slop chute (задній прохід). 

Другу групу одиниць-табу, що функціонує в межах англійської полінаціональної культури, 
становлять одиниці, що називають ті чи інші фізіологічні функції організму і, відповідно, ''продукти 
життєдіяльності людини''. Наприклад: fart (the gas passed while farting); reestie (неприємний запах або 
людина). Для жінок образливим може вважатися публічна згадка про незайманність або про настання 
менструації, наприклад: cherry (hymen, state of being virginal); rag week /red tide (менструація). 

Третю групу одиниць-табу становить так звані "соціальні одиниці" – образа людини за її 
приналежність до тієї чи іншої соціальної групи. Наприклад: 1) за приналежністю до тієї чи іншої 
національної групи/раси: orlando (афро-американець сільської місцевості); slant (китаєць); cracker/honkey 
(біла людина); 2) за статевою ознакою: fish-woman (сварлива жінка); asswipe/butch /dipshit/fucker (особа 
чоловічої статі). Не можна залишити поза увагою, що серед подібних одиниць є чимало таких, які є 
негативними (barge-ass ass and corporation/shuttle butt (повна людина); dracula/ruta-baga/sad 
sack/lemonette (негарна жінка) і вказують на зовнішню привабливість адресата, що також може бути 
сприйнято як образа чи спроба сексуального домагання (bait/stuff/leggy femme (сексуально приваблива 
жінка); 2) за віком: old fart/dino (людина похилого віку); 3) з того чи іншого 
захворювання/недієздатності/пороку: schizo/spastic/nutter/retard (людина з розумовими відхиленнями); 
dumbstick/monkey farting/shithead/dumbo/titty (дурна людина); bum/pisso/rat-assed (п’яниця). 

Четверта група – "релігійних" одиниць є найменш численною, наприклад: Christacrutchian (any 
Christian); Papist (a Catholic); Jesus H. Christ / Bastard God; Jesus Fucking Christ; Jesus Shitting Christ. 

Однак, табу, як і норми, ситуативно обумовлені, тобто існує система культурних забороняючих та 
дозволяючих правил, які регулюють комунікацію у певній ситуації [14]. 

Зазначимо також, що табу є одним із базових та потужних регуляторів поведінки представників 
певної культури, і не дарма опис ситуацій порушення заборон часто супроводжується епітетом 
"шокуючий". Однак динаміка процесу детабуїзації є такою, що в результаті частого порушення норм та 
при регулярності та повторюваності даного порушення табу втрачає свою сакральну силу, що і 
призводить раніше табуйовану вербальну та невербальну поведінку у норму [14]. А оскільки на 
сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція до загального зниження регістру 
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офіційного мовлення, то саме популяризація одиниць-табу й активне проникнення їх складових у масову 
культуру стає звичним явищем [7: 195]. 

Отже, варто зауважити, що не завжди словники дозволяють отримати об'єктивне уявлення про межі 
вживання мовних одиниць, оскільки сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
демократизацією та глобалізацією в сфері культури, що відображається в зміні норм, мовної зокрема. Під 
впливом даних процесів мовні одиниці здатні застарівати та виходити із вжитку, на зміну яких 
з’являються нові, а також субстандартні одиниці не стабільні у своєму стильовому положенні, тому 
можуть переміщатися між стильовими реєстрами. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в 
класифікації функціонального розшарування субстандартних одиниць англійської мови. 
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Масель Ю. С. Проблема стилевого расслоения субстандартных единиц английского языка. 

Статья посвящена определению словарных стилевых помет английского языка и расслоению 
ненормативных единиц английского языка в соответствии с определенными пометами. В статье 

проанализированы и разграничены понятия ''непристойный'', ''нецензурный'', ''вульгарный''. Освещено 
понятие языкового табу и рассмотрены тематическое распределение языковых единиц-табу. Выделены 

оценочный, экспрессивный и образный компоненты как составляющие коннотации ненормативных 
единиц. Проиллюстрировано стилевое снижение параметров публицистического дискурса. Главное 

внимание сосредоточено на авторской точке зрения относительно дифференциации субстандартных 
лексических и фразеологических единиц в стилевом реестре. 

Ключевые слова: временная, дискурсивная, стилевая помета, неприличные, нецензурные, вульгарные 
единицы, табу, экспрессивность, оценочность, конотативнисть. 

Masel Yu. S. The Problem of Stylistic Differentiation of English Substandard Units. 

The article is devoted to the definition of dictionary stylistic marks of English and the gradation of English 
substandard units according to the corresponding dictionary marks. The article analyzes and differentiates the 

concepts ''obscene'' and ''vulgar''. The problem of linguistic taboo has been touched and the thematic 
distribution of linguistic taboo units has been considered. Evaluative, expressive and imaginative components 

have been defined as parts of the connotation of substandard units. The attention has been focused on lowering 
characteristics of publicistic discourse. The paper depicts the author's point of view regarding the differentiation 

of sub-lexical and phraseological units in the stylistic register. 

Key words: time, discursive, stylistic dictionary marks, obscene, vulgar units, taboo, expressiveness,  
evaluation, connotation. 
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РОЛЬ ІКОНІЧНОСТІ СИНТАКСИСУ В ТЕКСТАХ МАЛИХ ЖАНРІВ  
ФРАНЦУЗЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 

У статті розглянуто явище іконізму на синтаксичному рівні у текстах малих жанрів французького 
фольклору. Іконізм на синтаксичному рівні проявляється у відображенні змісту повідомлення за 

допомогою актуального членування речення, поділу лексичних одиниць, які складають простір речення. 
Іконічні властивості повідомлення розкриваються у зв’язках між членами речення, завдяки чому текст 
набуває нового смислу та емоційного забарвлення. Представлено основні засоби іконічного кодування на 

синтаксичному рівні та визначено їх роль. 

Ключові слова: іконізм, фольклор, синтаксис, речення, художній образ, синтаксичні засоби. 

Іконізм як знакове відображення реальності в структурі висловлювання реалізується на різних мовних 
рівнях – у фонетиці, лексиці, синтаксисі. Незважаючи на те, що знаковість притаманна мовним знакам та 
образам, а тому частіше виражена на фонетичному або семантичному рівнях, в сучасній лінгвістиці 
іконізм розглядається в синтаксичній структурі речення як засіб додаткової передачі інформації. 

Іконізм в текстах малого жанру на синтаксичному рівні проявляється у відображенні змісту 
повідомлення за допомогою актуального членування речення, поділу лексичних одиниць, які складають 
простір речення на різні групи: підмети, присудки, однорідні члени речення та ін. Іконічні властивості 
повідомлення розкриваються у зв’язках між членами речення, завдяки яким текст набуває нового смислу 
або емоційного забарвлення. 

Серед відомих науковців перевагу дослідженням іконізму на синтаксичному рівні віддають О. Д. Наумова 
[1], А. Г. Баранов [2], Ю. П. Солодуб [3], О. І. Фаліна [4]. Дослідженню іконізму в сучасному мовознавстві 
присвячені розробки багатьох науковців: І. О. Гаценко вивчає особливості мотивації мовного знака в 
сучасному мовознавстві [5]; Н. В. Дрожащих досліджує іконізм і символізм як аспекти мовних знаків [6]; К. Я. 
Сігал розглядає проблеми та особливості реалізації іконічності в мові [7]; Н. А. Оніщенко досліджує вплив 
паралельних синтаксичних конструкцій на значення та функції епонімів [8]. 

Але й досі питання іконічної функціональності синтаксису в текстах малих жанрів французького 
фольклору залишається відкритим. Саме тому роль іконічності на синтаксичному рівні заслуговує на 
увагу з точки зору сучасної лінгвістичної науки та зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Мета статті – розглянути явище синтаксичного іконізму та визначити його роль у творах 
французького фольклору на прикладі колискових пісень, загадок та лічилок.  

Таким чином, наше завдання, по-перше, проаналізувати основні засоби іконічного кодування на 
синтаксичному рівні, по-друге – визначити його роль та вплив на дитину. Матеріалом дослідження 
слугують тексти французьких народних колискових, загадок та лічилок. 

Феномен іконічності був обґрунтований Т. Гівоном з точки зору біології та когнітивної лінгвістики. У 
художньому тексті зображується вигаданий (можливий) світ, який базується на основі відображення 
реальної дійсності, тому його можна умовно розділити на зовнішню (фізичну) реальність та внутрішню 
(психічну) реальність. До першої відносяться об’єкти дійсності та різноманітні форми їх взаємодії (руху), 
до іншої – компоненти психіки (психічні процеси): сприйняття, пам'ять, мислення, емоції [9]. 

Іконічність на синтаксичному рівні представляє опис фізичної реальності, зокрема взаємодію і рух 
об’єктів, що представлена через наявність або відсутність пауз; повтор дії; ритмічність; послідовність дій. 

1. Паузи в діях. 
Паузи у текстах французьких колискових пісень вживаються як засіб виділення при звертаннях та 

графічно зображуються на письмі комами: 
Dors, mon enfant de rêve, 
Dors, mon cœur émerveillé 
Dors, la nuit sera brève, 
Dors, mon cœur émerveillé 
Dors, la nuit sera brève, 
Dors, mon cœur émerveillé [10] 
Взагалі, у тексті колискових паузи не є постійним явищем. Вони можуть зустрічатися також при 

повтореннях в наказовому способі дієслів: 
Dors, dors! Vite, vite, vite! Dors, dors! Vite,vite, dors! 
Le sommeil veut pas venir et l'enfant n'veut pas dormir 
Dors, dors! Vite, vite, vite! Dors, dors! Vite, vite, dors! 
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Le sommeil va-t-il venir? L'agnelet va-t-il dormir? 
Dors, dors! Vite, vite, vite! Dors, dors! Vite, vite, dors! 
Le sommeil est arrivé, c'est pour toute la soirée 
Dors, dors! Vite, vite, vite! Dors, dors! Vite, vite, dors! [10]. 
У текстах французьких колискових дуже рідко зустрічаються паузи, оскільки основною їх функцією є 

присипання дитини. Колискова виконується дуже мелодійно, винятком є звертання до дитини, які 
виділяються комами. Дуже рідко вживаються і складнопідрядні речення з підрядними сполучниками, 
тому що як правило тексти пісень дуже прості для розуміння та сприйняття дитиною, тому домінуючими 
є саме прості речення. 

Частіше коми та паузи зустрічаються в текстах французьких загадок, що справедливо опосередковано 
тим, що загадку потрібно відгадувати, її текст вимовляється чітко та зрозуміло. Дуже часто дається 
якомога детальніше, хоч і завуальовано, характеристика предмета чи явища у виді опису його 
зовнішності, функції, характеристик тощо. 

Un père a douze fils, chacun d’eux en a trente, moitié blancs, moitié noirs. 
(L’an, les mois, les jours, les nuits) [11]. 
З цією ж ціллю, для детальнішої характеристики явищ та надання яскравості художнім образам 

використовують і складнопідрядні речення, метою яких є пояснення:  
Mon père a une couverture 
Qu’il ne peut plier, 
Ma mère a une balle 
Qu’elle ne peut rouler, 
Ma soeur a tant d’écus 
Qu’elle ne peut les porter 
(Ciel, Lune, Etoile) [11]. 
Тексти французьких лічилок не менше загадок насичені паузами. Більшість лічилок мають 

розповідний характер. Часто використовуються складнопідрядні речення: 
а) Quand trois poules vont aux champs 
La première va par-dedant 
La deuxième suit la première 
En chantant coquelonlaire 
La troisième ferme les rangs [12]. 
в) J’ai un petit lapin 
Qui mange du pain, 
J’ai un petit lapin 
Qui mange du thym [12]. 
2. Послідовність дій. 
Послідовність дій передається за допомогою ланцюжка однорідних дієслів, що створює своєрідний 

ритм і звучання текстів малих жанрів. Щоб показати, що за одиницю часу відбулося багато подій, 
використовуються довгі ланцюги однорідних дієслів. У текстах французьких колискових зустрічаються 
як правило повтори дієслів, які зазвичай асоціюються зі сном: ''do, dors, dormira, tire, veille'': 

a) Do, do, dors, ma poulette 
Do, do, dors, mon poulot 
Do, do l’enfant do 
L’enfant dormira bient‘t [10]. 
b)Faites vos dodo 
dodo, tire lire lire 
dodo l’enfant do 
L’enfant do et l’enfant veille 
L’enfant fera son dodo [10]. 
Систематичне повторення саме цих дієслів підсвідомо спонукає дитину до сну, відбувається постійне 

навіювання. 
У текстах французьких народних лічилок також присутні такі ланцюжки дієслів: 
a) Passe passera la dernière 
Passe passé passera la dernière y restera... [12]. 
b) Mon petit lapin 
A bien du chagrin 
Il ne saute plus ne danse plus dans mon jardin 
Saute saute saute mon petit lapin [12]. 
Особливо насичені однорідними дієсловами народні загадки, оскільки завдяки опису процесів руху 

надається характеристика багатьом предметам, явищам, тваринам: 
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a) Qu’est ce qui est rapetassé, rapetassé 
Que jamais l’aiguille n’y a passé 
(Le ciel nuageux) [11]. 
b) Qu’est ce qui vole d’en haut, chemine et n’a point de pied, s’assiet et n’a point de cul? 
(La neige) [11]. 
3. За допомогою опису ритмічних дій досягається здатність синтаксису передавати ритм. У 

стилістиці широко досліджувався ритм художнього твору (Б. В. Томашевський, В. В. Виноградов, 
І. Р. Гальперін, І. В. Арнольд). На думку І. Р. Гальперіна ритм художнього твору заснований на 
повторенні суміжних структурних одиниць через короткі інтервали. Найбільш суттєві ритмічні зразки 
засновані на використанні певних стилістичних фігур, а саме: переліку, повторів, паралельних 
конструкцій, хіазма. Надзвичайно насичені синтаксичними засобами увиразнення тексти малих жанрів 
французького фольклору. Домінуючим засобом ритмотворення є різного роду повторення: анафора, 
епіфора, алітерація, асонанс, консонанс: 

а) Fais dodo, 
Colin mon petit frère; 
Fais dodo 
T‘auras du lolo [10]. 
b)Mon pere avait cinq cents moutons 
Dont j’etais la bergere, 
Dont j‘etais la bergere, 
Dondaine, dondon. [10]. 
с) Dans la mare je barbote 
Je saute et je clapote 
Toute la journée 
écoute-moi coasser. 
Qui suis-je? [11].  
Особливо насиченими ритмотворними стилістичними фігурами є тексти французьких колискових та 

лічилок, оскільки завдяки синтаксису передається ритм художнього твору, створюється ефект 
надзвичайної мелодійності, пісенності та музичності. 

4. Повторення дії передається різними засобами в синтаксисі: анафора, епіфора, анадиплосис, 
рамочний повтор. У текстах французького фольклору найчастіше зустрічається повтор дієслова, який 
безпосередньо є іконічністю повторення однієї і тієї ж дії чи процесу, вказує на збільшення тривалості та 
інтенсивності дій у текстах лічилок: 

Jean Petit qui danse 
Jean Petit qui danse 
De son doigt il danse 
De son doigt il danse 
De son doigt, doigt, doigt 
Ainsi danse Jean Petit [12]. 
У текстах французьких загадок повторення дії є допоміжним елементом при відгадуванні: 
S‘ils viennent, ils ne viendront pas, 
S‘ils ne viennent pas ils viendront. 
(Les pigeons et les pois) [11]. 
Повторення дієслів у текстах французької народної колискової пісні передають відчуття 

монотонності, одноманітності, погойдування дитячої колиски та сприяють кращому засипанню: 
Do, do, dors, ma poulette 
Do, do, dors mon poulot... [10]. 
5. Передача швидкості дії відбувається за допомогою довжини фрази, рядка. Швидкі дії – короткі 

речення, середня довжина – невеликі речення. Найдовші рядки притаманні загадкам, де дія відбувається 
помірно, послідовно і даються максимально точні вказівки до відгадування: 

Qu’ est-ce qui vit sans corps, qui entend sans oreille, qui parle sans bouche et que l’ air seul fait naître ? 
(L‘echo) [11]. 
Середня довжина рядків притаманна текстам колискових та лічилок: 
а ) La lune endort le vent 
Enfant il faut dormir 
Écoute l’on entend 
La bruyère rosir [10]. 
в) Ainsi font, font, font 
Les petites marionnettes. 
Ainsi font, font, font, 
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Trois p’tits tours 
Et puis s’en vont ! [12]. 
Як показує аналіз текстів малих жанрів французького фольклору, структура речення носить 

додаткову інформацію, за рахунок якої відбувається додатковий вплив на дитину. Фольклорні тексти 
надзвичайно насичені засобами синтаксичного іконізму: паузами в діях, послідовністю дій, описом 
ритмічності, повторенням дій, передачею швидкості руху. Так, для колискової пісні характерна 
монотонність, одноманітність та сугестія, яка передається за допомогою однорідних членів речення, що 
позиціонуються зі сном. Для лічилок характерний опис послідовності дій та ритмічність, що досягається 
за допомогою різних повторів, що сприяє кращому запам’ятовуванню. Текстам французьких загадок 
властиві паузи в діях, послідовність, які допомагають якомога точніше поставити запитання та отримати 
вірну відповідь. Таким чином, теорія іконічності дозволяє простежити, яким чином синтаксичні 
структури імітують вигадану реальність та беруть участь у створенні художніх образів. 
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Марабьян К. А. Роль иконичности синтаксиса в текстах малых жанров французского фольклора. 

В статье рассматривается явление иконизма на синтаксическом уровне в текстах малых жанров 
французского фольклора. Иконизм на синтаксическом уровне проявляется в отражении содержания 

сообщения с помощью актуального членения предложения, разделения лексических единиц, 
составляющих пространство предложения. Иконические свойства сообщения раскрываются в связях 

между членами предложения, благодаря чему текст приобретает новый смысл и эмоциональную 
окраску. Представлены основные средства иконического кодирования на синтаксическом уровне и 

определена их роль. 

Ключевые слова: иконизм, фольклор, синтаксис, предложение, художественный образ,  
синтаксические средства. 

Marabian K. A. The Syntactic Iconicity Role in Small Genre Texts of the French Folklore. 

The syntax iconic functionality in the texts of small genres of the French folklore remains unresolved. The 
iconicity role on the syntactic level deserves attention in the modern linguistic science and determines the 

relevance of our research. The texts of French folk songs, riddles and rhymes are materials for this study. The 
article deals with the phenomenon of iconicity in the texts of small genres of the French folklore on the syntactic 
level. The iconicity on the syntactic level manifests itself by the reflection of the message contents by using topic-

comment, division of lexical items that make up the sentence space. Iconic properties of a message reveal the 
relations between the members of a sentence, so that the text takes on the new meaning and the emotional tone. 
The article presents basic means of the iconic coding on the syntactic level and defines their role and influence 

on the child. А large number of text analyses has helped to identify means of information coding, reality 
imitation and artistic images creation. The sentence structure is the additional information, which has the 

additional impact on the child. Thus, the iconicity theory allows us to trace how syntactic structures mimic the 
fictional reality and participate in the creation of artistic images. 

Key words: iconicity, folklore, syntax, sentence, art image, syntactic means. 
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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯДРА КОНЦЕПТУ TEMPTATION 

Статтю присвячено дослідженню ядра концепту TEMPTATION в англійській мові. Представлено 
сучасні підходи до визначення концепту, розглянуто компоненти його структури, зосереджено увагу на 
етимології концепту. З’ясовано вибір польової моделі концепту, що включає в себе ядро та периферію, 

які відповідають за фундаментальний та факультативний рівні. Дослідження ядра, що складає 
центральний змістовний елемент концепту, відбувається на основі етимологічного аналізу та вивчення 

відповідних лексем-вербалізаторів. Подано визначення словникових домінант temptation, наведено їх 
первісні значення та відображено їх історичний розвиток. Проаналізовано, коли, з якої мови, з яким 

значенням з’явилась лексема temptation в англійській мові. 

Ключові слова: концепт, структура концепту, польова модель, ядро концепту,  
етимологічний аналіз, спокуса. 

Дослідження концепту тривалий час залишається актуальним, про що свідчать розвідки як 
лінгвокультурологів [1-2], так і фахівців у галузі когнітивістики [3-4], чим і визначається актуальність 
нашого дослідження. Метою статті є проведення етимологічного аналізу лексем, які вербалізують 
концепт TEMPTATION в англійській мові. 

Матеріалом дослідження слугують дані семи етимологічних словників англійської мови: Сhambers 
Dictionary of Etymology, a Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language Dealing with the 
Origin of Words and Their Sense Development thus Illustrating the History of Civilization and Culture, a 
Dictionary of the English Language in which the Words Are Deduced from their Originals, and Illustrated in 
their Different Significations by Examples from Best Writers to which Are Prefixed, a History of the Language, 
and an English Grammar, Oxford Dictionary of Word Origins, Second Edition, Chambers's Twentieth 
Century Dictionary of the English Language, a Concise Etymological Dictionary of the English Language, 
Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages. 

Інтерпретація концепту ще й досі залишається невирішеним питанням у сучасній лінгвістиці. 
З одного боку, термін концепт з самого початку не мав усталеного визначення, його розуміли як поняття, 
сукупність суджень [5: 263, 456], формулювання, розумовий образ [6: 203; 7: 214], зміст поняття, 
значення [8: 624]. З іншого боку, оскільки сьогодні філософи, логіки, психологи та культурологи у своїх 
дослідженнях використовують категорію концепту, то вона містить значення, відображені у 
позалінгвістичних інтерпретаціях [3: 29-30].  

Ю. С. Степанов зауважує [9: 40, 55], що у вигляді концепту культура входить у ментальний світ 
людини: етимологію, коротку історію концепту, сучасні асоціації, оцінки, переживання. Концепт 
виступає своєрідним згустком культури у свідомості людини, що містить екстралінгвістичну, 
прагматичну інформацію. В. І. Карасик трактує концепт як культурне первинне утворення, що виражає 
об'єктивний зміст слів, стверджує, що концепт транслюється в різні сфери буття людини, а саме в 
понятійну, образну та діяльнісну сфери [1: 102]. Концепт тлумачиться як дискретна змістовна одиниця 
колективної свідомості або ідеального світу, що збережена в національній пам'яті носія мови у вербально 
позначеному вигляді [10: 13]. 

У сучасних дослідженнях концепт розуміють як ідеальну абстрактну одиницю, значення, яким оперує 
людина в процесах мислення, що відображає зміст знання, досвід, результати всієї діяльності людини, а 
також процеси пізнання нею навколишнього світу певними одиницями, "квантами знання". Отже, 
концепти з’єднують усю диверсифікованість спостережуваних явищ до єдиних, вироблених суспільством 
категорій і класів [11]. Концепт може мати вузьке та широке тлумачення як значення поняття та 
культури відповідно, а також розуміється як вихідна точка семантичного наповнення слова і кінцева 
межа розвитку [2: 39]. До того ж наголошується, що концепт є взаємодією значення слова, поданого у 
словнику, та особистого і загального досвіду людини (за Д. С. Лихачовим), що вміщує емоційну, 
експресивну та оцінну складові [12: 36]. В. В. Колесов розуміє під концептом вихідну точку 
семантичного наповнення слова і кінцеву межу розвитку та поділяє думку вузького і широкого бачення 
концепту як обсягу поняття та культури. 

Структуру концепту також розуміють неоднозначно. У роботах деяких учених структура концепту 
представлена у вигляді шарів. До базового шару, який знаходиться в основі такої структури, відноситься 
етимологічна ознака [9]. Структурні шари концепту виділяються і на інших засадах (за характером 
змістотворних ознак) і співвідносяться в цьому випадку з семантичними компонентами слова [13]. 
І. А. Стернін, розглядаючи структуру концепту, вказує, що сукупність базового шару і додаткових 
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когнітивних ознак та когнітивних шарів складає обсяг концепту і визначає його структуру [14: 59]. В 
інших дослідженнях вона описується за польовою моделлю: в ній виділяють ядро, яке утворює базові 
шари, і периферію концепту, що складає інтерпретаційне поле [3]. Спираючись на знання про 
семантичну структуру значення слова (архісема – в ядрі, диференціальні семи – на ближній периферії, 
скриті семи – на дальній периферії), З. Д. Попова та І. А. Стернин не лише запропонували польову 
модель концепту, а й розробили методику його дослідження [15: 71-72].  

У нашому дослідженні ми застосовуємо метод польового структурування концепту, який передбачає 
виділення в ньому ядра і периферії. Концепту не характерна стабільність і незмінність, компоненти ядра 
однієї системи можуть бути периферіями для іншої, а через периферію кожна система концептуальних 
ознак перетинається і переходить в межі інших систем. Таким чином, вони утворюють безперервну 
цілісну концептуальну мережу [16: 92]. 

Концепт TEMPTATION включає в себе базовий та периферійний рівні, які відповідно є 
фундаментальним та факультативним, що виділяються завдяки поглибленню знань та конкретизації 
змісту концепту. Ядро концепту складається з центрального змістовного елементу, що характеризується 
семантичною стабільністю, та первинних яскравих образів, а периферія – з абстрактних ознак, що ніяк не 
свідчить про їх малозначимість [4: 12]. Коли концепт активізується в нашій свідомості, ми не 
замислюємося про складові елементи його структури і, лише оперуючи концептом, починаємо виділяти 
його конкретні характеристики. Ознаки відображають у свідомості об'єктивні і суб'єктивні 
характеристики предметів і явищ. Вони розрізняються за ступенем абстрактності, наближеності до ядра. 

Етимологічна складова концепту визначається внутрішньою формою слова. Аналіз останньої, що є 
номінантою концепту, дозволяє виявити його "вихідні форми" (термін Ю. С. Степанова) [9] і, як наслідок, 
момент зародження та становлення концепту в людській свідомості. Ю. С. Степанов зауважує, що основа, 
на якій утворились і утримуються інші шари значення, є етимологічною ознакою або внутрішньою формою 
[9: 45]. Застосування методу етимологічного аналізу в концептологічно орієнтованих дослідженнях 
доцільно, оскільки це дозволяє відкрити завісу таємниці перших кроків життя концепту [17: 44]. 
Етимологічні дані мають велику значимість для вчених, тому що вони оголюють сам механізм становлення 
культурних концептів. Знання первинних форм і значень слів, уживаних у мовах на їх сучасному етапі 
розвитку, дозволяє нам побачити найважливіші етапи становлення лексичних одиниць і встановити їх 
кореляцію з вербалізацією цих одиниць у свідомості людини. 

Ми розглядаємо ядро аналізованого концепту на основі словникових статей, оскільки, щоб одержати 
доступ до концепту, найкраще звернутися до засобів мови – слів, які необхідні для повідомлення 
концептів. Оскільки ядро концепту найкраще відображає семантика ключового слова, що називає 
концепт [18: 62], то вважаємо найбільш доцільним спочатку провести етимологічний аналіз лексеми 
temptation, яка здійснює базову вербалізацію концепту [19: 97]. Форма слова temptation розвинулась від 
дієслова tempt, що відображено у наступних лексикографічних джерелах. 

Іменник temptation розвинувся як запозичення з давньофранцузької, що відображено у 
лексикографічних джерелах. Наприклад, словник "Сhambers Dictionary of Etymology" датує появу 
лексеми temptation (спокуса) в англійській мові XII століттям як таку, що походить від 
давньофранцузької temptacion, (сучасна французька tentation) зі значенням "act of enticing someone to sin", 
"акт заманювання, спокушання до гріха", "an experience or state of being tempted", "досвід або стан бути 
спокушеним" та від латинської temptationem (nominative temptatio) зі значенням "to feel, try out", 
"відчувати, випробовувати". Дефініція "that which tempts a person (to sin)", "те, що спокушає людину (до 
гріха)" з’являється у XV столітті. 

У цьому ж лексикографічному джерелі слово tempt (спокушати, заманювати, приваблювати), що було у 
вжитку в англійській мові з XII століття, має такі значення: "draw or entice to evil or sin, lure (someone) from 
God's law; be alluring or seductive", "привертати або спокушати, зваблювати до зла або гріха, відвертати від 
закону Божого; бути звабливим, привабливим або спокусливим, чарівним. Дієслово походить від 
давньофранцузької tempter (XII cт.) та латинської temptare "to feel, try out, attempt to influence, test", 
"відчувати, випробовувати, намагатися вплинути, перевіряти". The Latin alteration is "explainable only as an 
ancient error due to some confusion". Латинська деформація цього слова "пояснюється лише як давня 
помилка через певну плутанину". У кінці XIV століття зазначене дієслово наводиться зі значенням "to 
provoke, defy" (God, fate, etc.), "провокувати, кидати виклик (Богові, долі та ін.)". 

Прикметник tempting (спокусливий, манливий) з’являється в англійській мові у 1590-х роках зі 
значенням "inviting, seductive, alluring", "принадний, манливий, спокусливий, чарівний, привабливий", що 
утворився від дієприкметника теперішнього часу дієслова tempt. Споріднено: temptingly (cпокусливо). 

Іменник tempter (спокусник) зустрічається з середини XIV століття в англійській мові "one who 
solicits to sin; that which entices to evil" (originally especially the devil), "той, хто підбурює, провокує до 
гріха; те, що приваблює, спокушає до зла" (первісно диявол) і походить від середньофранцузької 
tempteur, давньофранцузької tempteor, латинської temptatorem; він утворився від дієслова temptare "to 
feel, try out", "відчувати, випробовувати". 

266 



Н. В. Матушевська. Етимологічний аналіз ядра концепту TEMPTATION 

Словник "A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language Dealing with the Origin of 
Words and Their Sense Development thus Illustrating the History of Civilization and Culture" фіксує появу 
слова tempt у середньоанглійській мові tempten, tenten, що було запозичено з давньофранцузької (= 
французької) tenter та з латинської temptare, or tentare зі значеннями "to handle, touch, feel, prove, put to 
the test, try", "поводитися, обробляти, торкатися, стикатися, відчувати, випробовувати, виявляти, 
перевіряти, спробувати". Латинське temptare, ймовірно, походить з індоєвропейської tempere, temp- 
розвинувся від основи ten-, "to stretch, extend", "простягатися, розширятися". Латинське tentare 
утворилось від основи ten-. Похідні: temptation (спокуса), tempt-er (cпокусник), n., tempt-ing 
(спокусливий) adj., tempt-ing-ly (спокусливо) adv., tempt-ress (спокусниця) n. 

У словнику "A Dictionary of the English Language in which the Words Are Deduced from their Originals, 
and Illustrated in their Different Significations by Examples from Best Writers to which Are Prefixed, a History 
of the Language, and an English Grammar" слово temptation, що походить від французької tentation, 
тлумачиться так: 1) the act of tempting; felicitation to ill; enticement; акт спокушання, зваблення; схвалення 
поганого, звернення до поганого; спокуса, зваба; 2) the state of being tempted; стан, коли спокушають; 3) 
that which is effected to the mind; a motive to ill; те, що впливає на розум; мотив до поганого. 

Відповідно до "Oxford Dictionary of Word Origins, Second Edition" утворення лексеми tempt сягає 
середньоанглійського періоду і походить від латинської temptare "to test, try", "перевіряти, випробовувати", 
що вживається у значенні "tempt Providence", "спокушати долю". "To be unwise enough to test Providence, or 
your luck, is to invite misfortune". Бути недостатньо розумним, щоб випробовувати долю або вашу удачу, 
означає накликати нещастя, лихо. У Середньовіччі спокуса вживалася виключно у контексті біблійної 
історії, в Євангелії від Матвія; диявол спокушав Ісуса до гріха, коли він знаходився 40 днів у пустелі. 
Сучасні спокуси, як правило, більш тривіальні "urges to indulge yourself", спонукають потішити, побалувати 
себе. У 1892 році Оскар Уайльд написав: "I can resist everything except temptation" (Lady Windermere’s Fan), 
"Я можу протистояти усьому, крім спокуси". Attempt [LME] походить від того ж кореня. 

Словник "Chambers's Twentieth Century Dictionary of the English Language" вказує на французьке 
та латинське походження лексичної одиниці tempt (O. Fr. Tempter (Fr. tenter) – L. tentāre; tendere, to 
stretch), що представлена значеннями "to put to trial: to test: to try to persuade, esp. to evil: to entice", 
"піддавати (ставити) під суд: перевіряти, випробовувати, намагатися переконати, особливо до зла: 
спокушати, зваблювати". Словник пропонує такі деривативи: adj. temptable (спокусливий), n. 
temptableness (спокуса); temptation (спокуса) "act of tempting: state of being tempted: that which tempts: 
enticement to evil: trial", "акт спокушання, зваблення: стан, коли спокушають: те, що спокушає: 
спокушання, спонукання до зла: випробовування", adj. temptatious "seductive", "спокусливий, чарівний", 
n. tempter "one who tempts, esp. the devil; fem. temptress", спокусник, той, хто спокушає, особливо диявол; 
спокусниця, adj. tempting "adapted to tempt or entice", "cхильний спокусити, звабити", adv. temptingly 
"спокусливо", n. temptingness "спокуса". 

Словник "A Concise Etymological Dictionary of The English Language" підтверджує французьке та 
латинське походження дієслова tempt та ілюструє такими тлумаченнями: O. F. tempter, later tenter "to 
tempt, prove", з давньофранцузької – спокушати, перевіряти; L. temptāre, tentāre "to handle, try the strength 
of, assail, tempt"; frequentative of tendere, to stretch, з латини – поводитися, перевіряти на непохитність, 
атакувати, спокушати. 

Проведений етимологічний аналіз показав, що лексична одиниця temptation зафіксована у словниковому 
складі англійської мови з XII століття. Лексема temptation та її похідні проникають у середньоанглійську мову 
(tempten, tenten) із давньофранцузької (temptacion, tenter), що, у свою чергу, запозичується з латини 
(temptationem, temptare, or tentare, tendere). У словнику "Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic 
Languages" зафіксовано, що латинське tempto, temptare "to feel, test", "відчувати, випробовувати, перевіряти" 
простежується у протоіндоєвропейських формах (PIE) tempto- і t(e)mp-lo- зі значеннями tempto- "to touch, 
feel", "торкатися, відчувати" і t(e)mp-lo- "to pull, stretch", "тягнути, розтягатися". 

Таким чином, нами було виявлено, що значення лексеми temptation та її похідних в латині переважно 
тлумачиться як "to feel, test, try (out), handle, try the strength of, assail, tempt", "відчувати, випробовувати, 
перевіряти, поводитися, перевіряти на непохитність, атакувати, спокушати", наближаючись до ядра 
сучасного значення слова спокуси, яке вже зрештою фіксується у давньофранцузькій мові зі значеннями 
"act of tempting, enticing someone to sin; felicitation to ill; enticement, an experience or state of being tempted, 
that which is effected to the mind; a motive to ill", "акт зваблення, спокушання (до гріха); схвалення 
поганого, звернення до поганого; спокуса, зваба, досвід або стан бути спокушеним, те, що впливає на 
розум; мотив до поганого". Лексема спокуса (temptation) запозичується у середньоанглійську мову, але 
ще не має сучасної розгорнутої семантичної структури. Тобто поняття temptation переважно функціонує 
із тлумаченням спокусити у релігійній сфері. Надалі у значенні цієї морфеми знімається обмеження, 
виражене семою "релігія", і тому спектр вживання temptation стає широким. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні динаміки історичного розвитку концепту 
TEMPTATION в англомовній спільноті. 
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Матушевская Н. В. Этимологический анализ ядра концепта TEMPTATION. 

Статья посвящена исследованию ядра концепта TEMPTATION в английском языке. Представлены 
современные подходы к определению концепта, рассмотрены компоненты его структуры, 

сосредоточено внимание на этимологии концепта. Обусловлен выбор полевой модели концепта, 
включающий в себя ядро и периферию, которые отвечают за фундаментальный и факультативный 

уровни. Исследование ядра, составляющее центральный содержательный элемент концепта, 
происходит на основе этимологического анализа и изучения соответствующих лексем-вербализаторов. 
Поданы определения словарных доминант temptation, приведены их первоначальные значения и показано 

их историческое развитие. Проанализировано, когда, с какого языка, с каким значением появилась 
лексема temptation в английском языке. 

Ключевые слова: концепт, структура концепта, полевая модель, ядро концепта, этимологический 
анализ, соблазн. 

Matushevska N. V. Etymological Analysis of the Nucleus of the Concept TEMPTATION. 

The article is aimed to study the nucleus of the concept TEMPTATION in the English language. 
The methodology of the research comprises the etymological analysis along with conceptual and componential 
analyses. Modern approaches are presented to the definition of the concept, the components of its structure are 
considered, attention is focused on the etymology of the concept. The choice of the field model of the concept is 

denoted including the nucleus and the periphery, which are responsible for fundamental and optional levels. The 
study of the nucleus constituting the central meaningful element of the concept grounds on the basis of the 

etymological analysis and the study of the corresponding lexeme-verbolizators. Dictionary definitions of the 
temptation dominant are presented, their initial meanings as well as their historical evolution are shown. The 
paper analyzes the origin of the lexeme temptation along with the changes in its semantics in the diachrony. 

Key words: concept, concept structure, field model, concept nucleus, etymological analysis, temptation. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ ЯК ФЕНОМЕНУ, ЩО 
ОБУМОВЛЮЄ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ 

У статті вивчено і узагальнено теоретичний доробок та практичний досвід вітчизняних і зарубіжних 
дослідників у галузі формування й розвитку соціології як науки. Вивчено історію соціологічних 

досліджень і її безпосередній вплив на становлення соціологічної терміносистеми. Особливу увагу 
приділено аналізу формування соціології як науки від античних праць Платона і Аристотеля до сучасних 

соціологічних досліджень. Розкрито предмет, об’єкт, мету і завдання соціології. Описано її основні 
функції, напрямки й галузі та визначено перспективи подальших досліджень. 

Ключові слова: соціологія, мікросоціологія, макросоціологія, соціологічний термін, соціологічне 
дослідження, об’єкт соціології, предмет соціології, особистість, спільнота, суспільство. 

Постановка проблеми. Соціологія – це наука про суспільство, яке досліджується через людину і її 
соціальну поведінку. Загальносоціологічні теорії широко використовуються для вироблення 
методологічних принципів пізнання соціальних процесів з метою здійснення соціального контролю з 
подальшою можливістю маніпулювання свідомістю окремих особистостей і соціальних груп, 
формування у них певної системи цінностей і стереотипів поведінки, що, в свою чергу, викликає 
зростаючий інтерес сучасних вчених до проблем соціології, пояснює стрімкий розвиток цієї науки і 
обумовлює актуальність даної роботи. 

Метою дослідження є визначення й аналіз основних періодів формування соціології як науки, 
вивчення її зв’язків з іншими науками, опис основних підходів до визначення об’єкта, предмета і 
головних завдань соціологічних досліджень, представлення основних функцій соціології, встановлення 
основних напрямків і галузей соціологічної науки. У роботі значна увага приділяється становленню 
соціологічної термінології – процесу, який нерозривно пов'язаний із формуванням соціології як науки. 

Термін соціологія, вперше введений у 1839р. французьким вченим Огюстом Контом, походить, як відомо, 
від латинського societas – суспільство та грецького logos – поняття, вчення. Отже, соціологія – це вчення про 
закони розвитку суспільства – "вищої реальності, яка підпорядковується лише природничим законам" [1: 7]. 

Соціологію визначають як один із способів вивчення особистостей у їх взаємодії один з одним [2: 14; 3: 
8; 4], як науку, що досліджує закономірності функціонування, розвитку і взаємодії соціальних спільнот 
різного типу [5: 4; 6: 7], як вчення про загальні і специфічні закономірності розвитку та функціонування 
конкретних соціальних систем (суспільств), соціальних інститутів і спільнот, які утворюють структуру 
соціальних систем, що досліджує механізми і процеси взаємодії і взаємозв’язку усередині названих інститутів 
і спільнот та між ними, а також характер і прояви цих закономірностей у діяльності особистостей, соціальних 
груп, спільнот, інститутів на основі відповідної емпіричної інформації [4; 7: 8; 8: 331]. 

Отже, соціологія, насамперед, зосереджується на дослідженні впливу соціальної взаємодії на 
поведінку людини, на вивченні закономірностей формування суспільств та змін, які у них відбуваються 
[9: 3; 10: 20]. Як наукова дисципліна соціологія охоплює надзвичайно широкий спектр проблем [10: 24] – 
від самогубства до телеманії, від проблем релігійних общин до глобальних економічних проектів тощо. 
Соціологи аналізують вплив членів суспільства на поведінку особистості і, навпаки, вплив особистості 
на інших членів суспільства, на соціальні групи і навіть організації, досліджують залежність членів 
суспільства від основних соціальних інститутів (уряд, економіка, релігія тощо) [9: 3]. 

Отже, у широкому значенні слова під соціологією розуміють пізнання людського співіснування, 
насамперед культури, історії людства, розглядаючи, при цьому, історію з точки зору соціальності – як 
події, що складаються із вчинків, які обумовлені чужою поведінкою або є наслідком чужої поведінки, 
іншими словами встановлення того, що було, є чи буде без огляду на те, що повинно бути, тобто різного 
роду політики [5]. 

М. М. Ковалевський – родоначальник плюралістичної соціології – визначав соціологію як науку про 
організацію і еволюції суспільства, зазначаючи при цьому, що соціологія тісно переплітається з 
економічними, психологічними, географічними та іншими факторами [11: 33-34].  

Саме тому соціологічна наука розвивається у тісному зв’язку з іншими соціальними науками, які 
займаються дослідженням різних аспектів людського суспільства, а саме з антропологією, історією, 
психологією, політологією, економікою та ін. Всі соціальні науки зосереджуються на вивченні соціальної 
поведінки людей, однак кожна з них має свої власні орієнтири: антропологія досліджує давні культури, 
доіндустріальні суспільства, проблеми походження людини тощо; історики зосереджені на дослідженні 
історії народів, подій минулого та їх значення для сьогодення; психологія акцентує свою увагу на 
особистості та її індивідуальній поведінці; політологія вивчає міжнародні відношення, діяльність уряду 
та вплив владних структур; економіка аналізує способи вироблення товарів і послуг та їх обміну. 
Соціологія ж концентрує свої зусилля, насамперед, на вивченні впливу, який суспільство має на 
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О. І. Мусієнко. Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості 
формування соціологічної терміносистеми 

поведінку людини, ставлення людини до інших членів суспільства та способів впливу людей на 
суспільство [8: 331; 9: 6-7]. 

Термін "соціологія" почали вживати у наукових дослідженнях першої половини ХІХ ст. Саме у цей 
час – період швидкого розвитку капіталізму – зародилася соціологія як самостійна наука "про 
суспільство як цілісну соціальну систему" [11: 12], що було зумовлено нагальною потребою 
суспільства осмислити перспективи його розвитку. Як зазначав один із основоположників світової 
соціології Роберт Кінг Мертон, соціологія – це дуже молода наука про дуже давній предмет вивчення. 

Ще з сивої давнини (з ІV ст. до н.е.) мислителі, насамперед філософи, цікавилися проблемами побудови 
людського суспільства, досліджували закони його розвитку. Соціологами античного світу вважають 
Платона й Аристотеля, у роботах яких знайшли відображення традиції та звичаї суспільства того часу, 
стосунки між людьми. Кожен із них запропонував свою теорію соціальної стратифікації, де обґрунтовано 
поділ суспільства на класи. При цьому особлива увага приділялася узагальненню фактів, побудові 
концепцій, напрацюванню практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення людського 
суспільства. Роботу Платона "Держава" вважають першою в історії людства працею із загальної соціології. 

Проблеми розвитку людського суспільства, функціонування соціальних груп людей, їх поведінки у 
суспільстві викликали інтерес і у мислителів середньовіччя (див. праці Ібн Хальдуна та ін.).  

Попередницею соціології вважають соціальну філософію, оскільки задовго до появи науки соціології її 
проблеми досліджували європейські філософи ХVІІІ – XIX століття: Вольтер, Дідро, Кант, Гегель, Гоббс та 
ін., які вживали у своїх працях соціологічні терміни "суспільство", "цивілізація", "структура", "клас" тощо. 

Однак основоположником соціологічної науки вважають французького філософа, видатного 
представника позитивістського напряму Огюста Конта (роки життя 1798-1857), який не лише дав ім’я цій 
науці, але й визначив її предмет і методи соціологічних досліджень, окреслив основні завдання 
соціології, яку визначав як єдину науку, що повинна вивчати суспільство як певну соціальну реальність, 
що розвивається у часі і призначена відкривати загальні закони соціального розвитку подібно законам 
фізики Ньютона чи біології Дарвіна [11: 13]. О. Конт вбачав своє завдання в озброєнні людства новою 
філософією і, на противагу попередньої теолого-метафізичної концепції, розробив позитивну філософію 
як цілісну систему позитивного знання фактів і законів, які відкриваються науковим пізнанням. На 
основі цієї філософії він намагався створити об’єктивну науку про суспільство, яку він спочатку назвав 
соціальною фізикою (наукою про соціальні організми) [12: 25], а пізніше соціологією (термін вперше 
введено у 1839 р.), пояснюючи це таким чином: "Я вважаю своїм обов’язком відтепер піти на ризик з 
цим новим терміном, повністю еквівалентним раніше введеному мною виразу "соціальна фізика", щоб 
мати можливість позначити через один іменник ту додаткову частину натуральної філософії, яка 
позитивно вивчає сукупність основних законів, що відносяться до соціальних явищ" [12: 25]. 

Пізніше у своєму циклі "Курс лекцій з позитивної філософії" О. Конт використав іменник 
"соціологія" для утворення кількох "сімей" соціологічних термінів, а саме:  

– соціологічна наука, позитивна соціологія, загальна соціологія, соціологічний закон, соціологічне 
дослідження;  

– статична соціологія і соціальна статика, динамічна соціологія і соціальна динаміка, соціальний 
розвиток;  

– наукові методи соціології: просте спостереження, соціологічне спостереження; обґрунтованість 
досвідом, соціологічні демонстрації; соціологічне порівняння, порівняльний метод y соціології; 
історичний метод у соціології; соціологічний аналіз [12: 30]. 

З іменем О. Конта пов’язують початок ранньої теоретичної класики соціологічної науки.  
Однак, утворивши термін "соціологія" і декілька сімейств загальних соціологічних понять, які стали 

свого роду "оболонкою" програми побудови нової області соціального знання, дослідник не знайшов 
способів їх операціоналізації і таких шляхів їх емпіричної верифікації, які дозволили б представляти їх у 
вигляді кількісних даних: сформульованих понять для нього було достатньо, щоб переходити до фактів, 
які безпосередньо спостерігаються, та до подій історії, ігноруючи необхідність введення цілого ряду 
опосередкованих понять: на шляху від "статики" – таких понять, як структура, інститут, група, клас, 
статус тощо, а на шляху від "динаміки" – таких, як процес, конфлікт, роль, лідер та інших. У нашій 
свідомості ці поняття виникають як такі, що є звичними, але в часи Конта вони не існували [12: 32]. 

Засновники соціології значну увагу приділяли пошуку різних напрямів розвитку цієї нової наукової 
дисципліни, час від часу використовуючи досвід, викладений у працях представників інших наук чи 
виробляючи свої власні підходи. Історія соціології розпочиналася з розгляду проблем суспільства 
ззовні, дослідники намагалися вивчати соціальні явища і процеси на рівні суспільства і його 
основних структур [11: 29] і пояснити як суспільство функціонує й обумовлює поведінку індивіда 
[10: 24] – це так званий макропідхід до вивчення проблем соціології, який розроблявся, насамперед, 
у роботах класиків теорії соціології Огюста Конта, Карла Маркса та Еміля Дюркгейма. Серед 
макросоціологічних теорій виділяються технократичні концепції індустріального суспільства, 
конвергенції постіндустріального й інформаційного суспільства – всі вони базуються на засадах 
технологічного детермінізму, згідно з яким рівень розвитку науки, техніки й технології обумовлює 
соціально-економічний розвиток [11: 29]. Пізніше вчені перейшли до вивчення соціальних явищ 
зсередини, фокусуючи увагу на тому, що має відношення власне до індивіда, його поведінки, 
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соціальних взаємозв’язків і повсякденного людського життя, а не на загальних законах, що 
обумовлюють індивідуальну поведінку – так званий мікропідхід, основними теоріями якого 
вважають символічний інтеракціонізм, феноменологію й теорію соціального обміну [10: 9; 11: 31].  

Об’єктами соціологічних досліджень прийнято вважати сукупність якостей, зв’язків і відношень, які 
називаються соціальними. Соціальне – це сукупність якостей і особливостей суспільних відношень, 
інтегрованих окремими індивідами чи спільнотами у процесі спільної діяльності у конкретних умовах, 
що знаходить відображення в їх ставленні один до одного, до свого положення у суспільстві, до явищ і 
процесів суспільного життя. Соціальне явище чи процес виникає у тому випадку, коли поведінка навіть 
одного індивіда опиняється під впливом іншого або їх групи чи спільноти. Саме у процесі взаємодії 
індивіди впливають один на одного, що призводить до того, що кожен з них стає носієм тих чи інших 
соціальних якостей. Отже, соціальні зв’язки, соціальна взаємодія, соціальні відношення і спосіб їх 
організації є об’єктами соціологічного дослідження [13: 6].  

Предмет соціології, як відомо, є результатом дослідницьких дій, що зумовлює неоднозначність його 
визначення. Трактування предмета соціології змінювалося протягом історії існування соціології як 
науки. Його по-різному розуміли і розуміють представники різних шкіл і напрямів [13: 6]. 

У класичній західній соціології представлено декілька інтерпретацій предмета соціології. 
Зазначаючи, що соціологія базується на об’єктивних наукових даних, а не на суб’єктивних думках і 
оцінках, О. Конт називав соціологію позитивною наукою про суспільство і розумів її як 
фундаментальну науку, що інтегрує все знання про суспільство. Засновник французької 
соціологічної школи Е. Дюркгейм вважав предметом соціології соціальні факти, колективне в усіх 
його проявах. Німецький соціолог Вебер вбачав у соціології науку про соціальну поведінку, яку вона 
(соціологія) намагається зрозуміти і пояснити. На думку Вебера соціальною є та поведінка людини, 
яку вона співвідносить з поведінкою інших людей [11: 6]. 

У сучасних соціологічних дослідженнях соціологію визначають як науку, яка вивчає життя і 
діяльність людей, які живуть у суспільстві собі подібних, і аналізує результати такої спільної 
діяльності [3: 8] як наукове дослідження суспільства і соціальних відношень [2: 14]. 

Отже соціологія – це наука про суспільство як цілісну соціальну систему, про її підсистеми (економічну, 
політичну, культурну) і окремі елементи – особистості, спільноти і соціальні інститути [11: 7]. 

Оскільки суспільство досліджується через людину і її соціальну поведінку, оцінки, думки, 
інтереси тощо, деякі вчені вважають предметною областю соціології особистість в її соціальних 
взаємодіях, соціальне життя людей [11: 7]. 

В залежності від проблем, мети і завдань соціологічного аналізу використовуються 
загальнонаукові методи дослідження (історичний, порівняльний, системний тощо) чи більш 
конкретні – опитування, спостереження, аналіз документів, групова дискусія тощо [11: 9]. 

Основними функціями соціології вважають: 
1) пізнавальну, яка заключається в тому, що соціологія забезпечує приріст нового знання у 

різних сферах суспільного життя, розкриває перспективи соціального розвитку суспільства. 
Загальносоціологічні теорії використовуються як основа для вироблення методологічних принципів 
пізнання соціальних процесів; 

2) прикладну, суть якої в орієнтації значної частини досліджень на вирішення практичних проблем. 
У межах цієї функції виробляються наукові прогнози, збирається конкретна інформація, що дозволяє 
здійснювати соціальний контроль і соціальне планування; 

3) ідеологічну, яка полягає в тому, що соціологія виражає інтереси певних соціальних груп, класів, 
політичних партій та рухів. Результати соціологічних досліджень можуть використовуватися в інтересах 
соціальних груп для досягнення певних цілей. Соціологічне знання може слугувати засобом 
маніпулювання свідомістю людей, формування відповідних стереотипів поведінки, створення системи 
ціннісних і соціальних орієнтацій тощо [11: 8-9]. 

Серед існуючих напрямів зарубіжної соціологічної науки найбільш значущими є: 
– соціальний дарвінізм і еволюціонізм (social Darwinism and evolutionism). Основоположники цієї 

теорії: Герберт Спенсер, Бенджамін Кід, Льюіс Морган, І. Б. Тайлор, Л. Т. Хобхаус та ін.; 
– детермінізм (determinism). Представники цієї теорії: Карл Маркс, Чарльз А. Беард, 

Вернер Зомбарт, Франклін Г. Гіддінгс і Френк Хенкінс; 
–  ранній функціоналізм (early functionalism). Цей напрям розвивали: Е. Дюркгейм, Генрі Мейн, 

Фердинанд Тьоніс, Броніслав Малиновський, А. Р. Редкліф-Браун, Вільям Г. Самнер, Макс Вебер, Георг 
Зіммель. 

Сучасними основними напрямками вважають:  
– функціоналізм і структуралізм (functionalism and structuralism). Прихильники цього напрямку: 

Чарльз Х. Кулі, Питирим О. Сорокін, Талкотт Парсонс, Роберт Мертон, Еверетт К. Хьюз, Курт Левін;  
– символічний інтеракціонізм (symbolic interactionism). Представники: Марк Болдуін, Вільям 

Джеймс, Джон Девей, Джордж Г. Мід, Чарльз Х. Кулі; 
– сучасний детермінізм (modern determinism). Ідеї сучасного детермінізму розвивали: К. Райт Міллс, 

Карл Манхейм; 
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О. І. Мусієнко. Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості 
формування соціологічної терміносистеми 

– математичний моделізм (mathematical modelism), теорію якого розроблено у роботах: 
Дж. Л. Морено, Курта Левіна, Джорджа К. Зіпфа.  

З кінця ХХ ст. значна увага дослідників концентрується на аналізі емоцій у контексті соціальної 
взаємодії. Цей підхід до вивчення соціальних явищ пізніше став відомим як "соціологія емоцій", 
стрімкий розвиток якого зпричинений важливістю дослідження емоцій на рівні суспільства, потребою 
зрозуміти механізми людської поведінки. Зростаючий інтерес сучасних учених соціологів до проблем 
вивчення емоцій обумовлений історією розвитку соціологічних досліджень. Перші спроби аналізу 
емоцій спостерігаються у працях представників детермінізму та раннього функціоналізму (Карла 
Маркса, Макса Вебера, Георга Зіммеля, Е. Дюркгейма та ін.), які, однак, досліджували емоції на 
макрорівні, розглядаючи їх як одну із складових соціальних відносин. Сучасні дослідники соціології 
емоцій розглядають останні на мікрорівні, що дає можливість глибоко проникнути у сутність емоцій і 
зрозуміти їх значення у житті сучасного соціуму [14]. 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменовані бурхливим розвитком соціологічної науки. Сучасні 
соціологи глибоко аналізують діяльність індивідів і соціальних груп у різних сферах людського 
суспільства, що зумовило появу нових галузей соціології: 

•  соціологія комунікацій – досліджує значення комунікацій у суспільстві, насамперед роль 
комунікацій у процесі обміну інформацією між соціальними групами;  

•  гендерна соціологія – вивчає взаємовідносини чоловіків і жінок, які як відомо історично склалися 
як нерівноправні; 

•  соціологія культури – об’єктом вивчення є закономірності функціонування і розвитку культури у 
суспільстві; 

•  соціологія молоді – аналізує молоде покоління як соціальну спільноту, особливості соціалізації, 
способу життя молодого покоління, формування його життєвих цінностей і цілей тощо; 

•  соціологія науки – досліджує соціальні умови наукової діяльності, розглядає процеси становлення 
науки як соціального інституту, вивчає соціальну організацію і соціальні функції науки та проблеми 
організації діяльності наукових колективів; 

•  соціологія освіти – вивчає освіту як соціальний інститут, функції освіти у суспільстві, її зв'язок з 
іншими соціальними інститутами; 

•  соціологія політики (політична соціологія) – розглядає взаємовідносини політичної сфери життя 
суспільства з іншими сферами суспільного життя, особливості взаємодії політичних інститутів з іншими 
соціальними інститутами; 

•  соціологія релігії – галузь соціології, яка досліджує взаємозв’язок релігії і суспільства, вплив 
релігії на соціальну поведінку окремих членів суспільства, соціальних груп, спільнот; 

•  соціологія сім’ї – концентрує свою увагу на аналізі функціонування сім’ї як соціального інституту 
і малої групи; 

•  соціологія праці – вивчає соціально типові процеси, які впливають на відношення людини до 
праці, на її соціальну активність, на взаємини індивідів і соціальних груп у виробничих колективах; 

•  соціологія медицини – зосереджується на дослідженні системи охорони здоров’я, на соціальній 
обумовленості поведінки особи чи спільноти у сфері медицини тощо [14]. 

Кожна галузь знань має свою термінологію, яка позначає поняття цієї галузі. Особливості 
становлення і функціонування соціологічної термінології можуть, на нашу думку, становити 
перспективу подальших досліджень. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Кузьменко Т. М. Соціологія : [навч. посіб.] / Т. М. Кузьменко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 
2. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер ; [пер. с англ.]. – М. : Феникс, 1994. – 688 с. 
3. Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет  / П. А. Сорокин. – М. : Наука, 1994. 

– 560 с. 
4. Getting Started in Sociology [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://downloads.vitalbook.com/vsti/bookshelf/temp/pdf_samples/007-73790 39.pdf. 
5. Зомбарт В. Социология [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ua.bookfi.org/s/?q=%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82&t=0. 
6. Hughes M. Sociology : the core / M. Hughes, Carolyn J. Kroehler. – [7th ed.]. – New York : McGraw-Hill, 2005. – 

544 p. 
7. Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследования : [учебное пособие] / Е. П. Тавокин. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 239 с. 
8. Sociology // The New Encyclopedia Britannica. – [15th ed.]. – Vol. 27. – 1993. – P. 331–343. 
9. Schaefer, Richard T. Sociology : a brief introduction / Richard T. Schaefer. – [5th ed.]. – New York : McGraw-Hill, 

2004. – 493 p. 
10. Witt J. The big picture : a sociology primer / Jon Witt. – [1st ed.]. – New York : McGraw-Hill, 2007. – 310 p. 
11. Сирота Н. М. Общая социология : [учебное пособие] / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. – Санкт-Петербург, 

2009. – 128 c. 
12. Лапин Н. И. История социологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ecsocman.hse.ru/data/503/189/1217/004-LAPIN_Nx2cI.pdf. 

 273 

http://downloads.vitalbook.com/vsti/bookshelf/temp/pdf_samples/007-73790%2039.pdf


Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

13. Кравченко В. И. Социология : [учеб. пособие] / В. И. Кравченко. – СПбГУАП. СПб., 2001. – 104 с. 
14. Іванова Т. В. Вивчення емоцій у соціології: еволюція поглядів [Електронний ресурс] / Т. В. Іванова. – Режим 

доступу : http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/Files/magazine/3_2012/2_1_1.pdf. 
15. Наука [Електронний ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступу : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%8F. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Kuz’menko T. M. Sotsiologiia [Sociology] : [navch. posib.] / T. M. Kuz’menko. – K. : Tsentr uchbovoyi literatury, 

2010. – 320 s. 
2. Smelzer N. Sotsiologiia [Sociology] / N. Smelzer ; [per. s angl.]. – M. : Feniks, 1994. – 688 s. 
3. Sorokin P. A. Obshchedostupnyy uchebnik sotsiologii. Stati raznykh let [Generally Accessible Sociology Textbook. 

Articles of Different Years] / P. A. Sorokin. – M. : Nauka, 1994. – 560 s. 
4. Getting Started in Sociology [Еlektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 

http://downloads.vitalbook.com/vsti/bookshelf/temp/pdf_samples/007-73790 39.pdf. 
5. Zombart V. Sotsiologiia [Sociology] [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 

http://ua.bookfi.org/s/?q=%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82&t=0. 
6. Hughes M. Sociology : the core / M. Hughes, Carolyn J. Kroehler. – [7th ed.]. – New York : McGraw-Hill, 2005. – 544 p. 
7. Tavokin Ye. P. Osnovy metodiki sotsiologicheskogo issledovaniia [Methodological Basis of Sociological Research] 

: [uchebnoe posobie] / Ye. P. Tavokin. – M. : INFRA-M, 2009. – 239 s. 
8. Sociology // The New Encyclopedia Britannica. – [15th ed.]. – Vol. 27. – 1993. – P. 331–343. 
9. Schaefer, Richard T. Sociology : a brief introduction / Richard T. Schaefer. – [5th ed.]. – New York : McGraw-Hill, 

2004. – 493 p. 
10. Witt J. The big picture : a sociology primer / Jon Witt. – [1st ed.]. – New York : McGraw-Hill, 2007. – 310 p. 
11. Sirota N. M. Obshchaia sotsiologiia [General Sociology] : [uchebnoe posobie] / N. M. Sirota, S. A. Sidorov. – 

Sankt-Peterburg, 2009. – 128 s. 
12. Lapin N. I. Istoriia sotsiologii [History of Sociology] [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 

http://ecsocman.hse.ru/data/503/189/1217/004-LAPIN_Nx2cI.pdf. 
13. Kravchenko V. I. Sotsiologiia [Sociology] : [ucheb. posobiie] / V. I. Kravchenko. – SPbGUAP. SPb., 2001. – 104 s. 
14. Ivanova T. V. Vyvchennia emotsii u sotsiologii : evoliutsiia pogliadiv [Study of Emotions in Sociology : the 

Evolution of Opinions] [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : 
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/Files/magazine/3_2012/2_1_1.pdf. 

15. Nauka [Science] // vikipediia: svobodnaia entsiklopediia [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu 
: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D
0%B8%D1%8F. 

 
Матеріал надійшов до редакції 24.03. 2015 р. 

Мусиенко О. И. Закономерности становления и развития социологии как феномена, который 
обусловливает особенности формирования социологической терминосистемы. 

В статье изучаются и обобщаются теоретические разработки и практический опыт отечественных и 
зарубежных исследователей в области формирования и развития социологии как науки. История 
социологических исследований имеет непосредственное влияние на становление социологической 

терминосистемы. Особенное внимание уделяется анализу формирования социологии как науки от 
античных работ Платона и Аристотеля до современных социологических исследований. Раскрываются 
предмет, объект, цели и задачи социологии. Описываются ее главные функции, направления и отрасли и 

определяются перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: социология, микросоциология, макросоциология, социологический термин, 
социологическое исследование, объект социологии, предмет социологии, личность,  

сообщество, общество. 

Musiienko O. I. Regularities of Formation and Development of Sociology as a Phenomenon that Determines 
Peculiarities of the Sociological Term System Formation. 

The article deals with the theoretical work and practical experience of national and foreign researchers in 
the field of formation and development of sociology as a science. The history of the sociological research 
and its influence on the formation of the sociological term system is analyzed in the article. The special 
attention is paid to the analysis of formation of sociology as a science beginning with ancient Plato and 

Aristotle’s works up to the sociological researches of today. The subject, object and aims of sociology are 
defined in the paper. Main functions, directions and fields of sociology are described and the outlook of 

further researches is determined in this article. 

Key words: sociology, mіcrosociology, mаcrosociology, sociological term, sociological research, sociology 
object, sociology subject, individuality, community, society.  
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СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПІДМЕТА В СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУРАХ  
ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ 

Статтю присвячено аналізу речень зі структурами вторинної предикації, а саме інфінітивних 
конструкцій, які розглядаються як ускладнені в структурному і семантичному планах, а також як 

поліпредикативні. У статті здійснено спробу класифікувати чотири інфінітивних конструкцій 
наявні в сучасній англійській мові, а саме об’єктну інфінітивну конструкцію, суб’єктну інфінітивну 
конструкцію, абсолютну інфінітивну конструкцію та інфінітивну конструкцію з прийменником for, 

за особливостями способу вираження підмета в структурі речення. Проаналізовано структурну 
будову речень з рейзинговими інфінітивними конструкціями. Рейзинговою називається конструкція, 
в якій відбувається пересув аргументу присудка з позиції підрядного речення до позиції підмета або 

об’єкта в головному. В межах генеративної граматики виокремлюють рейзингові конструкції з 
підметом та об’єктом. 

Ключові слова: структури вторинної предикації, інфінітивні конструкції, рейзингові конструкції. 

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень синтаксична наука спрямовує вектор досліджень не 
лише на речення як цілісне утворення, а також на вивчення окремих синтаксичних одиниць, які 
відображають своєрідність поверхневої репрезентації глибинних пропозиційних структур.  

Особливий інтерес становлять синтаксичні структури вторинної предикації. Прикладом речень зі 
структурами вторинної предикації є інфінітивні конструкції, а саме: об’єктний предикативний 
інфінітивний зворот (Objective Infinitive Construction), суб’єктний предикативний інфінітивний зворот 
(Subjective Infinitive construction), інфінітивна конструкція з прийменником for (For-to-Infinitive 
Construction), абсолютна конструкція (Absolute Construction). Конструкції з інфінітивними дієслівними 
формами є характерною рисою сучасного синтаксису англійської мови і займають важливе місце в 
системі її комплементів. На відміну від that-комплементів, інфінітивні комплементи є нефінітними, тобто 
вони не мають дейктичного часу та ознак узгодження.  

Хоча всі вищезгадані одиниці мають різне граматичне оформлення, вони мають одну спільну 
характеристику, а саме неузгодженість суб'єктно-предикатних відношень у їхній поверхневій структурі 
[1: 43].  

Предикація – акт з'єднання двох незалежних предметів думки, виражених самостійними словами, для 
того щоб відбити "стан речей", подію або ситуацію дійсності, і тим самим предикація представляється як 
акт створення пропозиції [2: 342]. Предикацію визначають як синтаксичну модальність, відображену 
пропозицією. Центром предикації у реченні є дієслово в особовій формі, присудок: саме через дієслівні 
категоріальні форми часу, способу і відмінку виражаються основні предикативні значення в пропозиції, 
реальні оцінки події (синтаксична модальність). Предикація є не просто віднесення змісту пропозиції до 
реальної дійсності, але віднесення номінативного змісту пропозиції до реальної дійсності [3: 98]. 

Особові форми дієслова передають повну предикацію, неособові форми дієслова – вторинну 
предикацію. Вторинна предикація – тип зв’язку, що не створює речення, а додатково встановлює ознаку, 
властивість чи відношення між явищами відображуваної об’єктивної дійсності. Вторинна предикація 
представлена у реченнях, де дієслівний елемент предикативної конструкції виражений неособовою 
формою дієслова, яка не виражає модального значення і граматично не узгоджується з іменним 
елементом конструкції. Предикативні конструкції не мають структурної автономії і вони завжди входять 
до складу речення, утворюючи його вторинну предикацію [4: 188].  

Речення зі структурами вторинної предикації є ускладненими (в структурному і семантичному 
планах), а також поліпредикативними [5: 102]. 

Метою статті є проаналізувати способи вираження підмета в синтаксичних структурах вторинної 
предикації, а саме в рейзингових інфінітивних конструкціях. 

Класифікація чотирьох інфінітивних конструкцій наявних у сучасній англійській мові за 
особливостями їх структури залежить від способу вираження підмета. Оскільки в межах інфінітивної 
фрази немає джерела маркування називного відмінка, то інфінітивні конструкції розрізняються в 
залежності наявності невираженого підмета або появи джерела маркування відмінка за межами 
інфінітивної фрази [5]. 

Називний відмінок пов'язаний із наявністю особової дієслівної форми, тобто з його фінітністю, а 
інфінітив є нефінітною формою дієслова. Крім того, інфінітивні конструкції, як правило, не мають 
суб’єкта в називному відмінку. Інфінітив не маркує називний відмінок, тому іменна фраза залишається 
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без джерела маркування відмінка, що є порушенням принципу відмінкового фільтра (Case Filter), 
відповідно до якого будь-яка іменна фраза повинна обов’язково знаходитися в позиції маркування 
відмінка (Case Theory) [6: 44]. 

Теорія відмінка грає важливу роль при поясненні відсутності морфологічних відмінків в англійській 
мові тому, що в структурі речення до операції озвучення наявні універсальні структурні відмінки. 
Відсутність морфологічних відмінків розглядають як випадкове поверхневе явище, за яким приховані 
абстрактні характеристики всіх мов. 

В англійській мові виокремлюють наступні випадки вживання інфінітивних конструкцій [6]: 
1) відсутність явного підмета в структурі інфінітивної фрази, що є характерною ознакою нефінітних 

комплементів, наприклад: 
(1) I try to find excuses for myself. 
[I1 try [PRO1 to find excuses for myself]. 
(2) I promise you to do it justice. 
[I2 promise you [PRO2 to do it justice]. 
В межах генеративної граматики такі інфінітивні конструкції називаються конструкціями контролю 

(control construction). Інфінітивний комплемент у складі конструкції контролю має особливий тип 
нульового займенникового підмета PRO [7: 238]. 

2) Інфінітив має лексичний підмет, який відрізняється від головного, і інфінітив вводиться 
комплементайзером for, який виконує роль джерела маркування знахідного відмінка інфінітивного 
підмета, наприклад: 

(3) It's unusual for Donald to be so bad-tempered. 
[It's unusual [CP FOR [IP Donald TO be so bad-tempered]. 
3) Інфінітивна клауза має виражений лексичний підмет у позиції підмета головної клаузи (the 

Nominative + Infinitive construction) або у позиції об’єкта головної клаузи (the Accusative + Infinitive 
construction), наприклад: 

(4) My father appears to be in good health. (Nominative + Infinitive) 
It appears that my father is in good health. 
(5) They proved him to be guilty. (Accusative + Infinitive) 
They proved that he was guilty.  
Потреба в наявності джерела маркування відмінка для кожної іменної фрази є важливою мовною 

універсалією, яка пояснює синтаксичне явище пересуву іменної фрази з позиції породження підмета у 
підрядному реченні до позиції підмета в головному [6: 45]. 

Речення (4) і (5) у межах генеративної граматики розглядаються як рейзингові інфінітивні конструкції 
(raising infinitive constructions), а саме рейзингова конструкція з підметом (4) і рейзингова конструкція з 
об’єктом (5). Рейзингову конструкцію з підметом у рамках традиційної граматики розглядають як 
суб’єктну інфінітивну конструкцію. Такі конструкції складаються з двох частин. Перша частина – це 
дієслово, яке позначає ставлення мовця до змісту речення, а друга – інфінітив, що позначає власне дію, 
пов’язану з підметом, наприклад (6): 

(6) He seemed to understand everything. 
Дієслівна група seemed to understand – це складений дієслівний присудок подвійної орієнтації тому, 

що дія розглядається з двох точок зору: дієслово seem виражає значення евіденційності дії, а інфінітив to 
understand – власне дію. 

Оскільки можливості конструкцій залежать від лексичних особливостей присудка, то ці конструкції є 
лексично керованими (lexically governed). Дієслова, які використовуються з інфінітивним комплементом 
і слугують тригером для підняття підмета з інфінітивної клаузи, називаються рейзинговими дієсловами. 
Як правило, рейзингові дієслова (to seem, to appear, to prove, to happen, to turn out, to chance etc.) не мають 
зовнішнього аргументу і не призначають зовнішньої тета-ролі. 

Рейзинг – це процес, під час якого підмет інфінітивної клаузи зазнає пересуву до позиції підмета 
дієслова у головному реченні. У таких структурах дієслово є одноперехідним, тобто відкриває позицію 
для породження одного комплемента, а саме неособової клаузи. Якщо клауза є нефінітною, то підмет не 
отримує відмінка в межах цієї клаузи, але, оскільки, позиція підмета головного дієслова є пустою, підмет 
зазнає пересуву до цієї позиції і набуває відмінка, тобто стає маркованим. Рейзинговою називається 
конструкція, в якій відбувається пересув зовнішнього аргумента присудка з позиції підрядного речення 
до позиції підмета в головному [7: 196]. 

Таким чином, речення (4) формується наступним чином. Дієслово be, не має зовнішнього аргумента і 
не призначає тета-ролі, тому підмет my father, який тематично маркований у позиції внутрішнього 
підмета [Spec, PP], зазнає пересуву до позиції [Spec, TP]. Утворюється TP my father to be in good mood, 
яка поєднується з дієсловом appear і утворює VP appear my father to be in good mood. Згідно з ПРП 
(Extended Projection Principle) максимальна проекція Т повинна містити підмет у позиції специфікатора, 
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тому найближча іменна група зазнає пересуву до позиції підмета і утворює ТР, яка поєднується з 
нульовим декларативним комплементайзером і утворює наступну структуру речення (7): 

 (7) 
  CP 
 C TP 
 NP T' 
 T VP 
 V TP 
 NP T' 
 T VP 
 V NP 
 N PP 
 appear to be my father in good mood 
Іменна група my father здійснює пересув з позиції її породження у позиції внутрішнього підмета 

[Spec, PP] до поверхневої позиції підмета appear-клаузи. Таким чином, виконується А-пересув відповідно 
до релятивної мінімалістичної умови (Relativised Minimality Condition), згідно якої конституент, який 
зазнає А-пересуву стає специфікатором найближчого Т-конституента. 

Таким чином, речення (5) формується наступним чином. Підмет he, який тематично маркований у 
позиції внутрішнього підмета [Spec, AP], зазнає пересуву до позиції [Spec, TP]. Утворюється TP he to be 
guilty, яка поєднується з дієсловом prove і утворює VP prove he to be guilty. Потім поєднується з підметом 
they утворює ТР, що поєднується з нульовим декларативним комплементайзером і утворює наступну 
структуру речення (8): 

 (8) 
  CP 
 C TP 
 NP T' 
 T VP 
 V TP 
 NP T' 
 T VP 
 V NP 
 N AP 
 they prove to be he guilty 
Таким чином, рейзингові інфінітивні конструкції є прикладом структур вторинної предикації, де 

інфінітивна клауза має виражений лексичний підмет у позиції підмета головної клаузи або у позиції об’єкта 
головної клаузи. Проаналізувавши структурну будову рейзингових інфінітивних речень, очевидним є те 
твердження, що конституент, який зазнає пересуву з позиції породження у підрядній клаузі до позиції 
підмета або об’єкта у головній, цілком залежить від особливостей дієслова головної клаузи. 
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Очковская А. П. Способы выражения подлежащего в синтаксических структурах вторичной 
предикации. 

Статья посвящена анализу предложений со структурами вторичной предикации, а именно 
инфинитивных конструкций, которые рассматриваются как осложненные в структурном и 

семантическом планах, а также как полипредикативные. Проанализирована классифицикация четырех 
английских инфинитивных конструкций согласно способу выражения подлежащего в структуре 
предложения. Исследовано структурное строение предложений с рейзинговыми инфинитивными 

конструкциями с подлежащим и объектом. 

Ключевые слова: структуры вторичной предикации, инфинитивные конструкции,  
рейзинговые конструкции. 

Ochkovska A. P. The Ways of Expressing the Subject in the Structures of Secondary Predication. 

The article deals with the structures of secondary predication such as infinitive constructions. Infinitive 
construction is a complex, diversified type of subordinate clauses, which takes the central position in the 

complement system of the English language. Infinitive complements are non-finite, as the result the infinitive 
lacks the deictic tense and agreement features. The classification of infinitive constructions depends on the way 
in which they express their subject in the structure of the sentence. According to this classification there are two 

types of infinitive constructions: control and raising structures. The type of the movement operation when the 
argument is raised out of the lower clause to become the subject or object of the higher clause is known as 

raising. Thus, we can single out two raising structures: subject and object raising structures. 

Key words: structures of secondary predication, infinitive constructions, raising constructions. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ В ЕМОТИВНОМУ ДИСКУРСІ 

Статтю присвячено дослідженню психолінгвістичних аспектів вербалізації емоцій. Розглянуто та 
систематизовано роботи науковців з поняття емоцій та особливостей їх вербалізації у мові. Наведено 

визначення поняття ''емоція''. Автором досліджено класифікації лексики на позначення емоцій в 
італійській мові. Виокремлено фактори впливу психічних особливостей людини на емотивність 

комунікації. Проаналізовано позитивні та негативні конотації у семантиці лексики на позначення 
емоцій в італійському художньому дискурсі. 

Ключові слова: психолінгвістичний, емоція, вербалізація, лексика, психічні особливості, комунікація, 
позитивна та негативна конотація. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й 
практичними завданнями. У сучасній лінгвістиці все більше уваги приділяється дослідженню 
когнітивних та психологічних основ взаємодії людей між собою. Одним із факторів взаємодії індивідів є 
емоційна ситуація спілкування. Психолінгвістичні механізми вербалізації емоцій побудовані на основі 
зв’язку мови та психології емоцій.  

Сьогодні емоційний стан мовця становить важливий аспект впливу на процес та результат мовної 
комунікації, яка характеризується вживанням емоційно забарвленої та експресивної лексики. 
Психологічні механізми відображення емоційного стану людини мовними засобами діють відповідно з 
наступними напрямками: денотативним і конотативним. Згідно з денотативним напрямком емоції у мові 
позначені певними лексичними одиницями, що мають сигніфікативне значення. Конотативний напрямок 
вираження емоційного стану мовця полягає у вербалізації конотативних смислів 
''позитивний''/''негативний'' за допомогою емотивної лексики. Емоції належать до універсальних 
лінгвістичних категорій, оскільки формуються в кожній мові та закріплюються в різних мовних засобах, 
лексичних, граматичних, фразеологічних тощо.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідити способи вербалізації емоцій у тексті в 
аспекті врахування психолінгвістичних факторів репрезентації різних ціннісних категорій. У ХХ столітті 
сформувалась нова наука – лінгвістика емоцій, – яка об’єднала в собі знання психології та мовознавства. 
Однак, незважаючи на те, що емоції стали вивчатися як лінгвістичне явище, в кінці ХХ століття тематика 
вербалізації емоцій в мові була не надто поширена. З підвищенням уваги до гуманістичної парадигми в 
мовознавстві, тобто основної ролі мовця та його психології, проблема дослідження емотивності та 
засобів вербалізації емоцій у мові знову набула актуального значення.  

Емоції властиві лише людям. Будучи біологічною істотою, людина також виступає як особистість, 
якій притаманні духовні потреби та відчуття (Л. С. Рубінштейн [1]). В основі комунікації людини 
знаходяться потреби та інтереси. Саме вони пробуджують ті чи інші емоції, які виникають як результат 
задоволення потреб людини. Емоції виникають в процесі комунікації з іншими людьми, тому вони є 
результатом суспільного існування. Емоції становлять внутрішній світ людини, який не підлягає 
вимірюванню, що становить складність дослідження. Сьогодні в мові не існує єдиної інтерпретації 
поняття ''емоція'' як явища або типу психологічної поведінки та характеристики особистості. Емоції 
вербалізують не матеріальні предмети, а стани та дії психологічної сфери особистості. 

Формування цілей статті. Метою проведення даного дослідження є виявлення особливостей 
психолінгвістичних аспектів вербалізації емоцій в емотивному дискурсі.  

Аналіз основних публікацій та досліджень. Дослідженню емоцій та особливостей їх вербалізації у 
мові присвячені розробки багатьох науковців: М. М. Гончарук досліджує поняття ''емоції'' у сучасній 
лінгвістиці. Автор виділяє природу і сутність емоції, а також аналізує особливості їх репрезентації [2]; 
І. Я. Кость досліджує проблеми мовної репрезентації емоційних переживань людини в текстах прози. 
Автор виявляє чотири основні способи вербалізації емоцій як лексичний, дескриптивний, 
фразеологічний та текстовий [3]; І. І. Мац досліджує різновиди емоцій та способи їх вербалізації в 
англійській мові [4]; Н. О. Позднякова досліджує лінгвостилістичні та композиційні засоби вербалізації 
емоційного стану людини в художньому тексті [5] та ін. 

Дослідження психолінгвістичних основ вербалізації емоцій в емотивному дискурсі проводилось 
багатьма науковцями: О. О. Коляденко досліджує особливості концептуальної репрезентації емоції 
страху на основі асоціативного експерименту [6]; М. В. Кульбацька досліджує особливості вербалізації 
емоцій на лексичному рівні [7]; Н. В. Романова досліджує специфіку аналізу емотивної лексики на основі 
застосування психолінгвістичних методів [8] та ін. 
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Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено означену статтю. 
Незважаючи на велику кількість досліджень поняття ''емоції'' та особливості її вербалізації в мови, поза 
увагою науковців залишились питання реалізації психологічних аспектів емоціонального стану. 

Актуальним для дослідження психолінгвістичних аспектів емотивного дискурсу є визначення 
способів вербалізації емоцій у мові. Оскільки емоції у мові реалізуються в тексті, можна говорити про 
дискурсивний характер явища емотивності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В основі психолінгвістичного впливу вербалізації емоцій лежить той факт, що емоція 
представляє собою нетривалі, спонтанні почуття людини, в результаті чого мовець стикається зі 
складностями у виборі тих мовних засобів, які допоможуть якомога ефективніше досягти мети 
комунікації [9: 24]. Емоція відображає реальну дійсність у формі психічних переживань, що відрізняє її 
від інших психічних процесів, як пам'ять, увага, мислення, уява. 

У сучасному мовознавстві не існує чітко визначеної класифікації емоцій, що пов’язано зі складністю 
інтерпретації та характеристикою емоційного стану людини. Є. В. Кротевич та Н. С. Родзевич [10: 58] 
виділяють наступні групи лексики, які позначають емоцій:  

• номінативи, тобто слова, які називають емоції (amore, preoccupazione); 
• асоціативи, або слова, які включать конотації (calmarsi, confidenza); 
• експресиви, що виражаються оцінку (incoraggiare, esserecodardo). 
І. В. Арнольд відносить до складу емоційної лексики слова, які називають емоції і почуття. Вчений 

виділяє два шари лексики на позначення емоцій [11]: 
1) емоційно-нейтральний, що виражає тільки поняття, без вказівки на ставлення до нього мовця: 

dispiacere, dolore, pena, sofferenza, angoscia, tristezza, rabbia, іrritazione, fastidio, bruttocarattere, disprezzo, 
antipatia, disgusto, odio; 

2) емоційно-забарвлений, що виражає почуття, настрої і ставлення мовця до висловлювання: irritante, 
squilibrato, noioso. 

Вслід за І. А. Троіліною [12] ми виділяємо наступні сфери емоційних реакцій особистості: 
• органічне життя (стани афектів та підвищена/понижена сенситивність; емоції, пов’язані з 

фізіологічними потребами). Наприклад: passione, rabbia, furia, brutalità, stress; 
• предметні емоції (матеріальні або корисливі інтереси та інші емоції, пов’язані з діяльністю). 

Наприклад: preoccupazione, pena, dispiacere, piacere, compassione, tenerezza; 
• світосприйняття (духовні та моральні почуття, цінності та ін.). Наприклад: insofferenza,affetto, 

amore, odio та ін. 
Кожна людина по-різному сприймає дійсність та її явища, а тому одні й ті ж події можуть викликати у 

людей відмінні почуття або емоційні стани – gioia, ammirazione, rabbia, tristezza та ін. Отже, емоційні 
стани та реакції несуть на собі відбиток життєвого досвіду особистості. Виступаючи як психічне явище, 
емоції є засобом відтворення ставлення мовця до навколишньої дійсності, а слово служить ''образом'', яке 
втілює емоційні переживання особистості [4: 181]. Психофізіологічна характеристика емоцій зумовлює 
реакції адресатів на зовнішні та внутрішні подразники або впливи. В основі переживання емоцій лежать 
психічні та фізіологічні процеси. Зокрема, коли у людини виникає емоція або почуття, у корі великих 
півкуль мозку з’являється збудження, вплив якого розповсюджується на різні системи організму. 
Збудження характеризується зміною частоти дихання, прискоренням кровопостачання органів та систем 
тіла. Основними людськими емоціями є наступні: ansia, disgusto, gioia, allegria, rabbia, ira, paura, 
sorpresa, sensodicolpa, vergogna та ін. 

Породження емоцій у людини передбачає двобічність її ролі. По-перше людина є активним джерелом 
виникнення емоцій, по-друге, пасивним учасником, наприклад, якщо людина не здатна справитись з 
почуттями, які викликає в неї та чи інша подія. Отже, погоджуючись з думкою С. Л. Рубінштейна [1], 
можна виділити дві сторони вияву емоцій – зовнішню та внутрішню. Взаємовідношення зовнішнього і 
внутрішнього проявів є важливим фактором формування емоційної сфери особистості. Враховуючи, що 
у людини багато різних мотивів діяльності та потреб, які переважають у певний період часу або в процесі 
комунікації, залежної від умов, емоції можуть породжувати позитивне або негативне ставлення до 
предмета. Це пов’язано із задоволенням або незадоволенням. Отже, емоція характеризується полярністю. 
Виявлення полярних якостей емоцій є динамічним процесом, який не має самостійного значення. Емоції 
з’являються як реакція людини на подію або ситуацію. Важливо те, що кожна емоція характеризується 
наявністю критичної точки. Людина здатна відчувати наближення такої критичної точки. Наприклад, 
наростання напруги свідчить про наближення виявлення негативної емоції, як наприклад, rabbia, odio, ansia 
та ін. І навпаки, при наближенні позитивної емоції виникає відчуття розрядки. Сукупність лексичних 
одиниць на позначення емоцій, яка визначається в тлумачних словниках є дуже великою, що пояснюється 
суттєвим діапазоном самих видів емоцій та їх проявів. К. Ізард у своїй роботі ''Психологія емоцій'' виділив 
ряд базових емоцій: soddisfazione, disgusto, interesse, tristezza, rabbia, sorpresa, odio [13: 63]. 
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Варто зазначити, що емоція по відношення до мотивів та цілей комунікації може бути амбівалентною. 
С. Л. Рубінштейн [1] зауважує, що у випадку, коли комунікація протікає в умовах конфлікту, 
напруженості, виникає більша загроза формування негативного емоційного фону. Якщо комунікація 
носить гармонічний характер, то переважають емоції, які передають позитивні почуття.  

Емоційна реакція є способом реагування особистості на будь-які поточні зміни в навколишньому 
середовищі. Відповідно емоція виникає як реакція на обставини або ситуацію спілкування, а тому емоція 
є залежною від інтелектуального мислення та психічних особливостей комунікантів, які по-різному 
сприймають та відчувають одну й ту ж інформацію. І. Я. Кость пропонує відносити до емоцій, емоційних 
станів та емоційних реакцій будь-які переживання, душевні хвилювання, внутрішні протиріччя та ін. [3]. 
Отже, емоції належать до особистісних утворень.  

Лінгвістичні аспекти вербалізації психічних станів особистості як прояву емоційності є наслідком 
інтерпретації інформації у свідомості людини. С. К. Табурова [14] зауважує, що емоція є абсолютно 
психічним явищем, а мовленню не властива наявність жодних емоцій. Однак, емоції можуть бути 
описані в тексті за допомогою лексичних одиниць, які характеризуються певними експресивними 
значеннями. В. І. Шаховський співвідносить лексику на позначення емоцій із експресивною, якій 
властиві певні конотації позитивного або негативного значення [9]. Науковець зауважує, що суб’єкт 
здійснює оцінку явищ та предметів навколишньої дійсності крізь призму психічних процесів та 
особливостей їх відображення в семантичному значенні лексичної одиниці. Позитивні та негативні 
конотації у семантиці слова виділяє Н. Д. Арутюнова, зауважуючи, що оцінка оточуючого світу дозволяє 
категоризувати емоції на ''добрі'' та ''погані'' [15: 59]. Оцінний компонент у семантиці слова відноситься 
до раціонального вибору, який здійснюється на основі логічних суджень, але розуміння значення слова в 
процесії комунікації марковане емоційно-чуттєвим сприйняттям мовця. С. Л. Рубінштейн [1] зауважує, 
що емоційний стан може набувати позитивного або негативного смислового значення залежно від тієї 
обставини, чи є дія ''приємною – неприємною'' для особистості. Відповідно, те, що радує людину, 
викликає почуття задоволення, радості тощо, належить до позитивних емоцій. Те, що приносить смуток, 
викликає почуття незадоволення та ін., належить до негативних емоцій. 

Таким чином, можна стверджувати, що вербалізація емоцій у мові та мовленні пов’язана з психологічними 
механізмами сприйняття та свідомості особистості. Психічний стан мовця та адресата апелює до наступних 
засобів впливу, як використання емотивної лексики, інтонації мовлення, паузи тощо.  

Таким чином, емоції являють собою складне психолінгвістичне явище. Емоціональні реакції 
характеризують суб’єктивністю, що може становити складність їх інтерпретації у тексті. Розглянемо 
приклад вербалізації емоції сорому, яка має негативну конотацію: Quando mi accompagnavano a scuola, 
chiedevo ai miei genitori di fermarsi lontano perché mi vergognavo della macchina, una vecchia Fiat 128 [16: 
16]. В наведеному прикладі емоцію вербалізовано лексичною одиницею vergognarsi. Семантичне 
значення лексичної одиниці актуалізує емоцію vergogna/сорому. В ''Словнику української мови'' 
представлено наступне визначення ''сорому'':''почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою 
погану поведінку, недостойні дії, вчинки і т. ін.; почуття ніяковості, сором'язливості'' [17]. Cловник-
енциклопедія італійської мови ''Treccani'' дає наступне визначення ''vergogna'' – ''sentimento più o meno 
profondo di turbamento e di disagio suscitato dalla coscienza o dal timore della riprovazione e della condanna 
(morale o sociale) di altri per un’azione, un comportamento o una situazione, che siano o possano essere oggetto 
di un giudizio sfavorevole, di disprezzo o di discredito'' [18]. Виокремлення основних сем наведених 
дефініцій – ніяковість, сором’язливість, збентеження – дозволяє виділити психологічні механізми 
сорому. В психології сором’язливість розуміється як певна фобічна реакція на спілкування в соціумі, 
прагнення уникати соціуму, страх публічних виступів тощо [19]. Зніяковілість та збентеження, згідно з 
твердженням психолога М. В. Савчина [20], пов’язані або є результатом розгубленості, незручності, 
дискомфорту тощо, які виникають в процесі спілкування з іншими людьми. Отже, можна стверджувати, 
що в наведеному понятті vergognarsi вербалізує емоції мовця, які характеризуються таким його станом, 
який викликає почуття розгубленості та дискомфорту у зв’язку з ситуацією спілкування. 

Вербалізація емоцій у мові передбачає наявність позитивного або негативного значення в семантиці 
слова. До емоцій із позитивною конотацією належать ті переживання людини, які пов’язані з приємними 
хвилюваннями, почуттям задоволення тощо, наприклад: soddisfazione, gioia, felicità, amore та ін.; до 
емоцій з негативною конотацією відносяться переживання, які пов’язані з неприємними відчуттями – 
vergogna, disgusto, noia, odio та ін. 

Розглянемо приклад вербалізації емоції задоволення, яка має позитивну конотацію: ''Avevo una 
libreria in camera mia. Io prendevo i libri di mio padre da quella in salotto, li leggevo e poi li mettevo nella mia. 
Il mio obiettivo era di vedere tutti i libri nel salotto finire sulle mensole della camera. Era diventata come una 
specie di ossessione...vederli aumentare sulla mia libreria mi dava una grande soddisfazione'' [16: 33]. В 
''Словнику української мови'' лексема ''задоволення'' визначається як ''почуття і стан вдоволення чим-
небудь; задоволеність; забезпечення, вдоволення кого-небудь, надавання бажаного, потрібного в 
достатній кількості, до повного задоволення'' [17]. У словнику ''Treccani'' soddisfazione інтерпретується як 
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''il compiacimento e il piacere di vedere soddisfatti i propri desideri e le proprie passioni'' [18]. З точки зору 
психології, задоволення представляє стан людини, який характеризується відчуттям успіху або 
досягненням позитивних емоцій.  

Деякі емоції, вербалізовані в мові, можуть мати позитивну і негативну конотацію, наприклад: 
interesse, curiosità, sorpresa, shock та ін. Їх трактування як позитивних або негативних залежить від 
контексту, в якому вони реалізуються. Наприклад: A quell’epoca la mia famiglia si è dovuta trasferire per 
motivi professionali di mio padre. E io ho pianto molto. È stato un vero shock. Un vero trauma. Quello è stato il 
primo vero cambiamento nella mia vita ed, essendo stato doloroso, credo che mi abbia condizionato per sempre 
[21: 32]. В ''Словнику української мови'' лексема ''шок'' розуміється як ''загальний тяжкий розлад життєво 
важливих функцій організму, викликаний порушенням нервово-рефлекторної діяльності внаслідок 
фізичної чи психічної травми; стан пригніченості, розгубленості'' [17]. Словник ''Treccani'' дає наступне 
визначення лексеми shock: ''stimolointenso, dinaturafisicaopsichica; perestens., 
impressioneviolentaeimprovvisa, traumapsichico'' [18]. С. Л. Рубінштейн [1] відносить шок до дуже сильних 
емоцій. На думку науковця емоція шоку може призвести до дезорганізації людини та її діяльності. 
Більше того, емоція шоку може ввести людину в дезорієнтацію на деякий період часу і навіть ввести в 
стан пригнічення та ін. Якщо емоція шоку носить позитивний характер, вона, навпаки, може спричиняти 
появу незвичного почуття піднесення або радості та ін. Маємо на увазі, що реальні емоції є дуже 
суперечливим та багатогранним явищем. Отже, лексема shock у цьому прикладі означає такий 
психологічний стан мовця, при якому він відчуває сильне душевне потрясіння, розгубленість, певного 
роду психічну травму. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що ця лексема має негативну 
конотацію, оскільки вербалізує інформацію про тяжкі психічні переживання особистості.  

Отже, знаходячись у певному емоційному стані, мовець використовує ті лексичні засоби, які найкраще 
відображають його реакцію. Саме тому можна говорити про експресивність лексичних засобів для вираження 
емоцій. Залежно від відчуття ставлення до ситуації емоції мають позитивний і негативний характер. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Підсумовуючи 
вищезазначене, можна зробити висновок, що емоції відображають відношення суб’єкта до об’єкта. 
Емоції є фундаментальними реакціями користувачів мови, які оптимізують процес та результат 
комунікативної діяльності. Як психічне явище емоції властиві кожній людині, саме тому в кожній мові 
існують лексичні одиниці на позначення емоцій. У зв’язку з цим можна говорити про універсальність 
категорії емоцій в італійській та будь-якій іншій мові. Емоціям властиве позитивне або негативне 
значення, тобто вони характеризуються полярністю. Отже, емоційність визначається психічним станом 
користувача мови. Емотивність комунікації залежить від умов спілкування та прагматичної кінцевої 
мети, якої прагнуть досягти мовці. Лексичні одиниці на позначення емоцій є засобом психологічного 
впливу на комуніканта. 

Подальший інтерес для дослідження представляє дослідження способів вербалізації конотативно-
оцінного значення в семантиці лексичних одиниць, які називають та репрезентують ''емоції'', ''емоційні 
реакції'' та ''емоційні стани'' та ін. 
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Семянкив Н. В. Психолингвистические аспекты вербализации эмоций в эмотивном дискурсе. 

Статья посвящена исследованию принципа психолингвистических аспектов вербализации эмоций. 
Рассмотрены и систематизированы работы научных работников о понятии эмоций и особенностей их 

вербализации языке. Наведено определение понятия ''эмоция''. Автором исследованы классификации 
лексики, обозначающие эмоции в итальянском языке. Выделены факторы влияния психических 

особенностей человека на эмотивность коммуникации. Проанализированы позитивные и негативные 
коннотации в семантике лексики на обозначение эмоций в итальянском художественном дискурсе. 

Ключевые слова: психолингвистический, эмоция, вербализация, лексика, психические особенности, 
коммуникация, позитивная и негативная коннотация. 

Semiankiv N. V. Psycholinguistic Aspects of Emotions’ Verbalization in the Emotive Discourse. 

The article is devoted to the study of principles of psycholinguistic aspects of verbalizing the emotions. Today the 
speaker's emotional state is an important aspect of the influence on the process and the speech communication 
result, which is characterized by the use of the emotive and expressive vocabulary. The scientists' works about 

the notion of emotions and peculiarities of their verbalization in the language have been considered and 
systematized. Although emotions have been studied as a linguistic phenomenon in the late XX century, themes 
for verbalizing emotions in the language have not been too common. The notion of emotion has been stated. 

Emotion is a short, spontaneous feeling, resulting in the fact that a speaker is faced with difficulties in the choice 
of those language features that will help as efficient as possible to achieve the communicative purpose. The 

author has studied classifications of lexical units regarding the determination of emotions in the Italian 
language. The positive and negative connotations in the semantic structure of lexical units denoting emotions in 
the Italian fiction discourse have been analyzed. Emotions reflect the speaker's attitude to the object. Emotions 

are fundamental language users' reactions, which optimize the process and the result of a communicative 
activity. As the mental phenomenon emotions inherent in each person, so each language has a lexical unit to 

indicate emotions. 

Key words: psycholinguistic, emotion, verbalization, lexical units, psychic peculiarities, communication, positive 
and negative connotation. 
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КОНВЕРГЕНТНА ТА ДИВЕРГЕНТНА СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
ПОВЕДІНКИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ РЕДАКТОРА ПОПУЛЯРНИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ 

Статтю присвячено розгляду самопрезентації як основної стратегії комунікативної поведінки мовної 
особистості головного редактора популярного жіночого журналу. З’ясовано суть самопрезентації як 

нагальної потреби особистості в самоідентифікації, емоційній персоналізації з метою здійснення 
опосередкованого та неопосередкованого впливу; розглянуто її особливості та встановлено її значення. 

Проаналізовано конвергентну та дивергентну стратегії самопрезентації мовної поведінки головних 
редакторів популярних жіночих журналів. 

Ключові слова: конвергентна та дивергентна стратегії, самопрезентація, комунікативна поведінка, 
мовна особистість редактора. 

В ХХІ столітті, столітті мас-медійної революції, питання вербального впливу користується 
особливою популярністю. Кожного дня ми зазнаємо впливу журналістського слова, яке змінює наші 
життєві установки й орієнтири, коректує систему цінностей та формує світогляд. Головні редактори 
популярних жіночих журналів апелюють до читацької аудиторії засобами мови, висвітлюючи перебіг 
подій, описуючи ситуацію, характеризуючи подію, висловлюючи думку / позицію редакторського 
колективу, таким чином, впливаючи на сприйняття інформації читачами, моделюючи їх думку. 

Для встановлення та закріплення контакту з читачами редактори мас-медійних видань 
використовують різноманітні комунікативні стратегії. Здійснені лінгвістичні дослідження мас-медійного 
журнального дискурсу засвідчують використання редакторами таких стратегій, як стратегія створення 
іміджу (І. Єремєєва, 2012), стратегія емоціоналізації (Н. Коваленко, 2014), стратегія апелювання до особи 
(Н. Одарчук, 2012), стратегія самопрезентації (О. Паршина, 2007, Н. Кузьмич, 2013) тощо. 

Очевидно, що стратегічний репертуар редакторів популярних жіночих журналів різноманітний, проте 
універсальною стратегією, яку використовують усі редактори є стратегія самопрезентації. Таким чином, 
метою запропонованої лінгвістичної розвідки є аналіз вербального втілення особливостей стратегії 
самопрезентації, її дивергентного та конвергентного типів у мас-медійному журнальному дискурсі на 
прикладі текстів жанру "лист редактора" популярних жіночих журналів Vogue, Cosmopolitan, Marie 
Claire, Elle та Glamour. 

Підкреслюючи важливість стратегії самопрезентації, А. В. Олянич стверджує, що світ став яскравішим, 
ілюстративнішим, демонстративнішим, коли на його просторах з’явилася реальна загроза загубитися і не 
отримати того, що задумала конкретна особистість, і в той самий час виникла грандіозна можливість 
заявити про себе, досягти реалізації своїх цілей та потреб, надаючи своїм намірам привабливого образу [1: 
9]. У такий спосіб мовознавець постулює думку, що від успішної та ефективної реалізації стратегії 
самопрезентації особистості залежить успіх реалізації усіх її інтенцій, прагнень та бажань.  

Найбільш значимими людськими потребами є спілкування, визнання, самовираження та схвалення, 
що виявляються в зображенні людини самої себе в певному образі, з певними цінностями та 
характеристиками. Самопрезентація є однією із нагальних потреб особистості мати своє обличчя та 
запам’ятовуватися іншим, ефективність якої залежить від створення власного образу в повсякденному 
житті й успішної діяльності у будь-якій практичній сфері.  

Пізнаючи оточуючий світ, людина не залишається осторонь, вона сприймає світ як такий та 
одночасно виражає власне відношення до нього, надає власну оцінку, що обумовлюється прагматичним 
завданням жанру "лист редактора" – надати оцінку подіям, пропустити об’єктивну інформацію через 
призму авторської свідомості та виголосити іншим з поправкою на соціо-культурний статус мовної 
особистості, фізіологічні дані та психологічну характеристику [1]. 

Незважаючи на те, що історія наукових досліджень проблеми самопрезентації сягає 50-х років ХХ 
століття, з цілковитою впевненістю можна стверджувати, що ХХІ століття є століттям самопрезентації – 
управлінням враженням і побудовою власного іміджу, що розглядається не лише як засіб різного роду 
маніпуляцій, але й як вагома рушійна сила самореалізації особистості. Термін "самопрезентація" часто 
використовують синонімічно з низкою таких понять, як "самоідентифікація" (І. Касавін, 2004), 
"персоналізація" (Є. Сєрєбряннікова, 1997) та "самойменування" (Bonnafou, 2002) тощо. Вперше термін 
"самопрезентація" було вжито у дискурсі соціальних психологів у 1959 році. Системне дослідження 
цього феномену належить американському соціологу І. Гофману, який будучи представником пізнього 
періоду інтеракціонізму та фахівцем в галузі рольових теорії, розглядав взаємодію людей в якості 
драматургії [2]. Учений вважав самопрезентацію безперервним процесом мінливого характеру в 
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залежності від актора та обставин, тобто як загальну особливість соціальної поведінки; як процес 
управління індивідом враженнями з метою контролю поведінки інших людей, а особливо їх зворотної 
реакції на здійснені дії [3: 86-87]. 

Сучасні концепції дослідження стратегії самопрезентації можна умовно поділити на 3 групи:  
- мотиваційні теорії (Р. Аркін (1981), Е. Джонс (1982), Т. Піттман (1982), А. Шуту (1998), які 

розглядають феномен самопрезентації з точки зору базових мотивів, на які спрямована реалізація 
стратегії самопрезентації, в основі якої лежить мотив влади, прагнення підтримати та розширити вплив в 
міжособистісних відношеннях [4]; 

- особистісні теорії (М. Снайдер (1987), А. Феншстейн (1987), в основі яких лежать особистісні 
характеристики суб’єкта самопрезентації, тобто увага звертається на можливість виявлення 
індивідуальних особливостей, пов’язаних з відповідною схильністю суб’єкта управляти враженням про 
себе у партнера по взаємодії; 

- ситуаційні теорії (М. Лірі (1990), Р. Ковальські (1990), які досліджують детермінанти 
самопрезентації, пов’язані з особливостями ситуації спілкування. Так, самопрезентацію пов’язують з 
такими характеристиками ситуацій, як ступінь публічності, значимість цілей взаємодії для суб’єкта, 
залежність від об’єкта самопрезентації тощо. 

Комунікативна стратегія самопрезентації передбачає формування певного враження про комуніканта, а 
також соціально прийнятну, допустиму суспільством поведінку [5: 76]. Це емоційна самоподача мовця, 
непряма демонстрація психічних якостей його особистості з метою формування відповідного враження як 
щодо мовця, так і його цілей [6: 26]. Самопрезентація має на меті представити адресанта у відповідному 
світі, привернути увагу співрозмовника, маніпулювати ним, виразити своє відношення до оточуючого світу 
під кутом зору системи цінностей суб’єкта мовлення та управляє враженням, яке мовець хоче справити на 
аудиторію з метою здійснення опосередкованого та неопосередкованого впливу [7: 73].  

З метою аналізу комунікативної поведінки мовної особистості комуніканта доцільно звернутися до 
соціолінгвістичної та прагмалінгвістичної теорії (Communication accommodation theory (CAT)) Г. Гайлза 
[8], яка дозволить проаналізувати можливі зміни, відхилення від сталого шаблону, очікуваного зразка 
типової мовної поведінки комуніканта у мовленні редакторів.  

Основу теорії (CAT) становить чотири чинника, які впливають на перебіг та результат комунікації: 
- соціоісторичний контекст, на тлі якого будується спілкування; 
- орієнтація на пристосування, що, у свою чергу, детермінується внутрішньоособистісними 

чинниками (особистість мовця), міжгруповими чинниками (ставлення мовця до групи) та початковими 
орієнтаціями (орієнтація на взаємодію, переконання тощо); 

- безпосередньо комунікативна ситуація, детермінована п’ятьма взаємопов’язаними аспектами:  
1) соціопсихологічним станом мовця; 2) цілями та фокусом адресата; 3) соціолінгвістичними 

стратегіями (дивергентність, конвергентність); 4) поведінкою і тактикою; 5) з’ясуванням мотивації 
конвергентної / дивергентної поведінки; 

- оцінка та подальші інтенції, що впливають на подальшу комунікацію. 
Таким чином, вказана теорія пов’язана з інтенціями учасників комунікації і є одним із важливих 

засобів дослідження самопрезентації мовцем.  
Ключовими поняттями теорії (CAT) є конвергентність та дивергентність. Вдаючись до конвергентної 

стратегії самопрезентації, мовець намагається відповідати нормам поведінки, що склалися у суспільстві. 
Цей тип поведінки характеризується розумінням мовця того, що прагнення виділитися не завжди 
сприймається адресатом адекватно і тому добирає лише ті засоби, які сприйматимуться з розумінням та 
схваленням [9: 100]. Реалізуючи дивергентну стратегію самопрезентації, мовець навпаки демонструє свої 
нестандартні характеристики, намагаючись виділитися, привернути до себе увагу, вразити своєю 
незвичністю та оригінальністю. При цьому, мовець також намагається справити позитивне враження на 
партнера по взаємодії. 

Мовна поведінка переважної більшості аналізованих нами головних редакторів характеризується 
конвергентністю. Будучи публічною особою, центральною фігурою і обличчям журналу, редактори, 
зазвичай, намагаються дотримуватися напівофіційного, нейтрального та стриманого тону, з можливим 
частковим вкрапленням розмовного стилю. Прикладом цього є головний редактор жіночого журналу 
Vogue Олександра Шульман, стиль розповіді якої є стриманим, зосередженим, інколи навіть сухим та 
відстороненим, завжди з максимальною долею об’єктивізму. Олександра Шульман є досвідченим 
серйозним редактором-аналітиком, про що свідчить її намагання розміщувати на сторінках журналу 
фото поважних та вимогливих до себе жінок, які мають певну вагу у світі: "… Regular readers of my 
Editor’s Letter will know that one of my hobby horses is the need for professional women to agree to be 
photographed for Vogue ˂…˃  it’ s about w           
being shown in an environment that celebrates contemporary fashion and style …" [April, 2013]. 
Дотримуючись політики журналу ("… During its 96 years, British Vogue has published portraits of many of 
the leading figures in politics, art, theatre, literature and academia …" [April, 2013]) та власних переконань 

286 



О. А. Черниш. Конвергентна та дивергентна стратегії самопрезентації комунікативної поведінки мовної 
особистості редактора популярних жіночих журналів 

("… So a huge round of applause from me accompanies the portraits of the powerful Yvette Cooper (shadow 
home secretary, and a woman whose name has more than once been mentioned as a possible future prime 
minister …" [April, 2013]), редактор добирає відповідне вербальне втілення. Так, проаналізований 
матеріал свідчить про переважне вживання нейтральної лексики та апелювання до напівофіційного 
стриманого тону.  

Іншим прикладом конвергентної мовної поведінки є головний редактор журналу Marie Claire Анна 
Фуленвайдер, хоча її стиль і порівняно більш позначений відтінком розмовності: "… Check out our Single 
Girl’s Guide to being a badass starting on p. 176 …" [February, 2014], та головний редактор журналу Elle 
Роберта Майерс зі стриманим дипломатичним тоном та вдалим та доречним використанням слів 
іншомовного (французького) походження: "… Wolf is nothing if not provocative, in the best possible way, 
having mined her own life stages for a rage- and righteousness-fueled oeuvre, starting with the discovery of her 
own beauty ˂…˃  Writer Miranda Purves talks with Wolf a bout her recent discoveries and latest cri de coeur, 
and finds, as all good writers do, a compelling human being …" [September, 2012], що аргументується самою 
назвою журналу "Elle" (з франц. вона). 

Проаналізувавши листи головних редакторів популярних жіночих журналів, ми не виявили 
дивергентної мовної поведінки у її чистому вигляді, що свідчить про відповідність та доцільність 
слідування зваженої політики журналу. Частково дивергентною є мовна поведінка головного редактора 
популярного жіночого журналу Glamour Сінді Леві, яка часто вдається до розмовної лексики та 
прямолінійної відвертості: "… And besides, when it does work, dating is fun. I know the montage of awful 
dates is a staple in every chick flick, but even my bad dates (and there were plenty of them) actually helped me 
figure out what I wanted in life …" [July, 2014], демонструючи свою відкритість та щирість і у такий спосіб 
привертаючи увагу читача. 

Ще одним прикладом частково дивергентної поведінки є головний редактор жіночого журналу 
Cosmopolitan Джоанна Коулз, яка також тяжіє до розмовного стилю: "… There are a million ways to live 
out our glory days, and it’s not all about parties or rah-rah campus life …" [August, 2013], що надає листам 
емоційності та експресивності.  

Отже, комунікативна стратегія самопрезентації властива будь-якому виду спілкування і становить 
презентацію людиною своїх особистісних характеристик. В основі самопрезентації лежить специфічний 
мотив, суть якого в привертанні мовцем уваги до себе, викликаний потребою вияву індивідуальності, 
засобом досягнення чого є мовна поведінка людини, вербалізація шляхом відповідних лексичних 
репрезентант та використання різних лінгвостилістичних прийомів. 

Зважаючи на інтенції адресанта, орієнтацію на пристосування та комунікативну ситуацію зокрема, 
можна виокремити два типи мовної поведінки головних редакторів популярних жіночих журналів – 
конвергентну та дивергентну, які, в свою чергу, свідчитимуть про готовність чи неготовність МО 
слідувати патернам стандартних норм поведінки та відображатимуть рівень прояву індивідуальності в 
межах стереотипних типових правил та характеристик. Проаналізований матеріал робить можливим 
стверджувати, що мовна поведінка головних редакторів популярних жіночих журналів характеризується 
домінуванням конвергентності, проте наявними є також часткові елементи дивергентного стилю, що є 
свідченням готовності журналістів пристосовуватися до швидких змін навколишньої дійсності та вміння 
швидко, емоційно та влучно реагувати на перебіг новин сучасності, таким чином будучи мобільним та 
крокуючи в ногу з часом.  

Перспективу подальших досліджень з означеної проблематики вбачаємо у проведенні аналізу 
лінгвістичних та нелінгвістичних особливостей вербалізації тактик стратегії самопрезентації у мас-
медійному журнальному дискурсі. 
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Черныш О. А. Конвергентная и дивергентная стратегии самопрезентации коммуникативного 
поведения языковой личности редактора популярных женских журналов. 

Статья посвящена рассмотрению самопрезентации как основной стратегии коммуникативного 
поведения языковой личности главного редактора популярного женского журнала. Выяснена суть 

самопрезентации как необходимости личности в самоидентификации, эмоциональной персонализации с 
целью осуществления опосредованного и неопосредованного воздействия; рассмотрены ее особенности 

и установлено ее значение. Проанализированы конвергентная и дивергентная стратегии 
самопрезентации речевого поведения главных редакторов популярных женских журналов. 

Ключевые слова: конвергентная и дивергентная стратегии, самопрезентация, коммуникативное 
поведение, языковая личность редактора. 

Chernysh O. A. Convergent and Divergent Self-Presentation Strategy of Popular Women Magazines Editor’s 
Linguistic Personality’s Communicative Behaviour. 

The article deals with the self-presentation strategy as a basic strategy of popular women magazines editor’s 
linguistic personality’s communicative behavior. The self-presentation essence as the urgent need for self-

identification, emotional personalization for the purpose of the mediated and unmediated influence is outlined; 
its peculiarities are considered, its significance is highlighted. The convergent and divergent self-presentation 
strategies of popular women magazines editor’s linguistic personality’s communicative behavior are analyzed. 

Key words: convergent and divergent strategies, self-presentation, communicative behaviour,  
linguistic editor’s personality. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАПІВДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЇ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті проаналізовано фразеологічні одиниці української мови, співвідносні з напівдемонологічними 
уявленнями про відьму, упиря, вовкулаку, описано етнокультурні елементи міфологічного світогляду 

українців, що стали підставою виникнення досліджуваних одиниць, зроблено спробу визначити генезу 
фразеологічних одиниць, мотивованих міфологічним кодом культури. 

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, компонент, духовна культура, міфологічний код 
культури, напівдемонологія. 

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються сталою зацікавленістю до фразеологічного 
складу мови як репрезентанта культури народу. Проблемі взаємозв’язку фразеології та духовної 
культури присвячено чимало праць вітчизняних (В. Васильченка, В. Жайворонка, М. Жуйкової, 
А. Івченка, Л. Савченко, Л. Скрипник, В. Ужченка та ін.) і зарубіжних (В. Коваля, В. Мокієнка, М. Рака, 
В. Телії, Є. Тредера та ін.) учених, проте питання взаємозв’язку фразеології і міфологічного світогляду 
залишається малодослідженим (див. окремі розвідки А. Аксамітова, І. Кузнєцової, В. Мокієнка, 
Л. Савченко, А. Тирпи та ін.). Запропонована розвідка – спроба проаналізувати один із аспектів 
відображення міфологічного світогляду українців у фразеології, а саме особливості репрезентації 
уявлень про напівдемонологічних істот (відьом, упирів, вовкулак тощо).  

Мета статті – виявити та описати етнокультурні особливості фразеологічних одиниць (ФО), 
співвідносних із напівдемонологічними уявленнями українців, з’ясувати генезу досліджуваних одиниць. 

Міфологія як форма найархаїчніших народних знань займає чільне місце в духовній культурі етносу. 
Загальноприйнятий поділ слов’янської міфології на вищу (уявлення про богів) і нижчу (демонологію) 
доповнюють уявлення про напівдемонологічних істот, що характеризуються двоїстою міфологічною 
природою, оскільки одночасно належать до світу людей і до світу демонів [1: 644; 2: 14, 230]. У 
міфологічних віруваннях українців деякі напівдемонологічні істоти мають дві душі: людську і 
демонічну, тому їх ще називали двоєдушниками [3: І 534; 4: ІІ 29]. Серед названих істот розглядаємо: 
відьму (чарівницю), упиря (опиря), вовкулаку тощо.  

За міфологічною сутністю, відьма – напівдемонологічна істота, оскільки поєднує в собі риси реальної 
жінки і демона, контактує з надприродною силою, наділена здатністю до перетворень [2: 230-231; 5: І, 
199]. Як стверджує І. Чеховський, "відьма в міфологічному відношенні – це людська істота з демонічною 
душею" [6: 97]. Етимологію лексеми відьма пов’язують з праслов’янським *vědаti "відати, знати", адже 
первинно "відьма – це жінка, якій приписувалося знання різних способів впливу на надприродні сили 
(духи)" [7: І 396]. В українській мові як синонім до слова відьма функціонує лексема чарівниця (від 
праслов’янського*črovati "чарувати" [7: 280]). Уявлення про відьму як про істоту, що має дві душі, 
репрезентовано у стійкому сполученні чарівниця два духи має [3: ІІІ, 298]. На думку деяких учених, 
відьму і чарівницю ототожнювати не варто, оскільки, на відміну від відьми, яка тільки шкодила людям, 
чарівниця могла чинити і добро [8: 92]. 

Згідно з народними уявленнями, відьма – жінка, яка знається з нечистою силою і завдає людям шкоди 
[2: 231; 5: І 199; 8: 92; 9: 57]. Розрізняли два види відьом: родима відьма – "жінка, яка відьмою вже 
народилася" [10: 60] і учена відьма [10: 60] чи роблена відьма [11: 61], тобто "жінка, яка за певних 
обставин стала відьмою", напр., уклавши угоду з чортом взамін на свою душу або шляхом навчання [5: Ι 
202; 12: 431]. Характерною ознакою жінки, що народилася відьмою, була анатомічна особливість – 
наявність хвоста [13: 224]. У діалектній фразеології Західного Полісся збереглася ФО відьма хвостата – 
"про злу жінку" [14: 45], що репрезентує описані уявлення. У ФО української мови закодовані 
етнокультурні відомості про те, що найбільше шкоди приносили людям саме навчені відьми: гірша 
відьма вчена, як родима [15: 47; 16: 218], хоча більшою магічною силою володіли природжені, оскільки 
могли будь-якої миті "направити шкоду і відробити зроблене" [13: 224].  

Основна функція відьми як напівдемонологічної істоти – "чинити зло і шкоду людям, руйнувати їхнє 
благополуччя" [6: 99], тому в народній уяві сформувався образ злої, сердитої, потворної жінки, зазвичай, 
старшого віку, що демонструють стійкі порівняння: зла, як відьма [16: 80], сердита як відьма – "про 
дуже злу жінку" [16: 82; 17: 23; 18: 40], діал. західнополіське теща як відьма – "про злу жінку" [14: 205], 
страшна як відьма – "про потворну жінку" [17: 23], діал. східнослобожанське, степове як відьма в 
коноплях, що вживається зі словом страшний (про жінку), має значення "дуже, надто" [19: 96], діал. 
західнополіське відьма стара – "про злу жінку" [14: 45], порівн. ще діал. східнослобожанське, степове 
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відьма на язиці в кого – "хто-небудь злий (переважно про жінку)" [19: 96]. Для характеристики дуже злої 
людини з компонентом відьма в українській фразеології функціонує ФО чорно в роті як у відьми [17: 23; 
18: 41], порівн. також такий злий, аж у роті чорно [15: 161; 16: 80], сердитий / сердите, аж у роті 
чорно [16: 82], у роті чорно [19: 431, 432; 20: 766; 21: 149;] з аналогічним значенням. Погоджуємося з 
В. Д. Ужченком та Д. В. Ужченком, які пов’язують походження останньої ФО з переконанням, що "той 
собака, у кого піднебіння чорне, буде злий і гавкучий" [19: 431]. Таке переконання виникло на основі 
звичайного спостереження за собаками. Внаслідок метафоричного перенесення зла людина стала носієм 
цієї ознаки: порівн. діалектні ФО Житомирщини: чорне піднебіння – "зла людина" [21: 135], синє 
піднебіння – "зла людина" [21: 135], сердита як свекруха з чорним піднебінням [18: 40], а також діал. 
західнополіське кричати – аж в роті чорно – "про голосного, крикливого чоловіка" [14: 179], у якій 
метафорично кодується інша особливість собаки з чорним піднебінням – здатність інтенсивно і голосно 
гавкати. Оскільки відьма у свідомості мовців асоціюється зі злою людиною, то цілком мотивованою 
видається поява ФО чорно в роті як у відьми. Діалектна фразеологія волинських говірок української 
мови містить ФО мати чорне піднебіння, яка функціонує зі значенням "бути злим, сварливим, 
агресивним", а також "займатись ворожбою; бути відьмою" [22: 95]. Семантика описуваної одиниці 
виразно демонструє порядок метафоричних перенесень за ознакою. Як наслідок, ФО репрезентує уявну 
анатомічну особливість відьми – чорне піднебіння.  

Одна з істотних демонічних рис відьми – спричинення шкоди чужому (зазвичай, сусідському) 
домашньому господарству шляхом відбирання молока у корів [2: 233; 5: Ι 200; 6: 102; 13: 229-230], звідси 
паремійна одиниця (ПО) дурний дивується, де відьма молоко бере – "не знає, що на те порадити" [3: ІІІ 
433]. Згідно з народним віруванням, зафіксованим І. Франком, відбувається це так: "відьма сидить при 
порожнім жолобі, держить у руках шнур до жолобка прив’язаний, а з шнурка молоко біжить" [3: ІІІ 404]. 
З метою забезпечити господарство від шкідницької діяльності відьми, використовували дьоготь: "Аби 
відьма не нашкодила, обмазують двері дьогтем. Народний звичай, опертий на віруванні, що відьма 
боїться дьогтю" [3: ІІІ 404]. Із викраденого молока відьма готувала масло [4: I 298; 9: 60], щоправда за 
певних погодних умов – коли водночас було сонячно і дощило, звідси ПО сонце світить, дощик 
кропить, чарівниця масло робить [15: 47; 23: 206], діал. поліське сонце св’ітит', дошч іде, видно вид'ма 
масло бей [24: 71]. У діалектах української мови функціонують ФО, утворені шляхом усічення записаної 
вище ПО, порівн.: західнополіське, в’ід’ма масло бей із семантикою "іде дощ і світить сонце" [25: 81] та 
волинське відьма масло колотить (б’є) – жартівливо "одночасно іде дощ і світить сонце" [22: 31]. 
Дієслівні компоненти зазначених ФО колотить, б’є (бей) є обґрунтованими, якщо взяти до уваги ще 
одну чаклунську властивість відьми – перетворювати на молоко будь-яку речовину. 

Найбільше шкоди завдавала відьма, коли, користуючись своїм вмінням керувати природними 
стихіями, "затримувала" дощ, що призводило до посухи. У зв’язку з цим вживали відповідних заходів, 
щоб відвернути заподіяне. Найчастіше жінок, яких підозрювали у відьмацтві, заганяли або кидали у воду 
[4: І 300; 12: 484], звідси діал. ФО відьму скупати – "ніколи" [21: 28], адже вважали, що після цієї дії 
обов’язково піде дощ. Однак не завжди ці сподівання справджувалися, що мотивувало семантику 
описуваної ФО. 

У віруваннях українців, відьма наділена здатністю викрадати небесні світила (зірки, місяць) [4: І 298; 
5: Ι 200; 6: 101; 8: 92]. За П. Чубинським, "відьом найчастіше можна побачити на перехресних дорогах, 
біля хрестів, куди вони збираються для знімання зірок з неба, залізаючи при цьому на хрест верх ногами" 
[5: Ι 200]. З мотивом викрадання небесних світил пов’язуємо генезу ФО як відьми вкрали – "зовсім зник" 
[26: 128]. Услід за В. Жайворонком [8: 92] вважаємо, що вірування в здіймання зірок – підстава 
виникнення ФО зірок (зорі) з неба не хапати (не хватати, не знімати, не здіймати) з семантикою "хто-
небудь не відзначається неабиякими здібностями, розумом" [26: 919]. ФО характеризує людину не 
наділену такими магічними властивостями як відьма, яка без перешкод знімала з неба зірки. Зазвичай, 
відьми чинили шкоду в межові свята – час найбільшої активізації відьом (як і всієї нечистої сили), напр., 
у ніч перед Різдвом, Новим роком, днем св. Юрія, Івана Купала тощо, порівн. на Василія вечором відьми 
крадуть місяць [27: 386] та бойківське відьма на Їря вилунує тріски на людських двирьох [3: ІІІ 404], де 
Їря – це день св. Юрія. Можливо, з останнім віруванням, зафіксованим І. Франком, пов’язане 
походження стійкого порівняння гризе як відьма дерево [18: 34], що функціонує в діалектній фразеології 
середньополіських говірок. Первинно активізація діяльності відьом відбувалася відповідно до фаз нового 
місяця [13: 231], що репрезентовано у ПО коли місяць в серп, то чарівниці ідуть на границі [3: ІІ 402; 15: 
47; 23: 172], тільки пізніше, з розвитком календарної міфології межових свят, приурочувалася до 
конкретних святкових днів християнського календаря. 

Здатністю до перевтілень, передусім, наділяли душу відьми, яка відділялася від тіла і самостійно зі 
значною швидкістю переміщувалася в просторі, набуваючи при цьому різноманітних образів (тварин, 
птахів тощо) [12: 436]. І. Чеховський вважає, що саме ці уявлення стали підставою для закріплення за 
відьмою як міфологічним персонажем (не тільки за її душею) фантастичної риси – здатності літати [6: 
96]. Засобом для переміщення були предмети домашнього вжитку, найчастіше мітла – звідси ФО: як 
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відьма на мітлі, зі сл. крутитися – "дуже, енергійно" [19: 96], поширена у східнослобожанських та 
степових говірках, літає як відьма на мітлі [18: 130] та мітлу між ноги з семантикою "дуже поспішати в 
нагальній справі" [14: 133], що функціонують у поліських говірках.  

У період своєї активної діяльності, за міфологічними уявленнями українців, відьми зліталися на зборища, 
місцем проведення яких найчастіше була Лиса гора, що мала в кожній місцевості свій відповідник [5: Ι 199-
200; 8: 92; 13: 231]. У Б. Грінченка лиса гора – "гора съ обнаженной вершиной", за повір’ям, місце, де 
збираються відьми і чорти [28: І 309; порівн. 8: 334]. І. Франко до зафіксованої ФО іди на лису гору! подає 
пояснення "де чарівниці сходяться" [3: ІІ 347]. Описані міфологічні уявлення стали підґрунтям для появи 
стійких порівнянь: красива як відьма з Лисої гори – "про потворну жінку" [17: 23], діал. східнослобожанське, 
степове як з Лисої гори (летіти, нестися) – "швидко з усіх ніг" [19: 147]. Окрім відьом, на зборищах були 
присутні й інші представники демонічного світу, які добиралися до Лисої гори на людях, перетворених на 
коней, порівн. ФО дїдько би на нїй на Лису гору їздив! [3: I 587] – саме в такій спосіб, як фіксує І. Франко, 
проклинають злій жінці (порівн. пол. woził nas jak diabel swoją ciotkę po Łysej Górze). 

На території сучасної України найпоширенішими були вірування про шабаші відьом і різноманітної 
нечистої сили на Лисій горі, що поблизу Києва [4: I 520; 8: 334], звідси ФО київська відьма [8: 334], яка 
метафорично характеризує дуже злу жінку. Вірування про київську відьму як про найнебезпечнішу були 
поширені і за межами території сучасної України, порівн. пол. wiedźma kijowska, що функціонує у 
польській мові з подібним значенням.  

Давній міфологічний образ гори як місця входу в потойбічний світ [4: І 520] репрезентовано у 
віруваннях слов’ян про потойбічний світ, "дорога до якого веде через гору або ж він сам розташований 
на горі" [6: 114]. Саме тому Лиса гора асоціювалася в українців із потойбічним світом, про що свідчать 
діал. східнослобожанські, степові ФО: Лиса гора жде кого – "хто-небудь близький до смерті" [19: 143], 
віднести на Лису гору – "поховати; померти" [19: 141].  

Взаємовідносини відьми з чортом репрезентовано у ФО видьма – то чортова коханка [29: 189]. В 
уявленнях слов’ян зв’язок відьми з нечистою силою був настільки міцним, що народна уява визначила 
його інтимний або родинний характер (порівн. пол. ФО на позначення відьми diabła ciotka). Пареміологія 
української мови зберігає відомості, згідно з якими відьма перебувала у родинних стосунках і з 
напівдемонологічними істотами, напр.: відьмак і непевний усім відьмам родич кревний [15: 621]. 

За віруваннями, упир (вампір, діал. опир) – напівдемонологічна істота, перевертень, мрець-злий дух, 
що виходить ночами з домовини, щоб напитися людської крові [4: I 283; 5: Ι 202; 8: 612; 9: 142]. 
Вірування в існування упирів пов’язують також з уявленнями про злих духів, які не можуть з певних 
причин дістатися на той світ, а блукають між двома світами [4: I 283]. 

На сьогодні серед учених немає однозначної думки щодо походження лексеми упир. К. Мошинський, 
беручи до уваги народне уявлення, що тіло упиря складається тільки зі шкіри і крові, вважає, що лексема 
упир (пол. upiór) походить від дієслова *piriti, сербохорватське piriti "дути, дмухати" i первинно означала 
"надутий випитою кров’ю, наповнений кров’ю" [1: 616; 4: I 283]. За іншою версією, етимологія лексеми 
упир пов’язана з праслов’янським *ǫpyrъ з первісним значенням "неспалений", утворене із заперечного 
префікса *ǫ- і кореня *-pyr- "вогонь, жар; парити", що зберігся в укр. пирити "червоніти (від гніву)" […] 
пол. perz "жевріюче вугілля" [7: VI 38]. Так вважає і В. Будзішевська, наводячи похідне від кореня *-pyr- 
старопольське perz "пил (гарячий), попіл", чеське pyr "гарячий попіл" [30: 13]. Лексему *ǫ-pyrъ 
дослідниця трактує як "той, хто не розпався в порох і пил" [30: 14]. На думку вчених, таке розуміння 
пов’язане з вірою слов’ян в очисну силу вогню і походить з того часу, коли у слов’ян-язичників 
практикували кремацію. Людина, похована не за таким обрядом, ставала упирем [4: I 283; 7: VI 38].  

У слов’янських віруваннях упиря уявляли двояко: як дух померлої людини і як живий труп або як 
труп (тіло), оживлений своїм же духом (або злим духом) [1: 655]. За життя такі мерці або мали якийсь 
зв’язок з нечистою силою, або були відьмаками [5: Ι 202-203; 12: 431]. На цій підставі лексема упир 
(опир) локально функціонує в значенні "чоловік, що має дві душі і завдає шкоди людям, відьмак" [9: 
142]. Так, у І. Франка ФО то дводушник, не чоловік! позначає упиря і подана з етнографічною довідкою: 
"про упирів вірять, що вони "дводушники", тобто що крім звичайної людської душі мають іще якусь 
демонську, яка не покидає тіла ще й по його смерті" [3: І 534]. Припускаємо, що саме таким людям 
адресували прокляття а вмирав бис два рази! [3: ІІІ 239]. Уявлення про упирів як про відьмаків, чаклунів 
суттєво зближує їх з уявленнями про відьом, можливо, тому існують ПО, які вказують на родинний 
зв’язок між упирем і відьмою, порівн.: упир и непевний усім відьмам родич кревний [15: 47], упир і 
непевна – усім відьмам родичка кревна [15: 621], тир! батько впир, мати відьма [15: 570]. Варто 
зазначити, що у віруваннях гуцулів, упирі перебували з відьмами у шлюбних стосунках. 

Уявлення про упирів, які "потинають" людей і висмоктують із них кров репрезентовано у діалектних 
ФО Житомирщини: смоктати / ссати кров – "1) знущатися; 2) завдавати клопоту" [21: 94], випити крові 
– "знущатися [21: 94], вип’є кров і дірки не зробить – "підступна людина" [21: 94] та волинських говірок 
кров виссе і дирочки не зробить – іронічне "робити кому-небудь зле, без докору совісті" [22: 30]. 
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Семантику цих одиниць об’єднує сема "хтось своїми діями шкодить іншому", що відображає дії упиря в 
народних уявленнях.  

Основна ознака упиря – рум’яне (червоне) обличчя за життя і після смерті, звідси стійке порівняння 
червоний як упир [8: 612]. Однак зафіксована І. Франком ФО почервонів як упир з поясненням "говорять 
про чоловіка, що бувши блідий нараз починає червоніти" [3: ІІІ 305] дає можливість стверджувати, що 
упир набував цієї ознаки за певних обставин. Для порівняння, у польській фразеології, окрім ФО 
czerwony jak upiór, збереглася ще blady jak upiór. Наявність одиниць з протилежним значенням, можливо, 
вказує на те, що мотивація досліджуваних ФО пов’язана з інтенсивністю живлення вампіра кров’ю. 
Іншими словами, блідість – це зовнішня ознака упиря, який тільки-но піднявся з гробу і ще не 
поживився, не "наповнився" кров’ю. Подібне фіксуємо у фразеології російської мови, порівн. ФО как 
упырь, яка позначає "жорстоку, безжалісну людину", що чинить шкоду всім, хто її оточує, а також "дуже 
бліду людину, жахливу на вигляд". 

Для захисту від упирів виконували різноманітні дії. Одним із способів знищення живого упиря було 
спалення. Спалювали обов’язково на вогнищі з терня у тих випадках, коли це було вкрай необхідним, 
напр., у зв’язку з епідемією холери. Описані уявлення втілилися у ФО той би на терновім огни не горів – 
"говорять про запеклого, непосидющого, лихого чоловіка" [3: І 419], яку І. Франко подає з вказівкою на 
давній звичай палити упирів і відьом на терновому вогні [3: І 419; 3: ІІІ 205]. 

Як свідчать записи К. Мошинського, слов’яни вживали різноманітних запобіжних заходів щодо 
упиря-мерця [1: 656], однак найпоширенішим способом позбавити упиря можливості вставати з 
домовини було пробивання його тіла гострими, зазвичай, осиновими кілками або терням [1: 657; 4: I 286; 
13: 223], звідси ФО: вбивати / вбити осиковий кілок (кіл) у могилу1 – "покінчити з ким-, чим-небудь" [20: 
53], забивати в гроб і могилу осикові кілки [10: 83], діал. вбити осиковий кілок – "покінчити з чимось 
неприємним" [21: 83], порівн. семантику ФО прибивати осиковими кілками – "остаточно кінчати з 
нечистим" [10: 126], бити осиковим колом [10: 126], забивати осиковий кіл (ФПССС, 126), забити 
осиковим кілком – "зробити обереговий захід" [10: 126], діал. забивати осиновий кілок – "покінчити з 
хворобою" [19: 246] і вбити кілочок [10: 126]. Аналіз ФО вказує на зміни в семантиці: "покінчити з 
нечистою силою" → "покінчити з чимось неприємним" → "покінчити з ким-, чим-небудь". Варто 
зазначити, у СФУМі подано ще ФО до осикового кілка зі значенням "до кінця життя, до смерті" [20: 295]. 
Семантика одиниці репрезентує елемент уявлення про упирів, за яким двоєдушна істота остаточно 
помирала тільки після виконання запобіжної дії. Описувані одиниці об’єднує сема "закінчення". 

У лексикографічних джерелах ХІХ – поч. ХХ ст. зафіксовано також ФО-прокляття: а матері твоїй 
осичина! [28: ІІІ, 66], колом ёму в спину! [15: 55], осиковий му кіл у серце! [3: ІІ 481], мотивацію яких 
пов’язуємо з захисними діями щодо напівдемонологічних істот. 

Фразеологія української мови зберегла одиниці з компонентами клин (клинець), гвіздок (цвях), у яких 
репрезентовано різні способи знешкодження упиря (або відьми), напр.: клинъ ёму въ голову забивъ [23: 
170], клин му в голову забив [27: 251], забити клин у голову (у тім’я) – "викликати у когось певні думки, 
прагнення, бажання" [20: 238], діал. лемківське забыти клинец до п’яти – "ставити кого-небудь у 
скрутне становище, безвихідну ситуацію" [31: 89], цьвок у голову забити – "задати комусь тяжке діло або 
тяжку загадку" [3: ІІІ 298], порівн. пол. wbić w głowę klina (ćwieka). На мотивацію цих ФО вказують 
етнографічнні записи, зроблені К. Мошинським, згідно з якими західні українці пробивали упирю-мерцю 
гострим осиковим кілком голову, в інших місцевостях робили це цвяхом, вбиваючи через чоло вглиб [1: 
657], а також первинне значення ФО, збережене в діалектах, яке визначаємо, як "ставити кого-небудь у 
скрутне становище перед важкою для розв’язання проблемою". Вбивання клина або цвяха в тіло упиря 
виконували з метою зашкодити взагалі його руху, тобто це було саме тим скрутним становищем, яке 
відображено в значенні описуваних одиниць, порівн. також такий звіздь маю забитий – "так мені 
голова закручена, так гризуся чимось" [3: ІІІ 412], засів му клин у голові [27: 251]. Сучасне значення ФО 
забити клин у голову (у тім’я) – "вселити, навіяти думки; збудити певні роздуми, прагнення, бажання і 
т. ін." [26: 298] інтерпретуємо як "створити комусь клопоти, примушуючи до постійних роздумів" і 
пов’язуємо з захисними магічними діями щодо ніпівдемонологічних істот.  

Вовкулака (вовкулак) – людина-перевертень, що має здатність на певний час перевтілюватися у вовка або 
силою чар перетворена на вовка [4: І 418; 5: Ι 203; 8: 103; 12: 510; 32: 423]. Особливістю українського 
вовкулаки, як зазначає Д. Зеленин, є те, що він "має змогу сам, за власним бажанням, перетворюватися у вовка 
і знову в людину" [32: 423]. Оскільки переверництво передбачає своєрідне переміщення зі світу людей до 
світу хтонічних істот, зараховуємо вовкулаку до напівдемонологічних істот. 

Етимологію лексеми вовкулака, за найпоширенішою з версій, виводять від праслов’янського *vьlkъ 
"вовк" і *dolka (південнослов’янське dlaka) "волосся, шерсть, шкіра" [7: І 412]. На думку інших вчених, 

1 На східнослов’янському ґрунті про походження ФО вбивати осиковий кілок писали: М. Шанський, В. Зимін, 
А. Філіппов, В. Коваль, Д. Ужченко, Л. Савченко та ін. 

292 

                                                 



І. С. Чибор. Інтерпретація напівдемонологічних уявлень у фразеології української мови 

другий компонент у найдавнішій формі цієї назви позначав ведмедя, порівн. балто-слов’янське *dlak(i)as 
"ведмідь" [4: І 418].  

Уявлення про вовкулаку репрезентовані в українській фразеології. Процес перетворення людини на 
вовка відображено у ФО побігти вовкулакою – "перетворитися на вовка" [10: 64]. Діалектні 
фразеологізми Західного Полісся кодують культурну інформацію про зовнішні ознаки людини-
перевертня, зокрема наявність шерсті, порівн., зарости як вовкулака – "про неголеного і 
непідстриженого чоловіка" [14: 48], а також внутрішні особливості: злий як вовкулака – "про злу людину" 
[14: 48]. У лемківських говірках на позначення людини, що обертається у вовка, функціонує лексема 
вовкорад: позерати як вовкорад – "неприязно дивитися" [33: 30], порівн. ФО дивитися вовком [11: 119] з 
тим самим значенням. Як бачимо, ФО з компонентом вовкулака (вовкорад), мотивовані народними 
уявленнями про людей-перевертнів, малопродуктивні, їх фіксують тільки лексикографічні джерела 
ХІХ ст. та діалектні фразеологічні словники.  

Отже, проведений аналіз дає можливість стверджувати, що народні уявлення українців про 
напівдемонологічних істот, а також різноманітні магічні дії, які виконували для запобігання та з метою 
захисту від їхнього впливу, стали підставою для появи значної кількості (більше 70) ФО української 
мови. Міфологічне підґрунтя виникнення досліджуваних ФО у більшості випадків простежуємо через 
компонентний склад, проте наявні ФО, мотивація яких закодовано імпліцитно. Цей факт свідчить про 
збереження напівдемонологічних уявлень не тільки у ФО, а й у народній свідомості. У контексті 
проведеного дослідження перспективним видається етнолінгвістичний аналіз ФО, співвідносних з 
уявленнями про носіїв езотеричних знань. 
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Чибор И. С. Интерпретация полудемонологических представлений во фразеологии  
украинского языка. 

В статье проанализированы фразеологические единицы украинского языка, которые соотносятся с 
полудемонологическими представлениями о ведьме, упыре, вурдалаке, описаны этнокультурные 
элементы мифологического мировоззрения украинцев, послужившие основанием возникновения 

исследуемых единиц, сделана попытка определить этимологию фразеологических единиц, 
мотивированных мифологическим кодом культуры. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, компонент, духовная культура, 
мифологический код культуры, полудемонология. 

Chybor I. S. Interpretation of Semi-Demonological Ideas in the Phraseology of Ukrainian Language. 

Modern linguistic studies are characterized by the constant interest of the idiomatic language aspect as the 
representation of the national culture. The problem of correlation between phraseology and spiritual culture 

remains relevant. The question of the correlation between phraseology and mythological world views seems to 
be not enough explored. The proposed exploration is an attempt to analyze one of the aspects of the 

mythological worldview reflected in the Ukrainian phraseology, features of semi-demonological creatures’ 
representations (witches, ghouls, werewolves etc.). The research material constitutes phraseological units of the 

Ukrainian language, taken from lexicographic and folklore works of ХІХ – ХХ century, modern general 
language and dialect phraseological dictionaries. Research methods are descriptive, comparable, 

ethnolinguistic analyses. Phraseological units present lingual-cultural character of a witch, according to which 
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she is an evil, angry, ugly, and usually an old woman who harms people. She is provided with supernatural 
capabilities: in a magic method she takes away milk from cows, stops rain, steals celestial bodies, flies on a 
broom, has the close connection with sinister force, meets with the similar ones on the Bald Mountain. The 

lingual-cultural character of ghouls in the Ukrainian phraseology is provided with such features: has two souls, 
sucks blood, from what it has the red complexion. There are two possible methods to defend against it: burning 

it out in sloe fire or sticking a dead ghoul with an aspen stake. Werewolf in Ukrainian phraseology is able to 
turn into a wolf person. The conducted analysis gives an opportunity to assert that Ukrainians’ folk ideas are 
about demonological creatures, and also various magic actions that are executed for prevention and with the 

aim of protecting from their influence, they became the foundation for the appearance of more than 70 
phraseological units in Ukrainian, correlated with the mythological code of culture. It is concluded that ideas 

about the semi-demonological creatures are deeply rooted in Ukrainians’ consciousness. 

Keywords: phraseology, phraseological unit, spiritual culture, semi-demonology.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ''ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ'' В ХХІ СТОЛІТТІ 

У даній статті порушено проблему виокремлення в сучасній українській літературі жанру ''химерної 
прози''. На прикладі творів Т. Винокурової-Садиченко, Т. Владимирової, Д. Корній, В. Гранецької , А. 

Процайла, В. Шкляра зроблено спробу проаналізувати спільні й відмінні риси ''химерного роману'' ХХ та 
ХХІ століть. Проведено паралелі між народними уявлення про містичні явища та інтерпретування їх у 

сучасній літературі. Здійснено спробу осмислити сучасний стан ''химерної прози''. 

Ключові слова: міфологія, фольклор, образ, роман. 

Останнім часом у суспільстві значно підвищилась зацікавленість містичною тематикою. Після 
десятиріч атеїстичного спрямування ідеології Радянського Союзу, люди на пострадянському просторі 
знову почали звертати увагу на народний фольклор з його химерним сприйняттям дійсності. Відьми, 
привиди, вампіри, вурдалаки та демони – невід’ємна частина масової культури ХХІ століття.  

Література – не виняток. Перші прояви містичної тематики ще за радянських часів можна побачити в 
70 – 80-х роках. Тоді літературознавці охрестили це явище ''химерною прозою''. Цей напрям літератури 
почав свій розвиток у часи ''хрущовської відлиги'', що сприяла піднесеності особливої атмосфери 
духовної свободи, сподіванню на українське відродження, звертанню до національного коріння. 
Міфологічний аспект був частиною пробудження народу. ''Зміни в суспільній свідомості й психології, в 
суспільних настроях впливають на мистецтво, зокрема літературу, де відображаються актуальні 
проблеми, провідні ідеї, що є складовою духовного досвіду народу'' [1: 21]. Термін ''химерна проза'' бере 
свої витоки з часу видання роману О. Ільченка ''Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа 
молодиця''. Саме цей твір поклав початок активному дискутуванню літературознавців щодо 
характеристик та визначень стилю ''химерного роману''. Виділення однозначних сталих ознак цього 
літературного явища ІІ половини ХХ століття виявилось проблемним. Свої дослідження цьому питанню 
присвячували В. Брюховецький, В. Дончик, М. Ільницький, А. Кравченко, Л. Новиченко, В. Панченко, 
А. Погрібний, М. Стрельбицький та інші. ''Науковці, розглядаючи тенденції розвитку тогочасного 
роману, зазначають основні ознаки поетики химерного твору, уникаючи при цьому вживання самого 
цього поняття: збагачення художнього мислення авторів міфологізованими образами і символами, 
поширене використання умовних форм (жарт, сміх, гротеск, гіпербола тощо), нетрадиційність схем 
побудови сюжету, іронічно-бурлескна манера оповіді'' [2: 15]. Багато хто з літературознавців сходиться у 
визначенні часових рамок існування химерної прози: від виходу в світ роману О. Ільченка ''Козацькому 
роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця'' (1958) до творів В. Шевчука ''Дім на горі'' та ''На 
полі смиренному'' (1983). Активне дискутування з приводу ''химерного роману'' закінчилось в кінці ХХ 
століття разом із розпадом Радянського Союзу. Найпоширеніша думка, що ''химерна проза'' стала 
частиною постмодернізму.  

Проте, зважаючи на тенденції у сучасному літературному процесі України, ми маємо підстави 
розглядати ''химерну прозу'' як окреме явище, що активно та повноцінно розвивається в ХХІ столітті. За 
Академічним тлумачним словником (1970 – 1980), ''химерний – який викликає подив, незвичний, 
чудернацький; потворний; сповнений несподіванок; вередливий; нездійсненний, нереальний, 
неправдоподібний, складний, незрозумілий, заплутаний тощо'' [3]. Якщо додати до цього ознаки 
''химерної прози'', які були визначені низкою науковців, тяжіння до міфології, фольклорні мотиви, синтез 
з іншими жанрами, багато творів останніх років можна занести до списку ''химерної прози''. Зокрема 
книги Т. Винокурової-Садиченко ''Жарт перший. Із життя психів'', ''Жарт другий. Квіт папороті'', 
Т. Владимирової, Д. Корній ''Зозулята зими'', В. Гранецької ''Мантра-омана'', ''Тіло'', А. Процайла 
''Привид безрукого ката'', В. Шкляра ''Кров кажана'' та інші мають в основі давні фольклорні мотиви, в 
них активно використано міфологічні образи, сюжети мають деяку неоднозначність трактування. На 
стиль оповіді, зображення чарівних істот та обрядів, безперечно, вплинули постмодерні віяння. 

Так, у романі Т. Винокурової-Садиченко ''Жарт перший. Із життя психів'' образи ряду героїв тяжіють 
до міфології. У книзі паралельно розповідаються історії дівчинки-підлітка Інки та янгола, що перебуває в 
психіатричній лікарні та не може злетіти на небо. Головній героїні самотньо зі своїми однолітками, у 
список розваг яких входять алкоголь, цигарки та секс. Інка мріє пізнати таємниці Всесвіту. Отримавши 
струс мозку, Інна починає бачити уявного друга Богдана. Він з легкістю відправляє головну героїню на 
шабаш відьом, що традиційно відбувається на Лисій горі. Та чаклунок зображено в книзі дещо 
нестандартно. За І. Нечуй-Левицьким ''Відьми та відьмаки витворяють наднатуральні діла: держать у 
своїх руках дощ, град, росу, хмари й вихрі, крадуть з неба зорі й місяць, літають на повітрі на Лису гору 
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й справляють там з чортами чудні ігрища, перекидаються звірами, клубками й іншими способами'' [4: 
98]. Т. Винокурова-Садиченко так інтерпретує зліт відьом : ''Посеред галявини виднів басейн, навколо – 
столики для фуршету зі зручними пластиковими стільцями. Між ними снували офіціанти. Яскраво сяяли 
ліхтарі. Скрізь ходили симпатичні, але надто вже вичепурені леді. Спілкувалися, палили, вимахували 
келихами, сміялися, тихо й голосно. Звичайнісінька собі учта, бал. Ніяких обрядових танців навколо 
вогню, ніяких заклять, мерців, духів…'' [5]. Згодом дівчина силою уяви оживляє шкідливого гремліна, 
кошеня, що розмовляє, та китайця, що говорить лише приказками. Сюжетна лінія янгола теж дещо 
химерна. Він змушений жити в лікарні для душевнохворих, через те, що розбив дзеркало, за допомогою 
якого міг полетіти на небо. Час від часу янгол намагається донести суть людського буття до лікаря, та 
спілкується з пацієнткою, що в паралельному світі пише романи.  

В іншій книзі письменниці ''Жарт другий. Квіт папороті'' також йдеться про міфічних істот. Уже з 
першого рядка головна героїня зустрічає Смерть: ''Побачила його й одразу зрозуміла, що це – Смерть. Він 
був невисоким напівматеріальним чоловіком. Здавалося, ніби він з іншого світу. Не просто з іншого світу, а 
проти цього світу. Дивний об’єкт, який нічого не відображає. Він пройшов повз мене, й мені стало якось 
недобре. Від нього не віяло ні теплом, ні холодом, в нього не було запаху, він був Нічим. Абсолютним 
Нічим. А може, навіть Мінусом'' [6], замість стандартного: ''… страшна кістлява баба з косою, вдягнута у 
біле'' [7: 488]. Головна героїня – відьма, що живе разом з котом, який може розмовляти, в місті, 
наповненому вурдалаками та вампірами. У романі фігурують: мавка, домовик, болотяник, перевертень, 
відьми та навіть скандинавський бог Одін. Обидва романи насичені неоднозначними трактуваннями та 
філософськими роздумами. Вони помітно відрізняються від творів О. Ільчинека або В. Шевчука. Але 
розлоге поняття ''химерної прози'' дає нам змогу розцінювати твори Т. Винокурової-Садиченко, в яких 
поєднується містичне та гротескне, як прояв ''химерної літератури'' ХХІ століття.  

Сама назва першого роману В. Гранецької ''Мантра-омана'' наводить реципієнтів на думку ''що на 
сторінках книги буде багато химерності. За основу письменниця бере мотив сну як дверей у паралельні 
світи. Головна героїня Єва у своїх надто реалістичних мареннях бачить таємничого Ловця Снів, що змушує 
її стрибнути з багатоповерхівки. В одному зі снів дівчина все-таки зривається з даху. Оніристичність 
виливається в реальність, головна героїня прокидається в своєму ліжку вже привидом. Разом з духом 
підлітка, який давно вкоротив віку в її квартирі, вона опановує теперішній стан і паралельно згадує своє 
життя. На відміну від стандартних уявлень про безтілесність привидів, герої Гранецької можуть 
переміщатися куди завгодно і брати руками предмети. У книзі присутній таємничий образ співробітника 
головної героїні, який згодом виявляється привидом загиблого хлопця Єви. Химерність та неоднозначність 
трактування сюжету тільки посилюється, коли виявляється, що головна героїня протягом оповіді була не 
мертва, а знаходилась у комі. Проте однозначно списати всі пригоди Єви на сон не дають наслідки дій 
дівчини, які дійсно були в реальності: розбита люстра, вкрадене дзеркальце, начальник, який опинився в 
психіатричній лікарні після розваг привида та інше. Містичність оповіді та химерне сплетіння сюжету дає 
нам змогу назвати роман ''Мантра-омана'' яскравим прикладом ''химерної прози''.  

Читаючи перші сторінки другої книги. В. Гранецької ''Тіло'', реципієнт може подумати, що роман 
написаний у жанрі наукової фантастики. У далекому майбутньому, коли від багатьох країн узагалі нічого 
не залишилось, в Америці активно практикують медичні способи перенесення душ в інші тіла. Проте 
протягом твору стає зрозуміло, що головний герой Юрій – справжній вовкулака, що народився в 
Карпатах, а виховував його мольфар: ''…хлопець почав обростати шерстю, щетинитись іклами, братися 
звіриними пазурами. Перекидатися на вовка'' [8: 75]. Головний герой бачить у багажнику машини 
химерні трупи жінок, що потім зникають, та привид своєї вбитої дружини. Він вміє замовляти стихїї 
природи, а лялька-мотанка, яку він зробив для подруги, може керувати людьми. Зображення ляльки-
мотанки в романі наближене до стандартних народних уявлень: ''Шити таку ляльку не можна, варто 
лише змотувати за спіраллю з ниток і клаптиків тканини. Якось дід розповів йому, що мотанка – то 
посередник між живими, померлими й ще не народженими. Тому вона має бути безликою, а та, що 
призначена на оберіг, – із хрестом замість обличчя – символом життя, неба та вічності. Хрестів Юрко не 
любив. А рис обличчя було не можна. На те, казав дід, були свої причини: якщо ляльці зробити обличчя, 
особливо ж очі, в них може влетіти дух живої істоти або ж вона перебере собі душу господаря'' [8: 74]. У 
народному віруванні: ''З давніх часів дійшли до нас подібні ''мотанки'', вузлові ляльки, зроблені з куделі, 
зеленої трави, соломи або хусточки. Лялька – символ родючості, материнства, хатньопобутовий оберіг. 
Обличчя ляльки тривалий час не зображувалося, щоб не наврочити дитині. Вузлові ляльки, як і сам 
вузол, мали, очевидно, захисну силу. Вузли (фактично замкнені магічні кола) допомагали у боротьбі з 
нечистю'' [9: 67]. Очевидно, що хоч у романі мотанка постає як темна сила, але сам її зовнішній вигляд 
збережено згідно канонам народних вірувань. Таємниче переселення душ же виявляється відомим із 
давніх часів екзорцизмом, яке виконують на забаганку корпорації ''Тіло'' упирі, відьми, чаклуни, 
перевертні та навіть демони, зібрані з усіх куточків планети.  

Ще один роман, А. Процайла ''Привид безрукого ката'', також має за основу сюжету переселення душ. 
Тут у тіло аспіранта Лева Безрукого вселяється дух давно померлого ката. Привид має на меті замолити 
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свої гріхи і піднятися на небо. І головний герой повинен йому допомогти: знайти та попросити прощення в 
нащадків страчених катом людей. У романі присутні образи Бога, Долі, Хаоса, чаклуна та відьми. Наявна 
також у тексті й лялька-мотанка. Проте в цьому романі вона є оберегом. ''То був чоловічок. Вишита сорочка 
з кутасиками. Чорні штани, пояс. Волосся таке закручене, як в тебе. Лице перев’язане нитками хрестом. 
Замість очей – ґудзики'' [10: 49]. За сюжетом, саме через очі, які були в ляльки, вороги Безрукого могли за 
ним слідкувати. У романі активно використовуються народні уявлення про душу та привидів.  

Роман Т. Владимирової та Д. Корній ''Зозулята зими'' – це детектив з елементами химерності. Головна 
героїня Руслана – особлива від народження. Вона може бачити привидів, інколи якась сила веде її в 
місце, де вона потрібна. Так, в новорічну ніч Руслана в полі зустрічається з маленькою дівчинкою, яка 
виявляється привидом. За сюжетом, могутня темна відьма керує душами малих померлих дітей-потерчат 
і їх руками вбиває своїх ворогів. За народними віруваннями, ''Потерча – немовля, яке померло одразу 
після народження без хрещення і стало потойбічною істотою…. Потерчата живуть по озерах, або на 
болотах, ходять у темряві з каганчиками і тим світлом заманюють людей'' [7: 388]. У романі енергетична 
упирка Інка трактує образ цих містичних створінь дещо інакше: ''Вік потерчат приблизно до семи років, 
інколи й старший. … Наприклад, шановна! Живуть собі доня та мама. Однісінькі на білому світі. Бо… 
Батька мала ніколи не знала, діда з бабою теж нема… А мама? Жива людина. Закохалася. І ''забила'' 
мама-зозуля через нове кохання-зітхання на малу. А дитя? Як дитя. Перестудилося. Сопельки впали на 
бронхи. Кашель. А тоді бронхіт переріс в пневмонію. І то в такій формі, що вже невиліковне. Як думаєш, 
це не вбивство? А потім різне трапляється… Промайне щось тінню у темному під’їзді на сходах чи за 
спиною на твоїй рідній кухні. ''Ах, здалося'', – кажемо впевнено собі. Стане на дрібку менше каші в 
залишеній мисці чи хліба в хлібниці. Також ліпше собі казати: ''Здалося. Здалося. Здалося! '' І коли 
зникне дещиця талану, то просто говоримо собі – сам винен, заслужив. Скільки тим малим треба, аби 
існувати? … … Бачать їх лише жертви. І різні крейзі, типу тебе, друзі по нещастю тобто. …. Вони – 
мертві. Чуєш, мала! МЕРТВІ! Але не хочуть цього визнавати, звідси й дрібне злодійство та усякі капості'' 
[11: 105-106]. Отже, письменниці дещо осучаснили постаті міфічних істот, відкоригували для сюжету. 
Проте численні образи відьом, екстрасенсів, привидів та чаклунів у творі, хоч й інтерпретовані по-
своєму, дають нам змогу розцінювати роман як синтез детективу та химерної прози. 

Роман В. Шкляра ''Кров кажана'' – моторошна історія, де з подробицями описано темні відьомські 
обряди. У книзі змальовано життя молодої жінки Анастасії, що зраджує чоловіку з священником-
сатаністом отцем Сирафимом. Після загадкової смерті її чоловіка, з головною героїнею починають 
відбуватися дивні речі. Однією із найшокуючих сцен у творі є опис шабашу відьом на Лисій горі. На 
відміну від Т. Винокурової-Садиченко, В. Шкляр вирішив притримуватись давніх народних уявлень про 
гуляння нечистої сили. Перед тим, як відправитись на Лису гору, Настя мажеться чарівним мастилом та 
летить через камін на шабаш. ''Ще мить – і з-за чагарів, що обступають галявину, видибують почвари, 
поторочі, суне всіляке привиддя, чортовиння, з’являються такі ж голі, як і я, жінки з розпущеним 
волоссям, справжнісінькі лярви – хто на мітлі, хто на коцюбі, одна, здається, на швабрі, а та, дивися, 
верхи на круторогому цапові, в якого зеленим вогнем світяться очі. Виходять чаклуни, відуни, 
ворожбити – ставні і горбаті, ґраційні й криві, за ними дибуляють карлики, куцаки, кордуплі, а далі 
посунула всяка нечисть – хвостаті жаби, пацюки, вухаті їжаки, кроти, чорні котяри, кажани, сичі із 
півнячими гребенями…'' [12: 12]. За ''Українською міфологією'' В. Войтовича, ''Єдиним таємничим 
засобом можна вважати мазь, добуту відьмою з-під порогу. Намазавшись нею під пахвами і промовивши 
закляття, відьма тут же буз усяких перепон вилітає через комин. … Вони розпочинають з нечистими 
духами нічні прогулянки…'' [7: 70]. Після відвідин зборища відьом, Анастасія вагітніє від чорта. До того 
ж примарний образ мертвого чоловіка не відпускає головну героїню протягом твору. Не витримавши 
перенасичення містикою, Настя потрапляє у божевільню. І хоча в кінці роману всім химерним пригодам 
знаходиться раціональне пояснення, фінал залишається відкритим, і кожен сам може інтерпретувати 
рівень химерності в творі. Ця книга сповнена міфічних образів та обрядів, насичена неоднозначними 
подіями, дещо заплутана та гротескна.  

З кожним роком сучасна українська література поповнюється новими творами, в основу яких лягають 
фольклорні мотиви та міфічні істоти. В анотаціях та рецензіях не можна знайти однозначного визначення 
жанру творів. Частіше за все на звороті таких книжок пишуть щось на кшталт: ''роман з елементами 
містики''. У деяких творах ці елементи осучаснені, змінені автором, проте мають під собою підґрунтя 
тисячолітніх вірувань наших пращурів. В інших книгах збережено колорит та особливості фольклорних 
мотивів. Багато таких зразків сучасної української літератури мають дивні та неоднозначні сюжети, 
заплутану побудову оповіді, містичних героїв та несподівані кінцівки, до всього цього додаються 
саркастичність або гротескність, інколи, навпаки, ліричність. З огляду на цю тенденцію в українській 
літературі, ми можемо зробити висновок, що ''химерна проза'' в ХХІ столітті дещо еволюціонувала, проте 
продовжує розвиватися в новітній літературі.  
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Шевченко В. В. Эволюция жанра "химерной прозы" в ХХІ веке. 

В данной статье затрагивается проблема выделения в современной украинской литературе жанра 
''химерной прозы''. На примере произведений Т. Винокуровой-Садиченко, Т. Владимировой, Д. Корний, 
В. Гранецкой, А. Процайла, В. Шкляра сделана попытка проанализировать общие и отличительные 
характеристики ''химерного романа'' ХХ и ХХІ столетий. Проведены параллели между народными 

представлениями про мистические явления и интерпретацией их в современной литературе. Сделана 
попытка осмысления современного состояния ''химерной прозы''. 

Ключевые слова: мифология, фольклор, образ, роман. 
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В. В. Шевченко. Еволюція жанру ''химерної прози'' в ХХІ столітті 

Shevchenko V. V. Genre "Chimerical Prose" Evolution in the ХХІ Сentury. 

In the national literature there is no unambiguous definition of the characteristics which appeal to modern 
Ukrainian writers more and more. This article attempts to analyze examples of modern "chimerical novels" by T. 

Vynokurova-Sadychenko, T. Vladymyrova, D. Korniy, B. Hranetska, A. Protsaylo, V. Shkliar with the help of 
historical, genetic, typological, comparative and analytical methods, and using the self-appraisal receptive 

aesthetics. Parallels are drawn between people's ideas on the mystical phenomena and their interpretation in the 
modern literature. We have made the attempt of comprehending the current state of the "chimerical prose". 

Every year more and more novels based on the peculiarity of the plot and characters appear on the Ukrainian 
literary market. It happens due to the popularization of mystical themes in the global and national society. We 

have come to the conclusion that despite the fact that literary critics consider the phenomenon of the chimerical 
prose to be finished, it continues to evolve and grow in the ХХІ century. Some works are based on the deformed 

mythological foundations, others follow some folk canons. The great amount of them forms the synthesis of other 
genres. The main features of modern "bizarre novels'' are the appeal to the Ukrainian mythical representations, 

grotesque and irregularity of the plot and characters. 

Key words: mythology, folklore, image, romance. 
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КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ МОВЦЯ В УСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

У статті розглянуто поняття позиції мовця, яка виражається за допомогою маркерів зменшення і 
маркерів акцентування та підсилювання. Значну увагу приділено категорії модальності як чинника 

встановлення ефективної комунікації, охарактеризовано категорію епістемічної модальності як спосіб 
презентації мовця. Представлено порівняльний аналіз класифікацій маркерів зменшення і маркерів 

акцентування та підсилювання відповідно до рівнів мови й контексту. Запропоновано власне бачення 
класифікацій маркерів зменшення і маркерів акцентування та підсилювання із врахуванням розробок 

зарубіжних й вітчизняних лінгвістів. 

Ключові слова: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності, епістемічна модальність, маркери зменшення, 
маркери акцентування та підсилювання. 

Дослідження міжособистісного спілкування, моделювання поведінки мовної особистості, 
встановлення умов і закономірностей ефективної комунікації детермінуються позицією мовців у 
дискурсі. Позиція мовця пов’язана із категорією модальності, що має функцію віддзеркалення особливих 
аспектів інтерпретативного характеру людського мислення. Пізнаючи об’єктивний навколишній світ, 
людина виносить власні судження, виражає своє суб’єктивне ставлення до нього, що закріплене у мові як 
категорія модальності. На даному етапі розвитку лінгвістики актуальним є дослідження особливостей 
комунікативної поведінки суб’єкта мовлення, що є безпосередньо пов’язаною з комунікативним модусом 
висловлення як суб’єктивного ставлення до твердження. Незважаючи на значну кількість наукових 
доробків, присвячених лінгвістичному аналізу способів вираження позиції мовця в усній комунікації, 
функціонування маркерів вираження позиції мовця як соціолінгвістичних змінних у мовленні 
комунікантів в академічному дискурсі ще не ставало предметом окремого дослідження. Метою статті є 
порівняння класифікації засобів вираження позицій мовця в усній комунікації та на основі них 
вироблення власної класифікації маркерів зменшення та маркерів акцентування й підсилювання. 

Модальність традиційно пов’язується із введенням у висловлення позиції суб’єкта мовлення, що 
визначається як вимір ставлення, та включає риси, які стосуються шляхів, за допомогою яких є 
можливість презентувати себе та повідомити власні судження, думки та зобов’язання [1: 176]. 
Ґрунтуючись на цьому, Дж. Лайонз трактує модальність як "певне судження та ставлення суб’єкта до 
пропозиції, висловленої у реченні, або до ситуації, яку ця пропозиція описує" [2: 452]. 

Передусім зазначимо, що поняття позиції суб’єкта дискурсивної діяльності (англ. ''stance'') не є новим 
у лінгвістиці; у різний час його вивчали під різними термінами, зосереджуючись на окремих параметрах 
цього явища. Близькими за значенням до терміна ''stance'' є такі англомовні термінологічні утворення, як 
''intensity'' (інтенсивність, насиченість), ''personal style'' (особистий стиль), ''subjectivity'' (суб’єктивність), 
''evaluation'', ''appraisal'' (оцінка) тощо [3: 39]. Услід за В. Ущиною ми надаємо перевагу терміну ''позиція 
суб’єкта'' (або ''суб’єктна позиція''), оскільки його зміст охоплює не лише епістемічний стан суб’єкта, а 
також його емоційні, реляційні, соціальні позиції [4].  

Як стверджує О. Джафф, поняття позиції суб’єкта дискурсивної діяльності (''stance'', суб’єктна 
позиція, або я-позиція) – це продуктивний засіб концептуалізації процесів мовленнєвого індексування 
зв’язків між індивідуальною активністю та соціальним значенням [5: 4]. Позиціонування суб’єкта 
дискурсивної діяльності реалізується як "комплексна дискурсивна дія, здійснена суб’єктом за допомогою 
вербальних та невербальних засобів, завдяки якій суб’єкт одночасно оцінює об’єкти оточуючої дійсності 
і позиціонує суб’єкти (у тому числі і себе) по відношенню до інших суб’єктів, враховуючи всі 
промінантні складники соціокультурного контексту" [6: 163]. 

Враховуючи позиції, що їх займають суб’єкти інтеракції, С. Кіслінг виділяє дві з них: епістемічна 
позиція (epistemic stance) як вираження ставлення мовця до самого акту комунікації та міжсуб’єктна 
позиція (interpersonal stance) як вираження мовцем власного ставлення до співрозмовників (солідарність, 
домінування, субординація) [7: 171]. В епістемічній суб’єктній позиції найяскравіше виявляється 
суб’єктивно-модальне значення, яке слугує для позначення позиції, яку займає суб’єкт дискурсивної 
діяльності стосовно його/її знань щодо предмету обговорення, достовірності запропонованої ним/нею 
інформації або його/її впевненості у правдивості висловленої пропозиції.  

Наше дослідження вираження позиції мовця відбувається на основі усної комунікації, адже за 
допомогою аналізу усного мовлення є можливість виявити більш розгалужену варіативність засобів 
вираження позиції мовця. Уживання цих засобів пов'язане з непідготовленістю, спонтанністю 
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розмовного мовлення. У цьому випадку відбувається пом'якшення або підсилення категоричності 
висловлювання, включаючи до неї особистісний компонент.  

Варто враховувати, що засоби вираження позиції мовця, що реалізуються за допомогою епістемічної 
модальності переважно мають функції послаблення (attenuation), яка виражається в тому, що значення 
висловлення стає непрямим, неявним, та акцентування (accentuation), яка передбачає те, що значення 
висловлення стає ''закріпленим'', явним, перебільшеним [8]. 

Останнім часом спостерігається зростаючий інтерес лінгвістів до вивчення використання маркерів 
зменшення та маркерів акцентування та підсилювання в академічному мовленні: Quirk et al. (1985), Brown, 
Levinson (1987), Hyland (1988),G. Myers (1989), R. Markkanen, H. Schröder (1989), P. Simpson (1990), M.-
R. Luukka (1992), E. Valle (1993), P. Brown, S. Levinson (1978), Urbanová 2003, А. В. Ярхо (2004), О. Ільченко 
(2004), С. В. Адамович (2011), Е. А. Мусієнко (2012), А. П. Марюхін (2013), Н. Я. Нера (2013). 

Зазначимо, що засоби вираження позиції мовця, які реалізуються за допомогою епістемічної 
модальності з функцією послаблення в зарубіжній лінгвістиці передаються такими термінами, як: 
''hedges'' (Lakoff 1972, Brown Levinson 1987, Holmes 1995), ''softeners'' (Crystal and Davy 1975), ''down-
graders'' (House Kasper 1981), ''downtoners'' (Holmes 1984, Quirk et al. 1985), ''weakeners'' (Brown Levinson 
1987), ''attenuation markers'' (Urbanová 2003). У вітчизняній лінгвістиці зазначене поняття передається 
такими термінами: ''хеджинг'' (Е. А. Мусієнко 2012, Г. Ю. Цапро 2010, Н. Я. Нера  2013), суб’єктивна 
епістемічна модальність (А. С.Шадчина), "обмежувачі", "мовне відгороджування" (Жуков 2002), 
"деінтенсифікатори", "модератори" (Fowler 1980, Кишко 2008), "непряма комунікація" (Дементьєв 2006, 
Марюхин 2010). Зважаючи на всі варіанти перекладу англомовного терміну вітчизняними дослідниками, 
ми використовуємо поняття "маркери зменшення", що обґрунтовується тим, що зазначена група маркерів 
є "засобами пом’якшення, що перешкоджають прямолінійності та категоричності висловлення" [9: 127]. 

Щодо засобів вираження позиції мовця за допомогою епістемічної модальності з функцією 
акцентування, в лінгвістиці вони зазначаються як ''up-graders'' (House, Kasper 1981), ''intensifiers'' (Quirk 
et al. 1985), ''strengtheners'' (Brown, Levinson 1987), ''accentuation markers'' (Urbanová 2003). У вітчизняній 
лінгвістиці переважає термін ''посилювачі'' (C. Ковалів 2009), ''підсилювачі'' (O. Татаровська 2013). Ми 
використовуємо поняття ''маркери акцентування та підсилювання'', враховуючи те, що зазначена група 
маркерів має високий ступінь інтенсивності. 

На системно-мовному рівні маркери зменшення й маркери акцентування та підсилювання можуть 
бути представлені по-різному: лексико-граматичними одиницями, синтаксичними структурами, 
виокремлені набором просодичних характеристик. Розглянемо детальніше класифікації маркерів 
зменшення й маркерів акцентування та підсилювання, розроблені такими вітчизняними та зарубіжними 
лінгвістами, як: О. Ільченко (2004), Е. Мусієнко (2012), Quirk et. al (1985), Brown and Levinson (1987), 
Hyland (1988) та Urbanová (2003). 

З огляду на вживання маркерів зменшення як дотримання етикету, одна з класифікацій запропонована 
вітчизняним лінгвістом О. Ільченко (2004), яка присвячена проблемі етикетизації в англомовному 
науковому дискурсі шляхом дотримання принципів мовленнєвої ввічливості за допомогою засобів 
вираження епістемічної модальності, що зменшують загальну категоричність висловлювання. Варто 
зазначити, що класифікація О. Ільченко зорієнтована на представлення одиниць на лексико-
граматичному рівні. Зокрема, лінгвіст виділяє такі засоби вираження епістемічної модальності:  

1) дієслова (surmise, suggest, indicate тощо);  
2) модальні (діє)слова та їх еквіваленти (may, might, be going to та інші);  
3) прислівники (arguably, possibly, tacitly тощо);  
4) іменники (feeling, sign, scenario та інші);  
5) прикметники (probable, tentative, putative тощо);  
6) числівник one;  
7) неозначений артикль a та деякі випадки вживання нульового артикля [10]. 
Розглянемо іншу класифікацію маркерів зменшення, запропоновану К. Хайлендом, який, у свою 

чергу, визначає маркери зменшення як: ''лінгвістичні засоби, які використовуються для позначення: а) 
нестачі повного висвітлення правди супроводжувального твердження; б) бажання не виражати 
висвітлення правди категорично'' [11: 218]. Класифікація К. Хайленда теж враховує виключно лексико-
граматичні одиниці та включає:  

1) епістемічні лексичні дієслова (argue, assume, appear, believe, claim, doubt, estimate.); 
2) епістемічні прислівники (about, almost, аpparently, around, approximately, broadly, conceivably.); 
3) епістемічні прикметники (apparent, doubtful, certain amount/level, likely, possible, probable); 
4) епістемічні модальні дієслова (could, couldn’t, may, might, ought, should, would, wouldn’t); 
5) епістемічні іменники (assumption, claim, estimate, doubt, hypothesis, indication, possibility) [11: 218]. 
Маємо підкреслити, що О. Ільченко та К. Хайленд описують низку засобів передачі епістемічної 

модальності, здійснюють компонентний аналіз їх семантичних структур з використанням спеціально 
розробленої метамови. 
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Наступною розглянемо класифікацію маркерів зменшення Е. Мусієнко (2012), яка поділяє сигнали 
невпевненості за принципом експліцитності та імпліцитності вираження ними значення невпевненості, 
враховуючи лексико-граматичний та синтаксичний рівні мови. До імпліцитних сигналів невпевненості 
відносяться одиниці, які отримують можливість виражати невпевненість на рівні синтагматики, тобто 
залежно від комунікативно-прагматичного контексту. Експліцитні сигнали невпевненості визначаються 
як мовні засоби, які інгерентно містять сему невпевненості як елемент лексичної або граматичної 
парадигматики, тобто притаманне їм значення невпевненості є контекстуально незалежним. Лінгвіст 
виділяє такі групи маркерів зменшення: 

1) імпліцитні лексичні сигнали невпевненості, що враховують референти невпевненості: 
абстрактні іменники thing, stuff; особовий займенник we у збірному значенні замість займенника першої 
особи однини I; 

2) імпліцитні лексико-граматичні сигнали невпевненості, що складаються з прагматичної 
транспозиції часових форм дієслів: I was wondering …: ''No, of course I haven’t!'', – she says in an unnatural 
voice. ''I was just wondering'' (S. Kinsella); пасивно-безособових конструкцій: It might be suggested ….; 
розділових запитань: ''When she (the Titanic) went down she was carrying some of the richest people in Europe 
and America, wasn’t she?'' (O’Neill); 

3) імпліцитні синтаксичні сигнали невпевненості вміщують коментарі невпевненості: you know; I 
mean; фонетичні повтори: er … er; паузацію: It’s just, um …: ''Oh! Erm… no. I mean, your dad did phone, 
but… um… you know… it wasn’t…'' (S. Kinsella); 

4) експліцитні лексичні сигнали невпевненості становлять кваліфікатори (прості та складені): 
approximately, almost, аround, about, at a guess, a bit / a little, barely, fairly, hardly, in a way / in a sense, like, 
midway between, more or less, nearly , or so, or something, quite, relatively, rather, something like, sort of / kind 
of, scarcely, somewhat, somehow, slightly, pretty, practically, to a certain extent; модальні прислівники: 
maybe, perhaps, possibly, probably; модальні дієслова: might, could; епістемічні дієслова: seem to, appear 
to; маркери малоймовірної можливості реалізації дії: a slight chance; some time; 

5) експліцитні лексико-граматичні сигнали формуються зі структур умовного способу зі 
значенням гіпотетичної модальності: ''Hypothetically, what would happen – if I called Sydney and asked her 
to be my date?'' ( A. Sorkin); 

6) експліцитні синтаксичні сигнали невпевненості, що становлять мовні стереотипи модусу 
припущення: I think (guess, believe), to my mind, as far as I can tell, from all I can make out, I’m not sure, it 
seems to me, if I am not mistaken , if I remember rightly; мовні стереотипи – дизюнктиви: as it were, if you 
ask me, if I say so, so to speak, so as to say; мовні стереотипи зі значенням невизначеності: how shall I say? / 
how can I put it?, what you would call / what could be called і т. д. [12: 132]. 

Проаналізуємо класифікацію П. Браун та С. Левінсона, вона представляє маркери хеджингу на рівні 
синтагматики і як елемент лексичної або граматичної парадигматики. Дослідники пропонують 
категоризацію маркерів зменшення в рамках негативної ввічливості, тобто такої, що активізується для 
пом’якшення тиску на ''обличчя'' адресата [13: 2]. Категорія ''обличчя'' (''втрата обличчя'') є уявленням 
індивідуума про самого себе, і, одночасно, його соціокомунікативним іміджем, пов’язаним з поняттями 
мовної/комунікативної і соціальної особистості. Іншими словами, ввічливість може бути визначена як 
комунікативна дія, яка пом’якшує і врівноважує ''руйнівний'' ефект актів, що загрожують обличчю [14: 
35]. Класифікація маркерів зменшення за Брауном та Левінсоном (1987) [13: 146] включає: 

1) маркери зменшення іллокутивної сили (перформативні маркери зменшення) (for example in 
fact, in a way, in a sense, it seems to me, really, certainly, sincerely); 

2) маркери зменшення, спрямовані на максими Грайса (маркери кооперації), що поділяються на: 
• маркери зменшення якості (I think, I assume, there is some evidence that, I absolutely 

promise/believe that…, or finally); 
• маркери зменшення кількості (roughly, more or less, approximately, or so, to some extent); 
• маркери зменшення відношення (this may not be relevant/appropriate/timely, but…, now is probably 

the time to say…, by the way…, anyway); 
• маркери зменшення способу дії (… if you see what I mean/I’m driving at, you see, to put it more simply); 
3) маркери зменшення адресовані до стратегій ввічливості (frankly, to be honest, honestly, I must say); 
4) просодичні та кінестетичні маркери зменшення (зовнішні прояви почуттів та емоцій, 

ритміко-інтонаційне оформлення мови). 
Варто мати на увазі, що засоби вираження позиції мовця в аспекті реалізації ними епістемічної 

модальності передають об’єктивну та суб’єктивну модальність і належать до прояву негативної 
ввічливості (за П. Брауном та С. Левінсоном, негативна ввічливість стосується надання можливості для 
висловлення думки [13: 147]) Класифікація Брауна та Левінсона зорієнтована на представлення маркерів 
зменшення, враховуючи їх контекстуальний фактор, що допомагає якнайкраще виразити ставлення 
мовця до висловленого.  
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Враховуючи вищезазначене, варто зазначити, що аналізуючи лінгвістичні засоби вираження 
невпевненості та зняття відповідальності за сказане в дискурсі, вкрай необхідним є врахування 
контексту, що здатний змінювати прагматичну функцію висловлювання. Наступна група засобів 
вираження позиції мовця за допомогою епістемічної модальності була розроблена Р. Квірком (1985). 
Складову класифікації становлять маркери, що забезпечують ефект, який може посилювати оцінне 
значення різних лексем, словосполучень та речень. Ця властивість може реалізуватись як у семантиці 
окремих слів, так і в структурі оцінного висловлення загалом.  

Р. Квірк (1985) подає класифікацію інтенсифікаторів, включаючи: 
1) маркери акцентування (еmphasizers), тобто такі, засоби, що володіють загальним 

інтенсифікуючим потенціалом; 
2)  маркери підсилювання (amplifiers), що показують високий та дуже високий ступінь прояву дії: 
• маркери збільшування (maximizers), що вказують на найвищу крайню межу інтенсивності; 
• маркери підвищування (boosters), що вказують на високий ступінь інтенсивності; 
3) маркери зменшення (downtoners), що вказують на низький ступінь прояву дії; 
• маркери усереднювання (compromisers), які характеризуються незначним рухом вниз по шкалі 

інтенсивності; 
• маркери призменшування (diminishers), для яких є характерним помірне зниження інтенсивності дії; 
• маркери надзменшення (minimizers), що демонструють незначне зниження інтенсивності дії; 
• маркери наближування (approximators), що вказують на наближення до поданої інтенсивності дії 

[переклад термінів М. Г. Тер-Григорьян] [15: 590].  
В класифікації Р. Квірка показано, що інтенсифікатори пов’язані із семантичною категорією 

''ступеня'', що представляє порівняно високу або низьку позицію на абстрактно представленій шкалі 
інтенсивності та допомагає врахувати різні відтінки градації.  

Щодо класифікації маркерів акцентування та підсилювання, варто зазначити, що дана група маркерів 
є менш дослідженою, тому на основі цього ми представляємо класифікацію лише лінгвіста Л. Урбанової 
(2003) [16: 68], що зорієнтована на структурування маркерів акцентування та підсилювання та 
зорієнтована на контекст. Дискурсивно-організуючі маркери підсилювання виконують функцію 
наголошення частин висловлення та підкреслення цих частин в контексті структури висловлення. В 
такому випадку їхня функція є текстуальною і зв’язуючою [16: 70].  

Класифікація маркерів акцентування та підсилювання за Л. Урбановою (2003) поділяється на такі групи: 
1) маркери, зорієнтовані на слухача (hearer oriented) [переклад наш – Ш. В.] (you know…/ you 

see…, look, listen, as you said, let me emphasize to you, let me repeat to you, as you know); 
2) маркери, зорієнтовані на мовця (speaker oriented) [переклад наш – Ш. В.]  
• маркери впевненості (assurances) [переклад наш] (I know, I believe, I can assure you, I’m sure, I’m 

certain, I say, certainly, really, of course, obviously, surely, definitely, absolutely, clearly); 
• маркери згоди (agreement) [переклад наш] (exactly, right, yes, yeah, absolutely, it is true, that’s 

true, I (totally) agree (with you), that’s right, fine); 
• маркери відношення (attitudinal boosters) [переклад наш]. 
 маркери відношення, які виражають рівень якості (attitudinal boosters expressing the degree of 

certain quality) [переклад наш] (very, pretty, completely, absolutely, a lot, incredibly, totally, profoundly, 
fundamentally, extremely, increasingly, fully, exactly, really, perfectly); 
 маркери відношення, які виражають погляди (attitudinal boosters expressing beliefs) 

[переклад наш] (I think, I mean, personally, I believe, I know, my point is, my attitude is, my belief was, in my 
judgement, I hope, my own view is, I guess, in my view, in my opinion). 

3) маркери, зорієнтовані на організацію дискурсу (discourse organizing) [переклад наш] (first(ly), 
second(ly), third(ly), one, two, finally, first of all, actually, in fact, the point is, the trouble is, this is, what I 
mean, in other words). 

Представлена класифікація допомагає підкреслити важливість висловлення для слухача, підсилити 
надійність та правдоподібність висловлення; виразити розуміння та позитивну позицію мовця, вказати на 
позитивну чи негативну якість і, таким чином, відобразити відношення мовця до повідомлення; звернути 
увагу на суб’єктивізм у вираженні поглядів мовцем, наголосити на певних частинах повідомлення та 
одиницях інформації у визначеному висловленні. 

Звичайно, кожна з проаналізованих класифікацій не є вичерпною, вони мають свої переваги та 
недоліки. З огляду на мету нашого дослідження – проаналізувати особливості вживання маркерів 
зменшення і маркерів акцентування та підсилювання як факторів соціолінгвістичної ідентифікації 
комунікантів в усному американському академічному дискурсі, систематизувавши і узагальнивши досвід 
вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, ми розробили власні класифікації зазначених маркерів. 

Взявши за основу класифікацію Л. Урбанової, наша класифікація маркерів акцентування та підсилювання 
враховує лексико-граматичний та синтаксичний рівні, одночасно орієнтуючись на контекст: 
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1) маркери, зорієнтовані на слухача (hearer oriented) (Синтаксичні маркери: you know…/ you 
see…, look, listen, as you said, let me emphasize to you, let me repeat to you, as you know та інші); 

2) маркери, зорієнтовані на мовця (speaker oriented); 
• маркери впевненості (assurances) (Синтаксичні маркери: I know, I believe, I can assure you, I’m 

sure, I’m certain, I say. Лексико-граматичні маркери: certainly, really, of course, obviously, surely, 
definitely, absolutely та інші); 

• маркери згоди (agreement) (Лексико-граматичні маркери: Exactly, right, yes, yeah, absolutely, 
fine. Синтаксичні маркери:it is true, that’s true, I (totally) agree (with you), that’s right. та інші); 

• маркери відношення (attitudinal boosters): 
 маркери відношення, які виражають рівень якості (attitudinal boosters expressing the degree of 

certain quality) [переклад наш] (Лексико-граматичні маркери: Very, pretty, completely, absolutely, a lot, 
incredibly, totally, profoundly, fundamentally, extremely, increasingly, fully, exactly, really, perfectly та інші); 
 маркери відношення, які виражають погляди (attitudinal boosters expressing beliefs) 

[переклад наш] (Синтаксичні маркери: I think, I mean, personally, I believe, I know, my point is, my 
attitude is, my belief was, in my judgement, I hope, my own view is, I guess, in my view та інші). 

3) Маркери, зорієнтовані на організацію дискурсу (discourse organizing) [переклад наш] 
(Лексико-граматичні маркери: first(ly), second(ly), third(ly), one, two, finally, first of all, actually, in fact, 
the point is, the trouble is. Синтаксичні маркери: this is, what I mean, in other words та інші). 

Наша класифікація враховує поділ маркерів на лексико-граматичні та синтаксичні, що залежить від 
особливостей групи маркерів. З огляду на укладену нами класифікацію, метою нашого дослідження є 
виявлення маркерів акцентування та підсилювання не лише залежно від контексту, але й на лексико-
граматичному та синтаксичному рівнях. 

Так, орієнтуючись на підходи до класифікації засобів вираження позиції мовця, які реалізуються за 
допомогою епістемічної модальності Р. Квірка та Л. Урбанової, ми уклали класифікацію маркерів зменшення, 
що враховує лексико-граматичний та синтаксичний рівні, одночасно орієнтуючись на контекст: 

1) Маркери, зорієнтовані на слухача (hearer oriented) (синтаксичні маркери: You know…/ you see, 
what you would call, if you ask me та інші); 

2) Маркери, зорієнтовані на мовця (speaker oriented): 
• Маркери особистої оцінки (personal evaluations) (синтаксичні маркери: I believe, I suppose I 

think (guess, believe), to my mind, as far as I can tell, from all I can make out, I’m not sure, it seems to me, if I 
am not mistaken, if I remember rightly, how shall I say? / how can I put it?, if I say so, – if I called та інші); 

• Маркери усереднювання(compromisers) (лексико-граматичні маркери: kind of, sort, of, quite, 
rather, approximately, almost, аround, about, pretty, practically, seem to, appear to, maybe, perhaps, possibly, 
probably та інші); 

• Маркери применшення (diminishers) (лексико-граматичні маркери: partly, slightly, in part, 
somewhat, somehow, to a certain extent, a slight chance; some time, might, could, at a guess, a bit / a little, , 
fairly, in a way / in a sense, like, midway between, more or less, nearly , or so, or something, quite, relatively, 
rather, something like, sort of / kind of та інші); 

• Маркери надзменшення (minimizers) (лексико-граматичні маркери: hardly, scarcely, barely, a 
bit та інші). 

3) Маркери зорієнтовано на організацію дискурсу (discourse organizing) (лексико-граматичні 
маркери: thing, stuff, well, actually. Синтаксичні маркери: in fact, what could be called, as it were, so to 
speak, so as to say, It might be suggested; паузація: It’s just, um …: ''Oh! Erm…; розділові запитання: ''…, 
wasn’t she?'' та інші). 

На нашу думку, запропоновані класифікації вдало враховують позиції суб’єктів дискрусивної 
діяльності, адже зорієнтована на врахування контексту та структурного рівня мовлення. 

Проаналізувавши класифікації вітчизняних та зарубіжних лінгвістів засобів вираження позиції мовця 
та запропонувавши власне бачення класифікації маркерів зменшення й маркерів акцентування та 
підсилювання, ми прийшли до висновку, що дослідження маркерів вираження позиції мовця варто 
проводити, орієнтуючись не лише на структурний рівень мовлення, але й на специфіку ситуації та 
контексту. Мовлення варіюється залежно від ситуації і типу дискурсу та позиції мовців, що має велике 
значення під час вживання певних маркерів. Перспективою нашого дослідження є апробація 
запропонованої класифікації для виявлення особливостей вживання маркерів зменшення й маркерів 
акцентування та підсилювання в усному американському академічному дискурсі в аспекті їх 
функціонування в якості факторів соціолінгвістичної ідентифікації комунікантів. 
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Шилюк В. В. Классификация средств выражения позиции говорящего в устной коммуникации: 
сравнительный анализ. 

В статье рассматривается понятие позиции коммуникантов, которая выражается с помощью 
маркеров уменьшения и маркеров акцентирования и усиливания. Значительное внимание уделяется 

категории модальности как фактора установления эффективной коммуникации, охарактеризована 
категория эпистемической модальности как способ презентации коммуниканта. Представлен 

сравнительный анализ классификаций маркеров уменьшения и маркеров акцентирования и усиливания в 
соответствии с уровнями языка и контекста. Предложено собственное виденье классификаций 

маркеров уменьшения и маркеров акцентирования и усиливания с учетом разработок зарубежных и 
отечественных лингвистов. 

Ключевые слова: позиция субъекта дискурсивной деятельности, эпистемическая модальность, маркеры 
уменьшения, маркеры акцентирования и усиливания. 

Shylyuk V. V. Classification of Expressive Means of the Speaker's Position in the Oral Communication: the 
Comparative Analysis. 

The article deals with the notion of stance which is expressed with the help of markers of hedging and 
accentuation markers. The considerable attention is paid to the category of modality as a factor of establishing 

the effective communication. The category of epistemic modality as a means of the speakers’ presentation is 
described. The article contains the comparative analysis of hedging markers and accentuation markers 

classifications according to the language levels and the context. On the basis of foreign and native linguists’ 
workings out personal classifications of markers of hedging and accentuation are presented. 

Key words: stance, epistemic modality, markers of hedging, accentuation markers. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДДІЄСЛІВНИЙ ІМЕННИК У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

Статтю присвячено дослідженню лінгвістичної природи віддієслівних іменників у французькій мові. 
Досліджено походження, основні способи утворення, а також встановлено взаємозв’язок між твірною 

дієслівною основою та лексичним значенням новоутворених іменників. Виявлено випадки утворення 
французьких похідних дієслівних іменників від іншомовної недієслівної основи. Визначено семантичні 

категорії дериватів та їх поширення в сучасній мові методом суцільної вибірки зі статей французьких 
друкованих видань. Виявлено деривати з поєднанням декількох словотвірних елементів. Описано процес 
парасинтезу у групі віддієслівних іменників. Розглянуто явище омонімії серед віддієслівних іменників як 

результат багатозначності твірних дієслів. 

Ключові слова: дериват, словотвір, твірна основа, омонім. 

У сучасну епоху розвитку мови спостерігається тенденція до вживання похідної лексики – зокрема 
іменників, утворених від дієслівної основи. Віддієслівні іменники (далі – ВІ) поширені в усіх стилях 
усного та писемного мовлення. Така універсальність їх вживання відкриває перед лінгвістами нове поле 
для діяльності. У слов’янських та германських мовах ці деривати вже довгий час є об’єктом 
дослідження, в романському мовознавстві на даний час спостерігається значно менше наукових праць, 
які демонструють ґрунтовні спроби дослідити ці лексичні одиниці (далі – ЛО), чим ї є зумовлена 
актуальність нашої теми. У попередніх наукових розвідках було досліджено ВІ, утворені від 
запозичених основ, а також описане явище лексичної компресії на прикладі вторинних іменників. 

Мета даної статті – визначити граматичний статус ВІ та їх мовний потенціал у лексиконі сучасної 
мови французьких періодичних видань. Для досягнення поставленої мети вважаємо за необхідне 
розв’язання таких завдань: 1) визначити роль етимології в утворенні віддієслівних похідних; 
2) дослідити основні способи утворення ВІ (визначити твірні основи та словотвірні форманти); 
3) окреслити межі вживання ВІ у французькій мові. 

Загальновідомо, що віддієслівні деривати – це слова різних частин мови, утворені від дієслівних основ. 
Серед ЛО, утворених таким способом, домінують іменники. В лінгвістичному словнику знаходимо таку 
дефініцію цього поняття: "віддієслівні іменники – це іменники, утворені від дієслівних основ і означають 
опредмечену дію (опредмечений стан, процес), а також конкретні предмети або особи" [1: 37]. Звідси 
випливає, що морфологічно ВІ є гібридними лексичними утвореннями з широкою семантичною панорамою. 

За походженням ВІ можна поділити на два класи: ті, що походять від іменника (зазвичай латинського) 
і ті, що утворені від дієслівної основи – девербативи. Котра з цих груп іменників домінує у 
французькому лексиконі, не можна визначити остаточно, що зумовлено декількома причинами: 

1. Не всі девербативи, які мають у французькій мові однокореневий дієслівний відповідник, утворені 
від його основи. Наприклад, при наявності дієслова voyager іменник voyage утворений від іншомовної 
недієслівної основи: lat. viaticum ˂via "route", а також apprentissage, bizutage, communication, destruction, 
diminution, écriture, élection, explosion, fin, lecture, vote [2] та багато інших не є мотивовані дієслівною 
основою, що пояснюється історично тривалішим існуванням іменника, який виник раніше, ніж дієслово.  

2. Для деяких іменників характерне варіантне походження двох типів: 
a) в залежності від лексичного значення – grève (f) 1. піщаний берег; зернистий пісок (du lat. pop. 

grava "gravier"); 2. страйк (du nom de la place de Grève à Paris, (Гревська площа в Парижі, місце 
покарань); 3. іст. поножі (частина лат, яка захищає ноги) ˃ graver [2; 3: 280]. Отже, лексичне значення 
деривата і його походження взаємозалежні. 

До цієї групи похідних відносяться й інші іменники, зокрема: adresse, amandement, bourreau, colle, 
comparaison, compromission, convention, coupe, crédit, décoration, grillage, gueulard, manifestation, mineur, 
mort, parage, parmentier, patience, pêche, plongeon, reportage, ruée, sélection, solde, traité, vente, vernis, 
voilure [2] та інші.  

б) в залежності від граматичної форми іменника: affaire (dér. de faire + préf. a- ), affaires (2e pers. sing. 
du prés., 2e pers sing. du subj. prés.) [2]. 

3. В етимологічних словниках зафіксовано незначну кількість іменників з невизначеним (gourmand, 
mojo, brashing) або суперечливим походженням (bouillabaisse, étui, plaisir).  

Іменники, які не мають однокореневого дієслова, можуть бути утворені від дієслівної основи іншої 
мови, зокрема латинської. Наприклад, іменник voiture (du lat. vectura "transport; prix du transport" ˂ 
vectus, part. passé de vehere "porter, transporter") [2]. 

Для утворення ВІ залучені морфологічний та неморфологічний способи словотворення. 
Найпоширенішою загальною словотвірною моделлю утворення ВІ є основа дієслова + афікс. При цьому, 
варто розрізняти спільнокореневі та різнокореневі іменники-деривати, останніх виявлено значно більше. ВІ 
© Яблонська-Юсик І. В., 2015 
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має гнучку словотвірну базу. Деривати утворюються не тільки афіксальним способом від основи дієслова, але 
й за допомогою субстантивації безособових дієслівних форм (інфінітива, дієприкметників) та часових форм 
сучасної мови (теперішнього часу – déssert, intérêt, le va-et-vient), старофранцузької – espoir, déchet та деяких 
латинських граматичних – форм mémorandum, aventure, récipiendaire,vivat [2]. 

Для утворення похідних іменників слугують питомі та запозичені твірні основи.  
1. Питомі твірні основи: 
– інфінітив: informer ˃ information, jouer ˃  joueur;  
– дієприкметники : invité  ˃un invité, assaillant  ˃un assaillant; 
– граматичні форми дієслова: revient (prix de revient), va-et-vient (3e pers. sing. /prés. ind.) ;  
2. Запозичені твірні основи: 
а) латинської мови: 
– інфінітив: victoire ˂ victoria ˂  victor ˂  vincere = vaincre ;  
– дієприкметники: défense ˂ defensa "défense", part. passé subst. fém.  ˂defendere = défendre; accident 

˂  accidens, part. prés. subst. ˂accidere) ; 
– супін: ascenseur ˂ ascensum ˂ ascendere (ascendre) + suff. -eur; naviguation ˂ navigatio ˂  navigatum 

˂naviga re ; 
– віддієслівний іменник латинського походження: compréhension (lat. class. comprehensio ˂ 

comprehendere), provocateur (lat. provocator ˂ provocare (provoquer) та багато інших   
– граматичні форми дієслова: référendum ˂ ad referendum (gérondif de refer re) ; vivat (vivere) – 

суб’єктивний спосіб (3-тя ос. одн.); 
б) старофранцузької мови: espoir : j’espoir (1e pers. sing. prés.); 
в) англійської мови: management, surfeur, speaker (RV + suff.); 
г) італійської мови:  
– запозичена дієслівна основа : caricature (p. passé c˃aricare + suff.);  
– віддієслівний іменник італійського походження: embuscade ˂ imboscata ˂ part. prés. substantivé 

de imboscare (embusquer) ; 
д) іспанської мови – віддієслівний іменник іспанського походження: embarcation (embarcación 

"petit bateau" ˂ embarcar (embarquer) [2]. 
Конверсія представлена субстантивацією інфінітива, дієприкметника та граматичних форм дієслова, а 

також ад’єктивацією віддієслівних утворень: guérisseur (цілитель, знахар) – bijoux guérisseur (лікувальні 
ювелірні вироби) [4: 36]; chauffant (електроковдра) – surface chauffante (теплопередавальна поверхня) ; 
passe (rouleau) dameur (дорожній каток); passe-partout (відмичка; паспарту) – tenue passe-partout 
(повсякденна форма одягу), mot passe-partout (банальне слово) [3: 100; 150; 423]. 

Похідні іменники по відношенню до своєї твірної основи є однокореневими словами, які частково 
співпадають із семантикою дієслова та набувають інших лексичних значень, що дає підстави називати їх 
омонімами (омофонами) – слова однієї частини мови (іменника) з різним лексичним значенням. 
Розглянемо це явище на прикладі дієслова "marcher" та його похідного іменника – "marche" : Marcher 1) 
se déplacer à pied ; 2) mettre le pied sur qch ; 3) fonctionner ; 4) fig. réussir. Marche I. 1) degré d’un escalier ; 
2) action de marcher ; 3) déroulement d’un processus ; 4) musique au rythme accusé II. Privince frontière [5: 
993-994]. Інший випадок, який свідчить, що ВІ вживається як одна форма для вираження різних значень 
– це приналежність одного й того ж слова з дієслівною основою до різних часин мови – прикметника та 
іменника – colorant, mineur, responsable, portable, comestible [5]. 

Досліджуючи словотвірний потенціал ВІ, було встановлено, що від однієї дієслівної основи можливо 
утворити однокореневі деривати суфіксальним та безсуфіксним способом: 

аrrêter → arrêt, arrestation; 
changer → change, changement;  
déchirer → déchirure, déchirement; 
équiper → équipe, équipement; 
passer → passage, passement, passoire; 
tourner → tourne, tournement і т. д. 
В більшості випадків вони є синонімами: Elle a acheté sa robe de mariée après plusieurs essayages. Il a 

réussi son coup au premier essai. Un changement de gouvernement aura lieu. Le taux de change entre l’euro et 
le dollar est stable [4: 32]. 

Cеред похідних лексем наявні іменники з двома словотворчими елементами – префіксом чи суфіксом, 
а також парасинтетичні лексичні утворення (приєднання одночасно суфікса і префікса): 

équiper → équipement + -ier ˃ é quipementier; 
passementer → passement + -erie ˃ passementerie ; 
chauffer → chauffage + -iste ˃ chauffagiste  ; 
couper → découper → redécouper ˃ redécoupage, vidéosurveillance [2]. 
Незначна кількість іменників мають дещо відмінну основу від наявного у мові дієслова, що свідчить 

про запозичену твірну основу з латинської мови. Порівняймо: rompre – rupture (lat. ruptura ˂ rumpere), 
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perdre – perte (lat.pop. perdita ˂ p.p. de perdere), protéger – protection (b. lat. protectio ˂ protegere), vaincre – 
victoire (lat. victoria ˂victor˂ vincere) [2]. 

Переважна більшість словотворчих афіксів залучені до словотворення ВІ, незважаючи на їх 
закріпленість за утворенням тільки певної частини мови. Наприклад, типово іменникові словотворчі 
суфікси -ier, -iste прикметниковий -able утворюють похідні іменники від дієслівних основ :pâtissier, 
parmentier, levier, courrier, arriviste, séparatiste, réserviste, comptable, responsable, portable (téléphone 
mobile), про що в існуючих на сьогодні працях з лінгвістики не згадується. 

В процесі дослідження було з’ясовано, що незначна кількість ВІ утворені за посередництвом двох 
мов: appartement (ital.appartamento˂ esp. apartamiento"action de s'écarter","lieu écarté, habitation"  ˂apartarse 
"s'écarter"); récolte (ital.ricolta "récolte" ˂ p.p.fém. subst. de ricogliere "recueillir" ˂  lat. recolligere 
"rassembler"); embargo (esp. embargar "embarrasser, empêcher" ˂ lat. vulg. imbarri

 

care) [2]. 
Віддієслівні деривати prise, mise, casse, passe, porte, brise, cache та ін. є словотвірними формантами 

складних іменників та словосполучень: рorte-manteau, casse-tête, brise-glace, cache-nez, passe-partout, 
cessez-le-feu, moise à mort, prise de pouvoir. 

Віддієслівні (вторинні) іменники слугують для найменування злічуваних та незлічуваних предметів, 
конкретних, абстрактних назв, які розподіляються на семантичні групи за наступними категоріями:  

– професія, тимчасова зайнятість або приналежність суб’єкта до певної соціальної групи: commandant, 
bagarreur, réalisateur, observateur, bavard, pleurnicheur;  

– сукупність осіб : détachement, foule, essaim, gouvernement; 
– кухонне приладдя: écumoire, passoire, mixer, mijoteuse; 
– транспортні засоби: tracteur, train, voiture; 
– оргтехніка: оrdinateur, portable, imprimeur, scanner, télécopieur, duplicateur, traceur, liseuse;  
– страви : fondu, gratin, sauté, bouillabaisse, croustillant, frite, purée ; 
– одяг : trench, pull, collants;  
– косметичні засоби : démaquillant, texturisant, traceur;  
– політична та економічна лексика : escalade, développement, baisse;  
– юридична термінологія : procureur, avocat, infraction;  
– військова лексика : affrontement, bombardement, invasion, blindage; 
– складові механізму: moteur, moniteur;  
– найменування птахів і тварин : canard, raton-laveur, martin-pêcheur; 
– збірність: semailles, trouvaille(s); 
– речовинність: sueur, pipi, pissat ; ciment, brique; 
– прізвища: Brasseur, Lemarchand, Dupond, Dieudonné; 
– топоніми: Сhantemerle. 
Полісемія, яка є характерною для більшості французьких дієслів, спостерігається і в похідних від них 

іменниках – escalade, développement, traceur – для вираження прямого і переносного значення, а також 
утворює варіативні вирази-неологізми: guerre de l’ionformatrion / guerre informationnelle (інформаційна війна).  

Найчастіше значення похідного іменника мотивоване семантикою твірної основи (changer – 
changement, changeur), інколи за основу береться застаріле або зникле з ужитку значення твірного 
дієслова. Порівняймо: épicer (приправляти прянощами) ˃ épicerie (іст. "крамниця, в якій торгували 
бакалією, парфумерією, ліками"; іст. "прянощі присмаки"). В сучасній мові це слово набуло більш 
загального значення і означає "бакалійний відділ, бакалійний магазин"; "продукти довготривалого 
зберігання" [3: 220].  

Цікаве походження деривата chauffeur (водій, шофер), який утворено від дієслова chauffer зі 
значенням "гріти, нагрівати, розжарювати". У XVII столітті іменник chauffeur (кочегар, грубник; той, що 
розжарює метал у кузні) повністю відповідав значенню своєї твірної основи, з плином часу він набув 
нового значення, і починаючи з XIX століття, вживається зі значенням "водій автомобіля" [2], а з 
розвитком транспортних засобів у французькій мові цей іменник закріпився як найменування водія 
автобуса, таксі, а також входить до складу сталих словосполучень – chauffeur de maître (особистий 
шофер), chauffeur du dimanche (поганий водій) [3: 101].  

Для подальшої роботи з ВІ у французькій мові важливо підкреслити, що новоутворені слова мають 
більше спільних ознак з іменником, поповнюючи всі його лексико-граматичні розряди. Зміна лексичного 
значення залежно від роду та числа є проявом динамічності цих дериватів на семантичному рівні. 
Наприклад, іменник aide має такі значення : aide (f) – допомога; aide (m) – помічник; aides (m pl) – 
допоміжні засоби [3: 14].  

Таке явище має як позитивні, так і негативні риси у практичному використанні мови. По-перше, 
слова-омоніми не розрізняються поза контекстом, що пояснюється їх ідентичністю за звучанням. По-
друге, полісемія створює труднощі при виборі синонімічного відповідника, оскільки в даному випадку 
одне слово має декілька синонімічних рядів. Позитивним є, мабуть, те, що процес словотворення 
відбувся у межах національної мови, не вдаючись до запозичень, які і так часто є зайвими варіантами-
найменуваннями тих понять, які можуть бути виражені виключно за допомогою власномовних ресурсів 
(traceur noir замість eye-liner noir). 
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Підсумовуючи результати нашої наукової розвідки, перечислимо ключові моменти. 
1. Віддієслівними іменниками будемо називати слова, утворені не тільки від дієслівної основи чи 

дієслівної форми, а також від субстантивованої граматичної форми, від латинських дієслівних основ 
інфінітива і супіна та латинських іменників з дієслівною твірною основою.  

2. ВІ мають більшість спільних ознак з іменником, деякі ознаки успадковані від дієслова, тому ці 
деривати розглядаються у мові як окрема група ЛО в категорії іменника. 

3. ВІ є досить динамічні ЛО: маючи розвинену словотвірну базу, вони набувають нових значень, 
легко засвоюються мовцями. 

4. ВІ утворюються від запозичених дієслівних форм (інфінітив, дієприкметник) і успішно 
асимілюються до лексико-граматичного складу мови. Це дає підстави стверджувати, що вони є гнучкою і 
динамічною ланкою у сучасній лексиці. 

5. Актуальні у практичному використанні, оскільки їх значення в переважній більшості мотивоване 
дієслівною основою; з цієї причини іменники-деривати поширені в багатьох галузях людської діяльності. 

6. ВІ є джерелом поповнення лексичного складу мови за допомогою власних мовних ресурсів. 
З огляду на мізерні здобутки у вивченні ВІ в романському мовознавстві, у перспективі є необхідність 

розглянути їх у когнітивному та прагматичному аспектах, зокрема дослідити синонімічний та валентний 
потенціал, а також більш детально зупинитися на аспектуальних ознаках цих дериватів. 
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Яблонская-Юсик И. В. К вопросу про отглагольное существительное во французском языке. 

Статья посвящена исследованию лингвистической природы отглагольных существительных во 
французском языке. Исследованы происхождение, основные способы, а также установлена взаимосвязь 

между образующей глагольной основой и лексическим значением отглагольных существительных. 
Определены семантические категории дериватов. Описан процесс парасинтеза в группе отглагольных 

существительных. Рассматривается явление омонимии среди отглагольных существительных как 
результат многозначности образующих глаголов. 

Ключевые слова: дериват, словообразование, образующая основа, омоним. 

Yablonska-Yusyk I. V. To the Question of the Verbal Noun in the French Language. 

The article deals with the linguistic nature of verbal nouns in the French language. The origin, main methods of 
nouns formation, as well as the relationship between the word-forming verbal stem and the lexical meaning of 

derived nouns have been analyzed in this article. The semantic categories of derivatives and their distribution in 
the modern French language have also been defined by means of continuous sampling from French newspapers 
and magazine. The parasynthesis in the group of verbal nouns is described. The phenomenon of homonymy is 

considered to be the result of polysemy of word-forming verbs. 

Key words: verbal noun, word formation, generating base, homonyms. 
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ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

В статье рассмотрены основные тенденции диахронического варьирования концепта 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС/ECONOMIC CRISIS в англоязычном 

экономическом дискурсе двух периодов: 2007 – 2010 гг. и 1929 – 1933 гг. Установлена его диахроническая 
константа – понятийная составляющая со слотами ''ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ'' и ''НЕСТАБИЛЬНАЯ 

СИТУАЦИЯ'', и переменные – количество и содержание расширений этих слотов. Имя концепта 
характеризуется терминологической мотивированностью; среди способов метафорического 

представления концепта наиболее частотна ориентационная метафора. 

Ключевые слова: диахроническое варьирование, концептуальная метафора, концепт 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС/ECONOMIC CRISIS, терминологическая мотивированность. 

Постановка проблемы. Под пристальным вниманием современных исследователей находится 
метафоризация концептов, которые играют значительную роль в жизни представителей 
лингвокультурных социумов, в частности, англоязычных социально значимых универсальных 
концептов, которые оказывают значительное влияние на формирование языковой картины мира. К 
такому типу концептов относится терминологически мотивированный концепт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС/ECONOMIC CRISIS (ЭК/EC), метафорическое воплощение которого неоднократно становилось 
объектом комплексного лингвистического анализа [1-3]. Наша гипотеза исходит из трактовки данного 
концепта как диахронической переменной, которая представляет собой терминологически-
мотивированный концепт, чье понятийное содержание и метафорическое воплощение изменяется за 
период 1929 – 2010 гг. 

Цель статьи – определить понятийные характеристики терминологически-мотивированного концепта 
ЭК/EC и тенденции его диахронического варьирования, в том числе средств метафорической 
концептуализации, в англоязычном экономическом дискурсе двух исторических периодов на материале 
СМИ: 2007 – 2010 годов (The Economist, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, 
The Guardian и др.) и 1929 – 1933 годов (The Financial Times, The Economist). Актуальность избранной темы 
обусловлена ее соответствием новейшим теориям когнитивной лингвистики, направленной на объяснение 
умственно-речевого процесса формирования смыслов, а также важной ролью лингвистических средств 
метафорического воплощения концепта ЭК/EC в англоязычном дискурсе СМИ разных исторических 
периодов в образе мира представителей англоязычных лингвокультурных социумов. 

Изложение основного содержания. Язык средств массовой информации, представленный в медиатекстах 
(газеты, журналы, новостные сайты), является одной из наиболее распространенных сфер бытования языка, 
наиболее ''открытым'' дискурсом в плане фиксации изменений языковой действительности и особенностей, 
которые оказываются характерными для современного речеупотребления. Концепт ЭК/EC – 
лингвокультурный концепт, представляющий собой комплексное ментальное образование с высокой 
степенью абстрактности, формирующее современное социальное сознание в целом и относительно событий, 
происходящих в обществе, вызвавших кризис. Изучение таких абстрактных сущностей должно происходить 
посредством определения образных средств его выражения в дискурсе: ''метафоричность – это не достоинство 
и не недостаток мышления; это просто неизбежность. При использовании метафор лучше воспринимаются 
абстрактные понятия и чрезвычайно сложные ситуации. По Дж. Лаккофу, ''существует широкая и по большей 
части бессознательная метафорическая система, которую мы используем автоматически и неосознанно, 
чтобы понять что-то сложное и абстрактное'' [4: 57-58].  

Особенностью вербализации концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС/ECONOMIC CRISIS является 
использование словосочетания в качестве имени концепта. (Ср.: для разных языков описаны концепты, 
именуемые словосочетаниями различных типов – номинативными предложными и беспредложными, 
глагольными, адъективными, нумеративными и проч., например, ENGLISH IDENTITY [5], SAVOIR 
VIVRE [6], СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ [7: 69], ВОСЬМОЕ МАРТА [8]). Выявление когнитивных признаков 
концепта согласно когнитивно-семантической методике семного описания значения [9] начинается с 
компонентного анализа слова, номинирующего концепт ЭК/EC. 

В основе словосочетания – имени концепта ЭК/EC лежит лексема crisis (n), которая по данным 
словарей, восходит к латинизированной форме от др.-греч. kρίσις – ''решение, исход'' и родственного 
глагола κρίνω ''различаю, сужу''. Crisis – полисемант, лишь часть значений которого апеллирует к 
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концепту ЭК/EC. Cодержание концепта раскрывается в базовых признаках (гиперсемах) crisis, 
профилируемых в домене ЭКОНОМИКА. 

Акт номинации понимается как ''речемыслительный процесс, направленный либо на выбор 
существующего в языке готового значения для именуемого явления и мысли об этом явлении, либо на 
создание подходящего названия для него'' [10: 42]. Словосочетание как класс единиц номинации 
отличается от слова набором признаков: аналитизмом наименования; расчлененностью семантического 
значения; присутствием предикативной связи в латентном виде между составляющими элементами 
словосочетания. По мнению Е. С. Кубряковой, словосочетание ''характеризуется возможностью 
храниться в лексиконе в виде готовых единиц'' [10: 43]. 

В словосочетании как единице номинации с внутренней предикацией прослеживается приписывание 
признаков в свернутом виде: ''если рассматривать акт предикации (предицирования) в логическом 
смысле как приписывание признака его носителю, можно сказать, что и акт номинации есть в конечном 
счете установление <…> соответствия имени данной вещи'' [10: 41]. Так, согласно дефинициям 
экономических словарей и лексиконов, словосочетание economic crisis трактуется как ''ситуация, при 
которой экономика страны испытывает неожиданный спад деловой активности, вызванный финансовым 
кризисом. Экономика, переживающая экономический кризис испытывает падение ВВП, снижение 
ликвидности и рост/падение цен из-за инфляции/дефляции'' [11]. Тем самым в словосочетании economic 
crisis латентно присутствует предикация – приписывание кризису дейктических и качественных 
признаков: (1) ''продолжительная ситуация в экономике (длится не менее 2-х кварталов подряд), которая 
характеризуется (2) ''отрицательным показателем роста ВВП'', ''падением/снижением ликвидности'', 
''снижением покупательной способности'', ''ростом безработицы'' и ''повышением/падением цен'' из-за 
''инфляции/дефляции'' соответственно. Данное определение позволяет отнести словосочетание economic 
crisis к разряду терминов, поскольку ''языковой знак (слово, словосочетание, <…> выражающий понятие 
какой-либо области знания и в силу этого имеющий дефиницию (толкование, объяснение), на которую 
сознательно ориентируются использующие этот языковой знак, является термином'' [12: 796], отмечая 
при этом, что ''характерная особенность терминов заключается в том, что они не даны в языке сами по 
себе, а создаются по мере их необходимости'' [13: 16-17], в частности, научные термины (economic crisis). 

Таким образом, именем концепта служит номинативная единица economic crisis, которая с 
морфологической точки зрения представляет собой подчинительное беспредложное словосочетание 
Adj+N, которое входит в речь в целостном виде благодаря единому лексическому значению в составе 
двух гиперсем и, в результате взаимодействия когниции и коммуникации в профессиональной сфере, 
является термином – ''словосочетанием, обозначающим понятие специальной области знания или 
деятельности'' [14]. 

Важно отметить, что экономическая терминология является продуктом исторического развития, 
отражая все этапы изменений в обществе: по мере углубления знаний об объекте термины изменяются и 
наполняются новым содержанием. В процессе развития лексема crisis (n) расширяет функциональность, 
т. е. выходит за пределы ''своего специального подъязыка'': в 1627 году появилось новое значение 
''трудное, неспокойное и напряженное время в политике или коммерции'' – медицинский термин перешел 
в область экономики [15].  

В результате этого процесса термин утрачивает свою системность, однозначность и приобретает 
прагматические свойства, которых он прежде был лишен, т. е. по сути возникает новое слово, значение 
которого требует уже не дефиниции, а толкования. Дальнейшим расширением области 
функционирования является появление словосочетания Great Depression в период экономического 
кризиса 1929 – 1930-х годов и его вхождение в обиход к 1934 г. со значением ''спад или снижение 
экономической деятельности'' [16]. ''Авторство'' термина приписывают президенту США Герберту 
Гуверу, который использовал его в выступлениях 1930 – 31 гг. вместо распространенного в то время 
обозначения экономического кризиса panic.  

События современного экономического кризиса заставили вернуть это устойчивое словосочетание 
нефразеологического характера в англоязычный дискурс СМИ и, по аналогии, способствовали 
возникновению нового – Great Recession:  

The financial crisis has dealt a very serious blow to the U.S. economy. The immediate impact was the Great 
Recession: the longest, broadest and most severe downturn since the Great Depression of the 1930s [FCIC Report].  

Сам термин recession, образованный от глагола recess, приобрел значение ''временное снижение 
экономической деятельности'' (temporary decline in economic activity), появившись в газете ''Экономист'' 2 
ноября 1929 г.:  

The material prosperity of the United States is too firmly based, in our opinion, for a revival in industrial 
activity – even if we have to face an immediate recession of some magnitude – to be long delayed [The 
Economist, Nov. 2, 1929]. 

Терминологические единицы recession, depression выступают универсальными средствами 
закрепления и передачи знания – более сложных единиц и номинативных комплексов (Great Recession, 
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Great Depression), позволяя выделять и удерживать в памяти обозначаемые объекты и свойства, 
функционируя далее в познавательных процессах в качестве их заместителей и представителей. По 
нашим данным, в современном дискурсе частотность recession почти втрое преобладает над depression.  

По мнению Ю. С. Степанова, ''концепты существуют по-разному в разных своих слоях, и в этих слоях 
они по-разному реальны для людей данной культуры <...> В дополнительных, ''пассивных'' признаках 
своего содержания концепт актуален лишь для некоторых социальных групп <...>, во всех таких случаях 
актуализируются ''исторические'', ''пассивные'' признаки концепта главным образом при общении людей 
внутри данной социальной группы, при общении их между собой, а не вовне, с другими группами'' [8: 
48]. По нашим данным, семантические признаки термина ЭК/EC отличаются от семантического 
пространства концепта ЭК/EC во вненаучной картине мира большей конкретностью, высокой степенью 
профессиональной специализации: фактически, термин мотивирует соответствующий концепт.  

Терминологическая мотивированность концепта ЭК/EC обусловлена сферой его функционирования – 
экономическим дискурсом, который предполагает наличие специальных экономических терминов, 
обозначающих разновидности экономического кризиса и служащих узко профессиональными 
дополнительными способами вербализации изучаемого концепта: slump, collapse, slowdown, downturn, 
stagnation и т. п. Объясняется эта особенность тем, что резкое усиление роли экономики в жизни 
человека активизирует элементы соответствующего фрагмента картины мира. Экономические термины 
входят в сознание современника помимо его воли через средства массовой информации.  

Вместе с тем, вхождение терминов в сферу употребления современных англоязычных СМИ изменяет 
смысловое наполнение концепта ЭК/EC: когнитивные признаки, бывшие ранее узкоспециальными 
(пассивный слой концепта по Ю. С. Степанову) становятся актуальными, расширяя тем самым ЛСП 
номинаций концепта ЭК/EC.  

Таким образом, понятийная составляющая концепта ЭК/EC демонстрирует значительную 
устойчивость в диахронии, а появление у концепта новых концептуальных слоев связано не столько с 
трансформацией содержания, сколько с расширением возможностей его функционирования.  

В понятийной составляющей концепта ЭК/EC мы выделяем исторически стабильные слоты 
''ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ'' (1) и ''НЕСТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ'' (2). Их дальнейшие расширения 
исторически изменчивы: в слоте (1) к расширениям ''решающий момент'', ''кульминация'', ''изменение'', 
известным в 1930-е годы, после 2000 гг. добавляется расширение ''значимое событие'', а в слоте (2) к 
двум первоначальным расширениям ''трудность'' и ''опасность'' добавляется расширение ''происшествие''.  

Слот ''НЕСТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ'' актуализируется в дискурсах 2007 – 2009-х гг. и 1930-х гг. по-
разному: наблюдается отсутствие семантического признака ''происшествие'' в дискурсе 1930-х гг., что 
объясняется историческими особенностями того периода (отсутствие техносферных аварий). Наоборот, в 
современном концепте ЭК/EC роль слота ''НЕСТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ'' возрастает, о чем 
свидетельствует высокая частотность семы ''опасность'' в лексемах – слотах семантического 
пространства концепта (самая высокая частотность у risk (n) – 6,91 %).  

В рамках нашего исследования мы опираемся на теорию концептуальной метафоры (conceptual 
metaphor theory), которая рассматривает метафору как когнитивный феномен – один из основных 
способов понимания нового, неизвестного домена, основываясь на знании о другом, известном 
(исходном). Элементы структурных составляющих домена-источника картируются в целевом домене 
путем логических умозаключений, конструируя новое метафорическое значение.  

Согласно принятому алгоритму анализа, выделив общие концептуальные признаки, которые создают 
зону перекрестного картирования, моделируем диапазон концептуальных метафор, систематически 
соотносимых с определенными концептуальними референтами (понятийными областями – доменами) 
двух исторических периодов. В нашей выборке наиболее частотным способом метафорического 
представления концепта ЭК/EC служит ориентационная метафора: CRISIS IS DOWN (со значением 
''тенденция к снижению/движение вниз'', актуализированная глаголами decline, decrease, fall, fail, lower, 
push down, tumble, существительными collapse, crash, drop, slump, downturn, прилагательными low (less), 
slow, выражениями reach a low (a bottom), a downward spiral; CRISIS IS UP (со значением ''тенденция к 
повышению'' о ценах, инфляции: глаголы increase, go up, rise, reach a peak (a high, a record), recover, 
retreat, rocket, settle down, shoot up, soar, stabilize, surge, take off, top out), а также CRISIS IS LACK OF 
MOVEMENT (со значением ''застой, стагнация, отсутствие развития'': глаголы и выражения hold steady, 
remain constant, slower, stand, stay at the same level, stagnate, slowdown). Например,  

A steep rise in bad debts could not come at a worse time for British banks. [The Economist. Aug. 7, 2008]. 
It will be seen that during the first half of October prices were relatively stable; that in the following week – 

i.e., on the eve of the stock market break – an irregular tendency developed, severe declines occurring in the 
prices of wheat and tin; and that during the past three weeks there has been a uniform heavy fall [The 
Economist. Nov. 16, 1929, p. 909]. 

Важно отметить, что концепт ЭК/ЕС, актуализированный глаголами со значением движения вверх/вниз, в 
противовес общеупотребительному оценочному вектору верх = хорошо, низ = плохо является амбивалентной: 
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профессиональный домен ЭКОНОМИКА предполагает, что ''верх'' – способен оцениваться как ухудшение 
(повышение цен, рост инфляции), ''низ'' – как улучшение (снижение рисков и проч.).  

Отмеченное увеличение роли слота ''НЕСТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ'' в концепте после 2000 гг. 
вызывает к жизни когнитивную метафору CRISIS IS A STATE OF EMERGENCY, отсутствовавшую в 
дискурсе 1930-х гг.  

Поскольку метафорическое представление фрагмента окружающего мира, как правило, происходит 
по аналогии с уже сложившейся системой понятий, современная метафорическая проекция концепта 
ЭК/EC использует понятие чрезвычайных ситуаций (ЧС) – типичного явления современности, чьи 
признаки сложились в концептуальной системе человека и классифицированы по масштабу 
распространения, темпу развития и природе происхождения:  

Так, по природе происхождения концептуальные метафоры, возникшие при взаимодействии 
референтного домена ЭКОНОМИКА с коррелятивным доменом ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ далее 
специфицируются, образуя ''расщепленные'' метафоры (split metaphor) следующим образом:  

• ЭК/EC есть ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (fire, chemical emergency, highway safety, power 
outage, terrorism, wars, nuclear explosion). Например, ЭК/EC ЕСТЬ ТЕРАКТ. По аналогии с террористическим 
актом 11 сентября 2001 года, (иногда именуемый просто ''9/11''), трагические события кризиса, когда 11 
сентября 2008 года в 11 часов утра Федеральный Резервный Банк зарегистрировал беспрецедентный отток 
снимаемых с трейдинговых счетов денежных средств, которые за один-два часа превысили сумму в $ 550 
млрд., освещаются в статье под заголовком: ''9/11/2008 Catastrophic Financial Terrorist Attack Caused Economic 
Meltdown'': This was a Financial Terrorist Attack on the seventh anniversary of 9/11. Aren't the American people 
entitled to know who was behind the run on the banks? [Pamelageller. 09.02.2009];  

• ЭК/EC есть ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (drought, earthquakes, hurricane, flood, tsunami, 
tornado, volcano, heat wave, flu, wildfire, winter storm). Например, ''This is an earth-shattering event, this is 
like a tectonic plate shifting event,'' said Thomas Priore, chief executive of Institutional Credit Partners, a hedge 
fund active in credit markets [The New York Times. 12.09. 2009]; 

• ЭК есть ЧС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (climate change, toxicity, toxic assets, toxic waste). 
Например, ''Toxic shock: how the banking industry created a global crisis'' [The Guardian. 8 April 2008]. 

Среди других концептуальных метафор Великой Депрессии и экономического кризиса – исторически 
стабильные метафоры модели ЭКОНОМИКА – ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, ЭКОНОМИКА – ЭТО 
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, ЭКОНОМИКА – ЭТО БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ, ЭКОНОМИКА – ЭТО ЗДАНИЕ, 
ЭКОНОМИКА – ЭТО ВОЙНА и т. п.), которые исследователи относят к числу базисных [17]. 

Таким образом, в англоязычном дискурсе последних 80-ти лет концепт ЭК/EC и его диахроническая 
разновидность – ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ демонстрируют стабильность основных понятийных 
характеристик, обусловленных наличием двух слотов ''ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ'' и ''НЕСТАБИЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ'' в составе концепта и историческое варьирование ряда образных признаков, содержащихся 
в метафорических способах актуализации концепта ЭК/EC в дискурсе англоязычных СМИ. Сказанное 
открывает перспективы для продолжения исследования концепта ЭК/EC в сопоставительном плане. 
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Олійник Н. А. Велика депресія і сучасна криза в економічному дискурсі: лінгвокогнітивний аналіз. 

У статті розглянуто основні тенденції діахронічного варіювання концепту ЕКОНОМІЧНА 
КРИЗА/ECONOMIC CRISIS в англомовному економічному дискурсі двох періодів: 2007 – 2010 рр. та 1929 
– 1933 рр. Встановлено його діахронічна константа – понятійна складова із слотами ''ПЕРЕЛОМНИЙ 
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Вісник Житомирського державного університету. Випуск 2 (80). Філологічні науки 

МОМЕНТ'' та ''НЕСТАБІЛЬНА СИТУАЦІЯ'', і змінні – кількість та зміст розширень цих слотів. Ім’я 
концепту характеризується термінологічною мотивованістю; серед способів метафоричного 

представлення концепту найбільш частотна є орієнтаційна метафора. 

Ключові слова: діахронічне варіювання, концептуальна метафора, концепт ЕКОНОМІЧНА 
КРИЗА/ECONOMIC CRISIS, термінологічна мотивованість. 

Oliynyk N. A. The Great Depression and Current Crisis in the Economic Discourse:  
the Linguo-Cognitive Analysis. 

The article considers actual issues of current studies in the conceptual representation of universal economic 
concepts taking part in the formation of the modern linguistic worldview. Specifically, it focuses on metaphorical 

means of the conceptualization of economic crises in the economic discourse of two historical periods: 2007 – 
2010 and 1929 – 1933 in the context of basic tendencies of diachronic variations of the concept ECONOMIC 
CRISIS. Using cognitive linguistic instruments, the conceptual metaphor theory and component analysis, in 

particular, to distinguish cognitive properties projected on the source domain ECONOMY it has been 
determined that the most frequent method of the metaphorical presentation of the concept ECONOMIC CRISIS 

is the orientation metaphor CRISIS IS DOWN and the conventional metaphor CRISIS IS A STATE OF 
EMERGENCY which are further split into numerous metaphors. The name of the concept ECONOMIC CRISIS 

is terminologically motivated and enhances the notional structure of the concept – its diachronic constant 
properties containing the slots ''TURNING POINT'' and ''UNSTABLE SITUATION'' and its variable properties – 

the content of these slots and number of their extensions with economic terms. 

Key words: conceptual metaphor, concept ECONOMIC CRISIS, diachronic variation, terminological 
motivation. 
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