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ПЕДАГОГІКА

УДК 371.134:801:17.022.1
Марина Богданова

(м. Бердянськ, Україна)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті розглянуто сучасний стан аксіологічної 
педагогіки, з’ясовано поняття ціннісних орієнтацій особистості, 
що представлені системою знань, принципів, канонів, норм, 
ідеалів. Ціннісні орієнтації полягають у виборі людиною певних 
цінностей, які визначають її спосіб життя. Педагогічні цінності 
формуються впродовж століть, залежать від соціального 
розвитку, політичного стану, економічних стосунків, геополітичного 
простору та перспектив країни. Оволодіння ними відбувається 
в процесі педагогічної діяльності, під час якої здійснюється їхня 
суб’єктивізація. 

Ключові слова: педагогічні цінності, ціннісні орієнтації, 
особистість, суб’єктивізація, загально-педагогічні цінності, 
професійно-групові цінності, індивідуально-особистісні цінності, 
мотивація, установка, потреба.

В статье рассмотрено современное состояние 
аксиологической педагогики, выяснено понятие ценностных 
ориентаций личности, что представлены системой знаний, 
принципов, канонов, норм, идеалов. Ценностные ориентации 
являются выбором человека определенных ценностей, которые 
обозначают его способ жизни. Педагогические ценности 
формируются столетиями, зависят от социального развития, 
политического состояния, экономических взаимосвязей, 
геополитического пространства и перспектив государства. 
Овладение ими происходит в процессе педагогической 
деятельности, во время которой совершается их субъективизация. 

Ключевые слова: педагогические ценности, ценностные 
ориентации, личность, субъективизация, общественно-педагогические 
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ценности, профессионально-групповые ценности, индивидуально-
личностные ценности, мотивация, установка, потребность.

The article deals with the current state of axiological pedagogy. The 
term of «value orientations» is identifi ed and interpreted as a system of 
knowledge, principles, canons, norms and ideals. The value orientations 
represent the person’s choice of certain values that defi ne its life style. 
The pedagogical values are formed for centuries, depending upon a 
social development, political state, economical relations, geopolitical 
space and perspectives of a country. Mastering the pedagogical values 
is gained during teaching activities, which result in their subjectivization.

Key words: pedagogical values, value orientations, personality, 
subjectivization, social and pedagogical values, professional and group 
values, individual and personal values, motivation, mindset, need.

Національна стратегія розвитку освіти України в 2012–
2021 роках передбачає посилення впливу літератури та 
мистецтва на виховання й розвиток дітей і молоді. Серед 
основних її пріоритетів є подолання проблеми падіння 
суспільної моралі, що призвело до бездуховності, низької 
культури поведінки частини учнівської та студентської 
молоді. Можливо це, насамперед, за умови підвищення 
ціннісної орієнтації молодого покоління засобами рідної 
мови та літератури. Саме вчителі, викладачі української мови 
та літератури мають сприяти формуванню національних, 
ментальних, загальнолюдських цінностей, їм належить 
особлива роль у становленні ціннісної орієнтації молоді.

У ХХ ст. проблема цінностей і ціннісних орієнтацій 
порушувалася у психології (Б. Ананьєв, Л. Божович, 
Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, 
М. Яницький), соціології (А. Здравомислов, А. Ручка, В. Ядов), 
культурології (П. Гуревич, Б. Єрасов, Ю. Солонин), педагогіці 
(Є. Барбіна, І. Бех, М. Боришевський, І. Зязюн, В. Кремень, 
В. Крижко, А. Міщенко, В. Огнив’юк, В. Сластьонін, 
Ю. Пелех, О. Сухомлинська, Н. Ткачова, О. Ярошенко 
та ін.). Попри актуальність проблеми формування ціннісних 
орієнтацій студентів вищих навчальних педагогічних закладів, 
класифікація цінностей майбутніх учителів-філологів до 
сьогодні недостатньо розроблена.
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Метою дослідження є аналіз сучасного стану аксіологічної 
педагогіки, з’ясування поняття ціннісних орієнтацій та 
специфіки їх формування в процесі підготовки вчителя-
словесника. 

Перш ніж розглянути поняття «ціннісна орієнтація», на 
нашу думку, варто звернуту увагу на трактування поняття 
«цінність». Так, у «Філософському словнику соціальних 
термінів» за редакцією В. Андрущенка термін «цінності» 
розкрито як духовне формоутворення [9, с. 651–652]. 
В «Енциклопедії освіти» за редакцією В. Кременя подано 
змістовну статтю, у якій автор В. Киричок зазначає, що 
«цінність є невід’ємною частиною відносин людини зі світом, 
в якому протікає його життєдіяльність і пізнання. … цінність – 
це властивість буття, яке створює людина або які мають 
певне ставлення до неї. … Саме цінності наповнюють сенсом 
існування людини і суспільства, вони значною мірою духовно 
відтворюють саму людину» [2, с. 992]. 

Оцінювальні відношення та діяльність дали поштовх ще 
в ХІХ ст. до виокремлення та розвитку розділу філософії – 
«аксіології». Аксіологія (грец. axia – цінність, logos – слово, 
учіння) – філософська дисципліна, яка досліджує цінності 
сенсоутворювальних основ людського буття, спрямовує й 
мотивує людське життя, діяльність і конкретні діяння, вчинки 
[6, с. 130].

В. Тугаринов на початку 60-х рр. ХХ ст. з’ясовує, що 
«цінність» – це не тільки те, що існує, а й те, до чого треба 
прагнути, уводить «ціннісні орієнтації» та дає таке визначення: 
«це спрямованість особистості на ті чи інші цінності» [8], 
тоді як Е. Шпрангер вважає, що основу особистості вже 
складають ціннісні орієнтації. Він виокремлює шість основних 
типів цінностей: теоретичні, економічні, естетичні, соціальні, 
політичні, релігійні. Відповідно до вчення, домінування 
цінностей визначається за рівнем співвідношення всіх типів 
цінностей, які можуть бути в особистості [11]. 

Розвитку системи цінностей у соціальному середовищі 
присвячені праці Дж. Гіллеспі, Г. Оллпорта, М. Рокіча та ін. 
Так, Ж. Піаже, Л. Колберг, Г. Дюпон і Дж. Ловінгер пов’язують 
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формування ціннісних орієнтацій з розумовими здібностями 
та віковими особливостями. Ж. Піаже зазначає, що моральні 
здібності подібно розумовим мають прогресивний, стадіальний 
характер. Він виокремлює дві стадії: моральний реалізм і 
моральний релятивізм. Першій характерне сприймання норм як 
обов’язкових для виконання, а другій – розуміння відносності 
моральних норм, що створені на основі взаємодомовленості 
між людьми, які за потреби можуть бути змінені. 

На думку І. Кона, система цінностей особистості 
формується в результаті спільного розширення кола дії та 
відповідальності, розвитку інтелекту, емоцій і волі. М. Рокіч 
систему цінностей розглядає як визначену організацію вірувань 
щодо кращих способів поведінки. Він виокремлює цінності: 
інструментальні (цінності засоби) та термінальні (цінності-
цілі). Інструментальні вчений диференціює на моральні 
цінності та компетентності, що слугують засобом для здобуття 
термінальних (кінцевих прагнень) цінностей, які включають 
цінності особистісних і соціальних кінцевих цілей [12, с. 47–
49].

У контексті окресленої проблематики доцільно навести 
тлумачення терміна «ціннісні орієнтації». Так, за філософським 
словником «ціннісні орієнтації – це елементи внутрішньої 
«диспозиційної» структури особистості, які сформовані та 
закріплені життєвим досвідом індивіда в процесах соціалізації 
та соціальної адаптації, що обмежує значуще (суттєве для даної 
людини) від незначущого (несуттєвого) через (не) прийняття 
особистістю певних цінностей, які усвідомлені в якості 
рамки (горизонту) граничних значень і основоположних цілей 
життя, а також прийнятті засобів їх реалізації» [6, с. 735]. 
Отже, поняття ціннісні орієнтації особистості виникають для 
пояснення соціально значущої поведінки.

У 90-х рр. ХХ ст. з поваленням комуністичного режиму 
відбулося запровадження особистісно-зорієнтованої моделі 
освіти, розпочався процес гуманізації педагогічного процесу, 
центром якого стала людина як найвища цінність. Із цим 
пов’язані публікації, присвячені визначенню аксіологічних 
основ стратегії розвитку освіти, формування завдань ціннісного 
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планування її, аналізу досвіду практичного формуванню 
ціннісних орієнтацій молоді.

Цінності освіти розглядає педагогічна аксіологія, у 
якій представлена система знань, принципів, норм, канонів, 
ідеалів, що регулюють взаємозв’язок в освітній сфері та 
формують компонент стосунків у структурі особистості [1]. 
У зв’язку з цим ціннісні орієнтації є вибором людиною 
певних моральних цінностей, які визначають її спосіб життя. 
Особливістю ціннісних орієнтацій є те, що вони виступають 
стрижнем педагога й студента, визначають принципи їхньої 
поведінки, спрямовують і регулюють інтереси, мотивації, 
потреби, установки особистості [5]. Слід зазначити, що іноді 
ціннісні орієнтації розглядаються в контексті суміжних понять: 
потреба, мотив, установка, атитюд, диспозиція, особистісний 
сенс, переконання. 

В. Крижко, досліджуючи моральну цінність змісту 
вітчизняної освіти, виокремлює цінності – Людина, духовність, 
мораль, що складають ціннісну площину освіти. Варто 
зазначити, що політичні проблеми сьогодення на перший 
план висунули патріотичні цінності змісту освіти, що, на 
нашу думку, є пріоритетними: Україна, Україна єдина, Україна 
неподільна. 

На думку В. Ісаєва, «педагогічні цінності виступають 
в якості відносно сталих орієнтирів, з якими педагоги 
співвідносять своє життя та педагогічну діяльність [3, с. 64–
78]. Синтез таких загальнолюдських цінностей, як добро і 
краса, справедливість і обов’язок, рівність і честь з цінностями 
педагогічними, оволодіння ними створює ту основу, на якій 
розбудовується зміст педагогічної освіти [3, с. 64–78]. 

Учені стверджують, що саме юнацький вік (16−21) 
найбільш сприятливий для становлення світосприйняття, 
формування ціннісних орієнтацій особистості. Однією з 
основних діяльностей цього періоду є навчання. Л. Виготський 
діяльність розглядав як побудову духовних і матеріальних 
цінностей. Найбільш активно цінності формуються на 
підлітковому та юнацькому етапі розвитку особистості. 
Педагогічні цінності, як і будь-які інші, формуються історично 
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впродовж століть, вони залежать від соціального розвитку, 
політичного стану, економічних стосунків, геополітичного 
простору та перспектив країни. 

Оволодіння педагогічними цінностями відбувається в 
процесі педагогічної діяльності, під час якої проходить їхня 
суб’єктивізація; саме рівень суб’єктивізації педагогічних 
цінностей слугує показником особистісно-професійного 
розвитку педагога [7]. Існує декілька рівнів класифікації 
педагогічних цінностей: за рівнем сукупності загальних 
і професійно-педагогічних цінностей, рівнем існування, 
предметним змістом тощо. 

В. Ісаєв виокремлює три групи цінностей: загально-
педагогічні, професійно-групові, індивідуально-особистісні [3, 
с. 64–78]. Він стверджує, що загально-педагогічні цінності 
функціонують у масштабі всього суспільства й концентруються 
в суспільній свідомості у формі моралі, релігії, філософії. 
Це своєрідні норми і правила, які регламентують виховну 
діяльність і спілкування в межах суспільства. Професійно-
групові – це ідеї, концепції, норми, що регулюють професійно-
педагогічну діяльність окремих груп спеціалістів. Означена 
система характеризується відносною повторюваністю та 
стабільністю, має цілісний характер, є пізнавально-дієвою 
системою [3, с. 64–78]. Індивідуально-особистісні цінності, як 
зазначає В. Ісаєв, є системою орієнтацій особистості, складним 
соціально-психологічним утворенням, що відображає її цільову 
й мотиваційну спрямованість [3, с. 64–78]. 

В. Сластьонін, В. Ісаєв і Є. Шиянов виокремлюють групи 
педагогічних цінностей індивідуально-особистісної системи: 
цінності, пов’язані з утвердженням особистості своєї ролі 
в соціальному й професійному середовищі; цінності, що 
задовольняють потреби в спілкуванні й розширюють його 
коло; цінності, що орієнтуються на саморозвиток творчої 
індивідуальності; цінності, що дозволяють здійснювати 
самореалізацію; цінності, що дають можливість задовольняти 
прагматичні потреби [7]. 

За предметним змістом учені диференціюють цінності 
самодостатні та інструментальні [7]. До самодостатніх 
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відносяться цінності-цілі, які включають відповідальність 
перед державою, престижність фаху педагога, задоволення 
від спілкування з дітьми; у них відображений основний 
зміст діяльності вчителя. Цінності-цілі впливають на 
інструментальні цінності-засоби, що диференціюються на три 
групи: цінності-стосунки, цінності-якості, цінності-знання. 
Особистісно-професійні якості педагога розкриваються саме в 
цінностях-якостях, що складають найвищий щабель цінностей. 
Досягнення цінностей, їх суб’єктивізація пов’язана з 
мотивацією студентів [7, с. 7]. Мотивація – це спонукання, що 
викликають активність організму й визначають спрямованість 
[10, с. 264]. Вона пов’язана з процесом дії мотиву, а сукупність 
мотивів виражає спрямованість особистості, ціннісні орієнтації 
та визначає діяльність людини.

Така, наприклад, мотивація як здобуття вищої освіти 
заради можливості перебування в студентському середовищі, 
що відноситься до цінностей-відношень і посідає найнижчу 
сходинку в ієрархії цінностей, може стати цінністю-
засобом для досягнення вищих цінностей, наприклад, 
цінностей-якостей, що полягають в особистісно-професійній 
характеристиці педагога. Досягнення цінностей-якостей 
особистістю як суб’єктом професійної діяльності неможливе 
без набуття цінностей-знань: теоретичних відомостей з теорії 
та історії літератури, науково-методичних, що розкривають 
специфіку викладання літературознавчих дисциплін, психолого-
педагогічних закономірностей особистості, специфіки 
педагогічного процесу. У цьому випадку цінності-відношення 
є мотивацією для досягнення цінностей-якостей, що сприяють 
досягненню самостійних цінностей-цілей, зокрема, можливості 
самоствердження, любові до дітей, педагогічної праці, 
можливості долучитися до розбудови освіти в Україні. Таким 
чином відбувається взаємозв’язок між групами педагогічних 
цінностей. Отже, нами доведено, що формування ціннісних 
орієнтацій, які обумовлено безпосередньо мотивацією, є 
рухомим, взаємодоповнюючим, змінним процесом. Створення 
«розумної теорії» мотивації для досягнення ціннісних 
орієнтацій залежить від професійно-особистісних якостей 
викладача. 
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Мотивація пов’язана з цілями, потребами, інтересами й 
установками особистості. Д. Узнадзе, розглядаючи поняття 
«ціннісні орієнтації», ототожнював їх із психологічними 
поняттями: «установка», «потреба», «інтерес». Ці процеси 
відносяться до внутрішньої макроструктури психічної 
діяльності особистості і визначають ціннісні орієнтації 
особистості викладача. 

В. Крижко, окреслюючи систему ціннісних орієнтацій 
сучасного вчителя, представив тривимірну модель, що 
включає: цінності особистості, до яких відносить красу, 
самобутність, волю, турботу, любов, доброту; професійно-
педагогічні цінності – гармонію, творчість, відповідальність, 
громадськість, терпимість, розуміння; соціально-культурні – 
мистецтво, культуру, природу, патріотизм, альтруїзм, гуманізм 
[4, с. 24]. 

Отже, проблема цінностей і ціннісних орієнтацій 
особистості перебувала в центрі філософських, психологічних 
шкіл і напрямів. У психолого-педагогічній науці систему 
цінностей, що формується в процесі навчання і виховання, 
трактують як систему ціннісних орієнтацій особистості. 
Психологи стверджують, що це складний, взаємодоповнюючий, 
змінний процес, який залежить від соціально-політичного 
устрою держави, професійно-групових факторів, психолого-
педагогічних властивостей особистості, на формування якої 
впливають мотивація, потреби, установки тощо.
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УДК 81’243’36
Ірина Бронетко

(м. Херсон, Україна)

ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ 
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів формування 
англомовної лінгвосоціокультурної компетенції в учнів старших 
класів на уроках англійської мови. Сучасна комунікативна модель 
демонструє, що у процес вивчення іноземної мови варто включати 
лінгвістичний і соціокультурний компоненти у вигляді країнознавчої 
інформації, інформації про національні свята, мистецтво, 
кулінарію, музику досліджуваної країни, звички й жести людей. На 
думку автора, розглянуті в статті принципи й засоби сприяють 
ефективному формуванню лінгвосоціокультурної компетенції 
школярів.

Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетенція, 
міжкультурна комунікація, інтерактивні технології навчання, 
лінгвістичний та культурологічний компоненти.

Статья посвящена исследованию современных подходов 
формирования англоязычной лингвосоциокультурной компетенции 
учащихся старших классов на уроках английского языка. Современная 
коммуникативная модель демонстрирует, что в процесс изучения 
иностранного языка нужно включать лингвистический и 
социокультурный компоненты в виде страноведческой информации, 
информации о национальных праздниках, искусстве, кулинарии, 
музыке изучаемой страны, привычках и жестах людей. По мнению 
автора, рассмотренные в статье средства и принципы помогают 
эффективному формированию лингвосоциокультурной компетенции 
школьников.

Ключевые слова: лингвосоциокультурная компетенция, 
межкультурная коммуникация, интерактивные технологии обучения, 
лингвистический и культурологический компоненты.

The article deals with the investigation of modern approaches to 
the formation of the English linguistic and sociocultural competence of 
upper secondary school pupils at English lessons. The modern model of 
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communication demonstrates that studying a foreign language you need 
to include linguistic and sociocultural components in the form of regional 
geographic information, information about national holidays, art, cooking, 
music and other important facts of the studied country (habits, gestures). 
Therefore the modern technology discussed in the article helps the 
effective formation of the pupils’ linguistic and sociocultural competence.

Key words: linguistic and sociocultural competence, intercultural 
communication, interactive learning technology, linguistic and cultural 
components.

Зміни в сучасному суспільному та політичному житті, 
засобах комунікації в Україні потребують підвищення 
іншомовної комунікативної компетенції учнів. Сьогодення 
вимагає всебічно розвиненої і мобільної особистості, 
підготовленої до змін, здатної до полікультурного спілкування, 
тобто до адекватного взаєморозуміння двох і більше учасників 
комунікативного акту, які належать до різних національних 
культур [1, с. 9]. Формування лінгвосоціокультурної 
компетенції, здатності й готовності здійснювати іншомовне 
міжособистісне й міжкультурне спілкування з носіями мови, є 
одним із найважливіших завдань сучасної освіти. 

Національна культура є невід’ємною частиною процесу 
формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів. Носій 
національної культури автоматично опиняється у взаємодії 
культур, йому відкриваються можливості для порівняння 
традицій, пріоритетів, цінностей з аналогами, прийнятими в 
інших культурах. Такий досвід безпосередньо залежить від 
підготовленості особистості та її зрілості.

Сучасна освіта потребує від учителя вмінь застосовувати 
нетрадиційні методи навчання, розробляти та впроваджувати 
різноманітні форми роботи, серед яких найбільш ефективними, 
на нашу думку, є творчі завдання і моделювання освітніх 
проектів.

Процес формування лінгвосоціокультурної компетенції 
учнів передбачає ознайомлення з особливостями відповідної 
мовленнєвої поведінки комуніканта в іншомовному середовищі, 
яка ґрунтується на знаннях менталітету та іншомовної 
культури. Учитель має не просто змусити учнів вивчити мовне 
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кліше, а й спроектувати його на власну мову та культуру [1, 
c. 24].

Кожен соціум має специфічну, характерну тільки для 
нього картину світу, яка відповідає фізичним, духовним, 
технологічним, естетичним, етичним та іншим потребам. Мова 
є одним із засобів формування такої картини світу. 

Значна увага питанням соціокультурної мовної освіти 
приділяється у працях таких учених, як: В. Маслова, 
С. Тер-Мінасова, Н. Бориско, В. Сафонова, А. Гордєєва. 
Фундаментальні роботи В. Сафонової й В. Фурманової 
присвячені дослідженню глобальних і загальних питань 
міжкультурної комунікації, а також культурно-мовної 
прагматики в теорії та практиці викладання іноземних мов. 

Спілкування іноземною мовою передбачає не просто 
мовну діяльність у певному соціокультурному просторі, а й 
постійну взаємодію з елементами соціокультурного оточення. 
Однак часто трапляються випадки, коли знання, уявлення, 
норми й цінності, втілені засобами мови, не стають надбанням 
тих, хто навчається.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції може 
відбуватися на основі автентичних текстів, оскільки текст – 
це засіб комунікації, спосіб збереження і передачі інформації, 
форма існування культури і традицій. У тексті відображено всі 
важливі складові лінгвосоціокультурної дійсності країни. 

Використовуючи на уроках ілюстративний матеріал для 
розкриття змісту запропонованого тексту (листівки, карти, 
меню, рекламні проспекти, розклад руху транспорту, предмети 
повсякденного вжитку, чеки, етикетки на товарах, поштові 
марки, грошові одиниці), вчитель сприяє реалізації важливих 
принципів навчання нерідної мови (комунікативність, 
наочність, новизна та функціональність). 

Аудиторна та позааудиторна робота з автентичними 
текстовими матеріалами дозволяє познайомити учнів з 
культурою, процесами, що відбуваються в суспільстві, 
особливостями менталітету і життя соціуму. Це дає можливість 
обговорити поточні проблеми суспільства, шляхи їх вирішення, 
порівняти тенденції розвитку інших соціумів з аналогічними 
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тенденціями у своїй країні. Читання автентичних матеріалів, 
зокрема преси, вимагає знань реалій, культури, способу життя 
країни, мова якої вивчається і стає цінним джерелом цих знань. 
Газета є невичерпним джерелом сучасної лексики і відображає 
динаміку розвитку мови кожної країни.

Успішне оволодіння лінгвосоціокультурною компетенцією 
зумовлене науковими підходами до навчання і базується на 
загальнодидактичних і лінгвометодичних принципах. 

До загальнодидактичних відносять такі принципи: 
науковості, системності й послідовності, зв’язку теорії з 
практикою, доступності, наочності, проблемності. Дидактичні 
принципи утворюють певну систему, реалізовують 
гуманістичну спрямованість навчання, орієнтацію на виховні 
та розвивальні цілі, систему моделювання і прогнозування 
педагогічного процесу. 

Принцип науковості реалізується передусім у розробці 
навчальних програм, підручників і навчальних посібників 
із гуманітарних дисциплін. У практиці викладання він 
передбачає виконання вимог програми у повному обсязі та 
дотримання методичних рекомендацій [3, с. 16]. Стосовно 
іншомовної підготовки суть цього принципу полягає у тому, 
що вона повинна здійснюватись на основі новітніх досягнень 
лінгвістичних учень, теорії навчання і виховання, вікової 
та педагогічної психології, а також знань з інших галузей. 
Сьогодні не можна не оцінити той внесок у методику 
викладання іноземних мов, який був зроблений лінгвістами, 
педагогами, психологами і психолінгвістами [1, с. 31]. Так, на 
їх думку принцип науковості передбачає: 

 – науково обґрунтований вибір мовного матеріалу для 
активного та пасивного володіння мовою [2, с. 55; 3, с. 73]; 

 – урахування нормативності у вживанні граматичних, 
фонетичних і лексичних явищ іноземної мови в усіх видах 
мовленнєвої діяльності [3, с. 4−5]; 

 – відповідність теоретичних відомостей, знань і правил 
сучасному рівню науки про мову [2, с. 67]. 

На нашу думку, такі складні методичні проблеми 
як вибір змісту навчального матеріалу, його обсяг, 
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послідовність вивчення вирішуються за допомогою принципів 
систематичності й послідовності.

Принцип систематичності й послідовності вимагає 
дотримання наступності у вивченні окремих тем і навчальних 
дисциплін, забезпечення логічних зв’язків між засвоєнням 
способів дій і знань, між формами і методами навчання та 
контролю (самоконтролю). Він передбачає безперервний 
перехід від нижчого до вищого ступеня викладання і навчання. 
За такої умови учні засвоюють більший обсяг навчального 
матеріалу із значною економією часу. Цей принцип 
реалізується в різноманітних формах планування (порядок 
вивчення окремих питань теми, послідовність теоретичних і 
лабораторних робіт) і сприяє:

 – встановленню міжпредметних зв’язків та 
співвідношень між поняттями під час вивчення теми чи 
навчального предмета;

 – використанню логічних операцій аналізу й синтезу;
 – забезпеченню послідовності етапів засвоєння знань;
 – здійсненню планомірного порядку навчання;
 – поступовій диференціації та конкретизації загальних 

положень;
 – розподілу навчального матеріалу на логічно завершені 

фрагменти;
 – визначенню змістових центрів кожної теми;
 – розкриттю зовнішніх та внутрішніх зв’язків між 

теоріями, законами і фактами;
 – визначенню місця нового матеріалу в структурі теми 

чи розділу.
До переліку принципів, що сприяють формуванню 

англомовної лінгвосоціокультурної компетенції 
відносимо й принцип доступності. Згідно з ним, методи 
і засоби навчання слід добирати відповідно до рівня 
розумового, морального і фізичного розвитку учнів, 
щоб не перевантажувати їх. Проте це не означає, що 
зміст навчального матеріалу має бути спрощеним та 
елементарним. Навчальні завдання повинні перевищувати 
рівень пізнавальних можливостей учнів, спонукати їх до 
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певних зусиль, долання труднощів. За такої умови навчання 
сприяє подальшому розвитку особистості.

Так, принцип доступності передбачає:
 – вибір основного й суттєвого в емпіричному компоненті 

змісту навчання (властивості, ознаки, функції);
 – забезпечення відповідності обсягу домашнього 

завдання встановленим нормам;
 – використання достатньої кількості фактів і прикладів 

для формування знань;
 – диференційовану допомогу учням у навчанні;
 – встановлення обсягу знань і темпів навчання з 

урахуванням реальних можливостей учнів.
Значне місце у системі роботи з формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетенції займає принцип зв’язку 
теорії з практикою, який спрямовує навчання учнів на 
використання знань у процесі вивчення навколишнього світу. 
Він вимагає ілюстрування теоретичного матеріалу прикладами 
і ситуаціями з реального життя, ознайомлення не тільки 
із сучасними науковими теоріями, а й із перспективами їх 
розвитку. 

Методика формування англомовної лінгвосоціокультурної 
компетенції передбачає впровадження в навчальний процес 
загальноосвітньої школи принципу наочності. У його основі 
лежить наукова закономірність про те, що ефективність 
засвоєння знань залежить від залучення до процесу пізнання 
різних органів чуття.

Принцип наочності можна визначити як «сукупність 
норм, що випливають із закономірностей процесу навчання 
і стосуються пізнання дійсності на основі спостережень, 
мислення і практики на шляху від конкретного до абстрактного, 
і навпаки» [3, с. 53]. 

Окрім окреслених вище принципів, процес формування 
англомовної лінгвосоціокультурної компетенції передбачає 
взаємодію традиційних і нових підходів до навчання іноземної 
мови: компетентнісного й особистісно-орієнтованого в 
поєднанні з комунікативно-діяльнісним, функціонально-
стилістичним, лінгвістичним, текстоцентричним, 
соціокультурним тощо.
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Поряд із зазначеними підходами і принципами, 
ефективними для формування лінгвосоціокультурної 
компетенції, на нашу думку, є такі технології:

 – ігрова діяльність, яка передбачає доцільне 
використання рольових ігор, моделювання реальних та уявних 
комунікативних ситуацій для закріплення нового матеріалу, 
формування навичок говоріння та підвищення мотивації 
навчання англійської мови;

 – інтерактивне навчання, що сприяє створенню на 
уроці атмосфери демократичності, сміливого спілкування 
з представниками інших культур, критичного мислення. 
Проблемні ситуації соціокультурної тематики розвивають 
почуття відповідальності та постійне бажання до пізнання 
нового. Впровадження цієї технології реалізується шляхом 
навчання в колективі, виконання індивідуальних завдань;

 – навчання з використанням ІКТ, яке особливо актуальне 
в сучасній ситуації глобального міжкультурного спілкування і 
взаємопроникнення в різні сфери життя.

У процесі формування лінгвосоціокультурної компетенції 
доцільно також використовувати когнітивно-культурологічні 
форми роботи, тобто завдання і вправи на виконання різних 
розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
асоціації) − визначення лексичних одиниць, граматичних явищ, 
що відображають національно-культурну специфіку країни 
тощо.

Таким чином, застосовуючи на практиці схарактеризовані 
вище технології вчитель навчає учнів мови й культури, тобто 
формує лінгвосоціокультурну компетенцію. І, як результат, 
школярі пізнають світ та користуються мовою для вираження 
думок, емоцій, почуттів, поглядів тощо. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 
ФІЛОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Розроблено й науково обґрунтовано методику 
експериментально-дослідного навчання професійно орієнтованого 
перекладу студентів філологічного фаху, зміст якої узгоджено з 
трьома етапами лінгводидактичної моделі; запропоновано систему 
вправ, спрямованих на формування вмінь, які складають підґрунтя 
перекладацької компетентності; підкреслена важливість когнітивно-
комунікативного підходу до перекладу як засобу крос-культурної і 
міжкультурної комунікації. Подано основні теоретичні положення 
з розробки лінгводидактичної моделі формування перекладацьких 
умінь і навичок у студентів-білінгвів в умовах російсько-української 
двомовності.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, професійно 
орієнтований переклад, перекладацька компетенція, перекладацька 
здібність, когнітивно-комунікативний підхід.
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Разработана и научно обоснована методика экспериментально-
опытного обучения профессионально ориентированному переводу 
студентов филологических специальностей, содержание которой 
согласуется с тремя этапами лингводидактической модели; 
предложена система упражнений, направленных на формирование 
умений, составляющих основу переводческой компетентности; 
подчеркнута важность когнитивно-коммуникативного подхода 
к переводу как средству кросс-культурной и межкультурной 
коммуникации. Предоставлено основные теоретические положения 
с разработки лингводидактической модели формирования 
переводческих умений и навыков у студентов-билингвов в условиях 
русско-украинского двуязычия.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 
профессионально ориентированный перевод, переводческая 
компетенция, переводческая способность, когнитивно-
коммуникативный подход.

It is scientifi cally grounded the methods of experimental teaching the 
philology students to the profession-oriented translation, that is divided 
into three stages of linguistic and didactic model; the system of exercises 
aimed at forming skills that contribute to the interpreter’s competence has 
been offered; signifi cance of cognitive and communicative approach to the 
translation is emphasized as a means of intercultural and interlinguistic 
communication. The basic theoretical ideas about the development of the 
linguistic and didactic model of forming translation skills and abilities 
of bilingual students in terms of the Ukrainian and Russian bilingualism 
have been presented.

Key words: cross-cultural communication, professionally oriented 
translation; interpreter`s competence, interpreter`s ability, cognitive and 
communicative approache.

Останнім часом проблеми розвитку методики викладання 
української мови в зіставній культурологічній парадигмі 
посідають особливе місце в сучасній лінгводидактичній 
думці. Ці проблеми неминуче пов’язані як із загальною 
анторопологізацією наук, так і з практичними завданнями 
забезпечення міжкультурного взаємопорозуміння. У цих 
умовах роль професійно орієнтованого близькоспорідненого 
перекладу як посередника в білінгвальному спілкуванні 
студентів-філологів стає особливо відчутною. На нашу 
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думку, першочерговим завданням такого перекладу є не 
стільки передавання основної мети висловлювання, скільки 
проникнення в глибинний, часто прихований за формалізацією 
використання смисл слова, його національний та історичний 
фонд розвитку.

Отже, урахування в перекладацькій діяльності 
соціокультурних особливостей, які виявляються в будь-
якій мові, дозволяє тлумачити переклад як своєрідний 
акт міжкультурної комунікації (Ф. Бацевич, Є. Верещагін, 
Ж. Горіна, П. Донець, В. Загороднова, В. Жайворонок, 
В. Костомаров, В. Кононенко, О. Кретова, Л. Мацько, 
О. Семеног, В. Шляхова). У теоретичному плані тут 
перетинаються проблеми лінгвістичної семантики і 
прагматики, семіотики й етнолінгвістики, соціопсихології й 
історії, покликані виробити загальну наукову парадигму для 
проникнення в українську мову як культурно-семіотичну 
систему (Т. Космеда, В. Маслова, О. Селіванова, О. Потапенко). 
У практичному плані «вимальовується» не менш складна 
проблема переорієнтації методики вивчення і навчання 
близькоспоріднених мов з системи координат «культура через 
мову» в парадигму «мова через культуру» (Є. Верещагін, 
В. Кононенко, В. Манакін, Р. Міньяр-Бєлоручев, С. Тер-
Мінасова, І. Халєєва). Інакше кажучи, спочатку має бути 
засвоєна система цінностей етносу, а лише потім вербальний 
спосіб її репрезентації.

Метою цієї розвідки є виклад основних теоретичних 
положень з розробки лінгводидактичної моделі формування 
перекладацьких умінь і навичок у студентів-білінгвів в умовах 
російсько-української двомовності.

Як відомо, сучасна теорія перекладознавства 
(Л. Бархударов, М. Брандес, В. Гак, Р. Зорівчак, Л. Латишев, 
Г. Чернов) визначає переклад як особливий вид мовленнєвої 
діяльності. На думку вчених, це складний і багатовекторний 
процес розумової діяльності білінгва, який може переслідувати 
різноманітні цілі, здійснюватися в різних умовах, різними 
способами і під впливом багатьох чинників. Утім, переклад 
вимагає для своєї реалізації певних знань, перекладацьких 
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навичок і вмінь, які повинні бути накопиченими в процесі 
навчання майбутніх філологів. Реалізація перекладацької 
компетенції, як було доведено раніше [2], передбачає 
наявність у структурі мовної особистості студента-білінгва 
всебічних когнітивних і власне лінгвістичних пізнань, широкої 
загальнокультурної і загальнофілологічної ерудиції, а також 
відповідних психологічних якостей. Отже, з метою визначення 
основних етапів навчання професійно орієнтованого 
близькоспорідненого перекладу студентів-україністів слід 
звернутися до аналізу когнітивного аспекту перекладацької 
діяльності, що розкриває специфіку розумових операцій 
білінгва.

З-поміж відомих моделей перекладу («ситуативна 
(денотативна) модель» (В. Гак), «трансформаційна модель» 
(В. Розенцвейг, Ю. Найда), «семантична модель» (А. Ширяєв), 
«інформаційна модель» (Р. Міньяр-Бєлоручев), «внутрішні 
кодові перемикання» (М. Жинкін)) найбільш придатною 
для цілей нашого дослідження вважаємо когнітивну модель 
перекладу, сконструйовану І. Зимньою [4, c. 120−132]. Згідно 
з цією моделлю першою ланкою перекладу є осмислення 
тексту засобами внутрішньої мови. Під час виконання 
другої ланки перекладацької діяльності встановлюється, 
формується зміст (концепт) тексту, що сприймається, таким 
чином формулюється зміст перекодованого повідомлення. 
(Оскільки йдеться про близькоспоріднений переклад в умовах 
російсько-української двомовності, то цей етап осмислення 
вихідного тексту та формування змісту перекодованого 
повідомлення особливих складнощів не викликатиме). І третя 
ланка процесу перекладу реалізується зовнішнім способом 
формування і формулювання думки засобами мови перекладу. 
Ця ланка – і є саме формулювання висловлювання, адже 
момент перемикання з мови на мову відбувається під час 
означеної ланки. Саме на цьому етапі відшуковуються 
найбільш оптимальні перекладеми. 

Отже, відповідно до цих когнітивних механізмів 
перекладу, як виду мовленнєвої діяльності, було визначено 
три основних етапи експериментально-дослідної методики 
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навчання професійно орієнтованого близькоспорідненого 
перекладу студентів, які здобувають вищу філологічну освіту 
за спеціальністю «7.02030301.Українська мова і література» 
(ОКР «спеціаліст»). Розроблена лінгводидактична модель 
формування перекладацьких умінь і навичок у студентів-
білінгвів охоплює, таким чином, три етапи: підготовчий 
(або етап концептуалізації), власне перекладний (або етап 
інтеріоризації) та післяперекладний (або етап самостійного 
оперування матеріалом). Розглянемо їх докладніше.

На першому етапі − етапі концептуалізації − відбувається 
презентація мовного матеріалу задля розв’язання когнітивних 
завдань; порівнюється запропонований матеріал з аналогічними 
явищами в різних мовах. На підставі систематизованих 
дій йде накопичення декларативних знань. Особливістю 
цього етапу є потреба формування стійкої мотивації до 
цілеспрямованого оволодіння перекладацькою діяльністю, 
руйнування стереотипів щодо того, що перекладацькі вміння 
двомовця виформовуються стихійно, адже «саме завдяки 
«гіпнотичній» близькості споріднених мов на рівні лексики і 
граматики, а ймовірно, і через те, що носії мови ще зі школи 
звикають до безперекладного методу навчання, у них, так 
само, як і у вчителів, створюється хибне уявлення ніби вміння 
і навички перекладацької діяльності сформуються самі по 
собі» [3, с. 102]. На таку специфічну складність перекладу з 
близькоспоріднених мов саме через їх підступну близькість 
указували вчені, як-от: О. Біляєв, Л. Бублейник, Л. Засєкіна, 
В. Мельничайко, Н. Пашківська, В. Помагайба, М. Успенський 
та інші.

Слід ураховувати, що в процесі підготовки майбутніх 
філологів на етапі концептуалізації ключовими компетенціями 
неодмінно виступатимуть: а) семантична, як здатність 
мобілізувати ресурси (систематизовані знання, вміння, 
особистісні якості), необхідні для передавання змісту тексту, що 
перекладається; б) інтерпретативна, як здатність мобілізувати 
ресурси, необхідні для визначення контекстуального значення 
перекладем і їх трансформації; в) текстова − здатність 
мобілізувати ресурси, необхідні для текстово-дискурсивної 
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діяльності, наприклад, відтворити текст перекладу, узгоджуючи 
з відповідним типом, жанром або стилем.

Як було зазначено раніше, вивчення лексико-граматичних 
явищ на підготовчому етапі ґрунтується на розумових процесах, 
які лежать в основі розуміння і використання цих явищ у 
мовленні. Зокрема одним із підходів щодо навчання граматики 
споріднених мов є комунікативно-когнітивний (О. Горошкіна, 
М. Колкова, А. Нікітіна, М. Пентилюк, А. Шепілова), який, з 
одного боку забезпечує свідоме зіставлення граматичних явищ, 
а з іншого, − виступає теоретичним підґрунтям комунікативної 
технології навчання мови. Відтак, завдання перекладацького 
циклу здебільшого скеровані на:

 – розвиток навичок контекстуальної здогадки;
 – розвиток умінь компресії тексту;
 – трансформацію граматичної структури висловлювання;
 – перефразування змісту тексту-перекладу з урахуванням 

соціокультурного компонента;
 – узуальне засвоєння лексико-граматичних форм.
Ураховуючи означений підхід та принципи зіставної 

лексикології і граматики споріднених мов, був розроблений 
комплекс відповідних вправ і завдань, який, у свою чергу, 
охопив два блоки. Блоки завдань ми виокремлювали на підставі 
такого показника, як характер використовуваних знань під 
час формування продуктивних і рецептивних перекладацьких 
навичок (декларативних і процесуальних), наприклад, блок 1 
(мовні, умовно-мовленнєві, імітативні, підстановчі вправи), 
блок 2 (мовно-мовленнєві, тренувальні, ситуативні, продуктивні 
вправи). Так, на цьому етапі студенти вчаться виконувати 
контрастивний аналіз безеквівалентної і фонової лексики, 
національно маркованих слів, фразеологічного і паремійного 
фонду, власних назв, міжмовних омонімів, а також метафори, 
образна специфіка якої зокрема, незважаючи на близькість 
мов, передається різними мовними засобами.

Другий етап − етап інтеріоризації, на якому відбувається 
формування алгоритму мовленнєвої перекладацької дії. 
Як відомо, ідея інтеріоризації, покладена в основу теорії 
управління засвоєнням (П. Гальперін), дозволяє включити 
в орієнтувальну основу дії, що формується, модель об’єкта 
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і модель дії. Модель об’єкта може бути схематизованою, а 
модель дії може виступати у вигляді алгоритмічного припису. 
На нашу думку, модель перекладацької дії охоплює поряд 
і формально-лінгвістичними компонентами контекстуально-
змістові опори, а також мовленнєві зразки й методичні ключі 
до перекладу.

На означеному етапі питому частку застосовуваних вправ 
складають так звані мовні (трансформаційні, підстановчі, 
імітативні), скеровані на формування мінімальних базових 
перекладацьких умінь і навичок, як-от: «девербалізація» − 
вивільнення мислення від слова, «трансформація» − різні 
перетворення тексту при збереженні його змісту. Саме на етапі 
інтеріоризації провідну роль відіграє перекладацький аналіз 
тексту, здійснюваний за такою послідовністю дій:

 – опис вихідного тексту (лінгвістична характеристика 
тексту-оригіналу, інформація про автора, соціально-культурна 
і фактологічна інформація, характеристика гіпотетичного 
реципієнта тощо);

 – термінологічне навантаження тексту;
 – тип тексту з огляду на його жанрово-стилістичну 

специфіку;
 – прагматика тексту (інформувати, переконати, пояснити, 

заінтригувати), а також аналіз лексичних, синтаксичних, 
морфологічних, фонологічних засобів досягнення прагматичної 
мети; 

 – варіанти з використання тексту мовою перекладу: 
форма друку і можливі зміни щодо оформлення;

 – писемний текст як соціально-значуща подія (наукова 
стаття, доповідь, рецензія, відгук, реферат), позиція автора 
стосовно адресата;

 – порівняння формальних характеристик тексту-
оригіналу і тексту-перекладу (єдність формальної і змістової 
структури тексту; синтаксичні особливості, лексико-
морфологічні і фонологічні засоби).

Оскільки у процесі перекладацького аналізу тексту, на 
думку В. Виноградова [1, с. 55−57], слід сконцентруватися на 
видах екстралінгвальної інформації (емоційно-експресивної, 
соціолокальної, хронологічної і фонологічної), то найбільш 
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доцільним методичним ключем до перекладу вважаємо 
так званий перекладацький коментар. Наприклад, історико-
культурологічний коментар до окремих фрагментів тексту, 
що сприяє тлумаченню культурно-історичних реалій 
або фактів, які не підлягають поясненню через значний 
часовий проміжок належності іншій культурно-історичній 
епосі. Соціолінгвокультурологічний коментар застосовуємо 
при тлумаченні алюзій, натяків, авторських посилань або 
ремінісценцій, що, у свою чергу, розширює у студента-білінгва 
фонові знання про стилістичну конотацію або соціосферу 
функціонування певних мовних одиниць.

Окрім того, подаючи той чи інший перекладацький 
коментар до окремих фрагментів тексту-оригіналу чи 
тексту-перекладу, слід керуватися двома підходами: 
енциклопедичним і творчо-дослідницьким. Перший спрямовує 
студентів на використання довідникових джерел, словників, 
додаткової інформації з мережі Інтернет тощо. Творчо-
дослідницький підхід передбачає таке подання інформації, 
коли розтлумачуються як специфічні, наприклад, соціально-
політичні, культурно-побутові, лінгвокраїнознавчі конотації, 
так і встановлюються зв’язки між цими позамовними 
фактами і власне лінгвістичними явищами. Такий коментар, 
на нашу думку, сприяє розвиткові вмінь приймати адекватні 
перекладацькі рішення щодо розкриття змісту національно 
забарвлених мовних одиниць, завдяки чому стає можливим 
виявити ту роль, яку та чи інша лексема відіграє в тексті-
оригіналу і тексті-перекладу, імпліцитно або експліковано 
відтворюючи авторський задум.

Післяперекладний стан − етап самостійного оперування 
матеріалом, де головну роль відіграє використання 
мовленнєвих вправ, пов’язаних із мовленнєвою ситуацією або 
прийманням самостійних перекладацьких рішень відповідно 
до норми й узусу мови перекладу. Обґрунтування професійно 
орієнтованого близькоспорідненого перекладу як посередника 
в міжкультурній комунікації студентів-філологів полягає в 
застосуванні ними ритуально-етикетних, узуальних правил, 
тобто правил вибору слів і конструкцій, використовуваних 
носіями мови в певних комунікативних ситуаціях. Такі правила, 
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як відомо, включають у себе перекладацькі нюанси, які часом 
не підлягають однозначному тлумаченню, а підпорядковуються 
закономірностям вибору і застосування того чи іншого мовного 
засобу або одиниці дотично типової ситуації мови оригіналу і 
мови  перекладу.

На цьому етапі ми умовно виокремимо дві стадії: 
а) репродуктивну; б) вно-комунікативних вправ дозволяє 
застосовувати знання, набуті раніше, в умовах, наближених до 
реальних. Основне завдання етапу полягає: а) у формуванні 
стереотипних компонентів мовленнєвої дії; б) у логічному 
розгортанні думки в межах надфразових єдностей і шляхом 
застосування перекладацького тренінгу. Під час виконання 
умовно-комунікативних вправ студенти тренуються у вміннях 
висловитися згідно з ситуацією, у якій свідома, змістовна 
частина задається  ззовні. Відповідно, вправи на формування 
мовленнєвих навичок, сприятливих для здійснення переносу, 
повинні: 1) бути ситуативними й компактними в часі; 
2) забезпечувати єдність змісту і форми при переважній 
спрямованості уваги на зміст і мету висловлювання; 
3) імітувати елементи процесу міжкультурної комунікації, 
забезпечуючи відносну безпомилковість щодо їх виконання.

Продуктивна стадія пов’язана з розвитком мовленнєвих 
умінь і навичок щодо самоконтролю власної перекладацької 
діяльності. Прикметними особливостями цього етапу є: 
а) непідготовлене, мотивоване вираження студентами власних 
думок; б) новизна навчальної ситуації щодо самооцінювання 
і взаєморецензування перекладацьких текстів; в) ускладнення 
мовномисленнєвих завдань. Саме на цій стадії формується і 
вдосконалюється міцний, рухливий нейродинамічний стереотип 
як психофізіологічна основа перекладацької навички.

Резюмуючи викладене зазначимо, що ефективність 
навчання професійно орієнтованого близькоспорідненого 
перекладу майбутніх філологів видається можливою 
при збереженні таких педагогічних умов: а) наявності у 
студентів специфічних соціокультурних знань; б) урахування 
особливостей граматичної форми, лексичного значення і 
використання мовних категорій згідно з нормами й узуальними 



28

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

формами функціонування в українській і російських мовах; 
в) створення поетапної орієнтувальної основи для виконання 
перекладацьких дій на засадах когнітивно-комунікативного 
підходу. Поступове проходження виокремлених етапів (етап 
концептуалізації, етап інтеріоризації, етап самостійного 
оперування матеріалом) у структурі лінгводидактичної 
моделі формування перекладацьких умінь і навичок у 
студентів-білінгвів забезпечить, на нашу думку, навчання 
близькоспорідненого перекладу як виду міжмовної і крос-
культурної взаємодії. Перспективу подальших розвідок у 
визначеному напрямі вбачаємо в експериментальній перевірці 
розробленої методики навчання у вишах філологічного 
профілю. 
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Тетяна Герасимчук
(м. Харків, Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто актуальні проблеми навчання іноземної 
мови студентів нефілологічних спеціальностей вищої школи для 
розвитку й удосконалення їхньої професійної компетентності 
за допомогою інтернет-технологій. Зазначено, що викладання 
іноземної мови має здійснюватися за допомогою сучасних Інтернет-
технологій, які підвищують мотивацію і пізнавальну активність 
студентів, усувають психологічний бар’єр у процесі використання 
іноземної мови як засобу спілкування. Зазначено, що впорядкована 
система смарт-технологій сприяє досконалому володінню іноземної 
мови в сучасних умовах навчання.

Ключові слова: Інтернет-технології, смарт-технології, 
мобільне навчання, скайп, відеоконференція, онлайн-навчання, онлайн-
дискусія, рольова гра, мультимедійний курс, електронне контрольно-
навчальне тестування, електронна методика, інтерактивність.

В статье рассмотрены актуальные проблемы обучения 
иностранному языку студентов нефилологических специальностей 
высшей школы для развития и совершенствования их 
профессиональной компетентности с помощью Интернет-
технологий. Отмечено, что преподавание иностранного языка 
должно осуществляться с помощью современных Интернет-
технологий, которые повышают мотивацию и познавательную 
активность студентов, устраняют психологический барьер 
в процессе использования иностранного языка как средства 
общения. Указано, что упорядоченная система смарт-технологий 
способствует совершенному владению иностранного языка в 
современных условиях обучения.

Ключевые слова: Интернет-технологии, смарт-технологии, 
мобильное обучение, скайп, видеоконференция, онлайн-обучение, 
онлайн-дискуссия, ролевая игра, мультимедийный курс, электронное 
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контрольно-учебное тестирование, электронная методика, 
интерактивность.

The article describes the current problems of foreign language 
teaching of students of nonphilological specialties of high school in 
order to develop and improve their professional competence by means of 
internet technology. It is noted that the teaching of a foreign language has 
to be carried out by means of modern Internet technologies that enhance 
motivation and cognitive activity of students, eliminate the psychological 
barrier using a foreign language as a means of communication. It is 
indicated that the regulated system of smart technologies helps in foreign 
language mastery in the present context of education.

Key words: Internet technologies, smart technologies, mobile 
learning, Skype, videoconference, online learning, online discussion, role-
playing game, multimedia course, electronic control and educational 
testing, electronic technique, interactivity, online.

У рамках економічної і політичної глобалізації України 
та міжнародного співробітництва значно змінилися вимоги, 
пропоновані роботодавцями до випускників українських вишів, 
зокрема немовних спеціальностей. Сучасний фахівець із 
вищою освітою, окрім високого професійного рівня, повинен 
володіти високим рівнем іноземної мовної компетенції 
для успішної професійної діяльності, що включає в себе 
професійне зростання, обмін досвідом з іноземними колегами, 
наукові дослідження тощо.

Проблему навчання іноземної мови з метою формування 
професійної компетентності студентів за допомогою Інтернет-
технологій розглядали В. Биков, Л. Белецька, Б. Гершунський, 
В. Глушков, В. Горбенко, О. Дмитрук, В. Дорошенко, 
М. Жалдак, М. Згуровський, І. Зязюн, М. Ісакова, Н. Коптюг, 
О. Косовська, М. Левчук, В. Луговий, Б. Малиновський, 
Є. Машбиць, Н. Морзе, С. Ніколаєнко, В. Олійник, І. Роберт, 
В. Солдаткін, О. Співаковський, М. Томчук, М. Шкіль та ін. 

Упровадження інтерактивних технологій навчання 
розглядали В. Котов, X. Лійметс, О. Пєхота, О. Пометун, 
О. Савченко, Л. Тарасенко та ін. Розробленню та впровадженню 
педагогічних технологій присвячені дослідження сучасних 
педагогів В. Безпалька, М. Кларіна, Н. Кузьміної, Б. Ліхачова, 
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В. Монахова, Г. Селевка та ін.; проблему використання 
інноваційних методів навчання розглядали О. Арламов, 
М. Бурчик, І. Дичківська, В. Загв’язинський, О. Зінченко, 
А. Нісімчук, Л. Новікова, О. Пєхота та ін. У працях цих авторів 
значна увага приділяється теоретичному аспекту розроблення 
інноваційних технологій у вищій школі та визначення 
їх ефективності в умовах інформатизації суспільства. 
Комунікативна культура, процеси розвитку та самоактуалізації 
особистості кожного учасника освітнього процесу – основні 
тенденції змін, що відбуваються нині в системі освіти. 
У ВНЗ України для впровадження умов Болонського процесу 
найбільш відповідною є компетентнісна парадигма освіти 
[1]. Тож підсумком діяльності освітньої установи стають 
компетентності, що відбивають результати навчання, систему 
цінностей, спонукальні сили до того чи іншого виду діяльності, 
спілкування, поведінки; морально-етичні норми, соціально-
культурні набуття та взаємодія з навколишньою дійсністю [3]. 

Кожен немовний ВНЗ має свою професійну спрямованість 
і пов’язаний із конкретною галуззю господарської діяльності, 
тому потрібно зробити відбір змісту і методів навчання 
іншомовного спілкування у виші технічного профілю, 
включивши в ситуативний діапазон тематичних галузей 
відповідний мовний та мовленнєвий матеріал, що відображає 
специфіку, наприклад, автомобільно-дорожньої галузі та 
майбутньої професійної діяльності студента. 

Сучасні державні освітні стандарти відповідають 
потребам інженерно-технічної практики і співвідносять зміст 
навчання іноземної мови в технічному виші з вимогами ринку 
професійної праці, інтересами і потребами громадянського 
суспільства в висококомпетентних і кваліфікованих фахівцях. 
Не випадково компетентнісний підхід визнаний основою 
нової парадигми вищої професійної освіти. Проте в процесі 
викладання і вивчення дисципліни «Іноземна мова» існує 
низка суперечностей: 

 – між високими вимогами роботодавців до рівня 
підготовки студентів технічних ВНЗ з метою іншомовного 
професійного спілкування та недостатньою увагою до 
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дисципліни «Іноземна мова» в професійно спрямованому 
навчанні; 

 – між потребою студентів в ефективному навчанні 
іноземної мови з метою професійного спілкування та 
неготовністю викладачів поєднувати традиційні й інноваційні 
методи в освітньому процесі з іноземної мови. 

Мета статті – проаналізувати проблеми використання 
ефективних інтерактивних методів навчання іншомовного 
професійного спілкування, зокрема аналіз способів інтеграції 
веб-ресурсів та Інтернет-технологій в навчальний процес, 
оцінка їх ефективності.

Рішення полягає у викладання іноземної мови за 
допомогою сучасних Інтернет-технологій, що відкривають 
широкий доступ до освітніх послуг, роблячи процес навчання 
відкритим і відносно недорогим. Розвиток інформаційних 
технологій створив нові перспективи для викладання іноземних 
мов у ВТНЗ. Інтернет-технології – це автоматизоване 
отримання, обробка, зберігання, передача й використання знань 
у вигляді інформації та їх впливу на об’єкт, що реалізується в 
мережі Інтернет і включає машинний та людський (соціальний) 
елементи. Використання інтернет-технологій підвищує 
мотивацію і пізнавальну активність студентів, інтерес до 
предмета, допомагає інтенсифікувати й індивідуалізувати 
навчання, усуває психологічний бар’єр у процесі застосування 
іноземної мови як засобу спілкування. 

У практику навчання іноземних мов поступово входять 
смарт-технології. Завдяки їх доступності, мобільності, простоті 
використання і дешевизні вони стають звичними і природними 
засобами навчання та не лише змінюють місце і якість його, 
а й впливають на цей процес з дидактичного і методичного 
погляду. Смарт-технології надають широкі можливості для 
саморозвитку та розкриття творчого потенціалу особистості 
студента. Ці технології стали невід’ємною частиною сучасної 
методики навчання, хоча означений процес відбувається 
зі значним відставанням від країн Європи та США [9]. 
Смарт-технології – це технології, засновані на інформації та 
знаннях, що трансформуються в процедури, які базуються на 
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взаємодії та обміні досвідом. Навчальні програми з супутнім 
програмним забезпеченням від освітньої корпорації SMART, 
а саме програмний комплекс Smart Notebook, SmartSync, 
SmartResponce, дають змогу проводити мультимедійні заняття 
в аудиторії, використовуючи готові навчальні матеріали, 
а також створювати мультимедійний контент самостійно 
[8, с. 9]. Вони дають змогу працювати над навчальним 
матеріалом у будь-який час та в будь-якому місці, синхронно 
або асинхронно з викладачами та іншими студентами. 
Гнучкість, індивідуалізація, інтерактивність, мультимедійність 
процесу навчання за допомогою смарт-технологій дозволяють 
поєднувати індивідуальні та групові заняття [5]. 

Технічний прогрес не стоїть на місці, стрімко 
розвивається мобільна технологія, що проникає в усі сфери 
нашого життя. З розвитком і винаходом нових мобільних 
технічних пристроїв її роль у придбанні знань буде тільки 
зростати. Мобільне навчання (M-learning) – (м-навчання) mobile 
learning (m-learning) – належить до використання мобільних і 
портативних ІТ-пристроїв, таких, як кишенькові комп’ютери 
PDA (Personal Digital Assistants), мобільні телефони, ноутбуки 
і планшетні ПК у викладанні та навчанні [6]. Таке навчання 
набуває особливого значення, коли люди відчувають нестачу 
вільного часу, викликано напруженою роботою. Тоді з’являється 
прагнення використовувати портативні пристрої для отримання 
нових знань, а не проходити традиційні аудиторні курси. 
Мобільні пристрої не замінюють існуючі методи навчання, 
а створюють нове середовище й нові можливості для нього; 
вони стали важливим освітнім інструментом і можуть успішно 
використовуватися у навчанні іноземної мови. Потенціал 
Інтернету в галузі викладання іноземних мов величезний, його 
можливості і ресурси інтенсивно вивчаються й освоюються. 

Нині перед вищою школою стоїть завдання не тільки 
модернізувати зміст навчальних курсів, але й увести нові 
технології формування комунікативної мовної компетенції 
майбутніх фахівців. Нові технології вимагають від викладача 
володіння діапазоном умінь, які вважаються звичною нормою 
в сучасному бізнесі, але набувають нового змісту і значення 
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в навчанні. Це технічні навички, зокрема рівень комп’ютерної 
грамотності, що дає впевненість в адекватному використанні 
доступних технологій. Зростає значення організаційних 
навичок викладача, оскільки необхідні нові педагогічні й 
організаційні моделі, поширення та вдосконалення успішних 
практик. 

Сучасній людині знання іноземних мов важливе для 
досягнення успіху в житті. Однак, багатьом не завжди вистачає 
часу і можливостей, щоб регулярно вивчати іноземну мову. 
Допомогти вирішити проблему браку часу, небажання виходити 
з дому, може програма SKYPE, що дозволяє оволодіти 
всіма видами мовленнєвої діяльності [7]. Skype (скайп) – 
це спеціальна програма для безкоштовного спілкування на 
відстані. Віртуальний урок відтворює реальну атмосферу 
навчання з викладачем – професіоналом у будинку або в офісі. 

Дискусійний метод навчання іноземної мови 
успішно реалізується за допомогою відеоконференцій. 
Відеоконференція – це інтерактивний інструмент, що включає 
в себе аудіо-, відео-, комп’ютерні технології для здійснення 
зв’язку віддалених територіально співрозмовників «обличчям 
до обличчя» в реальному часі. Відеоконференція дозволяє 
подолати бар’єр відстані, який розділяє учасників спілкування. 
У ході відеоконференції співрозмовники мають змогу бачити 
вираз обличчя і  розуміти мову жестів. Цей вид онлайн-навчання 
дозволяє формувати свідоме ставлення до розгляду висунутих 
проблем, активність в їх обговоренні, спрямованість на їх вияв 
і вирішення, мовну культуру. Мова, таким чином, є одночасно 
і метою, і засобом навчання. Онлайн-дискусія допомагає 
студентам не тільки оволодівати всіма чотирма видами 
мовленнєвої діяльності, а й викликає інтерес до самостійного 
вирішення проблеми, який є стимулом, рушійною силою 
процесу пізнання. Дискусія під час відеоконференції дозволяє 
активізувати пізнавальну діяльність студентів, їх самостійність, 
формує культуру творчого оперативного мислення, створює 
умови для використання особистого життєвого досвіду й 
отриманих раніше знань для засвоєння нових. Це стимулює 
мовну активність студента і мовну практику іноземною мовою. 



35

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

Оскільки обговорення й вирішення проблем відбувається 
в процесі керованого групового спілкування, в учасників 
виробляється вміння діяти в інтересах групи, поважати 
думку співрозмовника, що формує навчальний колектив. 
Відеоконференція дозволяє оволодіти не тільки іноземною 
мовою, а й розібратися в різних проблемах фахівця, здатного 
мислити й орієнтуватися у швидкоплинних інформаційних 
потоках. 

Не менш цікавою методикою активізації пізнавальної 
діяльності студентів з використанням відеоконференцій є 
методика рольової гри, яка, за певної її організації, дозволяє 
вирішувати проблемні ситуації різного рівня складності. 
Проблемність рольової гри реалізується через моделювання 
ситуацій, у яких та чи інша проблема може отримати певне 
вирішення. Студенти входять у роль фахівців, яких вчать 
долати проблемні ситуації, наочно демонструючи свою 
комунікативну компетенцію в актах спілкування, де іноземна 
мова є засобом висловлення думки. Відстоюючи свою позицію, 
студент застосовує мову, вміння та навички в конкретних 
ситуаціях, виконує соціально значущі ролі. Таке моделювання 
ситуацій ділового міжкультурного спілкування дозволяє 
студентам представити свою майбутню професійну діяльність 
[2].

Інформаційно-те нологічна підтримка в навчальному 
процесі розширює можливості створення електронних 
навчальних курсів, зокрема комплексним й ефективним є 
мультимедійний курс. Їх різноманіття визначається рівнем 
володіння іноземною мовою, тимчасовими параметрами, 
цільовим призначенням методичної концепції навчання мови у 
ВТНЗ.

Електронне контрольно-навчальне тестування 
створює широкі можливості для самостійного тренінгу, 
дозволяє виправити помилки, корегувати їх і продовжувати 
нарощувати потенціал власної бази знань в індивідуальному 
режимі. Електронне тестування є найважливішою функцією 
моніторингу навчання, якості контролю засвоєного мовного 
матеріалу. 
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Інтеграція електронних засобів у процес навчання 
іноземним мовам створює передумови для створення 
інноваційної методики навчання – «електронної методики», що 
дозволяє більш ефективно й раціонально вирішувати комплекс 
методичних завдань на сучасному етапі розвитку освіти: 

 – формувати й удосконалювати комунікативні 
компетенції в індивідуальному режимі з концентрацією творчих 
можливостей, розширюючи коло партнерів у діалогічному, 
дискусійному режимі; 

 – поповнювати словниковий запас (як активний, 
так і пасивний) лексики сучасної іноземної мови завдяки 
розширенню комунікації з носіями мови; 

 – знайомити студентів із соціокультурними реаліями 
мови, що вивчається, та науковими досягненнями на світовому 
рівні; 

 – формувати у студентів стійку мотивацію до іншомовної 
діяльності в будь-якій сфері комунікації, включаючи 
професійно орієнтовану; 

 – забезпечити більш глибоке розуміння процесу 
навчання і розширення інтелектуальних можливостей студентів 
з обраного фаху; 

 – підвищити потенціал самостійного навчання, роблячи 
його бажаним об’єктом індивідуальної педагогічної підтримки 
й контролю. 

Інноваційний напрямок у методиці навчання іноземним 
мовам розширює й удосконалює традиційні методи навчання, 
виводить цей процес на більш високий якісний рівень 
педагогічної майстерності, створюючи так зване «змішане 
навчання». Інтерактивність у процесі вивчення іноземної мови 
розуміється як мовленнєва взаємодія двох або більше людей 
у процесі спілкування. Під час застосування комунікативного 
підходу метою навчання стає насамперед оволодіння 
іноземною мовою як засобом спілкування. Достатній рівень 
сформованості комунікативної компетенції є успіхом взаємодії 
учасників спілкування. Необхідно також відзначити, що факт 
мовної взаємодії не завжди означає, що спілкування відбулося. 
У таких випадках учасники взаємодії вимовляють фрази, 
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репліки, але обміну інформацією, розуміння і взаємовпливу в 
процесі взаємодії не відбувається [4, с. 44]. 

Саме цей факт і пояснює необхідність застосування 
методів інтерактивного навчання на заняттях іноземної мови, 
що має низку переваг перед традиційною формою проведення 
занять. Ці методи вирішують кілька конкретних завдань в 
умовах обмеженого часу; дають змогу кожному студенту брати 
активну участь у проведенні заняття; є засобом встановлення 
взаєморозуміння між викладачем і студентом та між самими 
студентами; дозволяють демонструвати й активізувати 
знання, проявляти різні якості особистості, зокрема, такі, 
як цілеспрямованість, пізнавальний інтерес, ініціативність, 
самостійність, фантазія, уява тощо. Окрім того, за такої 
організації навчального процесу у студентів формується 
бажання й готовність вступати в процес спілкування; 
упевненість у своїх силах; уміння розуміти співрозмовників 
і, за потреби, знаходити компроміси, реалізовувати цілі 
комунікативного акту [4].

Таким чином, студент може вивчати мову в затишній 
домашній обстановці в зручний для нього час. Для вивчення 
іноземної мови online необхідно:

 – наявність комп’ютера або ноутбука з підключенням до 
мережі Інтернет; 

 – програма SKYPE з гарнітурою (вебкамера, навушники, 
мікрофон); 

 – трохи вільного часу й бажання. 
Навчання онлайн практично нічим не відрізняється від 

традиційного навчання з репетитором. Можна бачити, чути й 
говорити в реальному часі, займатися як індивідуально, так і в 
групі. Навчання іноземної мови онлайн по SKYPE проводиться 
за комунікативною методикою, тобто заняття проходять у 
вигляді спілкування. 

Отже, у процесі навчання іноземної мови онлайн основна 
увага, як правило, приділяється розвитку розмовних навичок 
та навичок сприйняття мови на слух, читання й письма; 
відбувається постійне поповнення словникового запасу. 
Навчальні матеріали можуть надсилатися перед заняттям в 
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електронному вигляді (за бажанням їх можна роздрукувати). 
Як дошка для навчання онлайн використовується чат онлайн 
програми. Онлайн навчання – це насамперед індивідуальний 
підхід та індивідуальна програма навчання. Беручи до уваги 
індивідуальні особливості студента, викладач може розробити 
індивідуальну програму і цілі навчання. Студент висловлює 
побажання, чим би йому хотілося займатися більше – 
розмовною практикою, вимовою або відпрацюванням навичок 
письма. Таким чином, онлайн заняття орієнтовано на студента. 

Навчання іноземних мов із використанням онлайн-
технологій відкриває необмежені перспективи у вдосконаленні 
навчального процесу у вищій школі і дозволяє підвищити 
рівень підготовки сучасних фахівців згідно з потребами 
сучасного суспільства і ринку праці.  
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ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У КУРСІ 

«ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ»

Описано дидактичні можливості навчальних наукових текстів 
для вивчення термінологічної лексики та формування фахово 
орієнтованих мовно-комунікативних умінь і навичок студентів; 
подано критерії добору навчального наукового тексту; наведено 
зразки текстів-описів, текстів-пояснень та завдань до них; варіанти 
текстів-алгоритмів та текстів-тестів розроблені на основі наукових 
текстів спеціальностей «Технологія деревооброблення» та «Лісове 
господарство»; узагальнено висновки щодо доцільності формування 
мовно-термінологічних умінь студентів на основі навчальних 
наукових текстів. 

Ключові слова: фахова термінологія, термінологічна лексика, 
мовно-комунікативні вміння і навички, навчальний науковий текст, 
текст-опис, текст-пояснення, текст-алгоритм,  текст-тест.
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Описаны дидактические возможности учебных научных текстов 
для изучения терминологической лексики и формирования языковых 
коммуникативных умений и навыков студентов; предложены 
критерии отбора учебного научного текста; приведены образцы 
текстов-описаний, текстов-объяснений и заданий к ним; варианты 
текстов-алгоритмов и текстов-тестов разработаны на основе 
научных текстов специальностей «Технология деревообработки» 
и «Лесное хозяйство»; обобщены выводы о целесообразности 
формирования языковых терминологических умений студентов на 
основе учебных научных текстов.

Ключевые слова: профессиональная терминология, 
терминологическая лексика, учебный научный текст, текст-
описание, текст-объяснение, текст-алгоритм, текст-тест.

The didactic opportunities of scientifi c texts for learning the 
professional terminology and forming the profession-oriented language 
and communication skills of students are described; the criteria of 
learning and scientifi c text selection are represented; the samples of 
description texts, explanation texts and tasks to them are submitted; 
the variants of text-algorithm and text-test are designed on the base of 
scientifi c texts for specialty «Wood Processing Technology» and «Forest 
Management»; the conclusions about the advisability of forming the 
profession-oriented language and terminology skills of students based on 
the scientifi c texts are summarized.

Key words: professional terminology, the terminology, language and 
communication skills, scientifi c text for learning, text-description, text-
explanation, text-algorithm, text-test.

Вивчення тексту за фахом студентів уже давно ввійшло 
в практику викладачів української мови вищої школи. Проте 
якщо раніше це передбачало переважно оволодіння мовними 
засобами, то для сучасного етапу професійної підготовки 
студентів це означає ще й здатність створювати тексти в 
процесі навчання з метою формування мовно-комунікативної, 
зокрема термінологічної компетентності студентів. Тож виникає 
потреба переходу на сучасні форми організації навчального 
процесу саме на засадах текстоцентричного принципу.

Текст є основою і ланцюгом освітньої діяльності в будь-
якій навчальній дисципліні. Тому актуальними проблемами 
в навчанні студентів нефілологічного профілю, зокрема й 
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лісотехнічного, є: засоби породження тексту, кодування і 
декодування його інформації; їх типологія; способи створення 
студентами власних текстів; форми презентації отриманих 
вторинних текстів; оформлення тексту за допомогою 
необхідних термінів для інтерпретації усвідомленої наукової 
інформації. 

Навчальний текст повинен бути «зорієнтований на 
розв’язання конкретного методичного завдання в різних 
ситуаціях навчального процесу, і спрямований на визначення 
та пояснення нових понять, термінів, властивостей, моделей, 
явищ і співвідношень між ними» [5, с. 97].

Т. Симоненко зазначає, що «створення типології 
навчальних текстів, які обслуговують сферу дидактики, 
лінгводидактики, лінгвометодики, має як теоретичне, так і 
прикладне значення, зважаючи на оптимальну та ефективну 
реалізацію завдань проблеми формування професійної мовно-
комунікативної компетенції студентів» [5, с. 115]. Загалом 
же, упорядкування типології навчальних текстів дає змогу 
систематизувати основні методи та прийоми у роботі над 
формуванням фахово орієнтованих мовно-комунікативних 
умінь студентів створювати, трансформувати, виголошувати 
різні типи навчальних текстів під час занять з курсу «Фахова 
термінологія». 

І. Кочан та Н. Захлюпана вправи у роботі над текстом 
визначають як такі, «що передбачають поділ тексту на 
частини, з’ясування типів (контактних і дистантних), видів 
(міжфразових і внутрішньофразових) і способів зв’язку між 
частинами тексту та складними синтаксичними конструкціями» 
[4, с. 84].

Мета статті – обґрунтувати доцільність використання 
різних за типологією навчальних наукових текстів для вивчення 
термінологічної лексики та формування фахово орієнтованих 
мовно-комунікативних умінь і навичок студентів лісотехнічного 
напряму підготовки.

Найбільш доцільними є такі критерії добору навчального 
матеріалу (наукового тексту): «урахування потреб фаху й 
специфіки мовного середовища, у якому перебувають студенти; 
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професійної цінності текстів і частотність їх насичення 
термінами за фахом; добір найбільш уживаних у мові професії 
термінів, що важко засвоюються» [2, с. 267]. 

За способом викладу (залежно від змісту) дослідники 
поділяють навчальні тексти на тексти-описи та тексти-
пояснення [1; 5]. 

Тексти-описи (описи та розповіді) мають переважно 
дедуктивний характер викладу. Серед текстів-описів виділяють: 
опис мовного явища; опис мовного процесу; опис способу 
словотворення; опис структурних особливостей мовних 
одиниць; класифікаційні описи [5, с. 116−117].

Прикладом тексту-опису може слугувати навчальний 
матеріал щодо способів творення української мови; дидактична 
мета такого завдання полягає в тому, щоб студенти підібрали 
фахові терміни, утворені за певними словотвірними моделями, 
на основі запропонованого теоретичного матеріалу.

Приклад навчального тексту-опису 
для опрацювання студентами

У сучасній українській мові розрізняються такі 
способи словотворення: морфологічний, морфолого-
синтаксичний, лексико-синтаксичний, лексико-семантичний. 
Морфологічний спосіб включає афіксацію (суфіксальний, 
префіксальний, суфіксально-префіксальний), безафіксний спосіб, 
основоскладання, словоскладання, абревіацію та комбінації 
зазначених способів.

Суфіксальний спосіб – це творення нового слова 
за допомогою словотворчого суфікса (кущик, рубка). 
Префіксальний спосіб – це спосіб творення нових слів за 
допомогою префіксів. Словотворчий префікс приєднується 
до самостійного слова і утворює нові слова тієї ж самої 
частини мови (підгрупа, підрізати). Суфіксально-префіксальний 
спосіб – це спосіб творення похідних слів одночасним 
додаванням до твірної основи суфікса і префікса (підберезник, 
безлистий). Безафіксний спосіб – спосіб творення нових 
слів шляхом «укорочення» твірної основи (зав’язь, поросль). 
Основоскладання – спосіб утворення нових слів за допомогою 
інтерфіксів з двох або більше основ повнозначних слів 
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(лісостан, лісосіка). При словоскладанні відбувається процес 
об’єднання слів в одне поняття (орлан-білохвіст, сичик-
горобець). Абревіація – спосіб творення слів від усічених основ 
(ЛГФ, ДНК).

Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення – це 
спосіб творення нових слів шляхом переходу слів одного 
граматичного класу в інший. При такому словотворенні 
відбувається перехід слова з однієї частини мови в іншу 
(лісничий)1.

Доцільність виконання завдань такого типу вбачаємо 
в тому, що, на наш погляд, рівень засвоєння фахової 
термінологічної лексики залежить також і від розуміння 
структури терміна та способу його творення.

У процесі вивчення термінів як тексти-описи доцільно 
використо вувати наукові тексти зі спеціальності, працюючи з 
якими студенти повторюють фаховий матеріал і опрацьовують 
його у лінгвістичному аспекті. Такі тексти можуть бути 
використані повторно з різною дидактичною метою. 

Приклад навчального тексту-опису 
для опрацювання студентами

Плющений зуб має значну перевагу. Він розширений у два 
боки й від вершини має задній кут назад і кут піднутрення 
вниз його. Завдяки цьому забезпечується вільне різання вершини 
зуба. Зуби нових пилок у разі використання плющильних 
верстатів рекомендують розплющувати за два проходи, а зуби 
пилок, які знаходяться в постійній експлуатації, – за один 
прохід. Якщо використовується ручна плющила, то плющення 
рекомендують виконувати за два проходи. 

Для зменшення спрацювання плющильних валиків і 
запобігання утворення тріщин на зубах, перед плющенням 
рекомендують змастити робочу поверхню плющильного валика 
пастою, яка складається з 40% порошку бабіту, 40% автолу 
і 20% солідолу.

Пропоновані для виконання завдання можуть стосуватися 
різних аспектів опрацювання фахової термінології, наприклад:

1 Текст складено за посібником «Сучасна українська мова» / за ред. 
О.Д. Пономаріва (К., 2001).
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 – до вивчення лексико-семантичних процесів у 
термінології фаху:

1) знайти у тексті однозначні терміни;
2) знайти у тексті терміни, що можуть мати декілька 

значень;
3) з’ясувати, чи є у тексті терміни, що мають 

омонімічні значення;
4) перевірити, чи є у тексті терміни-антоніми;
5) з’ясувати, чи є у тексті терміни-пароніми тощо;
 – до питання походження термінів:

1) знайти у тексті терміни та згрупувати їх за 
походженням;

2) знайти у тексті власне українські за походженням 
терміни;

3) знайти у тексті іншомовні терміни та з’ясувати, з 
якої мови вони запозичені;

 – до вивчення способів творення термінів:
1) у поданому тексті відшукати терміни, утворені 

суфіксальним способом;
2) у поданому тексті відшукати терміни, утворені 

префіксальним способом;
3) у поданому тексті відшукати терміни, утворені 

безафіксним способом тощо.
Подані завдання можна використати до навчальних 

наукових текстів різного фахового спрямування (лісівництва, 
технології деревообробки, хімічної технології, лісозаготівлі 
тощо).

У текстах-поясненнях (роздумах та доказах) наявна 
проблемна ситуація, яка створюється та розв’язується у всьому 
тексті. Предметним змістом таких навчальних текстів є роздум, 
пояснення, коментар, полеміка, переконання, умовивід [5].

Інтенційність як «свідомий намір досягнути певної мети 
за допомогою відповідного тексту» [3, с. 39] значно розширює 
дидактичні можливості наукового тексту. У цьому контексті  
використання текстів-пояснень та текстів-описів у процесі 
навчання сприяє не лише теоретичному осмисленню основ 
термінознавства, опрацюванню спеціальної лексики, а й розвитку 
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фахових мовно-комунікативних умінь (пояснень, коментарів, 
навичок вести полеміку, переконувати, відстоювати власну точку 
зору тощо). З огляду на це, умотивованим вважаємо використання 
з навчальною метою наукових статей українських мовознавців 
на термінологічну тематику. До різних тем навчального курсу 
студентам можна запропонувати опрацювати різні матеріали. 
Наприклад, до теми «Термін як одиниця терміносистеми. Предмет 
та основні категорії термінознавства» пропонуємо такі публікації 
та завдання до них: 

1. Опрацювати статтю І. Кочан «Мовна норма і 
термін». З’ясувати сутність поняття «термінологічна 
норма». Обґрунтувати проблеми, пов’язані з уживанням 
термінів, на прикладі лісівничої термінології.

2. Опрацювати статтю О. Павлової «Терміни, 
професіоналізми і номенклатурні знаки (до проблеми 
класифікації спеціальної лексики)». З’ясувати різницю між 
термінами та професіоналізмами. Пояснити доцільність 
застосування номенклатурних знаків у терміносистемі 
лісівництва.

3. Опрацювати статтю І. Ребезнюка «Конспект 
лекцій «Основи технічної творчості» як застосунок засобів 
українськомовного способу мислення». Опрацювати вимоги до 
формування наукової термінології відповідно до українського 
правопису та чинних стандартів, названих автором.

Використання у процесі навчання текстів-описів та 
текстів-пояснень значною мірою вплине на формування мовно-
комунікативних навичок студентів і сприятиме належному 
усвідомленому засвоєнню термінології фаху. 

За прийомами результативності навчальної взаємодії 
Т. Симоненко поділяє навчальні тексти на тексти-алгоритми та 
тексти-тести [5].

Запропонована послідовність виконання певних 
операцій у тексті-алгоритмі спрямована на одержання того 
результату, на який є настанова. Якщо вихідні дані визначені 
та однозначні, то може бути одержаний той результат, який 
очікується [5]. Серед специфічних ознак мовного алгоритму 
дослідники виділяють дискретний характер матеріалу (чітка, 
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несуперечлива послідовність дій, кроків); однозначність; 
наукову спроможність; масовість; доступність; економність; 
результативність [4]. Заданий алгоритм визначить послідовність 
кроків/дій, допоможе уникнути пропусків під час виконання 
завдання. У курсі «Фахова термінологія» тексти-алгоритми 
можуть бути використані з метою виявлення прогалин у 
знаннях та їх ліквідації, контролю за рівнем засвоєння 
навчального матеріалу. Так, наприклад, для опрацювання 
змісту наукового тексту доцільно використати такий алгоритм:

1) уважно прочитати весь текст;
2) визначити його логічні частини (вступ, основна 

частина, висновки);
3) з’ясувати, чи вступ містить усі обов’язкові 

компоненти (якщо так, наступним виконати пункт 5; якщо 
ні, то – пункт 4);

4) виправити змістові помилки у вступі;
5) в основній частині визначити головну думку чи 

сукупність думок;
6) прослідкувати, чи порушені логічні зв’язки між 

абзацами в основній частині (якщо так, наступним виконати 
пункт 7; якщо ні, то – пункт 8);

7) відновити логіку викладу в основній частині;
8) з’ясувати, чи достатніми за інформаційним 

наповненням та обсягом є висновки, чи містять вони необхідні 
узагальнення (якщо так, наступним виконати пункт 9; якщо 
ні, то – пункт 10);

9) доопрацювати висновки;
10) перевірити правильність оформлення списку 

використаної літератури;
11) виправити виявлені помилки у списку використаної 

літератури;
12) записати опрацьований варіант тексту.
Виконання описаного алгоритму роботи з науковим 

текстом допоможе студентам сформувати «звичку» 
опрацьовувати наукову інформацію у певній логічно 
вмотивованій послідовності, що, у свою чергу, сприятиме 
формуванню навичок опису наукової інформації, складання 
наукового тексту загалом.
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Для виправлення орфографічних та пунктуаційних 
помилок у науковому тексті пропонуємо інший варіант 
алгоритму, зокрема:

1) уважно прочитати весь текст;
2) знайти в тексті та підкреслити слова, які у вас 

викликали сумнів щодо правопису; 
3) згадати правило щодо кожної ймовірної помилки 

(якщо наявна помилка, виправити її та записати слово 
правильно);

4) перевірити таким чином усі слова;
5) ще раз прочитати текст;
6) позначити місця у реченнях, де стоять зайві розділові 

знаки (якщо такі знаки є, то далі виконати пункт 7; якщо ні, 
то – пункт 8);

7) обдумати, чому, на ваш погляд, ці знаки є зайвими, 
пригадати необхідні правила, виправити помилки;

8) з’ясувати, яких розділових знаків не вистарчає (якщо 
такі знаки є, то наступним виконати пункт 9; якщо ні, то – 
пункт 10);

9) пригадати правила, які вмотивовують постановку 
пропущених розділових знаків, виправити помилки;

10) прочитати ще раз текст, щоб пересвідчитися, чи усі 
помилки виправлено;

11) записати відредагований текст правильно.
Для редагування наукового тексту доцільно використати 

ускладнений варіант алгоритму, у якому попередній алгоритм 
стане лише завершальною частиною роботи, наприклад:

1) уважно прочитати весь текст;
2) знайти у тексті слова, які, на вашу думку, ужито 

неправильно (не відповідає лексичне значення, слово є 
діалектизмом, русизмом, калькою з російської мови тощо);

3) обдумати варіант заміни для кожного такого слова, 
виправити помилки;

4) прочитати текст ще раз;
5) подумати, чи спосіб викладу інформації відповідає 

вимогам наукового стилю, знайти та виправити помилки;
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6) подумати, чи всі слова у тексті вжито у правильних 
граматичних формах (якщо так, наступним виконати пункт 
8; якщо ні, то – пункт 7);

7) обґрунтувати ваші міркування правилами та зробити 
необхідні виправлення;

8) знову прочитати текст;
9) знайти у тексті та підкреслити слова, які у вас 

викликали сумнів щодо правопису; 
10) згадати відповідне правило щодо кожної ймовірної 

помилки (якщо наявна помилка, виправити її, записати слово 
правильно);

11) перевірити таким чином усі слова;
12) ще раз прочитати текст;
13) позначити місця у реченнях, де стоять зайві розділові 

знаки (якщо такі знаки є, то наступним виконати пункт 14; 
якщо ні, то – пункт 17);

14) обдумати, чому, на ваш погляд, ці знаки є зайвими, 
пригадати необхідні правила, виправити помилки;

15) з’ясувати, яких розділових знаків не вистарчає;
16) пригадати правила, які вмотивовують постановку 

пропущених розділових знаків, виправити помилки;
17) прочитати ще раз текст, щоб пересвідчитися, чи усі 

помилки виправлено;
18) записати відредагований текст правильно.
Запропоновані алгоритми роботи з науковим текстом 

дозволяють суттєво покращити навчальну роботу як в 
аудиторний час, так і впродовж самостійної підготовки 
студентів.

Тексти-тести використовуються в навчальному процесі 
як засіб виявлення та оцінки якості засвоєння матеріалу. 
Серед вимог до тесту основними є валідність (адекватність), 
визначеність, простота, однозначність, надійність [5]. 

Умовами правильної побудови навчального тексту-
тесту, а отже, і результативності його виконання, є правильне 
формулювання завдань та належний рівень комунікативних 
навичок, а саме: точності мовлення; оперування такими 
мовними засобами, які вичерпно пояснюють алгоритм 
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виконання завдання та водночас є доступними для сприйняття; 
логічності викладу інформації; системності (вимагати результат 
відповідно до матеріалу навчальної програми) [5]. 

Тексти-тести відкритої і закритої форми мають різну 
навчальну мету. Відкриті тести спрямовані на виявлення 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу, уміння формулювати 
визначення, теоретично обґрунтувати певні мовні норми, 
правила, закономірності; за їх допомогою доцільно також 
формувати професійно орієнтовані уміння правильно 
використовувати фахові терміни у процесі усної та писемної 
комунікації. 

Подаємо зразок навчального тесту відкритої форми, 
розробленого на основі наукового тексту зі спеціальності 
«Технологія деревооброблення».

Текст-тест
Мікрогеометрія різальних елементів (форма, 

розміри і шорсткість поверхонь) інструмента в процесі 
роботи змінюється. Внаслідок зносу металу інструмент 
затуплюється. Ступінь зносу та характер затуплення 
інструментів залежать від таких факторів:

 – фізико-механічних властивостей і структури 
матеріалу;

 – геометрії різальних елементів;
 – властивостей матеріалу, що обробляється;
 – умов та режимів різання (вид різання, швидкість 

різання та подачі);
 – умов та режимів роботи інструмента (час роботи, 

швидкість різання та подачі, стан верстата);
 – стану робочих поверхонь інструмента.
Ступінь затуплення інструмента характеризується 

різними параметрами мікрогеометрії різального елемента. 
Розрізняють такі її види: поздовжня й поперечна 
мікрогеометрія. Поздовжня мікрогеометрія визначається на 
профілографах, які знімаються на передній і задній поверхні 
у напрямку, паралельному різальній крайці. Поперечна 
мікрогеометрія характеризується формою робочої частини 
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різального елемента в перерізі, перпендикулярному різальній 
крайці2.

Тестові завдання
1) З поданого тексту виписати однослівні терміни.
___________________________________________________
2) З поданого тексту виписати терміни – складні слова.
___________________________________________________
3) З поданого тексту виписати терміни-словосполучення.
___________________________________________________
4) З поданого тексту виписати терміни, утворені 

суфіксальним способом.
___________________________________________________
5) З поданого тексту виписати терміни, утворені 

безафіксним способом.
___________________________________________________
6) З поданого тексту виписати терміни, утворені 

префіксально-суфіксальним способом.
___________________________________________________
7) З поданого тексту виписати власне українські за 

походженням терміни.
___________________________________________________
8) З поданого тексту виписати терміни грецького 

походження.
___________________________________________________
9) З поданого тексту виписати терміни, латинського 

походження.
___________________________________________________
10) З поданого тексту виписати терміни німецького 

походження.
___________________________________________________
11) З поданого тексту виписати терміни англійського 

походження.
___________________________________________________
До описаних тестових завдань можна добирати наукові 

тексти різного фаху та рівня складності. Основною навчальною 
2 Текст узято з навчального посібника Кірика М.Д. «Підготовлення 

дереворізальних інструментів до роботи та їх експлуатація» (Л., 2002).
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метою використання таких текстів-тестів є формування 
системи теоретичних знань про фахові терміни. 

Мету закритого тексту-тесту вбачаємо у визначенні 
наявності та рівня «певних знань, умінь і навичок, здібностей… 
та інших характеристик особи за допомогою спеціальної шкали 
результатів» [4, с. 271].

Зразок тексту-тесту закритої форми демонструє потенційні 
можливості такого виду контролю знань.

Текст-тест
(1) Сучок – це частина гілки, включена в деревину 

стовбура. (2) Сучки поділяють на два види: відкриті (помітні 
на боковій поверхні круглого сортименту) та зарослі (не 
виходять на бічну поверхню лісоматеріалу, розташовані у 
місцях заростання – здуття, брівки). (3) Перші трапляються 
в круглих лісоматеріалах та в різній продукції із деревини. 
(4) Другі, тобто закриті сучки, трапляються винятково в 
круглих лісоматеріалах. (5) Класифікацію відкритих сучків 
можна скласти за різними ознаками.

(6) Зокрема, за формою поперечного зрізу сучки поділяють 
на круглі (не більше двох), овальні (містяться між двома та 
чотирма), і довгасті (більше чотирьох);

(7) За місцем розміщення у продукції з деревини розрізняють 
пластові (розташовані на пласті), крайкові (розташовані на 
крайці), торцеві (розташовані на торці), реброві (розташовані 
на ребрі) та зшивні (з’єднують два ребра) сучки.

(8) За ступенем зростання з деревиною зрослі (периметр 
зростання понад 3/4), частково зрослі (периметр зростання 
від ¾ до 1/4), незрослі (периметр зростання менше 1/4) та 
випадні (не мають зростання по периметру). 

(9) За станом деревини сучки бувають – здорові світлі 
та темні (без ознак загнивання), загнилі (загнивання за 
площею не більше 1/3), гнилі (загнивання за площею понад 1/3) 
та порохняві (деревина має вигляд тютюну).

(10) За виходом на поверхню продукції із деревини сучки 
є однобічні (вихід на один бік), і наскрізні (з виходом на два 
боки)3.

3 За основу взято текст із навчального посібника «Деревинознавство» / 
кол. авт. : Вінтонів І., Сопушинський І., Тайпінгер А. (Л., 2007).
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Тестові завдання
1) У якому реченні вжито вставні слова?

а) у кожному;
б) 6;
в) 4, 6;
г) 7, 8, 9, 10;
д) у жодному.

2) У якому реченні вжито уточнювальні члени?
а) 4, 6;
б) 7, 8, 9, 10;
в) 5, 6, 7;
г) 4;
д) у жодному.

3) У якому реченні вжито відокремлені члени?
а) 1;
б) у кожному;
в) 7, 8, 9;
г) 4, 6; 
д) у жодному.

4) У якому реченні використано вставлені конструкції?
а) 2, 4;
б) 4, 6;
в) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 
г) у кожному;
д) у жодному.

5) У якому реченні використано однорідні члени?
а) 2, 3;
б) у кожному;
в) 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10;
г) 6, 7, 8, 9, 10;
д) у жодному.

6) У якому реченні помилково пропущено тире?
а) 6, 7, 8;
б) 8; 
в) 9, 10; 
г) 3, 4, 8;
д) у жодному.
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7) У якому реченні помилково поставлено тире?
а) 1;
б) 9;
в) 2;
г) 1 та 2;
д) у жодному.

8) У якому реченні помилково поставлено кому?
а) 10;
б) 6 та 10;
в) 6;
г) 1, 2; 
д) у жодному.

9) У якому реченні помилково пропущено кому?
а) 7 та 8;
б) 7, 8 та 9;
в) 9; 
г) 2;
д) у жодному.

10) Чи правильно поставлено двокрапку у другому реченні?
а) так;
б) ні.

11) У якому з речень, на ваш погляд, треба поставити 
двокрапку?

а) 8;
б) 6, 7, 8;
в) 6, 7; 
г) 7;
д) у жодному.

12) Чи потрібно поставити розділові знаки у 5-му реченні?
а) так;
б) ні.
Основною навчальною метою використання такого типу 

тексту-тесту є поглиблення рівня засвоєння пунктуаційних 
норм, необхідних для написання наукового тексту (як елементу 
формування професійно орієнтованих умінь для фахової 
писемної комунікації). 

Аналізуючи окремі речення під час виконання тесту, 
студенти сприймають їх як частину наукового тексту, що 
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має визначену навчальну чи пізнавальну мету. Таким чином, 
виконуючи текст-тест, з одного боку, студент перевіряє рівень 
власних знань, умінь і навичок, а з іншого, засвоює нову 
наукову інформацію.

Загалом, для належного опрацювання термінологічної 
лексики необхідно відбирати наукові тексти за спеціальністю, 
доповнювати їх відповідно до теми лексико-граматичними 
вправами, завданнями творчо-пошукового характеру чи тестами 
різної форми для контролю за навчальною діяльністю студентів. 

Уважаємо, що формувати професійно орієнтовані мовно-
термінологічні уміння студентів лісотехнічного напряму 
підготовки доцільно на основі навчальних наукових текстів, 
оскільки: по-перше, не буде перервана робота з фаховими 
навчальними підручниками та посібниками; по-друге, вивчаючи 
термінологічну лексику, студенти одночасно повторюватимуть 
базовий матеріал; по-третє, вони закріплюватимуть знання 
з профільних предметів і чітко усвідомлюватимуть фахове 
спрямування процесу навчання. 

Подальші дослідження будуть продовжені у напрямі 
вдосконалення лінгвістичної підготовки студентів з метою 
набуття знань, умінь і навичок із різних видів мовленнєвої 
діяльності на основі текстоцентричного підходу до процесу 
навчання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ «УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-
АРАБСЬКОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА 

МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ» ІЗ МЕТОЮ НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ УКРАЇНСЬКОГО 

ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

У статті обґрунтовано методику навчання українського 
діалогічного мовлення із застосуванням «Українсько-англійсько-
арабського тлумачного словника медичних термінів», укладеного для 
іноземних громадян. Схарактеризовано зміст і структуру словника, 
знакова сторони словника визначається дидактичними принципами 
наочності та ілюстративності. З’ясовано, що застосування 
словника допомагає формувати в студентів навички українського 
діалогічного мовлення, сприяє визначенню соціально-комунікативних 
ролей, характерних для діалогового спілкування медичної сфери.

Ключові слова: українське діалогічне мовлення, українсько-
англійсько-арабський тлумачний словник медичних термінів, медична 
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термінологія, структурні особливості, типові комунікативні 
ситуації.

В статье обоснована методика обучения украинской 
диалогической речи с применением «Украинско-английско-арабского 
толкового словаря медицинских терминов», составленного для 
иностранных граждан. Охарактеризовано содержание и структуру 
словаря, знаковая сторона словаря определяется дидактическими 
принципами наглядности и иллюстративности. Отмечено, что 
применение словаря помогает формировать у студентов навыки 
украинской диалогической речи, способствует определению 
социально-коммуникативных ролей, характерных для диалогового 
общения медицинской сферы.

Ключевые слова: украинская диалогическая речь, украинско-
английско-арабский толковый словарь медицинских терминов, 
медицинская терминология, структурные особенности, типовые 
коммуникативные ситуации.

The article deals with the methodology of teaching the Ukrainian 
profession-oriented dialogue speech with the use of the «Ukrainian-
English-Arabic explanatory dictionary of medical terms» compiled for 
foreign medical students. The concept as well as the structure of the 
«Ukrainian-English-Arabic explanatory dictionary of medical terms» 
is characterized in the article; the symbolic aspect of the dictionary is 
defi ned by didactic principles of demonstrativeness and illustrativeness. 
It is emphasized that the use of the dictionary helps foreign medical 
students to form their skills in the Ukrainian profession-oriented dialogue 
speech and identify the social and communicative roles that are typical 
for dialogue communication at a medical sphere.

Key words: Ukrainian dialogue speech. Ukrainian-English-Arabic 
explanatory dictionary of medical terms, medical terminology, structural 
peculiarities, typical communicative situations.

Історичні зміни в Україні та глобалізаційні освітні 
процеси вимагають посилення уваги до осмислення 
перспективних тенденцій дослідження української мови, 
аналізу мовних чинників, їх практичного втілення, зокрема 
розвитку й функціювання професійного медичного мовлення, 
його значущості у міжкультурному спілкуванні. Система 
навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах 
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є важливою складовою становлення України як рівноправного 
партнера у створенні світового освітнього простору. Базою 
вдосконалення навчання іноземних громадян має стати 
концепція мовної освіти, бо саме мова є провідником 
майбутніх фахівців у їхньому становленні як професійних 
особистостей.

У методичній літературі проблемами формування 
професійного мовлення у системі шкільної та вищої освіти 
України займалися Л. Барановська, Н. Безгодова, Г. Бондаренко, 
С. Вдовцова, Л. Головата, О. Горошкіна, І. Дроздова, Л. Златів, 
Н. Івашкіна, С. Караман, Н. Костриця, Л. Кравець, О. Кретова, 
М. Лісовий, Л. Любашенко, Л. Мацько, Т. Окуневич, 
Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Попова, Л. Романова, О. Семеног, 
Т. Симоненко, Н. Тоцька, В. Юкало, Я. Януш.

Проблема пошуку нових шляхів оптимізації навчання 
професійного мовлення іноземних студентів нефілологічних 
ВНЗ представлена розробкою аспектів усного мовлення 
(Л. Васецька, Е. Гейченко, Л. Васильєва, О. Іванців, 
Л. Паламар, Б. Сокіл), навчально-професійної сфери 
спілкування (К. Гейченко, А. Іванова, З. Мацюк, М. Нахабіна 
та ін.), професійно орієнтованого навчання іноземних студентів 
медичних спеціальностей (А Бондаренко, Г. Борзенко, 
Ж. Бутенко, В. Дьякова, М. Ігнатієва, З. Кім, О. Рощупкіна, 
В. Хейлік). Одним із пріорітетних напрямів професійної 
орієнтації майбутніх фахівців є формування професійно-
лінгвістичної компетентності – збагачення усного й писемного 
мовлення професійною лексикою, формування вмінь сприймати 
й розуміти тексти, які містять термінологічні одиниці, що 
належать до певної професії.

Український медичний дискурс – надзвичайно різнобічний, 
семантично невичерпний арсенал мовних засобів, серед 
яких на першому місці – термінологічна лексика – об’єднує 
блоки термінів різних медичних спеціальностей, зокрема й 
найменш унормованих груп. Вітчизняні дослідники постійно 
звертаються до вивчення проблем медичної терміносистеми 
(Р. Бєляєв, Я. Вакалюк, І. Корнейко, Г. Краховецька, Т. Лепеха, 
Н. Литвиненко, Н. Місник, В. Німчук та ін.). 
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Активне розширення й оновлення медичної лексики 
й надалі знаходять відображення у медичних словниках і 
довідниках. Так, у кінці ХХ ст. продемонстровано новий підхід 
української лексикографічної школи: укладено «Українсько-
латинсько-англійський медичний тлумачний словник» (у 2-х 
томах, налічує 33 тис. слів; за ред. М. Павловського, Л. Петрух, 
І. Головко, Л. Полюги; К., 1995). Укладачі підготували 
тримовний галузевий словник з опертям на словниковий масив 
української мови.

Однак у галузевих лексикографічних працях попередніх 
років простежується історична тенденція-залежність: розгляд 
української мови чи будь-яких мовних питань проводився 
у тісному зв’язку, зіставленні з російською мовою. Для 
студентів медичних спеціальностей укладено «Російсько-
український медичний словник з іншомовними назвами» 
(15 тис. слів; укладач – С. Нечай; К., 2000), «Українсько-
англо-російський медичний словник-розмовник» (укладачі – 
Н. Місник, Г. Золотухін; К., 2001), «Російсько-українсько-
анлійський базовий словник студента-медика» (близько 6 700 
слів і словосполучень; укладачі Г. Золотухін, Н. Литвиненко, 
Н. Місник та ін.; К., 2001) тощо. 

З огляду на те, що функціювання сучасної медичної 
української термінології в Україні має складну історію, 
перекладацькі англійські відповідники ще не є сталими, 
а арабські – практично відсутні, на сьогодні проблемним 
залишається питання використання загальномедичної 
термінології чи професійно зорієнтованого лексичного 
фонду у фаховому медичному мовленні, добір відповідників 
в англійській мові тощо, а переклад мовних конструкцій з 
української мови арабською відсутній (за винятком навчальних 
тематичних словників-додатків з окремих дисциплін). 
Важливим є також застосування медичної термінології в 
навчальній діяльності студентів-іноземців.  

Мета статті – обґрунтувати застосування перекладного 
тлумачного словника медичних термінів, охарактеризувати 
особливості його структури для методики навчання студентів-
іноземців українського діалогічного мовлення. 
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Потреба у створенні «Українсько-англійсько-арабського 
тлумачного словника медичних термінів» виникла у зв’язку 
з постійним розширенням студентського контингенту в 
медичних навчальних закладах представниками зарубіжних 
країн. Робота над галузевим словником зумовлена низкою 
чинників: 1) за основу взято лексичний фонд української мови, 
представлений як медичними термінами, так і професійно 
зорієнтованими в мовленні медиків словами; статус української 
мови як державної робить її основною мовою викладання у 
вищих навчальних закладах, зокрема й медичних, в Україні; 
2) подано переклад англійською, адже англійська мова є 
міжнародною, а для студентів-іноземців водночас і робочою 
мовою, мовою спілкування; 3) уперше запропоновано переклад 
медичної лексики арабською; автори обрали арабську мову як 
найуживанішу для чисельної категорії іноземних студентів. 

Забезпечення навчального процесу ефективними засобами 
навчання, до яких належить Словник, не лише сприяє 
активному засвоєнню професійно значущої інформації, але й 
посилює її достовірність, науковість, розвивають мислення, 
аналітичну діяльність тих, хто навчається.

«Українсько-англійсько-арабський тлумачний словник 
медичних термінів» (надалі – Словник) містить близько 8000 
слів і словосполук, окреслених функціонуванням у медичній 
галузі, адресований іноземним громадянам, які навчаються 
на медичних факультетах в українських вищих навчальних 
закладах. Автори довідкового видання намагалися врахувати 
аксіологічні, професійні, когнітивні та комунікативні потреби 
іноземних студентів та лікарів-практиків. 

У Словнику представлено медичні терміни з анатомії, 
фізіології, медичної біології, гістології, гігієни, педіатрії та 
клінічної медицини тощо. Спеціальна медична термінологія 
поєднується з фрагментами найуживанішої й практично 
актуальної частини мовних засобів як особливо необхідних для 
професійного медичного мовлення. Згідно з обраною цільовою 
мовленнєвою настановою довідкового видання словникова 
частина містить професійно зорієнтовані слова й різного роду 
словосполуки, що не є термінами в прямому розумінні цього 
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слова: це різнотипні за структурою мовні засоби, які можуть 
використовувати майбутні лікарі-практики під час вивчення 
фахових дисциплін українською чи англійською мовою, для 
підвищення своєї культури писемного та усного професійного 
мовлення. 

Словник чітко структурований; складається зі вступу, 
основної частини, додатків: кольорових ілюстрацій із 
зображенням систем органів людини, що супроводжуються 
таблицями-перекладом; таблиці грецьких і латинських 
найпоширеніших термінотворчих елементів української 
медичної термінології з тлумаченням значень та наведеним 
контекстом. Важливість знакової сторони словника визначається 
дидактичними принципами наочності та ілюстративності. 

Важливою структурною особливістю запропонованого 
видання є подання українських медичних термінів 
як об’єднань у словотвірні гнізда, наприклад: 
бактере(о)ци́д ,  бактеризувати  /  пробактеризува́ти , 
бактерици́дний, бактеріа́льна трансформа́ція, бактеріа́льний 
(бактері́йний), бактеріємі́я, бактеріоге́нний, бактеріо́з, 
бактеріо́лог, бактеріологі́чний, бактеріоло́гія, бактеріоносі́й, 
бактеріоно́сний, бактеріопатоло́гія, бактеріотерапі́я, 
бактеріофаг (син. бактеріа́льний ві́рус), бактеріофаголо́гія, 
бакте́рія. 

Тлумачення медичних термінів здійснюється через 
пояснення лексичних значень, логічної дефініції, систему 
відповідників, синонімів, контексту тощо. Часто дефініція 
реєстрових слів доповнюється вказівкою на семантичні 
відтінки, наприклад, «використовують для отримання...», 
«пристосоване до…», «розміщений…». Синоніми представлені 
як окремими лексемами – термінами-однословами, так 
і термінологічними словосполученнями – найчастіше 
біноменами: вистуку́вання – син. перку́сія; бактеріофаг – 
син. бактеріа́льний ві́рус) тощо. 

До слів реєстру також подають ілюстрації: це короткі 
словосполучення, до складу яких входить заголовкове слово 
та інша лексема, здебільшого теж медичний термін, тобто 
утворюється типове термінологічне словосполучення, що 
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активно побутує в медичній фаховій мові. Презентація 
реєстрових слів найуживанішими словосполученнями 
покликана допомогти іноземним громадянам зрозуміти 
контекст терміновживання, підвищити культуру писемного 
й усного професійного мовлення. Наприклад, до медико-
клінічних термінів увійшли тематичні групи, як-от: лікувально-
профілактичний заклад, медичні галузі, загальне обстеження 
хворого, лабораторно-діагностичні дослідження, лікування 
хворих, загальний догляд за хворими, основні захворювання 
тощо. 

Предметний аспект спілкування із застосуванням цих 
термінів становлять професійно-спрямовані сфери спілкування, 
теми, ситуації (з урахуванням соціально-комунікативних ролей), 
тексти, медичні діалогічні дискурси, комунікативні потреби 
та наміри, мовленнєвий матеріал професійно зорієнтованого 
діалогічного мовлення. Процесуальним аспектом є розвиток 
професійних мовленнєвих умінь вести розмову на задану 
тематику, точно й доречно використовувати мовні засоби, 
логічно висловлюватися, реалізувати свій комунікативний 
задум, проявляти культуру спілкування й екстралінгвальні 
засоби; бути активним учасником діалогу (полілогу) у 
полікультурному середовищі.

Переважно медичні терміни супроводжують ілюстрації, 
виражені прикметниками та дієприкметниками, напр.: 
базофі́льний – який забарвлюється основними фарбниками: 
базофі́льний гранулоци́т; кров’яни́й – 1) той, що належить 
до крові: черво́ні кров’яні́ тільця́; 2) який має колір крові: 
кров’яни́й ко́лір; очни́й – той, що належить до ока або до 
хвороб, які вражають його: очне́ дно.

Широко представлені у Словнику дієслова з указівкою 
на видові категорії, як-от: неприто́мніти / знеприто́мніти, 
хворі́ти /захворі́ти, ранити / поран́ити тощо. 

Англійський та арабський переклади заголовкових слів 
часто містять тлумачення, пояснення чи наведення контексту 
реєстрових слів. Якщо медичний термін в українській мові 
може бути представлений складним словом – іменником, 
прикметником тощо, що пишеться разом, то в англійській 
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мові цей термін може бути написаний через дефіс або ж у 
формі словосполучення, напр.: бацилоносі́й – bacilli-carrier, 
барока́мера – pressure chamber, калорі́йність – caloricity, caloric 
value, calorifi c value. 

Якщо медичний термін в англійській мові має кілька 
синонімічних значень, то вони записуються через кому, напр.: 
жовту́ха в англійському перекладі – jaundice, icterus; кістя́к – 
frame, skeleton. Різні значення слова в англійській і арабській 
мовах відокремлюються одне від одного арабськими цифрами, 
напр.: слово «рід» має різні значення: 1) generation, 2) family. 
Якщо медичний термін має кілька близьких (синонімічних) 
значень, то вони записуються через кому, напр.: розтя́гнення – 
 .داهجا ,جنشت ,رتوت ,دم – порожни́нний ,رئاغ , يفهك

Усі реєстрові слова супроводжуються граматичними 
характеристиками: вказівкою на частиномовну приналежність, 
для іменників це також вказівка на рід; число для однинних 
і множинних іменників; для дієслів – вид. Додатково до 
українських медичних термінів чи професійно зорієнтованих 
слів подаються форми дієслівного керування. Конструкція 
дієслівного керування включає питання до залежного слова – 
іменника, напр.: виміря́ти / ви́міряти (що?) температуру, 
вислухо́вувати / ви́слухати (що?) легені. Інколи термінологічні 
словосполуки доповнюють літерні скорочення, що подаються 
в круглих дужках і супроводжуються фонетичним варіантом, 
напр.: рибонуклеї́нова кислота́ (РНК) [ер-ен-ка], центр́альна 
нерво́ва систе́ма (ЦНС) [це-ен-ес], синдро́м набу́того 
імунодефіци́ту (СНІД) [с-н-і-д]. 

За допомогою Словника здійснювалося збагачення 
словникового запасу студентів-іноземців активною і пасивною 
професійною лексикою. Такі завдання включають презентацію 
та семантизацію терміноодиниць медико-клінічної галузі 
(однослівні терміни, дво-, три-, чотирислівні словосполуки та 
терміноодиниці); розширення пасивного словника студентів 
відбувалося завдяки прослуховуванню фонограм, перегляду 
відеофрагментів; роботі з текстовим матеріалом тощо.

Для активізації словникового запасу та вдосконалення 
лексичної компетенції використовували завдання на розуміння 
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та розрізнення семантичних значень слів і словосполучень та їх 
функційних особливостей. При цьому навчання здійснювалося 
на кількох рівнях: слова, словосполуки, речення, надфразової 
єдності. 

Під час роботи зі Словником відбувалося формування 
позитивної мотивації в іноземних студентів до вивчення 
української мови. На цьому етапі робота була спрямована 
на створення постійного пізнавального інтересу студентів 
до навчальної діяльності. Змістовий аспект роботи 
передбачав застосування словникових статей і опрацювання 
термінологічної лексики із такими засобами навчання, як 
малюнки, ілюстрації, відео- та аудіоматеріали; виконання 
ігрових вправ, ситуативних завдань тощо. 

Семантизація фахової лексики ефективно проводилася 
під час вивчення та аналізу презентованих у словниковій 
статті прикладів фонематичного (аналге́зія / анальге́зія, 
ретикуло́ма / ретикульо́ма) та словотвірного варіювання 
(оду́жання / ви́дужання, іррадіа́ція / іррадіюва́ння 
болю, кровоспи́нний (кровозупинний), еритробла́стний / 
еритробласти́чний, патогене́з (патогене́зис), мокроти́ння 
(мокро́та), парази́тний (паразита́рний, паразити́чний)) 
лексичних одиниць.

Застосування Словника безпосередньо допомагає під час 
формування у студентів навичок українського діалогічного 
мовлення, метою якого є відбір типових комунікативних 
ситуацій, визначення соціально-комунікативних ролей, 
характерних для діалогового спілкування медичної сфери, 
функційних типів навчальних діалогів (полілогів), укладання 
на основі Словника вузькотематичних словників професійної 
лексики за фахом студентів.

Аналіз професійного мовлення медичних працівників 
дозволив виділити основні сфери (за комунікативними 
ролями) та відповідні до них типові комунікативні ситуації: 
1) спілкування у системі «лікар – пацієнт»; 2) спілкування 
у системі «лікар – лікар – колега»; 3) спілкування у системі 
«лікар – медперсонал»; 4) спілкування у системі «лікар – 
родичі пацієнта». 
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Кінцевим результатом роботи з формування навичок 
діалогічного мовлення студентів-іноземців передбачалося 
створення самостійних висловлювань у процесі професійно 
зорієнтованого спілкування.

Отже, пропонований Словник є надійним знаряддям 
для навчання студентів-іноземців українського діалогічного 
мовлення у процесі підготовки до клінічної практики чи 
усного спілкування з пацієнтами. Словник допоможе медичним 
працівникам поглибити свої знання із загальномедичної чи 
спеціальної термінології, сприятиме створенню ґрунтовної бази 
для професійного мовлення та зробити правильний переклад 
з української мови англійською й арабською відповідно до 
чинних літературних норм, розтлумачити значення медичних 
термінів, уточнити деякі граматичні характеристики слів, їхні 
правописні й акцентуаційні особливості.

Перспективи подальших розвідок убачаємо в 
удосконаленні форм і методів словникової роботи на заняттях 
з української мови як іноземної на основних курсах у вищих 
навчальних медичних закладах.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ 
НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ СЛОВЕСНИКІВ

У статті розкрито місце і роль комунікативного методу 
навчання в системі фахової підготовки майбутніх словесників, 
зокрема у викладанні дисциплін «Методика навчання фахових 
дисциплін у ВНЗ» та «Українська мова професійного спрямування 
з методикою її викладання»; запропоновано зразки комунікативних 
(умовно-комунікативних, власне-комунікативних і когнітивно-
комунікативних) вправ та завдань, що є одним із засобів 
забезпечення формування комунікативної компетентності студентів. 
Теоретичним підґрунтям пропонованої розвідки слугували здобутки 
сучасної лінгводидактики та теорії дискурсу. 

Ключові слова: комунікативний метод навчання, комунікативні 
вправи, комунікативна компетентність, майбутні словесники, мовна 
особистість.

В статье раскрыты место и роль коммуникативного метода 
обучения в системе профессиональной подготовки будущих 
словесников, в частности в преподавании дисциплин «Методика 
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обучения специальным дисциплинам в вузе» и «Украинский язык 
профессионального направления с методикой его преподавания»; 
предложены образцы коммуникативных (условно-коммуникативных, 
собственно коммуникативных и когнитивно-коммуникативных) 
упражнений и задач, являющихся одним из средств обеспечения 
формирования коммуникативной компетентности студентов. 
Теоретическим основанием предлагаемой статьи послужили 
достижения современной лингводидактики и теории дискурса.

Ключевые слова: коммуникативный метод обучения, 
коммуникативные упражнения, коммуникативная компетентность, 
будущие словесники, языковая личность.

The place and role of the communicative teaching method in the 
system of the future philologists’ professional training, in teaching 
these disciplines: «Teaching Methods of Professional Disciplines at 
Institutes of Higher Education» and «Professionally-oriented Ukrainian 
and its Teaching Methods» in particular, is revealed. Some samples of 
communicative (conventional communicative, proper communicative, 
cognitive-communicative) exercises and tasks are offered, which is 
considered to be a means aimed at developing students’ communicative 
competence The achievements of contemporary lingvodidactics and 
discourse theory are chosen to be the theoretical basis of the proposed 
research.

Key words: communicative teaching method, communicative exercises, 
communicative competence, future philologists, linguistic personality.

Загальновідомо, що сьогодні Україна чітко визначила 
«орієнтири на входження в освітній і науковий простір 
Європи» [2, с. 3] та здійснює модернізацію системи вищої 
освіти відповідно до європейських вимог для забезпечення 
мобільності та конкурентоспроможності фахівців будь-якої 
галузі як на вітчизняному, так і світовому ринках праці. 
З-поміж реформ, означених Болонською Декларацією та 
Законом України «Про вищу освіту» [2; 4], у центрі уваги 
перебуває запровадження двоциклової системи вищої освіти 
(без урахування початкового й освітньо-наукового рівнів), що 
насамперед вимагає ґрунтовної розробки освітніх програм 
бакалавра і магістра та відповідного навчально-методичного 
забезпечення. 
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Домінування антропоцентричного підходу в сучасній 
лінгвістиці спонукало вітчизняних і зарубіжних лінгводидактів 
до опанування нових понять – мовна особистість, 
комунікативна (текстова) діяльність, дискурс, концепт, 
що неминуче позначилося на розвиткові нових освітніх 
технологій. У зв’язку із цим актуальним постає питання 
підготовки педагогічних працівників, здатних до реалізації 
комунікативно- та когнітивно-зорієнтованих методик. 
Невипадково, окреслюючи професіограму майбутнього 
словесника, учені-методисти акцентують увагу на необхідності 
розширення україномовного освітнього простору, належного 
забезпечення мовної і мовленнєвої підготовки майбутніх 
учителів української мови і літератури на рівні досягнень 
сучасної лінгвістики, педагогіки, психології, озброєння їх 
комплексом новітніх методів і технологій щодо формування 
мовної особистості учня / студента, його комунікативної 
компетентності та національно-мовної картини світу.

Аналіз спеціальної літератури дав змогу дійти висновку, 
що сучасні українські науковці (Н. Голуб, О. Горошкіна, 
Л. Златів, С. Караман, І. Кухарчук, Л. Мацько, Н. Остапенко, 
М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко та ін.) чільне 
місце в освітній програмі професійної підготовки студентів 
філологічних факультетів відводять комунікативному методові 
навчання мови.

У статті ми поставили за мету, спираючись на здобутки 
сучасного мовознавства й лінгводидактики, розкрити місце і 
роль комунікативного методу навчання в системі професійної 
підготовки майбутніх словесників.

Ретроспективний огляд наукових і методичних джерел 
засвідчив, що основним методом, що допомагає засвоїти мову 
як засіб спілкування на основі практичної застосованості 
мовного матеріалу, розширення та поглиблення пізнавальних 
здібностей магістрантів є комунікативний метод. Саме він 
передбачає, що процес навчання комунікації будується як 
моделювання самої комунікації. Реалізація комунікативного 
методу навчання, на думку М. Пентилюк, ураховує такі позиції 
комунікантів: потреба в спілкуванні, мотив акту спілкування, 
обставини, за яких здійснюється комунікація [9, с. 22].
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Особливостями комунікативного методу, на думку 
Ю. Караулова, Б. Нормана, є подолання об’єктоцентризму. 
Мову не можна вивчати так, як інші науки, оскільки 
мова – це частина особистості. Передбачається побудова 
діяльності того, хто навчається, як діяльність, що спонукає 
до перетворення власного мовлення, діяльність, спрямована 
на власний мовленнєвий розвиток. До особливостей 
комунікативного методу вони також уналежнюють 
співвіднесеність комунікативного матеріалу, що підлягає 
засвоєнню та опрацюванню, мовленнєвому розвиткові 
особистості, орієнтація на провідну діяльність (проектування, 
експериментування), і взаємодію суб’єктів навчальної 
діяльності в спілкуванні [5; 8].

У процесі навчання за комунікативним методом майбутні 
словесники набувають комунікативної компетентності – 
здатності мовної особистості до спілкування в навчальній 
і професійній (педагогічній) діяльності для досягнення 
поставленої комунікативної мети. 

У застосуванні комунікативного методу в підготовці 
майбутніх філологів ми спиралися на такі основні позиції: 
процес комунікації постає як ще один об’єкт навчання 
поряд з мовною нормою та мовною системою; мовленнєвий 
розвиток особистості студента / магістранта вбачається як 
наслідок такого навчання; комунікативний метод забезпечує 
безпосереднє створення під час навчального процесу (у системі 
практичних, семінарських занять) ситуацій спілкування, 
організованих відповідно до тих тем, які є запланованими 
в системі комунікативно зорієнтованих дисциплін. Базовим 
прийомом комунікативного методу визначаємо моделювання 
тих ситуацій, що є основними в подальшій професійній 
реалізації особистості майбутнього словесника.

Як відомо, комунікативний метод навчання охоплює 
комплекс методичних прийомів, які спираються на такі 
поняття, як: мовлення, комунікативна діяльність, спілкування, 
текст, дискурс, концепт. Саме поняття дискурсу в останні роки 
і виступило рушійною силою в удосконаленні мовленнєвої 
підготовки студентів філологічних факультетів, визначаючи 
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нові підходи до вивчення й аналізу тексту, комунікативної 
ситуації, формування комунікативної компетентності мовця.

На початку 70-х років ХХ століття під впливом ідей 
психо- і соціолінгвістики, лінгвопрагматики активізувалися 
функційний і комунікативний напрями вивчення тексту, що й 
спричинило появу поряд з поняттям тексту поняття дискурсу. 
Незважаючи на існування різних наукових шкіл та концепцій 
дискурсу, у лінгвістиці загальновизнаною стала дефініція, 
запропонована Ю. Карауловим і В. Петровим: дискурс – це 
«складне комунікативне явище, яке, окрім тексту, охоплює 
й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, погляди, 
установки, мету адресата)» [3, с. 8]. Підкреслені у визначенні 
ознаки дискурсу були розширені та уточнені багатьма 
вітчизняними й зарубіжними лінгвістами (Н. Арутюнова, 
Ф. Бацевич, В. Карасик, А. Кібрик, В. Красних, М. Макаров, 
О. Селіванова та інші), що й утвердило традицію 
розмежовувати дискурс і текст за критеріями процес / результат, 
динамічність / статичність. Здебільшого, дискурс тлумачать 
як категорію лінгвосоціальну, оскільки він існує лише в 
подієвому аспекті при обов’язковому врахуванні зовнішнього 
контексту, адже, як слушно зауважує Н. Арутюнова, дискурс – 
це «мовлення занурене в життя» [1, с. 137], тоді як текст – 
категорія лінгвістична.

Відомо, що досягнення мовознавчої науки визначають 
пріоритетні напрями розвитку лінгводидактики, узгоджуючи 
при цьому поступи сучасної лінгвістики і технологію 
навчання мови. Так, становлення теорії дискурсу призвело 
до переосмислення комунікативного методу навчання і 
позначилося на змісті філологічної освіти. Передовсім 
це стосується викладання дисциплін циклу професійної 
і практичної підготовки, які спрямовані на забезпечення 
мовно-літературної освіти студентів та їхньої готовності до 
педагогічної діяльності в умовах реформування освіти, а також 
формування комунікативної компетентності, професійних 
і дослідницьких умінь та навичок майбутніх словесників. 
Якщо взяти за основу головні положення дискурсології, яка 
охоплює питання, пов’язані з «описом і характеристикою 
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мовленнєвого спілкування людей у специфічних і стандартних 
комунікативних ситуаціях з урахуванням соціальних, 
культурних, когнітивних, психологічних, етнічних й ін. 
чинників» [10, с. 625], то в підготовці майбутніх філологів 
зростає роль таких фахових дисциплін, як «Актуальні напрями 
сучасної лінгвістики», «Основи мовленнєвої комунікації», 
«Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ», «Основи 
перекладу і літературне редагування», «Українська мова за 
професійним спрямуванням з методикою її викладання», 
«Основи термінознавства» (відповідно до нормативної і 
варіативної частин навчального плану підготовки магістрів 
зі спеціальності 8.02030301 Українська мова і література* 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»).

Основу понятійно-термінологічного апарату 
вищезазначених дисциплін складають такі поняття: 
концепт тексту, дискурс, комунікація, комунікативна 
діяльність, комунікативна компетенція та пов’язані з 
ними – комунікативна мета, комунікативна ситуація, 
комунікативна стратегія, текстово-дискурсивні категорії, 
типи і жанри тексту / дискурсу, мовленнєвий акт, усне і 
писемне мовлення, мовна особистість тощо. Як бачимо, 
теоретичне підґрунтя професійно орієнтованих дисциплін 
формує сучасна теорія дискурсу. Відповідно доцільним 
видається розширення та уточнення їх проблематики такими 
розділами, як «Основи теорії дискурсу», «Текст і дискурс як 
об’єкти сучасної лінгвістики», «Психолінгвістика дискурсу» 
(для забезпечення лінгвістичної підготовки магістрів 
філологічних факультетів); «Типологія дискурсів», «Дискурс і 
становлення мовної особистості», «Педагогічний дискурс», 
«Художній дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу» (для 
забезпечення професійно-практичної підготовки магістрів 
філологічних факультетів).

Зміст теоретичної підготовки полягає не лише в засвоєнні 
низки наукових понять і визначень, але й в усвідомленні 
їх лінгводидактичного потенціалу. Цьому, зокрема, сприяє 
використання системи комунікативних вправ і завдань з 
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розгорнутою методичною характеристикою, яка передбачає 
чітке формулювання суті завдання і мети вправи [6]. 

Зазвичай, у методиці навчання мови вправи за критерієм 
комунікативності поділяють на некомунікативні, умовно 
комунікативні і власне комунікативні. Додамо до них ще 
й когнітивно-комунікативні. Такий розподіл відтворює 
поступовий перехід від репродуктивної до продуктивної 
(творчої) діяльності: на основі засвоєних знань спочатку 
відпрацьовуються практичні дії в стандартних ситуаціях, які 
згодом переносяться в нестандартні умови. 

Різноманітними комунікативними вправами ми 
послуговуємося зокрема у викладанні навчальних дисциплін 
«Українська мова за професійним спрямуванням з методикою її 
викладання», «Методика навчання фахових дисциплін у ВНЗ».  

Так, умовно комунікативні вправи готують магістрантів до 
мовленнєвої діяльності та мають наслідувальний, тренувальний 
характер (імітація, підстановка в зразок мовлення, розширення 
або завершення зразка мовлення). Наведемо приклади.

Вправа 1. Як ви розумієте висловлювання В. Жайворонка: 
«Образне (художнє, поетичне) слово, слово-мудрість, слово-
символ, народне висловлювання, виразне, влучне і завжди точне 
слово – який це могутній професійний арсенал учителя!» 
Проілюструйте свою відповідь, звернувшись до усної народної 
творчості («Методика навчання фахових дисциплін у ВНЗ»).

Завдання 2. Оцініть практичну значущість 
запропонованих матеріалів рольових ігор для студентів 
факультету фізичного виховання (майбутніх тренерів 
і вчителів фізичної культури). Розробіть аналогічні  за 
структурою матеріали рольових і ділових ігор для студентів 
інших спеціальностей. Спрогнозуйте за кожною темою 
рольової гри, щонайменше, двох найвірогідніших її учасників 
(їхній вік, освіта, стать, професія, досвід, посада, сфера 
діяльності), ситуацію і завдання спілкування. 

Зразок 
Тема «Моє щастя у здоров’ї»
Мета гри: формування умінь і навичок продукувати 

власне висловлювання аргументативного типу з визначеної 
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проблематики; реалізовувати тактику мовленнєвої поведінки, 
характерну для непідготовленого спілкування. 

Ситуація: студентська конференція з нагоди Всесвітнього 
дня здоров’я (7 квітня).

Ролі (учасники): відомий футболіст, викладач фізіології, 
студенти різних факультетів, люди-моржі.

Корисна інформація
Всесвітній день здоров’я відзначається щорічно 

7 квітня – у день створення Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) у системі ООН – спеціалізованої установи, 
що координує глобальні дії з боротьби з хворобами. У цей 
день тисячі людей відзначають важливість здоров’я для 
продуктивного і щасливого життя.

Моржування – це купання в холодній воді взимку у 
відкритій водоймі для загартовування організму людини.

Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності 
людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення 
здоров’я.

Загартовування – це система гігієнічних заходів, 
спрямованих на підвищення стійкості організму до 
несприятливих впливів різних метеорологічних факторів 
(холоду, тепла, сонячної радіації, зниженого атмосферного 
тиску).

Шкідливі звички – ряд звичок, що є шкідливими для 
організму людини. Вони перешкоджають їй розвиватися як 
розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька 
найбільш шкідливих – це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія 
та тютюнокуріння. Кожна із цих звичок викликає залежність 
людини від тієї чи тієї речовини, що вона вживає.

Завдання учасникам:
Футболісту – розказати про свою професію, досягнення, 

про любов до спорту; заохотити молодь до занять спортом.
Викладачеві фізіології – підготувати доповідь про гігієнічні 

вимоги до заняття спортом, про різні способи загартовування; 
заохотити молодь до занять спортом, порекомендувати 
нескладні види спорту.

Людині-моржу – розказати про моржування, про свій 
досвід із цього виду загартовування, дати поради початківцям.
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Студент 1 – активно ставить запитання кожному з 
доповідачів, виявляє зацікавленість обговорюваною проблемою.

Студент 2 – виявляє скептицизм із зазначеної проблеми. 
Його позиція: треба насолоджуватися життям, краще прожити 
коротке, але цікаве й повне життя, спробувавши все.

Студент 3 – юнак, який має безліч шкідливих звичок, але 
намагається змінити своє життя на краще, просить поради у 
доповідачів.

Студент 4 – хвороблива дівчина. Вона боїться займатися 
спортом, адже вважає себе фізично слабкою людиною. Гадає, 
що спорт не для всіх, що таких людей, як вона, спорт може 
вбити.

Підіб’ємо підсумки:
1. Чи сподобалась вам рольова гра?
2. Які труднощі виникли у вас під час підготовки до 

рольової гри «Моє щастя в здоров’ї»?
3. Чи змогли ви відчути себе на конференції з приводу 

Дня здоров’я?
4. Чи припали вам до душі ваші ролі?
5. Які знання, уміння й навички допомогла сформувати 

гра «Моє щастя в здоров’ї»?
6. Внесіть свої пропозиції щодо покращання структури, 

форми, тематики рольової гри.
Власне комунікативні вправи містять завдання на 

моделювання реальної ситуації професійного спілкування. 
Наведемо приклади завдань, що були використані на 
практичних заняттях з «Методики викладання мовознавчих 
дисциплін у ВНЗ» і забезпечували відпрацювання смислових 
компонентів навчально-мовленнєвої ситуації:

1. Вам потрібно сформувати в студентів настанову на 
сприймання нового матеріалу, оголошуючи тему і мету лекції 
(вибір довільний).

2. Під час викладу лекційного матеріалу вам потрібно 
звернути увагу студентів на складні питання лекції / 
переключити увагу студентів на інше питання / зацікавити 
студентів проблемою. Доберіть до кожної ситуації та 
продемонструйте такі прийоми: а) використання риторичних 
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запитань; б) уведення елементів бесіди; в) створення 
проблемної ситуації; г) пояснення з використанням прийомів 
аналогії, контрасту тощо. 

Приклад власне комунікативного завдання. Провідне місце 
в системі навчальних занять у ВНЗ посідають інтерактивні 
методи навчання – неімітаційні (дискусії, екскурсії); 
імітаційні неігрові (аналіз конкретних ситуацій, розв’язання 
виробничих завдань, розбір документації, дії за інструкцією); 
імітаційні ігрові – інноваційні – (ділові та рольові ігри, ігрове 
проектування), що розкривають великі потенційні можливості 
у розв’язанні триєдиного завдання: навчання, виховання 
і розвитку особистості майбутніх фахівців. Підготуйте 
повідомлення про роль і шляхи використання інтерактивних 
методів навчання в системі формування україномовного 
професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів 
(«Українська мова за професійним спрямуванням з методикою 
викладання»).

В ознайомленні магістрантів з писемними жанрами 
професійної сфери спілкування власне комунікативні вправи 
поступово ускладнюємо. Спочатку пропонуємо підготувати 
наукові або методичні звіти за результатами аналізу наукової, 
психолого-педагогічної літератури, власних спостережень під 
час проходження асистентської практики, про виконану роботу. 
Наступним кроком стає написання статті у вигляді короткого 
повідомлення. Магістранти мусять написати короткий переказ 
результатів науково-пошукової роботи з власними висновками 
як підсумок виконання навчального проекту. І, зрештою, 
магістранти працюють над навчально-науковою статтею, у якій 
викладають основні практичні результати магістерської роботи.

Комунікативно-когнітивні вправи, побудовані на 
основі теорії дискурсу, передбачають такі завдання: аналіз 
комунікативної ситуації; формулювання комунікативної мети; 
вибір мовних засобів відповідно до поставленої мети / певного 
типу дискурсу; спостереження й аналіз різних типів дискурсів; 
моделювання дискурсів певного типу; редагування різних типів 
дискурсів.

Результативність комунікативно-когнітивних вправ багато 
в чому залежить від чітко окресленої комунікативної ситуації, 
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яка обов’язково включає такі компоненти: умови, час і місце 
спілкування, комуніканти, їх ставлення один до одного, 
предмет мовлення; а також комунікативну мету, яка визначає 
план мовленнєвої поведінки мовця. Ефективними є завдання, 
які містять комунікативні настанови (пояснити, уточнити, 
довести, обґрунтувати, поінформувати, підтвердити, звернутися 
з проханням тощо), гарантуючи мовленнєву активність 
студентів на лекційних і практичних заняттях, чому, до речі, 
сприяє і зміст фахових дисциплін.

Важливою умовою комунікативно-когнітивних вправ 
є опертя на дискурс як процес (комунікативна діяльність) 
і результат (текст) мовленнєво-розумової діяльності мовця, 
яку характеризують як у власне лінгвістичному, так і 
екстралінгвістичному плані (В. Красних). Таким чином, текст 
та комунікативна ситуація як складники дискурсу і водночас 
комунікативного акту становлять основу комунікативних 
завдань, забезпечуючи формування комунікативної 
компетентності майбутніх філологів.

Отже, аналіз наукових джерел і наш багаторічний досвід 
викладання у виші переконує, що комунікативний метод 
навчання є одним з основних в ефективному формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх словесників, тобто 
здатності мовної особистості до спілкування в навчальній 
і професійній (педагогічній) діяльності для досягнення 
поставленої комунікативної мети. Цьому сприяють різноманітні 
вправи і завдання, що випливають із потреб, цільових 
настанов спілкування (висловити своє враження; довести, 
обґрунтувати певне наукове положення; поінформувати, 
переконати співрозмовника; звернутися з проханням та ін.). 
Комунікативні вправи мотивують і підтримують потребу 
студентів у спілкуванні, послідовно формують комунікативну 
компетентність, забезпечують перехід від репродукції до 
самостійного продукування, до непідготовленого (спонтанного) 
мовлення в різних ситуаціях спілкування.

Перспективи подальших розвідок убачаємо у створенні 
оптимальної моделі організації змішаного (дистанційного й 
аудиторного) навчання майбутніх словесників.
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УДК 372.8:811
Ірина Литвиненко

(м. Херсон, Україна)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК
ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ

У статті аналізуються основні психолого-педагогічні передумови 
формування навичок іншомовного читання. Визначені поняття 
«іншомовна компетенція» за Державним стандартом базової і 
повної середньої освіти та в психологічному аспекті. Проаналізовані 
педагогічні особливості професійної підготовки фахівців технічного 
профілю. Розглянуті ефективні засоби формування комунікативної 
компетенції майбутнього фахівця технічної спеціальності 
при англомовному читанні. Вивчені психолого-педагогічні рівні 
навичок читання для ефективного формування комунікативної та 
професійної компетенцій. Охарактеризовані психологічні показники 
навчання іншомовного читання студентів технічного профілю.

Ключові слова: іншомовне читання, компетентність, 
компетенція, навички, технічні спеціальності, психолого-педагогічні 
передумови, засоби.

В статье анализируются основные психолого-педагогические 
предпосылки формирования навыков иноязычного чтения. Определены 
понятия «иноязычная компетенция» по Государственному стандарту 
базового и полного среднего образования и в психологическом аспекте. 
Проанализированы педагогические особенности профессиональной 
подготовки специалистов технического профиля. Рассмотрены 
эффективные средства формирования коммуникативной 
компетенции будущего специалиста технической специальности 
при англоязычном чтении. Изучены психолого-педагогические уровни 
навыков чтения для эффективного формирования коммуникативной и 
профессиональной компетенций. Охарактеризованы психологические 
показатели обучения иноязычного чтения студентов технического 
профиля.

Ключевые слова: иноязычное чтение, компетентность, 
компетенция, навыки, технические специальности, психолого-
педагогические предпосылки, средства.
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The paper analyzes the basic psychological and pedagogical 
preconditions of the skills in foreign language reading. It was defi ned 
the notion of «foreign language competence» by the State Standard of 
secondary education and from the psychological aspect. It was analyzed 
the pedagogical features of professional technical profi le’s training. It 
was observed the effective means of communicative competence for future 
experts of technical specialization in English language reading: the 
ability to survive professionally oriented communication at suffi cient level 
(e.g. reading in order to obtain the desired information) implementation 
in education and professionally oriented education, compliance of 
interdisciplinary relations with a foreign language at the same time is a 
condition for creating a culture of thinking, professional development and 
educational interests, intensifi cation of intellectual activity. It was studied 
the psycho-pedagogical level of reading skills for positive communicative 
and professional competencies. It was characterized the mental training 
of foreign reading for the students of technical profi le. It was analyzed 
the main principles of accessibility, visibility, activity, regularity 
and consistency, providing a coherent transition from the immediate 
understanding of the meaning of the text to its discussion of the problem, 
taking into account the orientation of students for individual and group 
work, including mnemotechnical methods of keeping information and 
illustrative material, as well as the task that would help students develop 
all kinds of memory.

Key words: foreign reading, competence, technical specialties, 
psychological and pedagogical preconditions, means.

Ознаки глобалізації в Європі – спільний ринок, 
інтернаціоналізація промисловості, мобільність і полілінгвізм 
населення – зумовлюють підвищення інтересу молоді до 
англійської мови як головного засобу комунікації в таких 
умовах. Рівень іншомовної професійно спрямованої компетенції 
фахівця передбачає уміння користуватись англійською мовою в 
ситуаціях професійного спілкування, вирішуючи таким чином 
професійні завдання. Це передбачає наявність поряд із суто 
технічними, певних навичок розуміння і застосування мовних 
засобів у конкретному контексті спілкування, уміння ефективно 
впливати на співбесідника з конкретною психологічною метою. 
Одним із видів мовленнєвої діяльності виступає читання, 
для забезпечення ефективного формування професійної та 
комунікативної компетенцій.
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Учені завжди активно вивчали психологічні основи 
організації навчального процесу, виокремлюючи вивчення 
іноземної мови (Ш. Амонашвілі, О. Грейліх, І. Зимня 
та ін.), зокрема його соціокультурний аспект (Р. Геліссон, 
Б. Гудкова, Д. Мацумото, Ч. Парен). Зазначеній проблематиці 
присвячено чимало досліджень сучасних лінгводидактів – 
як у концептуальному сенсі застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 
(В. Безпалько, М. Жалдак, В. Клочко, Л. Панченко, 
А. Хуторськой, О. Співаковський, М. Шерман та ін.), так і в 
процесі навчання / вивчення іноземних (зокрема англійської) 
мов (Ю. Гапон, О. Зимовець, Л. Карташова, М. Коллінз, 
Л. Морська, Е. Носенко, О. Палий, В. Редько, М. Сімонсон 
та ін.). Однак увага науковців недостатньо сформована на 
специфіці психолого-педагогічних передумов формування 
навичок іншомовного читання.

Тому мета нашої статті – розглянути психолого-педагогічні 
передумови формування навичок іншомовного читання.

Для розгляду психологічного аспекту засвоєння англійської 
мови, зокрема й через розвиток уміння читати, слід розкрити 
поняття «іншомовна компетенція». За Державним стандартом 
базової і повної загальної середньої освіти будь-яке навчання 
базується на компетентнісному підході, а весь навчально-
виховний процес спрямовано на розвиток різноманітних 
компетенцій, серед яких саме комунікативна компетентність 
визначена як «стратегічно важлива… яка є невід’ємною 
складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння 
всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури 
усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками 
використання мови в різних сферах і ситуаціях» [4].

У психологічному сенсі компетентність визначається як 
комплексний феномен, особлива здатність, що потрібна для 
ефективного виконання конкретної дії у конкретній наочній 
галузі та містить у собі вузькоспеціальні знання, особливого 
роду наявні навички, способи мислення і навіть розуміння 
відповідальності за свої дії.

Читання, як і говоріння, є складником комунікації, що в 
свою чергу становить сутність багатьох професій, оскільки 
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їх представники в умовах інтегрованого світу зобов’язані 
мати вміння безпосереднього спілкування із зарубіжними 
партнерами або здобувати нову інформацію з іншомовної 
літератури чи інтернет-сайтів [2, с. 8]. У процесі обміну 
інформацією за допомогою системи письмових знаків партнери 
можуть впливати один на одного, що, своєю чергою, полягає 
у зміні поведінки співрозмовника (маніпуляція). У результаті 
ефективність передачі може бути виміряна відповідно до 
отриманого завдання. 

В умовах міжпредметної інтеграції учені визначають 
такі педагогічні особливості професійної підготовки фахівців 
технічного профілю: фахова зорієнтованість змісту навчальних 
дисциплін на відповідний тип професії, що передбачає введення 
до навчальних програм цих дисциплін окремих професійно 
орієнтованих розділів [4, с. 81]; збільшення значення 
самостійної роботи студентів як чинника підвищення якості 
їхньої професійної підготовки, оскільки така самостійність 
потребує від них свідомого та творчого професійного підходу, 
високого рівня особистісної самоорганізації та саморегуляції.

Однак у викладанні англійської мови не лише знання 
граматики і лексики є обов’язковими, головне – навчання та 
закріплення навичок спілкування з представниками інших 
культур. Тому варто приділяти значну увагу наслідковій реакції 
адресата, що в майбутньому може призвести до неправильного 
розуміння написаного англійською мовою. 

З метою реалізації практичних умінь володіння мовою 
слід забезпечити відповідну мотивацію та створити проблемні 
ситуації, що зумовлюють потребу у спілкуванні та розв’язанні 
певних проблем. Учені-лінгводидакти, досліджуючи процес 
викладання іноземних мов у технічних ВНЗ, наводять приклади 
проблемних ситуацій для студентів різних спеціальностей, 
що сприяє розвиткові мовленнєвої діяльності, допомагає 
формувати професійну комунікативну компетенцію – екологію, 
культурологію, певну технологію тощо – з обґрунтуванням 
власної думки [2, с. 138]. 

Формування компетентної особистості, що здатна 
здійснити професійно орієнтоване спілкування на достатньому 
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рівні (зокрема читання з метою здобування потрібної 
інформації). Здійснення в освітньому процесі професійно 
орієнтованого навчання, дотримання міждисциплінарних 
зв’язків профільних предметів з іноземною мовою одночасно 
становить умову для формування культури мислення, 
розвитку професійних і пізнавальних інтересів, активізації 
інтелектуальної діяльності. Тобто майбутні спеціалісти 
повинні бути готові використати англійську мову як засіб 
професійно орієнтованого спілкування, реалізуючи свою 
сформовану комунікативну компетентність [4, с. 138], зокрема 
вміння читати фахові тексти і використовувати здобуту 
інформацію.

Зрештою ці компетентнісні конгломерати дозволяють 
вивести таку дефініцію: професійно орієнтований підхід 
до навчання англомовного читання передбачає поєднання 
комунікативно орієнтованої мовної освіти з професійною 
освітою за умови розвитку іншомовної комунікативної 
компетенції. Компонентами її будуть лінгвістичні, 
комунікативні та технічні навички та вміння, тобто наявність 
різних типів іншомовних знань, володіння засобами та 
прийомами актуалізації цих знань у конкретній ситуації 
професійного спілкування.

Для створення такого комплексу компетенцій потрібно 
сформувати умови професійної діяльності під час навчання, 
що повинні впливати на фахове самовизначення особистості 
студента. Зрештою отримана під час навчання фахова 
інформація виконує не лише функцію мети та предмета 
англомовного сприйняття, але становить і засіб оптимізації 
професійної діяльності. Англійська мова, що перебуває у 
сфері профільних інтересів і тому є мотивуючим чинником її 
вивчення, одночасно стає засобом вивчення іншої предметної 
галузі, що становить комплекс професійної компетентності. 

Зрештою студенти усвідомлюють, що знання англійської 
мови необхідні їм не лише для виконання навчальної програми, 
але й для здійснення професійної діяльності. Це передбачає 
мовну коректність й адекватність ситуаціям професійно 
орієнтованого мовленнєвого спілкування, в умовах якого 
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реалізується вміння читати іншомовну фахову інформацію 
пізнавального характеру. 

Така компетентність, зокрема у сфері читання, передбачає 
здатність студента аналізувати мовні та позамовні поняття, 
явища, закономірності, порівнювати, узагальнювати їх, 
виділяти головні й другорядні ознаки; аналізувати описані 
в тексті предмети, явища, події, робити припущення щодо 
способу розв’язання проблемних ситуацій, добирати в тексті 
докази для доведення чи спростування власних і чужих 
позицій [7, с. 137]. 

У процесі вивчення англійської мови читання з 
самого початку є найбільш розвиненим видом мовленнєвої 
діяльності студентів, оскільки становить засіб задоволення 
пізнавальних потреб й основне джерело отримання майбутніми 
спеціалістами необхідної інформації – з посібників, преси та 
всесвітньої мережі Інтернет. Не варто забувати, що за умов 
відсутності іншомовного оточення читання є найдоступнішим 
методом вивчення мови, оскільки передбачає самостійність і 
мотивованість. 

Методика пропонує для відпрацювання навичок 
англомовного читання в межах професійного спрямування 
у вищих технічних закладах освіти відповідний підбір 
мовного матеріалу та навчальних методів, прийомів і 
практичних завдань, зокрема й інтерактивних. Наприклад, 
робота з технічними текстами складає значну частину 
навчального процесу, проте опрацювання лексико-
граматичного наповнення тексту набуває нового змісту через 
його практичне використання. У результаті цього в процесі 
вивчення професійно орієнтованої іноземної мови студенти 
набувають вищезазначеної комунікативної компетенції – 
уміння використовувати іноземну мову у професійних 
ситуаціях. 

Читання має різні рівні: від уміння зрозуміти орієнтовний 
зміст тексту до творчого його засвоєння, коли читач не 
лише відновлює хід думок автора, але й порівнює, синтезує 
прочитане, приймає чи не приймає основну думку, реорганізує 
свою думку чи засвоює новий погляд. 



83

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

З такою метою найбільш ефективно використовувати 
тексти для читання, пов’язані з професійною діяльністю та 
наповнені відповідною термінологічною лексикою. Викладачеві 
потрібно знайти цікавий текст, не перевантажений такими 
термінами. Цей текст повинен бути нескладним – відповідати 
рівню знань студентів, щоб мотивувати їх до роботи з ним. 

Використання в навчальному процесі професійно 
орієнтованих текстів збільшує мотивацію студентів до 
вивчення іноземної мови. Це ефективний метод отримання 
додаткових знань з обраної професії та один зі шляхів 
використання набутих знань у професійній діяльності. Як 
зазначає З. Кличникова, у процесі читання відбувається 
подвійне синхронне перетворення візуально сприйнятого 
тексту на систему мовних значень і системи мовних значень 
на смисловий зміст тексту. Відповідно таке перетворення 
здійснюється для розвитку техніки та осмислення читання.

Саме на вміння працювати з іншомовними науково-
технічними текстами звертається увага під час навчання 
фахівця в технічному виші. В організації занять викладач 
повинен вибрати найприйнятніші засоби та прийоми для 
вдосконалення навичок розуміння іншомовного тексту. При 
цьому враховуються такі чинники, як актуалізація знань у 
професійному спілкуванні та формування особистості студента 
технічного закладу освіти як конкурентоспроможного фахівця 
[6, с. 137], який здатен знайти, опрацювати та використати 
необхідну інформацію фахового спрямування. 

У процесі читання відбувається не лише професійне 
збагачення особи, але й пізнавально-культурне (духовне). 
Читання професійно орієнтованих текстів належить до 
рецептивного способу спілкування, під час якого здійснюються 
процеси сприйняття, здобування, активного внутрішнього 
перероблення різнорівневих, внутрішньотекстових смислових 
зв’язків; співвідношення здобутої інформації з власним 
життєвим досвідом, потребами; визначення інформативності, 
новизни, корисності, можливості практичного застосування. 

Саме в цьому полягає пізнавальна функція професійно 
орієнтованого читання, що характеризується спрямованістю на 
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здобуття досвіду та відповідних знань. Таке читання дозволяє 
створити інформаційну основу як для використання готових, 
так і для створення власних рішень, щоб успішно виконати 
завдання навчальної професійної діяльності. Читання, як 
особлива форма мовленнєвої взаємодії, реалізує комунікативну 
функцію та передбачає спілкування як отримання і передачу 
знань будь-якої предметної сфери [2, с. 76]. 

Іншим психологічним аспектом комунікативної функції 
читання є встановлення контакту між автором і читачем, 
зменшення дистанції між обсягом знань кожного з них. 
Це гарантується знанням контексту та достатнім обсягом 
загальних і предметних знань, а також мовним стандартом і 
спільною (за предметною галуззю) термінологією текстів.

Навчити читати англійською мовою означає не лише 
створити передумови для розширення спектру загальної 
освіченості, але й дати можливість кожному спеціалістові 
своєчасно отримати нову інформацію, що в сучасній науці й 
техніці є умовою успішної професійної діяльності. До таких 
умінь слід додати ще й уміння працювати з літературою 
(це базове уміння під час здійснення будь-якої професійної 
діяльності) [5, с. 34]. Також із читанням пов’язана самостійна 
робота з підвищення власної кваліфікації чи рівня володіння 
англійською мовою.

Також слід ураховувати власне психологічні показники 
й типи студентів під час вивчення іншомовного читання, їх 
особистий стиль навчання та тип сприйняття інформації, 
спираючись на принципи доступності, наочності, активності, 
систематичності та послідовності, забезпечуючи логічно 
послідовний перехід від безпосереднього розуміння змісту 
тексту до його проблемного обговорення, ураховуючи 
орієнтацію студентів до самостійної роботи та роботи в 
групі, включаючи мнемотехнічні прийоми запам’ятовування 
інформації та наочний матеріал, а також завдання, які б 
допомогли розвивати у студентів усі види пам’яті [4, с. 121].

Зрозуміло, що викладач повинен ураховувати виявлені 
негативні та позитивні моменти, що допоможе в подальшому 
процесі навчання англійської мови професійного спрямування.
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Під час вивчення англійської мови професійного 
(технічного) спрямування увага студентів спочатку 
звертається на прикладний характер цієї дисципліни, 
демонструються ситуації та умови, де набуті теоретичні 
знання та практичні навички будуть використані в майбутній 
професійній діяльності. Надалі викладач добирає відповідний 
навчальний матеріал (тексти для читання, вправи для 
виконання), ураховуючи загальнодидактичні принципи такої 
підготовки, психологічні особливості сприйняття інформації 
в електронному та друкованому вигляді, ергономічні вимоги 
до відповідних носіїв. Тому викладачеві варто підготувати і 
відповідний ілюстративний матеріал (малюнки, таблиці, схеми 
тощо) або й презентацію.

Отже, для вдосконалення психолого-педагогічних 
передумов формування іншомовного читання необхідно 
враховувати особисті психологічні особливості студентів; 
забезпечити логічно послідовний перехід від безпосереднього 
розуміння змісту тексту до його проблемного обговорення; 
враховувати орієнтацію студентів до самостійної роботи чи 
роботи в групі, включити завдання, які допомагають розвивати 
в студентів усі види пам’яті, що дуже важливо для читання й 
розуміння прочитаного.

Подальші дослідження будуть присвяченні системі 
вправ у читанні англомовного читання студентів технічних 
спеціальностей.
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У статті розглядаються питання розвитку полікультурної 
компетентності школярів через компаративний аналіз художніх 
творів на уроках української та світової літератур. Пропонуються 
авторська модель інтегрованого уроку компаративного аналізу й 
приклади реалізації її на практиці. Доведено, що інтегровані уроки 
формують цілісний світогляд школярів, а отже, допомагають через 
порівняння художніх творів різних народів світу краще пізнати 
українську культуру, зрозуміти її неповторність і певну подібність 
до інших.

Ключові слова: полікультурна компетентність, компаративний 
аналіз, модель інтегрованого уроку.

В статье рассматриваются вопросы развития поликультурной 
компетентности школьников через компаративный анализ 
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художественных текстов на уроках украинской и мировой 
литератур. Предлагаются авторская модель интегрированного 
урока компаративного анализа и примеры реализации ее на 
практике. Доказано, что интегрированные уроки формируют 
целостное мировоззрение школьников, и помогают через сравнение 
художественных произведений разных народов мира лучше познать 
украинскую культуру, понять ее неповторимость и некоторое 
сходство с другими.

Ключевые слова: поликультурная компетентность, 
компаративный анализ, модель интегрированного урока. 

The article deals with the development of pupils’ multicultural 
competence through the comparative analysis of literary texts in the 
classroom Ukrainian and world literature. The author’s model of the 
integrated lesson of comparative analysis and examples of its realization 
in practice is represented. It is proved that integrated lessons form the 
complete outlook of pupils, and help through the comparison of different 
nations’ art works to know better the Ukrainian culture, to understand its 
uniqueness and some similarities with others.

Key words: multicultural competence, comparative analysis, model 
of integrated lesson.

Останнім часом спостерігаємо не тільки невміння 
сучасних школярів орієнтуватися в реаліях і перспективах 
культурної соціодинаміки, але й труднощі, що виникають 
у них під час застосування метатексту (контексту світової 
літератури – від рідної української до зарубіжної). 

Сучасне суспільство ж в умовах глобалізації (єдності 
світу) вимагає від нинішньої школи формування особистості, 
яка усвідомлює свою належність до рідного народу, сучасної 
європейської цивілізації, світу та орієнтується в реальному і 
майбутньому культурному розвитку соціуму. Ще в 90-х роках 
розпочалися дебати про роль освіти у формуванні Європи, 
а головним терміном, який використовували в дискусії, був 
європейський вимір навчання [1, с. 30]. 

Тому актуальності набуває питання не просто культури 
учнів, а полікультурної компетентності як однієї з ключових 
життєвих компетентностей, що полягає, по-перше, в оволодінні 
школярами досягненнями культури, по-друге, у розумінні та 
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повазі до людей інших національностей, релігій, уподобань і 
соціального становища [5, с. 48]. 

Відповідно до двовимірності цього визначення, на нашу 
думку, полікультурно компетентна людина, маючи певні 
життєві цінності й переконання, знання про культуру різних 
народів, уміння виділяти в ній загальне й особливе, критично 
оцінювати твір літератури чи мистецтва, здатна використати 
інформацію полікультурного характеру в різних життєвих 
ситуаціях (під час світської бесіди, відвідування музею, театру, 
концерту, для створення власного творчого продукту); розуміє, 
приймає й поважає культурні відмінності, тому в житті є 
людиною толерантною, комунікабельною, гуманною, естетично 
розвиненою, духовно багатою.

Яким же чином розвивати полікультурну компетентність 
учня?

Мета дослідження полягає у висвітленні науково-
теоретичного, практичного та авторського доробків із проблеми 
розвитку полікультурної компетентності через компаративний 
аналіз художніх текстів на уроках гуманітарного циклу. 

Сучасні вчені й педагоги (наприклад, І. Родигіна, 
В. Федоренко, Л. Фурсова) пропонують співвіднести 
формування основних компетентностей із можливостями 
продуктивного навчання, що, враховуючи специфіку 
полікультурної компетентності, полягає в розробці проектів 
культурологічної спрямованості, забезпеченні розширення 
світогляду, здійсненні роботи в команді, забезпеченні взаємодії 
учнів, усвідомленні ролі й впливу предмета на розвиток 
культури, оцінюванні творів літератури та мистецтва, 
визначенні ставлення до власної діяльності та діяльності інших 
людей. 

Заслуговує на увагу досвід роботи щодо розвитку 
полікультурної компетентності шляхом компаративного 
(порівняльного) аналізу на уроках світової літератури сучасного 
педагога О. Криворучка. 

Ураховуючи попередні теоретичні й практичні 
напрацювання щодо впровадження компаративного аналізу, 
можемо зазначити, що воно забезпечує підвищення загального 
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культурного розвитку школярів, формування цілісного 
світогляду, виховання толерантного ставлення до людей 
різних національностей та їхньої культурної спадщини. 
Тому сучасному вчителеві літератури треба дбати про його 
систематичне використання. 

У своїй практиці роботи застосовуємо такі шляхи 
впровадження компаративного аналізу художніх творів на 
уроках гуманітарного циклу:

 – інтегровані уроки компаративного аналізу (українська 
література – світова література);

 – традиційні уроки за дидактичною метою з елементами 
компаративного аналізу.

Синхронізацію вивчення художніх творів на двох 
навчальних предметах здійснюємо за рахунок резервного часу, 
уроків розвитку зв’язного мовлення або позакласного читання. 

До вашої уваги пропонуємо модель інтегрованого уроку 
компаративного аналізу (див. додаток 1). На таких уроках 
порівнюємо теми, ідеї, сюжети, образи, зображувально-
виражальні засоби, жанри творів української та світової 
літератур. Метою інтегрованих уроків компаративного аналізу 
є визначення спільного й відмінного в художньому змісті та 
формі аналізованих творів; виявлення загальнолюдського й 
типового в образах творів; з’ясування закономірностей життя 
людей різних країн; сприяння розвитку національної свідомості 
учнів й відчуття приналежності себе до європейської спільноти; 
виховання поваги до літературної творчості різних народів; 
виховання гуманної, толерантної людини з естетичними 
потребами та високими моральними якостями. 

Організаційно-мотиваційний та контрольно-рефлексивний 
етапи інтегрованого уроку є подібними до таких же етапів 
традиційного уроку. Відрізняється тільки виконавчо-
діяльнісний етап, на якому й застосовується компаративний 
аналіз художніх текстів відповідно до вікових можливостей 
учнів. Компаративний аналіз, як і звичайний аналіз, полягає 
в розподілі цілого на окремі, найсуттєвіші, частини та їх 
порівнянні. Тому спочатку відбувається аналіз-дослідження 
елементів художнього твору української літератури, а потім 
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світової літератури, після цього – синтез аналізованої 
інформації: визначення спільного та відмінного шляхом 
заповнення порівняльних таблиць, анкет, діаграми «Кола 
Венна». Будь-який урок – це розвиток дитини, тому на 
завершальному етапі залучаємо школярів до інтертекстуальної 
(міжтекстової) творчої діяльності. 

Додаток 1 
Модель інтегрованого уроку компаративного аналізу
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Так, наприклад, на інтегрованому уроці позакласного 
читання в 5 класі «У колі маленьких героїв» порівнюємо 
образи персонажів із української народної казки «Хлопчик-
мізинчик», японської – «Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик» 
та російської – «Мальчик с пальчик». Відповідно до вікових 
особливостей п’ятикласників під час аналізу образів-
персонажів застосовуємо ігрові методи та прийоми, спрямовані 
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на визначення портретної характеристики, рис вдачі, дій та 
вчинків та висловлення їхньої оцінки. 

1. «Упізнай героя» за електронним повідомленням.
1. Прибути до вас не зможу: бо якраз гострю свій меч 

для боротьби з чудовиськами оні. 2. Вибачте, запізнююся: 
порвалися чоботи-скороходи. 3. Скоро буду. Пока что сижу в 
брюхе волка.

2. «Упізнай речі героя». У руках учителя торбинка. Він 
промовляє такі слова: «Котилася торба з маленького горба й 
потрапила до рук...». Учні передають одне одному торбинку. 
Той, у чиїх руках вона опиниться, після останніх слів учителя 
повинен назвати своє ім’я, дістати зсередини річ та визначити, 
кому з героїв вона належить і яку роль відіграла в його долі (у 
торбі лежать такі речі або їхні зображення: голка, чайна чашка, 
чоботи-скороходи, гета, ганчірка тощо). 

3. «Одягни героя». Використовуючи свою уяву, учитель 
готує до уроку паперових ляльок і національний одяг для 
них. П’ятикласникам треба вибрати той національний костюм, 
який підходить певному казковому хлопчику, одягти його й 
усно описати героя. Учні порівнюють, чи схожою вийшла 
зовнішність героїв. Якщо ні, то чому?

4. «Ілюстратор». За допомогою електронної оболонки 
в програмі «Power Point» створюємо три блоки завдань: 
«Уважно читаємо», «Цікаво розповідаємо», «Творчо мислимо», 
подаємо висновки до них (вважаємо за необхідне підбивати 
підсумки після кожної аналізованої частини). У першому 
блоці «Уважно читаємо» – ілюстрації до зачину прочитаних 
казок. Завдання: озвучте ілюстрації, дібравши відповідний 
уривок із тексту казки. Висновки – відповіді на запитання: 
Як називається прочитана вами частина казок?, Як різні 
народи пояснюють народження хлопчиків?, Що є спільним, а 
що відмінним у їхній появі на світ? Обираючи ілюстрації із 
другого блоку, п’ятикласники розповідають від імені казкового 
персонажа про його «двобій» із маленьким героєм. Висновки – 
продовження незакінчених речень: 1. Змій, чудовиська оні, 
пан, вовк уособлюють…, а маленькі герої − …. 2. Хлопчики 
подолали зло завдяки…. 3. Вони протистояли злу, щоб…. 
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Завдання третього блоку: здогадайтеся, хто з героїв надіслав 
музичну листівку. Поясніть свою думку. Висновки – створення 
асоціативного грона «Національний колорит у різних видах 
мистецтва». 

Синтез аналізованої інформації – заповнення анкети 
героя (див. додаток 2), у якій пропонуємо спільне розфарбувати 
чи заштрихувати червоним кольором і підсумувати порівняння 
через узагальнювальну бесіду: 1. Чому різні народи світу 
розповіли в цих казках саме про крихітних на зріст героїв? 
2. Які риси вдачі цінують люди різних країн світу? 3. Чого 
навчають казки «Хлопчик-мізинчик», «Іссумбосі, або Хлопчик-
мізинчик», «Мальчик с пальчик»? 3. Який із героїв тобі 
сподобався найбільше? Чому? 

Додаток 2
Анкета героя – порівняльна таблиця
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Можливі інтертекстуальні творчі завдання на цьому 
уроці – КСВ (комунікативно-ситуативні) вправи. Наприклад: 
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КСВ № 1. Уявіть незвичайну зустріч маленьких казкових 
героїв: українського Мізинчика, японського Іссумбосі, 
російського Мальчика с пальчик. Подумайте, про що б вони 
могли розмовляти. Придумайте полілог і розіграйте його. 

КСВ № 2. Уявіть незвичайну зустріч персонажів, із якими 
борються маленькі казкові герої. Подумайте, про що вони 
могли б розмовляти. Придумайте полілог і розіграйте його. 

КСВ № 3. Уявіть себе в ролі художника. Придумайте свої 
варіанти обкладинок до народних казок ««Хлопчик-мізинчик», 
«Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик», «Мальчик с пальчик». 
Опишіть усно зміст придуманих обкладинок.

КСВ № 4. Уявіть, що маленькі казкові герої стали 
велетнями. Придумайте невеличку розповідь про їхні пригоди 
та розкажіть її однокласникам. 

У 5 класі рекомендуємо проведення таких інтегрованих 
уроків компаративного аналізу, що сприяють розвитку 
полікультурної компетентності: «Мандрівний» сюжет про 
хитрих тварин (за казкою І. Франка «Фарбований Лис» та 
індійською народною казкою «Фарбований шакал»); «Добро 
і зло в казках «Хуха-Моховинка» В. Короліва-Старого та 
«Снігова Королева» Г. Андерсена»; «Морально-етичні проблеми 
в казках «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» Г. Малик 
та «Аліса в країни Див» Л. Керролла, «Майстерне відтворення 
краси природи в пейзажній ліриці П. Тичини та Г. Гейне, 
Й. Гете, Дж. Кітса». Елементи компаративного аналізу можна 
використати під час вивчення тем: «Загадки», «Прислів’я та 
приказки» (порівняння малих фольклорних жанрів різних 
народів світу). 

Інтегровані уроки компаративного аналізу (українська 
література – світова література) – це простір для 
полікультурного розвитку і учня, і вчителя, оскільки вони 
побудовані на принципах співпраці та співтворчості. Саме 
такі уроки формують цілісний світогляд школярів, а отже, 
допомагають через порівняння художніх творів різних 
народів світу краще пізнати українську культуру, зрозуміти її 
неповторність і певну подібність до інших.
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УДК 378:070:811
Оксана Свириденко, Катерина Хома

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

МЕДІАОСВІТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Порушуючи актуальну в медіапедагогіці проблему змісту 
медіаосвіти, автори публікації зосереджують свою увагу на процесі 
формування знань з медіа майбутніх учителів-філологів. Узагальнено 
передовий педагогічний досвід з упровадження медіаосвіти в 
навчальних закладах України. Визначено ефективні медіаосвітні 
напрями в підготовці філолога. Подано характеристику основних 
умінь і навичок, які потребують засвоєння майбутніми педагогами, 
а також окреслено основні прийоми роботи викладача ВНЗ з 
підвищення рівня медіакомпетентності студентів.

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, навчальний 
процес, освіта у вищому навчальному закладі.

Затрагивая актуальную в медиапедагогике проблему 
содержания медиаобразования, авторы публикации сосредотачивают 
свое внимание на процессе формирования знаний по медиа будущих 
учителей-филологов. Обобщен передовой педагогический опыт 
по внедрению медиаобразования в учебных заведениях Украины. 
Определены эффективные медиаобразовательные направления в 
подготовке филолога. Подана характеристика основных умений и 
навыков, которые необходимы будущим педагогам, а также очерчены 
основные приёмы работы преподавателя вуза для повышения уровня 
медиакомпетентности студентов.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, 
учебный процесс, образование в высшем учебном заведении.

Investigating the important problem of the media education 
contents, the authors have concentrated attention on the educational 
process of forming the future philology teachers’ media literacy. The 
advanced educational experience of implementing the media education 
into the Ukrainian educational institutes is generalized. The most effective 
media education directions for the training philologists are defi ned. The 
description of the basic skills and abilities in the media for the future 
educators is represented. The main work principles of a teacher in a 
higher school for advancing the level of students’ media competence are 
outlined.
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В Україні медіаосвіта почала системно розвиватися в 
останні роки. У 2010 р. Національна академія педагогічних 
наук схвалює Концепцію впровадження медіаосвіти, яка 
пройшла до того громадське обговорення, її проект було 
опубліковано в освітянських газетах. У 2011 р. Розпочато 
всеукраїнський експеримент, у якому потрібно визначити 
найкращу для наших умов модель масової медіаосвіти (Наказ 
МОН молодьспорту № 886 від 27 липня 2011 р.). Ми не 
можемо просто запозичити перевірені моделі інших країн. 
Адже, по-перше, вони вже застарілі – світ медіа змінився за 
останні півдесятка років (з приходом соціальних мереж) і в 
усіх країнах моделі переглядаються. По-друге, в інших країнах 
батьки сьогоднішніх дітей вже вивчали в школі медіаосвіту, 
тому кращий сімейний медіаімунітет виконує багато функцій 
підготовки дитини до ефективної взаємодії з медіа. По-
третє, медіаосвіта має стати частиною української системи 
освіти, пряме перенесення підходів, що працюють в інших 
системах може виявитись не адекватним. Тому потрібен період 
експериментальної перевірки ефективності нашої вітчизняної 
моделі медіаосвіти. 

Виходячи зі зростаючих потреб суспільства, теорія і 
практика вищої школи потребує подальшого вдосконалення. 
Умови, продиктовані входженням України в Болонський 
процес, сприяють процесу модернізації освіти. Для 
забезпечення на ринку праці конкуренції молодих фахівців 
випускники вищих навчальних закладів європейський країн 
мають володіти однаковим набором компетенцій, серед 
яких визначено і медіакопетентність. Можемо констатувати, 
що процес становлення медіаосвіти в Європі на сьогодні є 
завершеним і потребує лише вдосконалення. В Україні ж 
медіаосвіту на початку ХХІ ст. визнано як один із пріоритетних 
загальнодержавних напрямів модернізації освіти. У 2010 році 
сформовано Концепцію впровадження медіаосвіти, згідно з 
якою основним на початковому етапі впровадження визнано 
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пошук оптимальної моделі масової медіаосвіти в нашій 
державі. 

Визначення змісту медіаосвіти на сьогодні залишається 
дискусійним питанням. Як педагогічна технологія, 
медіаосвіта втілює на практиці принципи гуманізації освіти. 
Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з 
проблеми засвідчує, що медіапедагоги активно розробляють 
і впроваджують у навчальний процес різні моделі, 
більшість з яких зорієнтовані на формування медіакультури, 
медіакомпетентності; отримання професійних знань та вмінь; 
розвиток психологічних, професійних і творчих складових 
особистості.

Мета цієї статті – визначити різноманітні підходи щодо 
змістового наповнення медіаосвіти у вищих навчальних 
закладах.

Відповідно до мети, ставляться такі завдання: з’ясувати 
основні медіаосвітні напрями, специфіку різноманітних 
медіаосвітніх моделей, запропонованих вітчизняними й 
зарубіжними педагогами, сформувати етапи медіаосвіти 
майбутнього вчителя-філолога.

У працях дослідників Л. Баженової, О. Баранова, 
Є. Бондаренка, Л. Зазнобіної, І. Левишиної, О. Співаковського, 
А. Спічкіна, К. Тихомирової, Ю. Усова, І. Фатєєвої, О. Федорова 
порушуються окремі проблеми сучасної медіаосвіти. Процес 
упровадження її в професійну підготовку майбутнього вчителя-
філолога постає предметом дослідження у працях О. Зубова, 
К. Овсянникової, О. Семеног, Н. Рижих, Н. Чичеріної.

На практиці в сучасній вищій школі сформовано три 
напрями впровадження медіаосвіти, а саме: інтеграція 
медіаосвітніх компонентів у зміст курсів професійної 
підготовки майбутнього вчителя, введення окремого 
навчального курсу медіаосвіти й медіаграмотності в систему 
підготовки майбутніх філологів, організація позанавчальної 
діяльності студентів, що більшою мірою має на меті зацікавити 
студента долучитися до медіаосвітньої практики. На противагу 
традиційним освітнім технологіям, як зазначає Р. Гришкова, 
мета медіаосвіти полягає не в тому, щоб надати індивіду 
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певну суму знань, які швидко стають застарілими і втрачають 
актуальність в умовах постіндустріального суспільства, а в 
тому, щоб навчити «здобувати та оновлювати свої знання 
впродовж життя, користуватися новітніми технологіями, 
організовувати процес самоосвіти» [2, с. 66].

Перший напрям базується на сформульованій 
Л. Мастерманом репрезентаційній концепції медіа. Учений 
визначає здатність медіа не відображати дійсність, а 
представляти її, репрезентувати. З огляду на це медіа постають 
універсальним засобом представлення знань будь-якої галузі. 
Особливо це стосується літератури як виду мистецтва, де 
горизонти використання медіатехнологій і медіапродуктів 
значно розширюються. 

О. Семеног [7] дослідила умови використання медіа 
технологій у навчальному процесі в майбутніх вчителів рідної 
мови в Європі та США. Аналіз їх застосування у навчальних 
закладах України був проведений Ю. Казаковим [3]. Дослідник 
визначив низку суперечностей, які мають бути врахованими, 
під час освітньої підготовки майбутнього вчителя. Серед них 
найсуттєвішими є стрімке поширенням медіапродукції та 
відсутність навичок критичного сприйняття медіа молоддю; 
зростаючі суспільні потреби у кваліфікованих фахівцях з 
медіаосвіти і відсутність методичних розробок використання 
медаосвітніх технології у навчально-виховному процесі вищих 
педагогічних навчальних закладів.

Медіа відкривають значні можливості для розвитку 
особистості, інтелектуального і творчого потенціалу 
майбутнього фахівця, професійних якостей майбутнього 
педагога, самостійного мислення студента. Кінцевою метою 
медіаосвіти постає розвиток медіаграмотності, що проявляється 
на рівні вільного критичного мислення під час спілкування 
особистості з медіа.

Однією з найбільших проблем сучасного студентства є 
споживацьке використання Інтернет-ресурсів, що засвідчує 
низький рівень медіакультури майбутнього фахівця. Бездумне, 
пасивне сприйняття інформації призводить до спотворених 
уявлень про систему знань, якими має володіти майбутній 
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словесник. Нерідко плагіат студентських рефератів і курсових 
робіт призводить до ворожого ставлення педагога до медіа, 
зокрема до Інтернет-ресурсів. Однак, зауважимо, саме від 
викладача залежатиме ставлення студентів до медіаресурсів. 
Медіаосвіта розглядається як процес розвитку особистості 
за допомогою й на матеріалі засобів масової комунікації з 
метою формування культури спілкування з медіа, творчих, 
комунікативних здібностей, практичного мислення, вмінь 
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й оцінки 
медіатекстів, навчання різних форм самовираження з 
допомогою медіатехніки [3, с. 10]. Для реалізації такого 
підходу необхідно, щоб викладач на власному прикладі 
під час проведення лекційних, практичних, лабораторних 
занять демонстрував можливості практичного використання 
медіаресурсів: умів обробляти текстову, цифрову, графічну та 
звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів 
(варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки) для 
роботи з ними на занятті; створювати слайди з інформацією 
для засвоєння студентами на занятті, використовуючи редактор 
презентації MS PowerPoint і демонструвати презентації під 
час лекції у ВНЗ; використовувати наявні готові програмні 
продукти з дисципліни, яку викладає; здійснювати пошук 
необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до 
заняття й залучати до цього студентів, організовувати роботу 
з пошуку необхідної інформації в Інтернеті; самостійно 
розробляти тести або використовувати готові програми-
оболонки, проводити комп’ютерне тестування.

Д. Гонтар наголошує на тому, що творчий рівень 
інтерактивної взаємодії з медіа визначається змістом і рівнем 
інтелектуального розвитку студента [1]. А це означає, що 
в основі взаємодії з медіаресурсами повинна бути система 
власних знань майбутнього педагога.

Мета впровадження окремого курсу медіаосвіти і 
медіаграмотності в професійній підготовці майбутнього 
філолога полягає не лише у виробленні критичного мислення 
студентів як споживачів сучасного медіапродукту, високого 
рівня розуміння видів медіа та їх впливу на людину й 
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суспільство (медіакомпетентності), але й у формуванні 
уявлення про медіаосвіту як один з найефективніших засобів 
неперервної освіти. Майбутній філолог повинен не лише сам 
володіти високим рівнем медіакомпетентності, а й розуміти 
можливості сучасних медіа для формування особистості 
ХХІ ст., уміти за допомогою різноманітних методів і прийомів 
передавати знання учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Як майбутній педагог студент повинен розуміти й те, 
що медіа відіграють важливу роль у процесі соціалізації 
дитини. Діти, як найбільш активна й допитлива аудиторія, 
часто першими знайомляться з новими медіатехнологіями, 
випереджаючи в технічній освіченості батьків. У цьому є 
позитивний бік: підвищення рівня ерудиції, формування 
навичок спілкування з людьми. Але є й негативний: відсутність 
життєвого досвіду, як правило, підвищує ризик зіткнутися, 
наприклад, з онлайн загрозами. Майбутній педагог повинен 
мати чітке уявлення про ці загрози й володіти методикою 
виявлення в поведінці дитини ознак небажаного впливу 
медіаконтенту. Особливо гостро на сьогодні постає проблема 
набуття дитиною інтернет-залежності, що викликає процес 
розходження реального «Я» дитини з її інтернет-образом. Не 
меншою небезпекою для дитини постає доступ до небажаного 
контенту, підлітковий віртуальний терор (кібербулінг), який 
може призвести до трагічних наслідків у житті жертви. 
Педагог має знати найбільш вразливі до різних видів небезпек 
в медіапросторі вікові групи дітей, уміти попереджати або 
знати методи знешкодження негативного впливу на дитину 
медіаконтенту. Студент повинен також знати про такий 
негативний вплив екранних медіа, як здатність викликати 
змінені стани свідомості: адсорбцію і потоковий стан. Вони 
мають негативні наслідки для розвитку особистості. Перший 
з них характеризується тимчасовим припиненням інтеграції 
емоцій, пізнання й досвіду, зосереджена на всотуванні екранної 
інформації дитина не відчуває своїх емоційних станів, зокрема 
наростання тривоги, не відчуває плину часу. Другий на рівні 
втрати відчуття плину часу визначається насолодою і станом 
переживання дитиною успіху від своїх дій «у зоні» екранної 
реальності.
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У процесі ознайомлення студентів зі специфікою предмета 
медіаосвіти викладач має поінформувати майбутніх педагогів 
про найбільш поширені у світовій практиці моделі медіаосвіти, 
які частково можуть застосовуватися в сучасних умовах освіти 
в Україні. Зокрема освітньо-інформаційна модель передбачає 
ознайомлення з теорією, історією розвитку та мовою меді; 
етико-виховна спрямована на аналіз філософських, моральних 
та релігійних проблем на матеріалах медіа; практико-
утилітарна культивує вивчення та практичне застосування 
медіатехнологій та медіазасобів у різноманітних сферах життя 
людини; в основі естетичної моделі закладено ідею розвитку 
художнього смаку, вмінь аналізувати медіапродукт як твір 
мистецтва; соціокультурна спрямована на соціокультурний 
розвиток тв орчої особистості, її сприйняття, уяви, зорової 
пам’яті, формування навичок самостійного критичного аналізу 
медіатекстів будь-яких видів та жанрів.

Концептуальний підхід постає не менш важливим, ніж 
структурування процесу набуття знань студентами. Ю. Казаков 
розробив блокову систему подачі інформації, визначаючи 
змістовний блок (теоретичні знання в галузі медіаосвіти, 
особливості сучасних засобів масової комунікації, зокрема для 
дітей та молоді), потребнісно-мотиваційний блок (забезпечує 
формування мотивації до розвитку медіаграмотності як 
компонента професійної педагогічної культури), організаційно-
діяльнісний блок (розвиток креативних, комунікативних, 
пізнавальних умінь студента), діагностико-корекційний блок 
(аналіз результатів формування медіаграмотності, вироблення 
програм самоосвітньої діяльності тощо) [3, с. 14].

У позааудиторній роботі студентів домінує елемент 
самореалізації. Вона дає змогу гармонізувати внутрішні 
та зовнішні фактори формування професійної культури 
майбутнього педагога, створює додаткові умови для реалізації 
внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в 
процесі аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна 
робота має бути зорієнтованою на особистість студента. 
Медіапедагогіка визначає такі види діяльності студента в 
позааудиторний час: імітаційні, театралізовано-ситуативні 
творчі завдання на матеріалі різних засобів масової комунікації, 
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телекомунікації, що особливо сприяє розвитку креативних 
умінь майбутніх учителів, а також створення власних 
медіатекстів як результат проектної роботи, проблемний аналіз 
змісту медіатекстів, моделювання педагогічних ситуацій, 
рольових ігор на медіаматеріалі. Найближчими, на нашу 
думку, для студентів філологічних спеціальностей, буду 
такі творчі завдання, як аналіз змісту медіатексту в ігровій 
формі. Зокрема це може бути подано у вигляді імітованого 
процесу обговорення екранізації відомого літературного твору. 
В обговоренні можуть брати участь групи кінокритиків, 
істориків літератури, літературних критиків, акторів, режисерів, 
глядачів. 

Під час визначення виховного потенціалу 
мультиплікаційного фільму, художньої стрічки завдання можна 
змінити, запропонувавши визначити, що з цього фільму/
мультфільму візьмуть для себе учні різних вікових категорій, 
що побачать тут дорослі, а що насправді хотів донести 
через свій фільм до аудиторії сам режисер. Такий підхід 
формує критичне ставлення по побаченого, формує культуру 
споживання медіапродуктів, а відтак – робить невразливим 
глядача до низькопробної медіапродукції. 

Отже, використання медіаосвітніх технологій залежить 
від поставлених навчальних цілей і завдань. Побіжний огляд 
дає змогу стверджувати, що оволодіння медіаграмотністю 
майбутнім філологом у вищому педагогічному навчальному 
закладі ґрунтується на загальнодидактичних принципах 
всебічного розвитку особистості, зв’язку теорії з практикою, 
доступності, систематичності тощо, так і на принципах, 
пов’язаних з особливостями медіакультури – розвитком 
аудіовізуального сприйняття, умінням аналізувати медіатексти 
тощо. Курс медіаосвіти у вищому педагогічному навчальному 
закладі реалізує перспективу розвитку майбутнього педагога як 
спеціаліста, який володіє сучасними освітніми методиками.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПОЗИЦІЙНИХ СТРУКТУР 
У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Стаття присвячена з’ясуванню особливостей функціонування 
опозиційних структур у ранній творчості Т.Г. Шевченка (на 
матеріалі поеми «Катерина»). Значна увага приділяється 
дослідженню психологічного стану героїні, невлаштованості в 
суспільстві, пошуків особистої свободи. З’ясовано, що опозиції у 
поемі «Катерина» Т.Г. Шевченка базуються на багатьох чинниках, 
серед яких домінують: рефлексія, чуттєвість, символізм, з якими 
пов’язані дефініції добра чи зла, що виражається в індивідуалізації 
їхнього моделювання.

Ключові слова: опозиційна структура, бінарність, дискурс, 
інтерпретація, міфологеми, деструкція особистості, когнітивний 
дисонанс.

Статья посвящена выяснению особенностей функционирования 
оппозиционных структур в раннем творчестве Т.Г. Шевченка (на 
материале поэмы «Катерина»). Значительное внимание уделяется 
исследованию психологического состояния героини, неустроенности 
в обществе, поисков личной свободы. Выяснено, что оппозиции в 
поэме «Катерина» Т.Г. Шевченка базируются на многих факторах, 
среди которых доминируют: рефлексия, чувственность, символизм, 
с которыми связаны дефиниции добра или зла, что выражается в 
индивидуализации их моделирования.

Ключевые слова: оппозиционная структура, бинарность, 
дискурс, интерпретация, мифологемы, деструкция личности, 
когнитивный диссонанс.
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This article is devoted to the research of functioning of the opposite 
structures in the early Taras Shevchenko’s works (based on the poem 
«Catherine»). A lot of attention is given to changes of psychological 
condition of the main character under the society infl uence; also a lot 
of attention was devoted to her search of personal freedom. The authors 
came to a conclusion that the opposition in the poem «Catherine» 
by Shevchenko has been based on many factors, mostly: refl ection, 
sensuality, symbolism, which are connected with the defi nitions of good 
and evil, which are shown in the model of individualization.

Key words: oppositional structure, binary, discourse, interpretation, 
mythologems, destruction of personality, cognitive dissonance.

Звернення до постаті та творчості Тараса Шевченка 
надзвичайно актуалізується у сучасних умовах вибудовування 
національної ідентичності, усвідомлення свого призначення у 
світовому соціокультурному процесі. 

Крізь ідеологічні та політичні нашарування радянського 
шевченкознавства, схематичність і заангажованість сучасне 
українське літературознавство ХХI століття крок за кроком, 
поступово розкриває для майбутнього феномен Т. Шевченка – 
Поета, Людини, Пророка, який змінив свідомість пересічного 
українця ХIХ століття і українську літературу ХХI: 
«Т. Шевченко створив у художній формі цілісну філософію 
національного буття українського народу, тобто на рівні 
поетичного узагальнення відтворив ту, повністю відповідну, 
адекватну українській дійсності систему сутностей і 
закономірностей, які за цілі тисячоліття витворені українським 
народом, якими зумовлене і на яких тримається віками 
буття української нації, її суспільна свідомість і свідомість 
українського патріота-борця за інтереси нації» [5, с. 122]. 
Поетика його творів, що складають «Кобзар», різноманітна 
й багата, удосконалена і художньо вмотивована, глибока й 
невичерпна, але не доопрацьована вченими. Образне бачення 
Шевченка-поета українські дослідники інтерпретують 
з точки зору цілісності та художньої вдосконаленості, 
міфопоетики, з позиції художньо-літературної герменевтики. 
Серед ґрунтовних праць – роботи Г. Клочека, П. Іванишина, 
Т. Мейзерської.
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Заслуговує уваги дискурс над «Катериною», до якого 
долучилися Валерія Смілянська, Юрій Іваків, Ярослав 
Розумний зі статтею «Москаль» і «москальство» в Шевченковій 
поезії», Василь Яременко з детальною працею «Про історизм 
Шевченкової «Катерини», Павло Мовчан із есе «Елемент 
морального родового закону в поемі Т. Шевченка «Катерина», 
Марія Моклиця з психоаналітичною інтерпретацією «Покритка 
в творчості Шевченка». Спостереження над «Катериною» 
також здійснювали Валерій Шевчук та Юрій Барабаш.

Актуальність статті визначається недостатністю 
висвітлення проблеми функціонування опозиційних структур у 
ранній романтичній творчості Т.Г. Шевченка. Ми маємо на меті 
з’ясувати роль і значення літературознавчих та екзистенційних 
контрастних концептів у текстоструктурній тканині поеми 
«Катерина» у психологічному та гендерному аспектах.

Багатогранна творчість Т.Г. Шевченка відкриває 
перспективи для різноманітних інтерпретацій особистості, 
зокрема на контрастах «чужі-свої» та «доля-недоля». 
Опозиційність виникає через співставлення протилежних 
понять, результатом чого є внутрішній психічний конфлікт 
головної героїні, який можна визначити як когнітивний 
дисонанс. «У зв’язку з цим конфліктом, стан індивіда 
характеризується відчуттям неповноти життя і втрати життєвих 
орієнтирів» [4, с. 33], а це вимагає розгляду всіх чинників, 
які призвели до розладу особистості та вплинули на погляди 
Катерини.

За словами Світлани Голуненко: «Етичний ідеал (у 
«Кобзарі» 1840 р.) зумовлений авторськими уявленнями 
про світовлаштування, місце особистості в ньому, характер 
взаємодії між макропростором зовнішнього світу і 
мікропростором внутрішнього світу індивідуума» [3, с. 54].

Стереотипи, що лежать в основі стосунків між чоловіком 
і жінкою, містять знання про права, обов’язки, дії, а також 
очікування. Варто зазначити, що «кожна людина в залежності 
від особливостей власного когнітивного розвитку і соціальної 
ситуації, у якій вона опинилася, буде більшою чи меншою 
мірою гендерно-схематизованою» [2, с. 115].
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Внутрішній конфлікт Катерини обумовлений, перш за 
все, невідповідністю тогочасних стереотипних уявлень про 
соціальну роль Івана в їхніх майбутніх сімейних стосунках з 
реальною картиною байдужості парубка до своєї обраниці. 
Як жінка, вона природно потребує захисту від недобрих слів 
ворогів не стільки для себе, як для дитини:

Якби милий чорнобривий,
Умів би спинити... [11, с. 19].
Не бажаючи поєднувати у своїй свідомості суб’єктивний 

ідеал сильної статі з легковажністю хлопця, яка суперечила 
образу відповідального й люблячого батька, героїня програмує 
негативні ситуації, які виправдовують відсутність москаля:

Може, вбитий чорнобривий
За тихим Дунаєм;
А може, вже в Московщині
Другую кохає! [11, с. 19].
Аналізуючи поведінку дівчини, алогічну для розуміння 

іншими людьми, потрібно враховувати її вихід за межі 
тогочасних рамок моралі й родового закону. Візьмемо до 
уваги панівну форму суспільної свідомості, що базувалася на 
традиційних поглядах групи людей, а не окремої особистості. 
Так, вчинок героїні, що показує її неспроможність вистояти 
перед почуттями всупереч традиціям, призводить до 
несумісності співіснування її власних інтересів з батьківським 
горем, несприйняття її як гідної дочки і жінки. Відбувається 
розрив родинних стосунків:

Хто спитає, привітає
Без милого в світі?
Батько, мати – чужі люде,
Тяжко з ними жити! [11, с. 20].
Часто повторювана лексема «чужі», з одного боку, 

проектує внутрішню байдужість персонажів, а з іншого вказує 
на жорстоку дійсність: «…москалі – чужі люде / Роблять лихо 
з вами» [11, с. 16].

Втративши зв’язок з батьками, Катерина занадто 
рефлексує, шукаючи, люблячи, а згодом і звинувачуючи «свого-
чужого» Івана. Опозиційно розчаруванню й віддаленню від 
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найближчих людей виступає доброта чумаків, що змилувалися 
над сердешною: «Бере шага, аж труситься: / Тяжко його 
брати!..» [11, с. 26].

Моделюючи взаємовідношення Катерини й москаля, слід 
відмітити різкий контраст між чуттєвістю справжнього кохання, 
задоволенням фізіологічної потреби та холодним розрахунком. 
Це зіткнення суто ідеалістичного, духовного з матеріальним, 
земним, позбавленим барв. Конструкт настрою мінливий. Поет 
надзвичайно реалістично описує поведінку москаля, котрий з 
великим бажанням абстрагуватися від розмови, пришпорює 
коня. Викриває сутність конфлікту діалог:

«Ти не пізнав мене, Йване?
Серце, подивися,
Їй же богу, я Катруся!»
«Дура, отвяжися!
Возьмите прочь безумную!» [11, с. 29].
З огляду на ситуацію, автор розмірковує над існуванням 

долі, умовна наявність якої вабить ілюзорністю порятунку від 
зла, можливістю реалізувати прагнення сімейного затишку. 
Оскільки пробудження й оновлення згорьованої душі не 
відбувається, питання є риторичним:

Єсть на світі доля,
А хто її знає? [11, с. 24].
Песимістичний настрій підсилюється вадами соціуму, 

позбавленого почуття емпатії:
Недоля не бачить, з ким їй жартувати,
А люде хоч бачать, та людям не жаль [11, с. 27].
Лариса Масенко наголошує на символізмі міфологеми 

шляху в контрасті «доля-недоля»: «…в поемі «Катерина» 
Шевченко вкладає в конкретний зоровий образ шляху … 
абстрактне художнє значення – він стає уособленням 
бездомності, знедоленості покритки та її дитини» [9, с. 34].

Розгадка характеру контрасту жіночої «долі-недолі» в 
поемі криється і в асиміляції почуттів Т.Г. Шевченка – увазі 
поета до свого внутрішнього стану і життєвих перспектив. 
Як зазначає Юрій Барабаш, життя Шевченка «обернулося 
успішно, але надто вже раптово, щоб повірити у його 
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сталу безхмарність, десь у несвідомому муляли передчуття 
нетривкості того, що відбувалося, внутрішній дискомфорт від 
чекання нещасливих змін» [1, с. 180].

Досліджуючи бінарні концепти, на нашу думку, варто 
зважити й та те, що в багатьох ранніх творах Т. Шевченка, 
серед яких і ті, що увійшли до Кобзаря 1840 року, переважає 
романтизм. Саме тоді, як зазначає сучасний український 
науковець Г. Клочек, «поети-романтики відкрили для себе 
океан українського фольклору – силу-силенну пісень, казок, 
переказів, легенд... Поети намагались залучити їх у писемну 
літературу, тим більше, що багато що в українському 
фольклорі відповідало їхньому романтичному світобаченню. 
Безліч переказів та легенд з фантасмагорійністю були 
співзвучні творчим настроям поетів-романтиків. Молодий 
Шевченко тонко відчув цю «вимогу жанру» і блискуче 
продемонстрував як своє знайомство з різноманітними 
народними уявленнями, так і вміння перетворити це уявлення 
в художнє явище» [6, с. 39].

Однак, як зауважує Є. Маланюк, романтизм поета 
«своєрідний», оскільки він «завжди проектується на реальну 
Україну, має сталий контакт з дійсністю, краєвидом, історією і 
долею народу» [8, с. 34]. Вводячи у свої твори міфічні образи 
із усної народної творчості, Т.Г. Шевченко не пориває зв’язок 
із реальністю, розкриваючи психологічний стан своїх героїв, 
їх долю через фольклорні символи. Зустрічі Катерина та її 
коханого передувало зображення природи і, саме сили природи 
(хуртовина, вітер, сонце, море та ін.) допомагають автору 
створити картину, яка найбільш повно відтворила стан душі 
персонажа. 

Деякі прийоми, які використовує поет, набагато випередили 
свій час, наприклад, кінематографічний прийом. У одній зі 
сцен поеми, коли героїня йде геть із села, «її постать, що 
пішла у важку й невідому дорогу, поступово все зменшується 
і зменшується, і все те відбувається на тлі червоного неба, що 
викликає відчуття тривоги» [6, с. 77]. «Сіло сонце з-за діброви 
Небо червоніє; Утерлося, повернулась, Пішла... тілько мріє» 
[11, с. 23]. 
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Схожу картину спостерігаємо на початку четвертого 
розділу цього ж твору, коли заграва зимового сонця віщує 
драматичні події, розвиток яких досягає найвищого апогею 
в кульмінації твору: «Мов покотьоло червоніє, Крізь хмару 
сонце зайнялось» [10, с. 29]. Знову хвилюючий червоний 
колір і порівняння з покотьолом – дерев’яною дитячою 
іграшкою, що формою нагадує обруч. Це «найпростіша 
асоціація (сонце-колесо), яка має своє коріння в прадавніх 
міфологічних уявленнях усіх індоєвропейських народів» [7, 
с. 101].

«Більшість пейзажів у Шевченка або світанкові, або ж 
вечірні. Очевидно, саме в цей час природа ввижалася йому 
живописною, найбільш виразною, рельєфною, наповненою 
смислом» [6, с. 44]. Із цим пов’язаний зворот «до схід сонця», 
який досить часто зустрічається у ранніх поезіях на означення 
частини доби, ніби ще таємничої, схованої від людського 
ока, однак уже передвісниці нового дня, нових подій. Часто 
Т. Шевченко, співчуваючи стражданням своїх героїнь, ніби 
«ховає» їх від осуду сторонніх, радить пережити свої емоції 
саме «до схід сонця». Наприклад, у «Катерині»:

«А щоб личко не марніло,
З чорними бровами –
До схід сонця в темнім лісі
Умийся сльозами.
Умиєшся – не побачать,
То й не засміються,
А серденько одпочине,
Поки сльози ллються» [11, с. 27].
Схожу пораду дає дівчина в поемі «Тополя», коли просить 

тополину глянути, чи йде її милий:
«Подивися, тополенько,
Як нема – заплачеш
До схід сонця ранісінько,
Щоб ніхто не бачив» [11, с. 48].
Тут образ тополі асоціюється з образом самої дівчини, 

бо врешті-решт героїня теж стає деревом, і тому ці слова 
сприймаються як порада самій собі.
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В інших випадках образ «до схід сонця» асоціюється з 
журбою, сумом, лихим дійством, наприклад, у Катерини після 
прощання з рідним селом:

«... як роса та до схід сонця
Покапали сльози...» [11, с. 23].
Порівняння «роса-сльози» ще раз підкреслює 

неприхований, сильний у своїх почуттях стан героїні. До тієї 
ж Катерини звернені сповнені пекучого болю слова матері, 
яка жалкує про народження своєї дитини: «Проклятий час-
годинонька, Що ти народилась! Якби знала, до схід сонця 
Була б утопила...» [11, с. 21]. «До схід сонця» тут –  час, 
коли ще можна чинити темні справи, бо сонце – «світло», 
ще не зійшло, отже, події ще не набули «освітлення», тобто, 
розголосу. Переважно вночі відбувається дія і на початку поеми 
«Катерина», де героїня, боячись розголосу і осуду громади, 
ховається під покровом ночі від людських очей: «Не журиться 
Катерина – Вмиється сльозою, Візьме відра, опівночі Піде за 
водою, Щоб вороги не бачили...» [11, с. 18].

Через концепт сонця поет також показує поневіряння, 
приниження, соціальну нерівність персонажа, у даному 
випадку – сироти, у якого люди хочуть забрати останнє, що 
дароване всім – світло сонця:

«Сиротині сонце світить
(Світить, та не гріє) –
Люди б сонце заступили,
Якби мали силу,
Щоб сироті не світило,
Сльози не сушило» [11, с. 27].
Образ сироти, покривдженої дитини був дуже близький 

Шевченку. Він асоціюється зі станом тодішньої України, її 
бідного, змученого селянства, якому теж «заступили сонце», 
щоб «сльози не сушило», та й і з образом самого поета, який 
зазнав поневірянь на життєвому шляху.

Змальовуючи сонце над «ланами широкополими», поет 
вірив, що настане той час, коли воно яскраво світитиме усім 
знедоленим, і в країні більше ніколи не буде темряви, лиха та 
сліз.
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Отже, опозиції у поемі «Катерина» Т.Г. Шевченка 
базуються на багатьох чинниках, серед яких можна назвати 
такі: рефлексія, чуттєвість, символізм, з якими пов’язані 
дефініції добра чи зла, що виражається в індивідуалізації 
їхнього моделювання. Представник сильної статі абстрагується 
від відповідальності за долю власного сина, дівчина 
виходить за межі соціальної ролі жінки, що призводить до 
появи екзистенційного страху, який виступає опозицією 
до позитивних міркувань. Автор розкриває деструкцію 
особистості, злам свідомості при зіткненні стереотипних 
уявлень і власних сподівань, неможливість поєднання інтересів 
індивіда в рамках загальноприйнятих норм.

Як бачимо, проблема функціонування і значення бінарних 
концептів у творчості Т. Шевченка є малодослідженою 
на сьогодні цікавою літературознавчою проблемою, яка, 
безумовно, потребує подальшого опрацювання.
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕПІСТОЛОГРАФІЧНОЇ ДУМКИ: 

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

У статті вперше проаналізовано розвиток української 
епістолографічної думки. Розглянуто праці вітчизняних медієвістів, 
окрему увагу приділено дослідженням сучасних теоретиків 
епістолярію. Відзначається, що введення листів у контекст 
літературного процесу спричинило активність літературознавчої 
думки. На конкретних прикладах проілюстровано висновки 
дослідників, які вважають листи творчою лабораторією митців. 
Доводиться, що вивчення епістолярної спадщини неможливе без 
орієнтації на єдність світового літературного процесу. Зауважено, 
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що з появою комп’ютерних технологій, змінюється ставлення до 
листа.

Ключові слова: лист, епістола, кореспонденція, літературний 
процес, епістолографія, поетика, творча лабораторія.

В статье впервые проанализировано развитие украинской 
эпистолографичной мысли. Рассмотрены труды отечественных 
медиевистов, особое внимание уделено исследованиям современных 
теоретиков эпистолярия. Отмечается, что введение писем 
в контекст литературного процесса привело активность 
литературоведческой мысли. На конкретных примерах 
проиллюстрировано выводы исследователей, которые считают 
письма творческой лабораторией художников. Доказывается, что 
изучение эпистолярного наследия невозможно без ориентации 
на единство мирового литературного процесса. Замечено, что 
с появлением компьютерных технологий, меняется отношение к 
письму.

Ключевые слова: письмо, эпистола, корреспонденция, 
литературный процесс, эпистолография, поэтика, творческая 
лаборатория.

The development of the Ukrainian epistolary graphic thought has 
been fi rst analyzed in this article. The works of native medievalists have 
been analyzed; a special attention is paid to the modern epistolary 
theorists’ studies. It is noted that the introduction of letters in the context 
of the literary process had resulted in the literary thought activity. The 
conclusions of researchers who consider the letter to be a creative 
laboratory of artists have been illustrated in particular examples. It is 
proved that the study of the epistolary heritage is impossible without a 
focus on the unity of the world literary process. It has been observed that 
attitudes to a letter have been changing together with an  advent of a 
computer technology.

Key words: letter, epistolar, correspondence, literary process, 
epistolary graphics, poetics, creative laboratory.

Важливою складовою літературної спадщини письменника 
є його епістолярій, найвагоміше першоджерело для рецепції 
художнього світу митця. Листування становить науковий 
інтерес не лише, як матеріал для вивчення біографії, а й як 
оригінальний чинник, у якому відображена вся багатогранність 
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духовного світу майстра слова, індивідуальні особливості 
його мислення, стиль творчої особистості, ті чи інші художні, 
культурні та суспільні тенденції, до яких митець причетний.

В українському літературознавстві до вивчення приватних 
письменницьких кореспонденцій за останні десятиліття 
зверталися Л. Вашків [3], В. Гладкий [4], В. Дудко [6], 
М. Коцюбинська [7], В. Кузьменко [9], Ж. Ляхова [10; 
11], М. Назарук [12], В. Святовець [14], Ю. Шерех [17] 
та ін. Об’єктом уваги дослідників стали листи видатних 
представників українського письменства, зокрема Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, П. Куліша, В. Стефаника, 
В. Винниченка, В. Стуса та ін.

Спробу дослідження епістолографії у вітчизняній науці 
про літературу вперше було здійснено Ф. Прокоповичем у 
праці «Про риторичне мистецтво» [13]. Кілька розділів книги 
присвячено розгляду особливостей письменницьких листів, 
їх структурі, різновидам. Спираючись на досвід Цицерона та 
Сенеки, Ф. Прокопович сформулював правила розміщення 
та викладу матеріалу в епістолі. Ним уперше в українській 
епістолографії було висловлено думку про залежність стилю 
кореспонденції від певних чинників, зокрема від важливості 
справи, про яку йдеться в листі, а також від адресата. 

У 1819 р. у дев’ятому номері «Украинского вестника» 
вийшла друком праця П. Гулака-Артемовського «О письмах», 
у якій поет кваліфікує кореспонденції як «розмову відсутніх» 
і засуджує написання останніх лише з метою «блеснуть 
витиеватостью слога». На думку автора праці, листи «повинні 
вміщувати в собі ту природну легкість, невимушеність і 
приємність звичайної розмови, зразки якої ми повсякденно 
зустрічаємо в кращих співбесідах» [5, с.   198−199].

Наукове дослідження епістолярного жанру розпочинається 
у ХХ ст. Ученими М. Берштейном, П. Волинським, 
О. Деєм, І. Дорошенком, С. Єфремовим, В. Поважною, 
М. Федченком, Ю. Шерехом та іншими написано літературні 
портрети видатних представників українського письменства, 
проаналізовано спадщину останніх у дусі часу. Однак в 
умовах радянського тоталітаризму, коли панівний у науці про 
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літературу соціологічний метод послідовно зводив художню 
творчість до класового еквіваленту, позбавляв її естетичного 
й етичного змісту, використання всілякого роду допоміжних 
матеріалів, як от: листування, архівних документів було 
вкрай обмежене. Оскільки введення останніх у контекст 
літературного процесу спричинило б надзвичайну активність 
літературознавчої думки в переосмисленні багатогранної 
спадщини вітчизняних митців художнього слова, висвітлення її 
не з класових, а з суто естетичних позицій.

Новим кроком на шляху до вивчення приватної 
кореспонденції українських письменників стало дослідження 
В. Гладкого «Листи письменників» [4], у якому автор поставив 
перед собою завдання вивчити листи в історико-літературному, 
суспільно-теоретичному та літературно-естетичному аспектах. 
Розгляд кореспонденцій, зокрема, В. Стефаника дослідник 
проводить у контексті художньої творчості новеліста.

Однак поза увагою В. Гладкого залишилося з’ясування 
жанрово-стильової еволюції епістолярію новеліста та впливу 
на прозаїка традицій українського листування. Суперечливими, 
на нашу думку, є також твердження дослідника про світогляд 
новеліста. Відповідно до вимог часу він наголошує на 
обмеженості поглядів В. Стефаника, у силу чого «письменник 
не міг правильно тлумачити таку суспільно-історичну 
категорію, як «народ», «народні маси», не осмислив діалектики 
єдності і протиріччя класів» [4, с. 6].

У 1972 році В. Святовець звернувся до вивчення 
епістолярної спадщини Лесі Українки [14]. У своєму 
дослідженні науковець розглянув взаємозв’язок творчої 
лабораторії письменниці з її приватною кореспонденцією: 
ідейну спорідненість між листами й художніми творами 
тощо. 

Фахово глибоких і добре аргументованих відкриттів 
В. Святовцю вдалося досягнути у процесі аналізу всієї 
художньої та епістолярної спадщини Лесі Українки. Найцікавіші 
спостереження стосуються переважно причин запозичення 
поетесою епістолярної форми для своїх літературних творів. 
На думку дослідника, «це було не випадковим, оскільки 
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Лесю Українку завжди хвилювало питання форми творів, 
зокрема «віднайдення найбільш виразної, зручної їхньої 
будови, вдалого розташування матеріалу з метою найкращого, 
найповнішого донесення до читачів різноманітних, складних 
ідей, образів, думок» [14, с. 105]. Водночас, слушно зауважує 
автор, поетеса мала своїх попередників як в українській, так і 
світовій літературі й спиралася на їхній досвід. У дослідженні 
наявний також широкий аналіз паралельної кореспонденції 
Лесі Українки. В. Святовець мотивує останнє тим, що власне 
комплексне вивчення листів митця та відповідей на них, а 
також паралельного епістолярію, мемуарів та багатьох інших 
документів – дають достатньо матеріалу для розуміння 
внутрішнього світу авторів і їх оточення.

На значну увагу заслуговує дослідження Ж. Ляхової 
[10]. У цілому ґрунтовно висвітлюючи процес становлення 
української епістолографії, дослідниця справедливо відзначає 
брак узагальнюючих праць з питань теорії означеного жанру, 
а також вказує те, що надто мало зроблено для вивчення 
художньої природи листа, своєрідної епістолярної манери 
вітчизняних письменників.

Вичерпним, неупередженим підходом до розгляду 
епістолярної спадщини Т. Шевченка Ж. Ляхова доводить, 
що поет, долаючи відповідні труднощі, вивів український 
епістолярний стиль за межі щоденної буденщини, позбавив 
українську мову рамок «хатнього вжитку» і в таких суто 
індивідуальних потребах, як приватне листування.

Заслуговує на увагу твердження дослідниці про те, що 
приватна кореспонденція поета найглибше відображає його 
внутрішнє, духовне життя і становить визначальний етап у 
розвитку українського епістолярію.

Однак, не дивлячись на вичерпний аналіз приватних 
кореспонденцій Т. Шевченка, поза увагою дослідниці 
залишилося прочитання останніх в контексті світової 
епістолярної культури. Відтак вивчення епістолярної спадщини 
будь-якої країни й епохи неможливе без орієнтації на єдність 
світового історичного процесу й на загальні закономірності 
художнього розвитку. Без компаративного підходу важко 
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зрозуміти – навіть у межах однієї національної літератури – 
динаміку процесу, проникнути в механізм наслідування і 
зміни традицій, накопичення художніх цінностей. Типологічна 
спільність і відмінність слугують вірним показником загальних 
закономірностей літературного розвитку. Через те окремі 
приклади із епістолярної класики західно- і східноєвропейських 
літератур не вичерпують проблеми.

Певним здобутком епістолографії стала робота Ю. Шереха 
«Скарби, якими ми володіємо» [17], у якій науковець 
висвітлює приватне листування першої половини ХІХ ст., 
коли останнє «тільки вбивалося в колодочки» [17, с. 48]. 
Наголосивши на зв’язку стилю листів з літературними стилями 
доби, дослідник справедливо констатує на невичерпності 
означеного явища, оскільки на практиці, коли йдеться про 
«листування літераторів його використовують, звичайно, як 
матеріал для побудови біографії даного письменника на рівні 
з документами, щоденниками, спогадами, але без уваги до 
специфіки епістолярних писань» [17, с. 48].

Слушним, на наш погляд, є твердження Ю. Шереха з 
приводу того, що темперамент і думки П. Куліша ніяк не 
могли вкластися ні в стилізовану псевдомужицьку оповідь, 
ні в щоденну побутову розмову, оскільки вимагали нового 
стилю. І не дивлячись на вживання церковнослов’янізмів, мова 
письменника зберегла свій глибокоукраїнський характер.

Дослідженню проблеми функцій письменницьких листів 
в українському літературному процесі кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. у контексті українсько-російських літературних 
зв’язків присвячена праця В. Дудка [6], у якій на конкретному 
матеріалі проілюстровано можливості й перспективи вивчення 
епістолярної спадщини літераторів в історико-літературному, 
текстологічному і джерелознавчому аспектах. 

Загалом дисертаційне дослідження В. Дудка засвідчує, 
що вивчення епістолярного жанру – явище багатоаспектне. 
Становище ускладнюється також відсутністю єдиної 
методології та методики, де були б ураховані компоненти 
історико-генетичного, порівняльно-історичного і типологічного 
методів аналізу приватної кореспонденції. Усе це гальмує 
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розвиток теорії епістолярного жанру, не дає їй змоги набути 
необхідної чіткості й визначеності.

Досить потужний теоретичний аспект домінує в 
дослідженні М. Назарука [12]. Автор праці одним із перших 
в українському літературознавстві звернувся до висвітлення 
старої епістолярної прози (кінця XVI – початку XVII ст.). 
Маючи «широкий простір для роздумів, спостережень, 
узагальнень, вибір з чималої кількості пам’яток» [12, с. 12] 
та здійснивши ґрунтовний аналіз попередніх студій над 
епістолярним жанром, дослідник робить висновок, що не існує 
одностайності у поглядах на письменницький лист. Із цим 
твердженням науковця можна погодитися. Свого часу історик 
В. Сметанін стверджував, що «епістолографія, як спеціальна 
історична дисципліна, вивчає листи не як особливий жанр 
літератури, а як своєрідне історичне джерело» [15, с. 6]. 
Із ним не погоджувався Д. Буланін, доводячи, що «термін 
і комплекс охоплених ним пам’яток повинен передбачати 
літературознавчий аспект» [2, с. 96−97] та піддаватися 
філологічному аналізу, осмислюватися не тільки у загальному 
культурному контексті, але – і як художня література.

М. Назарук уперше в українському літературознавстві 
подає власні дефініції листа та епістолярної літератури, які 
усвідомлюються дослідником як рівноправний жанр, що не 
мав змістових обмежень та давав змогу викладати не тільки 
певну інформацію, а водночас реалізувати природній хист та 
набуті літературні знання.

Не можна оминути увагою також дослідження Л. Вашків 
[3], у якому розглядаються погляди вітчизняних письменників 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. на роль та завдання літературної 
критики, висловлені в листах. Автором уперше здійснюється 
спроба комплексного дослідження літературно-критичної 
спадщини українського письменства помежів’я століть, 
визначено особливості культурно-історичної парадигми 
епістолярної критики.

Вагомим внеском у вивчення епістолярної спадщини 
І. Франка стало дослідження В. Ткачівського [16], у якому 
аналіз приватних кореспонденцій Івана Яковича подається 
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під кутом комплексної концептуальної рецепції, цілісної 
проблемно-естетичної орієнтації у контексті українсько-
німецько-австрійських літературних та суспільно-культурних 
зв’язків.

Означене дослідження охоплює українськомовний та 
німецькомовний епістолярій І. Франка, який досі, на думку 
В. Ткачівського, не привертав належної уваги науковців, що 
пояснюється відсутністю публікації частини листів поета, а 
головне – кореспонденцій до нього.

Простежуючи розвиток листування за понад 
двохтисячолітню історію існування останнього, дослідник 
з’ясовує водночас окремі загальнотеоретичні питання 
епістолярного жанру. Зокрема, автор наукової студії детально 
тлумачить походження слова «епістола», використовуючи 
при цьому латинський словник «Glossarium mediae ef infi mae 
latinitatis», виданий 1884 року, та «Словник української мови» 
Б. Грінченка.

Вдалим, на наш погляд, є здійснений дослідником аналіз 
стилістичних особливостей німецькомовної епістолярної 
спадщини класика української літератури. У вітчизняному 
літературознавстві відсутні дослідження, у яких би 
розглядалось листування І. Франка як оригінальний чинник, 
у якому відображена вся багатогранність духовного життя 
письменника, індивідуальні особливості його мислення. Адже 
«у листі письменника об’єктивно мусить знайти свій, нехай 
навіть частковий, вияв творча особистість, характер автора хоч 
би з тої простої причини, що лист, як одна з форм передачі 
мислі органічно пов’язаний із самим способом цього складного 
процесу» [4, с. 13].

Значним здобутком у вивченні приватних письменницьких 
кореспонденцій стало дослідження В. Кузьменка [9], у 
якому вперше концептуально здійснено цілісний історико-
літературний аналіз приватного листування вітчизняного 
письменства періоду 20-х − 50-х років ХХ ст. як специфічного 
явища; розкрито сутність і функції епістолярію в літературному 
процесі тоталітарної доби; обґрунтовано кардинально новий 
підхід до жанрової концепції епістоли, як до поліфонічного 
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жанрового утворення (літературного та історіографічного 
вияву одночасно). Останнє, на думку дослідника, відкриває 
перспективні можливості вивчення епістолярного масиву не так 
у плані фактографічному, як у психологічному та естетичному. 

Ураховуючи всі попередні студії над епістолярним жанром, 
а також узявши до уваги поліфонізм епістоли, В. Кузьменко 
пропонує власну дефініцію останньої, наголошуючи при 
тому, що це «твір літературного та історіографічного 
жанру, позначений яскраво вираженою психологічною 
інтроспекцією та особистим ставленням автора до дійсності 
і конкретного адресата, написаний з урахуванням специфіки 
кореспонденції певної історичної доби» [9, с. 55]. Такий 
підхід до приватного листування охоплює всі особливості 
письменницького епістолярію: оцінку історичних подій 
(історичний аспект), наявність художніх елементів (естетичний 
аспект), ідентифікацію психологічних особливостей адресанта, 
вираження його особистості (психологічний аспект), стильові 
особливості (специфіка епохи).

Із концепцією дослідника можна погодитись, оскільки 
лист, долаючи вузькість і замкнутість сфери приватного 
документа, перестаючи жити тільки своїм камерним життям, 
стаючи не тільки формою самопізнання, самовираження 
особистості, а значно ширше − формою освоєння дійсності  – 
виявляється причетним до найважливіших історико-
літературних процесів свого часу. «Втручання» листа в 
художню словесність проявлялося з різною мірою активності 
й у різних формах: від засвоєння вже існуючих стилів до 
більш складних взаємодій.

Однак, на нашу думку, у поглядах В. Кузьменка 
простежуються певні суперечності, оскільки дефініюючи 
лист як «твір літературного …жанру», автор дослідження 
також стверджує, що «у новітню епоху листування зростає 
кількісно чи не в геометричній прогресії, натомість насправді 
занепадає якісно, наочно демонструючи один із основних 
законів діалектики. Листи перестають бути предметом 
мистецтва. Діловий практицизм витісняє умовності стилю, 
епістола розвивається разом з мовою в напрямку до стислості 
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та експресії вираження думки, хоча майже зникає як особлива 
літературна форма» (підкреслення наше. – Г.М.) [9, с. 74].

У 2001 році побачила світ книга М. Коцюбинської 
«Зафіксоване й нетлінне» зі скромним означенням «роздуми 
про епістолярну творчість» [7]. Дослідниця пропонує зовсім 
нову методологію прочитання епістолярію: об’єктивну, 
глибоку, змістовну, наукову, у широкому контексті творчості 
та світогляду митця. Слушним, на наш погляд, є спростування 
дослідницею уявлення про «бідність українського епістолярію» 
[7, с. 16]. Автор книги вважає за доцільніше говорити про 
«недослідженість цього відгалуження» нашого національного 
культурного доробку, про брак та неповноту публікацій з 
огляду на історичні умови, політичну кон’юктуру, цензурні й 
ситуативні обмеження тощо» [7, с. 16]. Додаючи цілу низку 
блискучих взірців жанру, М. Коцюбинська неспростовно 
доводить протилежне, а саме те, що український епістолярій на 
диво багатий і його значення важко переоцінити. Верифікації 
уявлень про епістолярний жанр багато сприяють такі 
«доцентрові епістолярні масиви», як листи до Т. Шевченка, 
П. Куліша, П. Тичини, Рильського, Д. Нитченка та ін.

На особливу увагу заслуговує твердження 
М. Коцюбинської про лист як автопортрет, оскільки власне 
епістоли «виявляють у чистому вигляді справжню суть людини, 
зокрема людини творчої – письменника, митця. Виявляють 
його уподобання, його святощі, не приховуючи відтінків, 
внутрішніх суперечностей, набагато повніше й автентичніше, 
ніж інші вияви літературно-публіцистичного висловлювання» 
[7, с. 40]. 

Як спробу культурологічної розвідки про епістолярну 
спадщину М. Куліша визначає своє дослідження А. Крат [8]. 
У процесі роботи автор з’ясовує, чи можна епістолярні тексти, 
які пишуться здебільшого для вузького, добре знаного кола 
читачів, розглядати на рівні з іншими художніми творами 
письменника. А також чи можна між авторськими епістолами 
та його творами поставити знак рівності. Узявши за основу 
ідею – концепцію В. Біблера «про логіку культури» і «культуру 
логіки» [1, с. 290−291], за якою «ідею твору» треба сприймати 
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тривимірно, А. Крат у статті робить висновок про те, «з точки 
зору культурології і логіки культури – буття культури (а твір 
це застигла форма початку буття), спілкування в «культурі є 
спілкування і буття на основі твору, в ідеї твору» [8, с. 60]. 
Письменницький епістолярій у цьому контексті тривимірний. 
Отже, листи літераторів можуть розглядатися як окремі 
художні твори.

Не можна залишити поза увагою працю Ж. Ляхової 
«Теоретичні питання дослідження письменницького 
епістолярію» [11]. Справедливо відзначивши, що «епістолярій 
українського письменства значною мірою є синтезуючим 
фактором кількох аспектів українознавства як системної науки, 
адже в приватному листі як елементі національної культури і 
документі індивідуальності інтегруються й засвоюються різні 
чинники буття й духовності розвитку України, суті феноменів 
України й українства» [11, с. 85], дослідниця обґрунтовує 
низку завдань цілісно-системного аналізу кореспонденцій 
вітчизняних митців слова. Серед них науковець виокремлює 
такі: 1) особистість автора як джерело пізнання специфіки 
творчості письменника, його творчої індивідуальності; 
2) співвідношення епістолярної практики і художньої творчості 
письменника в контексті проблеми його художнього мислення.

Отже, в умовах розбудови незалежної України 
активізувались творчі пошуки науковців у малодосліджених, 
досі маргінальних напрямах літературознавства. Зокрема, 
сферою активних студій стала епістолярна спадщина класиків 
вітчизняної літератури.

На підставі здійсненого аналізу наукової літератури, 
присвяченої дослідженню як опублікованої, так і 
неопублікованої епістолярної спадщини вітчизняних 
письменників, маємо змогу виокремити декілька аспектів, 
пов’язаних з вивченням приватних кореспонденцій адресантів, 
що причетні до творення художньої літератури:

 – насиченість листів біографічними матеріалами, їх 
документальність сприяла вивченню останніх у біографічному 
плані. Такі праці мають свої переваги, оскільки сприяють 
передовсім розкриттю нових фактів життя вітчизняних митців, 



124

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

дають змогу глибше проникнути у їхній внутрішній світ, по-
новому побачити їхню участь у літературному житті епохи;

 – другий аспект дослідження пов’язаний з висвітленням 
літературного процесу. Окремі вчені вважають, що листи стали 
творчою лабораторією для вітчизняних митців художнього 
слова, а вивчення приватних кореспонденцій як частини 
літературної спадщини включало в себе з’ясування проблеми 
епістолярного стилю; однак, не дивлячись на окремі тонкі 
спостереження і влучні характеристики письменницького 
епістолярного стилю, дослідники часто не йдуть далі 
загальних вражень і емоційних характеристик. Виключенням 
можуть слугувати хіба що наукові студії М. Коцюбинської, 
В. Кузьменка та Ж. Ляхової;

 – цілісний розгляд епістолярного жанру в українській 
літературі здійснили М. Назарук, Л. Вашків, В. Кузьменко, 
М. Коцюбинська. Дослідження такого плану дали змогу 
під кутом комплексної концептуальної рецепції, цілісної 
проблемно-естетичної інтерпретації з’ясувати місце і роль 
епістолярної спадщини українських адресантів у літературному 
процесі конкретної історичної доби;

 – на особливу увагу заслуговують праці, у яких 
з’ясовуються теоретичні аспекти вивчення письменницьких 
кореспонденцій, а листи розглядаються в контексті проблеми 
художнього мислення їхніх авторів.

Унаслідок проведеного дослідження встановлено низку 
аспектів, що потребують подальшого вивчення:

 – проаналізувати жанрово-стильові особливості 
епістолярію вітчизняних письменників;

 – з’ясувати проблему традицій і новаторства крізь 
призму епістолярної творчості літераторів;

 – дослідити епістолярну спадщину українського 
письменства під кутом зору її естетичної специфіки.
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САМОГУБСТВО В ПРОЗІ В. ЛЕОНТОВИЧА
(оповідання «Самогубець» 

та історична фантазія «Абдул-Газіс»)

В. Леонтович – відомий український громадсько-політичний 
діяч, письменник і меценат. У його творах актуалізуються 
декадентські мотиви, які мають місце в українській культурі кінця 
XIX − початку XX століття; вони містять суїцидальну тематику, 
наприклад, оповідання «Самогубець» та історична фантазія 
«Абдул-Газіс». У творах письменника засуджується будь-яка 
диктатура. Гарантіями свободи гуманіст В. Леонтович вважав не 
стільки республіканський устрій держави, скільки забезпечення нею 
непорушності прав особистості. Цікавою є контртеза письменника – 
«протиставлення злу добром» – на противагу толстовському «не 
протиставлення злу насильством».

Ключові слова: самогубство, суїцидальні тенденції, внутрішній 
світ, психологічний стан, думки, почуття, суїцидальниї акт, мотив.

В. Леонтович известный украинский общественно-политический 
деятель, писатель и меценат. В его произведениях актуализируются 
декадентские мотивы имеющие место в украинской культуре конца 
XIX − начала XX века; они содержат суицидальную тематику как, 
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например, рассказ «Самоубийца» и историческая фантазия «Абдул-
Газис». В произведениях писателя осуждается любая диктатура. 
Гарантией свободы гуманист В. Леонтович считал не столько 
республиканское устройство государства, сколько обеспечение им 
нерушимости прав личности. Интересной является контртеза 
писателя – «противопоставление злу добром» – на противовес 
толстовскому «не противопоставление злу насилием».

Ключевые слова: самоубийство, суицидальные тенденции, 
внутренний мир, психологическое состояние, мысли, чувства, 
суицидальный акт, мотив.

V. Leontovych is a well-known Ukrainian social and political 
activist and writer. In V. Leontovych’s works the decadent motives which 
took place in Ukrainian culture of the late XIX − and early XX century 
are actualized. So some works contain suicidal subjects, such as a short 
story «The Suicide» and historical fantasy «Abdul Gazis». In works of 
the writer any dictatorship is criticized. The guarantee of freedom has 
been considered by the humanist V. Leontovych not as a republican 
system of state but the procuring the inviolability of individual rights by 
the state. The author of the article considers it interesting that the write 
gave an antithesis – «opposition to evil with good» – to counterbalance 
to Tolstoy’s «no opposition to evil».

Key words: suicide, suicidal tendencies, inner world, psychological 
state, thoughts, feelings, suicidal act, motive.

В. Леонтович – відомий український громадсько-
політичний діяч, письменник і меценат, перші публікації 
якого були надруковані під псевдонімом В. Левенко («Пани і 
люди» (1893 р.), «Per pedes apostolorum» (1896 р.)). Першою 
літературною спробою після університету був переклад 
українською мовою твору В. Короленка «Ліс шумить», у 
результаті чого письменник дійшов висновку, що він не досить 
добре володіє українською мовою. Зіткнувшись з мовною 
ситуацією в народних школах, з повальною русифікацією 
сільських дітей, коли пояснення незрозумілого слова рідною 
мовою вважалося злочином, В. Леонтович, розуміючи, які 
наслідки несе цей духовний тоталітаризм і експансія чужої 
мови, написав роботу «До питання про складання підручників 
для сільських шкіл» і виступив з нею в 1901 році на 37-му 
Полтавському губернському земському зібранні.
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У 1903 році письменник закінчив історичну фантазію 
«Абдул-Газіс», у якій простежується ставлення автора до 
поневолених народів і деспотії царизму, проте через цензуру 
твір був опублікований тільки в 1918 році. 

У творах письменника засуджується будь-яка диктатура. 
Гарантією свободи гуманіст В. Леонтович вважав не стільки 
республіканський устрій держави, скільки забезпечення нею 
непорушності прав особистості. Цікавою є його контртеза – 
«протиставлення злу добром» – на противагу толстовському 
«не протиставлення злу насильством». 

В. Леонтович був дуже делікатною, вихованою людиною, 
яскравим представником справжньої української інтелігенції і 
уособленням всх її рис. Його душі були притаманні чесність, 
порядність і відповідальність.

Мета цього дослідження – розглянути твори 
В. Леонтовича, які містять суїцидальні акти; проаналізувати 
особистісні якості героїв, їх внутрішній світ, думки, 
почуття, переживання, а також причини, що спонукали до 
самогубства.

У творах В. Леонтовича актуалізуються декадентські 
мотиви, що мають місце в українській культурі кінця XIX − 
початку XX століття. Так, деякі твори письменника містять 
суїцидальну тематику, наприклад, оповідання «Самогубець» та 
історична фантазія «Абдул-Газіс». 

В оповіданні «Самогубець» головним героєм є Микола 
П’ятигорець, а розповідь ведеться від імені його друга, який 
характеризує Миколу як доброго товариша, який ніколи 
не ховався за спини інших, багато читав і був хорошим 
співбесідником. Незважаючи на всі позитивні якості П’ятигорця, 
було в ньому щось дивне. Неначе й цікавився тим, чим його 
товариші, сумував за ними, але тримався відокремлено. Така 
поведінка пояснювалася уразливою самозакоханістю героя. Він 
хотів бути лідером в «компанії» і, якщо це не вдавалося, то 
приставав до іншої, де хоч якось міг виокремитися.

Микола переїхав до батьків у село на Чернігівщину, звідки 
написав листа товаришеві, у якому повідомляв, що збирається 
покінчити життя самогубством і попросив друга приїхати та 
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врятувати його. Проте, окрім погроз, посмертних записок і 
залякування батьків справа далі не пішла.

Батьки дуже хвилювалися за сина, адже усією своєю 
поведінкою він демонстрував суїцидальні наміри й намагався 
викликати жалість до себе. Під час гасіння пожежі він поранив 
руку, проте коли вона зажила, Микола продовжував «носитися 
з цією раною», намагаючись викликати співчуття. Батькові це 
не подобалося, він був незадоволений сином, адже Микола міг 
піти з дому на цілий день або поруч з будинком вистрілити 
в горобця. Довга відсутність сина і несподівані постріли дуже 
лякали матір, але цілком задовольняли сина. 

Зустріч з другом не була особливо радісною для Миколи, 
скоріше навпаки, він нервував і не дивився в очі. Автор описує 
психологічний стан героя через деталь портрета, зокрема: «Очі 
його не дивилися на мене, а все уникали, проворно та нервово 
бігаючи низом» [1, с. 175].

Товариш Миколи, від імені якого ведеться розповідь, 
прямуючи до свого друга, поклявся зробити все, задля його 
порятунку. Проте, побачивши Миколу, дізнавшись про деякі 
факти з його життя і поведінку, зовсім розгубився. Автор так 
описує його думки і почуття: «Та тепер, коли я побачив Миколу, 
довідався дещо про його життя та поводження, мені впадало 
на думку, що його замір не є наслідком лиха, але нервової 
болісти, і через те я чув себе зовсім знесиленим… Лихо 
людське ще, може, можна за довгий час пригасити любов’ю, 
спочуттям, печалованням; для нервово недужого потрібні, 
навпаки, суворе поводження, глузування, треба придушити 
недужу волю, висміяти напевні заміри… Яка ж потрібна до 
того твердість, суворість вдачі, яка відповідальність, коли такі 
недужі так легко здаються здоровими…» [1, с. 177]. 

У спільних бесідах з другом Микола нервово наполягав на 
тому, що все життя – це суцільне горе, а навколишній світ несе 
лише негатив. На будь-які аргументи, що спростовувавли його 
думку, реагував гостро: «Так я не буду с тобою балакати! – 
В мене болить душа, а ти замість відповідно пожалувати 
(так, я кажу се слово, бо вимагаю в тебе саме жалощів), 
налазиш з уразливим гриманням! Ти не хочеш, чи не вмієш 
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відчути чужому настроєві! … От ще заходився б виявити, що 
мене так тяжко болить, тим, що не можуть мене зрозуміти. 
Я сподівався, виглядав тебе, але бачу і ти, як і усі, невдатен до 
того» [1, с. 178]. 

Причину свого песимізму й апатії до життя Микола 
пояснював тим, що він не в змозі жити так, як живуть інші: 
«дріб’язковим, безколірним, без простору, без гострого 
хвилювання серця, нудячись над кожною копійчиною, 
трусячись кожного вільного руху – і перед урядом, і перед 
судом громади, і перед власним сумлінням, що мов та короста, 
воно вчепилося і ніяк не відчепишся від нього…» [1, с. 178]. 
Головний герой мріяв про інше життя. Наприклад, він прагнув 
справжньої палкої любові, але такої, щоб не була «вантажем» 
на все життя, щоб можна було звільнитися від неї в будь-
який момент і жити спокійно далі, не докоряючи собі за те, 
що вчинив підло і нечесно. Йому хотілося гострих відчуттів, 
різних пригод, наприклад, війни, щоб життя вирувало, почуття 
спалахували і, щоб не мучили його думки про те, що війна – 
це погано. Миколі хотілося розкоші й прав на володіння нею, 
свободи і поезії життя, хотілося мати все, усім володіти, але ні 
за що не відповідати.

П’ятигорець скаржився на життя і на свою нещасну долю: 
«Ах, ти зовсім не розумієш тієї драми, що гнітить мене. Ти 
не розумієш, шо то за страшенна розпука, коли маєш стільки 
жадання, а чуєш таку несилу, коли серце бентежить неоглядна 
жага, а ніяк її вдовольнити. … Але чим, як її вдовольняти, 
коли нема жодної вартої мети, а сама людина є якоюсь 
безсилою, нікчемною іграшкою, чи природи, чи Бога, чи ще 
когось!» [1, с. 181]. Вислухавши скарги Миколи, друг зробив 
висновок, що той має більше займатися фізичною працею, 
ставитися до життя простіше і приймати його таким, яким 
воно є – «… праця є єдиною утіхою для людей» [1, с. 181].

Чим довше друг спілкувався з П’ятигорцем, тим більше 
розумів, що фізичне здоров’я Миколи не викликає побоювань, 
що той хворіє «нервовою хворобою» і прагне маніпулювати 
оточуючими його людьми, шантажувати різними, надалі 
нездійсненними, погрозами для привертання уваги. 
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Що стосується Миколи, то, не отримавши бажаного 
результату, він втратив інтерес до спілкування з товаришем 
і рідше повертався до теми самогубства. Іноді, складалося 
враження, що йому набридло бути в тузі, і він жадав розваг, 
але всіляко стримував себе, оскільки соромився друга. З точки 
зору психологів можна стверджувати, що в цьому контексті 
суїцидальні погрози використовувалися з метою шантажу, 
для досягнення певних несуїцидальних цілей, привернення 
уваги і співчуття. У такому випадку життю людини нічого не 
загрожує.

Минув час, друг П’ятигорця дізнався про те, що Микола 
отримав спадок і веде досить дивний спосіб життя – «… його 
кабінет весь втягнутий чорним сукном; на одній стіні, 
навкося, нерівним, химерно закрученим письмом виписано 
золотом: «Мані факел фарес». На стільці, завішеному чорним 
оксамитом, покладені череп та дві кістки людські, от як 
малюють на іконах Марії Магдалини; сич, напевне, не живий, 
бо живий здох би в тій хаті з самого смутку, чатує над 
дверима; усі меблі, хоч їх небагато, маленькі, декадентського 
строю… Темрява у хаті така, аж очі болять, і се кабінет» [1, 
с. 185]. Такі новини вразили друга і він став згадувати Миколу 
молодим: «з нього міг би вийти хороший працівник». Згадалося 
і те, як хворе самолюбство Миколи «крутило і перевертало 
ним і його вчинками», як потрібно було їхати і рятувати його 
від «самогубства». І раптом прийшла думка, що Микола сам 
прирік себе на самогубство, але тільки не фізичне, а моральне.

М. Нестелєєв, аналізуючи поведінку головного героя, 
стверджує, що його суїцидальні бажання є лише фантазією в 
контексті демонстративного парасуїцидального типу поведінки, 
його егоїстичні думки не знаходять підтримки у товариша і між 
ними виникає сварка та розрив. Дослідник робить висновок, 
що «гедонічне життя декадента і проповіді «мистецтво заради 
мистецтва» є асоціальним шляхом українського патріота, 
шляхом самознищення» [2, с. 28], що в результаті і сталося з 
Миколою П’ятигорцем.

Oсмислення проблем самогубства, інтелігенції і народу 
має місце в історичній фантазії В. Леонтовича «Абдул-Газіс». 
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Серед радників хана Абдул-Газіс був наймолодшим, йому 
нещодавно виповнилося 35 років. «Це був ставний красунь, 
чорнявий та кучерявий, з рисами, мов з мармуру вирізаними, 
з очима темними, наче ніч, та палкими, мов десь у їх глибині 
все жеврів таємний вогонь. А глибока зморшка, що з високого, 
ясного чола круто спускалася йому між рясні брови, виявляла 
тверду вдачу і рішучість» [1, с. 301]. З 15 років Газіс жив 
у Росії, навчався в чужій школі, читав російські книги, 
придивлявся до російського способу життя і почало здаватися 
йому, що чужоземне життя є кращим, ніж у рідному краї.

У Росії до Газіса ставилися дуже добре. Цар особисто 
згадував про нього і запрошував до палацу на прийоми. І все 
для того, щоб схилити на свою сторону знатного дейламця, і 
за необхідності, використовувати його в Дейламі у своїх цілях. 
На жаль, Газіс ні про що не здогадувався, йому здавалося, що 
в Росії все ж краще, а ніж у його рідній країні.

Газіс вступає у змову з росіянами і повертається додому, 
ніби його вислали з країни. Така причина задовольнила 
Магомета і він відразу призначив Газіса своїм радником, 
після чого той розпочав бурхливу діяльність. Він радив хану 
позичати гроші у росіян, хоча інші радники були проти. Коли 
гроші були отримані, «Газіс перевів їх усі на самі ханські 
примхи і, бенкетуючи з ханом, світив потай на нього своїми 
чорними, повними зневажливої перемоги очима» [1, с. 303], він 
налаштував хана проти всіх його радників. Особливо дісталося 
Мустафі, який з молодих років вірою і правдою служив своїм 
повелителям і був у них в пошані.

Газіс був упевнений у своїй правоті, але народний гнів не 
давав йому спокою, а ненависть земляків ображала. 

В. Леонтович так описує внутрішній світ героя, його 
думки, почуття і переживання: «Важко було Газісові і те, що 
не мав кому звіряти своїх думок, не мав з ким по щирости 
побалакати. Ще виряджаючись із Росії він знав, що з дейламців 
ніхто не пристане до нього, що доведеться таїтись, мовчати, 
тільки хитрощами провадити справу. Йому здавалось, що він 
оговтався, призвичаївся до того, та останніх часів не вистачало 
вже сили бути одним-одному серед людського натовпу, завжди 
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самотнім і ніколи на самоті. Напружуючи сили цілої душі, 
Газіс зацитькував ще себе і свої почуття, та не заспокоєні і 
невдоволені вони знов здіймалися, щораз гостріші» [1, с. 309]. 
Самотність дуже гнітила і турбувала його.

Недалеко від дейламської столиці, у горах жив шановний 
мулла Сулейман. До від’їзду в Росію Газіс навчався у нього, 
дуже поважав і любив старого. Учитель також любив Газіса 
за чисте серце і гострий розум, однак не міг зрозуміти, як 
його учень міг опуститися до такої підлості й обману і, що 
змусило його стати зрадником. Так мулла вирішив поговорити 
з молодиком. Автор знову зображує душевний дискомфорт 
Газіса, його напружений психологічний стан: «Газіс мовчав. 
Знову пильно забажалось йому з’ясувати одверто свої болючі, 
стільки літ від усіх заховані рани, скинути з себе ганебне 
підозріння, на ввесь голос гукнути дейламцям, що не зраджує, 
а рятує їх; і хоч добре тямив, що не прихилить до своїх думок 
Сулеймана, що той почне вмовляти його, а не умовивши здійме 
боротьбу до загину, та потреба висловитись знов розпалилася і 
тягла до одвертої з ним розмови» [1, с. 311]. 

У результаті непростих розмов Сулейман зрозумів, що 
Газіс ненавидить хана і хоче врятувати Дейлам, віддавши його 
чужинцям. Він був абсолютно впевнений у тому, що російські 
закони кращі й справедливіші. Газіс розраховував на підтримку 
і розуміння, але так і не отримав бажаного. Внутрішній стан 
героя автор описує так: «Тепер він досадував на себе. Навіщо 
було розпускати пащеки перед старим дурнем?! Схотілося 
якоїсь поради, розмови по щирости, а тільки стурбувавсь ще 
гірше та здобув ще зайвого клопоту!» [1, с. 313]. 

Російські війська увійшли в Дейлам і Газіс отримав наказ 
на певний час нейтралізувати хана, щоб народ зрозумів − 
прийшла нова сила, якій необхідно підкорятися, і ця сила 
сильніша, а ніж колишня. «Неприємно вразили Газіса слова 
російського урядовця. Почуття образи на мент торкнуло його. 
Та він зразу переміг те почуття, винуватячи себе, що підлягає 
старосвітським пересудам» [1, с. 315]. Так, хан у супроводі 
Газіса відправився на Тавриду для зустрічі з російським 
царем.
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Газіс усе частіше замислювався про правильність своїх 
вчинків і тривожні сумніви брали його душу. Він розумів, що 
час втрачено і назад дороги немає. Особливо тривожно було 
під час поїздки з ханом. В. Леонтович так описує душевний 
стан героя: «Мимоволі Газісове серце стріпнулося, його тверда 
вдача захиталася, і стурбовано він почав перевіряти минуле. 
Але раптом схаменувся і з досадою намігся відкинути свої 
вагання» [1, с. 317]. «Аж до ранку никав по чердаку Газіс, 
вдивляючись у море та в свої думки, що теж, мов хвилі, 
бурхали йому в голові» [1, с. 318]. 

Після приїздки в Тавриду, Газіс на певний час заспокоївся. 
Здавалося, все було по-іншому: він бачив чудовий край, який 
колись також гинув від жорстоких і божевільних ханів, а тепер 
розквітав у красі й розкоші; йому здавалося, що тут не може 
бути того безладу і беззаконня, які були колись. 

Чим довше Газіс перебував у цій країні, тим більше 
питань у нього виникало. Він був стурбований бідністю 
народу і відкритою ворожнечею між тубільцями, татарами та 
росіянами. Однак герой заспокоював і переконував себе, що 
для хвилювання немає причин « … ось тільки він сам помічав 
щось недобре, а почувши візникову скаргу на росіян, уже 
вважав усі сумніви свої нісенітницею і тільки розсердився і 
на себе за те, що попускає свій настрій підлягати хвилинним 
враженням, і на візника за те, що з упертою злістю вишукує 
щось, аби обмовити чужинців» [1, с. 325]. Газіс їздив по місту 
і був дуже вражений тим, що бачив. «Безперечно, це був 
колись город, та не такий, які тепер були в цьому краю. Ці 
руїни дуже нагадували дейлампські городи і це саме і вражало 
Газіса, викликаючи якись неспокой, мов передчуття чогось 
лихого» [1, с. 328]. 

В. Леонтович знову зображує душевне хвилювання героя, 
його внутрішній світ: «Від цих думок роздратування, неохота й 
непевність обгортали та мордували Газіса. Мабуть, тому винні 
були його нерви і його втома, але й те, що бачив, справляло 
своє враження: це кладовище і цей город, як кладовище, і 
цей живий мертвяк, що, наче мара, сновигав між руїнами та 
точив свої однозвучні скарги-сльози, мов оту кров, крапля 
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за краплею. Якись туман здіймався в Газісовій голові, мов 
павутинням, заволікав йому очі, затуляв вуха, дзвонив у голові 
й забивав почуття, крім одного нетерплячого бажання мерщій 
вихопитись, утекти звідси» [1, с. 331].

Бесіди з місцевими жителями остаточно засмутили і 
налякали героя. Люди згадували старі добрі часи, коли жили 
незалежно від Росії і дуже сумували за ними. Росіяни відібрали 
кращі землі, воду, «переробили всі закони під себе», «росіянин 
завжди правий, а татарин завжди винен», вони призначили 
своїх правителів, забирали останні гроші в рахунок податків. 
Татарський народ став безправним і поневоленим. Важким 
тягарем лягла на серце Газіса ця розмова, він був розбитий, 
розчавлений і « …вже не йняв віри й собі, не був певний, що 
виробляє кращу долю свойому Дейламу, а це ж було окрасою 
його життя, його праці, його турбот. За останні часи все, що 
бачив, мов отрутою переїдало його віру. Тепер усе здавалося 
йому непевне, небезпечне, все страхало» [1, с. 336–337]. Автор 
так зображує внутрішній світ героя, його думки, почуття і 
хвилювання: «Тяжко наполягали ці думки на серце Газісові, 
давили і мозок, і волю та відбирали й хіть, і силу не тільки 
робити, а й думати. Коли б він здолав ще бажати чогось, бажав 
би, щоб усе велося й тепер, як велося без нього, щоб знищити 
до останку все їм зроблене, аби не почувати відповідальности 
за свої вчинки. Як непритомний сидів Газіс на свойому возі, не 
бачачи, як один по одному спливали поперед очі йому пишні 
краєвиди, не помічаючи, як плине час і як, нарешті, над’їхав 
він до того городу, куди їхав» [1, с. 337]. 

Неприємне враження справила на Газіса й бійка 
між татарами та росіянами. Психологічний стан героя 
В. Леонтович зобразив так: «Враження були такі гострі, що й 
воля, і ціла істота Газісові на час були придушені їми. Вони 
заглиблювалися у мозок і там мов дожидалися якийсь час, щоб 
знятися з більшою силою. Було кілька хвилин, коли Газіс не 
міг нічого ні чути, ні бачити, наче якась нестяма опанувала та 
прибила його» [1, с. 341–342]. 

Так Газіс зрозумів, що зробив страшну, невиправну 
помилку. Усвідомлюючи свою провину перед народом, 
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він вирішив рятувати його, але не знав, як це зробити. 
Сподіваючись на те, що поки він потрібен росіянам, вони буть 
співпрацювати, герой вирішив поговорити з міністром, який 
займався відносинами з Дейламом і перший закликав Газіса до 
думки підпорядкувати свою країну російському царю. Та після 
розмови він остаточно зрозумів, що був жорстоко обманений. 
В. Леонтович так передає думки героя і його внутрішню 
катастрофу: «Тепер Газіс бачив, що його одурено, одурено 
нахабно, що він помилився і смішно, й прикро, бачив, що не 
врятував, а занапастив свій край, не користь, а лихо зчинив 
йому, та таке лихо, від якого, мабуть, уже не буде рятунку» [1, 
с. 346]. 

Газіс вже не вірив росіянам і став ще більше ненавидіти 
їх, його мучила совість і виникло срашне бажання помститися. 
Уперше, після дитячих років, Газіс заплакав. Йому було 
ненависним спілкування з ханом, він хотів побути наодинці з 
собою. 

Герой намагався не показувати свої переживання, але схуд, 
зблід, змарнів, постарів років на десять, виглядав суворим і 
нещасним. У своїй кімнаті він ходив взад і вперед, то швидко, 
то повільно, розуміючи, що не зможе врятувати Дейлам, він 
«зрадив і втратив» його назавжди. У всіх бідах країни був 
винен сам. Також Газіс знав, що народ не пробачить йому цю 
страшну зраду і вирішив: краще померти самому, а ніж бути 
роздертим народом. В. Леонтович так описує внутрішній стан 
і останні думки героя: «Востаннє, мов блискавка, промайнула 
в голові у Газіса думка, як спокійно, практично і розумно 
зміркував він усе. Його здивувало, навіть подобалось йому 
те, що він міг так міркувати в таку хвилю… перед самим 
кінцем… Та дожидати далі було не можна, двері подавалися, 
та й не хотілося Газісові… Він зняв руку, приставив пістоля 
до рота і надавив цингля» [1, с. 350]. 

Так головний герой Абдул-Газіс приймає рішення 
покінчити життя самогубством.

На думку М. Нестелєєва, В. Леонтович демонструє 
цим самогубством пізнє каяття інтелігента, який розуміє, що 
прожив життя не для народу, а для себе, так і не осягнувши 
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свого справжнього покликання. Служіння народу – це святий 
обов’язок кожного свідомого громадянина, а відмова від цього 
обов’язку, на думку В. Леонтовича, прирівнюється до суїциду.
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ХУДОЖНЯ ПРОЗА НІНИ БІЧУЇ
60-х років ХХ століття 

У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ

У статті на основі літературознавчих праць здійснено 
теоретичний огляд  художньої творчості Ніни Бічуї. Зокрема 
окреслено художню прозу авторки як неповторне цікаве явище в 
контексті доби. Виокремлено домінанти літературного ідіостилю 
письменниці. Представлено основні наративні стратегії викладової 
манери Ніни Бічуї, на які вказують літературознавці. Установлено, 
що епічна творчість письменниці репрезентує такі особливості 
наративної організації текстів, як наявність інтелектуального, 
гуманістичного, психологічного ракурсів, гранульованість та 
рельєфність письма, інтертекстуальні прийоми, увага до опису. 
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З’ясовано, що в художній прозі наявні нелінійний час, деталізація, 
смислощільність викладу, автокоментування й урбаністичні рецепції. 
Літературне мислення Н. Бічуї свідчить про новаторство її 
творчості у контексті 60-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: наратив, художня проза, Ніна Бічуя, ідіостиль, 
літературознавство. 

В статье на основе литературоведческих работ осуществлен 
теоретический обзор художественного творчества Нины Бичуи. 
В частности обозначена художественная проза автора как 
неповторимое интересное явление в контексте эпохи. Выделены 
доминанты литературного идиостиля писательницы. Представлены 
основные нарративные стратегии манеры рассказывания Нины 
Бичуи, на которые указывают литературоведы. Установлено, что 
эпическое творчество писательницы представляет следующие 
особенности нарративной организации текстов: наличие 
интеллектуального, гуманистического, психологического ракурсов, 
гранульованость и рельефность письма, интертекстуальный прием, 
внимание к описанию. Выяснено, что в художественной прозе 
присутствуют нелинейное время, детализация, смыслоплотность 
изложения, автокомментирование и урбанистические рецепции. 
Литературное мышления Н. Бичуи свидетельствует о новаторстве 
ее творчества в контексте 60-х гг. ХХ в.

Ключевые слова: нарратив, художественная проза, Нина 
Бичуя, идиостиль, литературоведение. 

The theoretical analysis of Nina Bichuia’s artistic prose is done on 
the basis of literary works. The fi ctional prose of the author was identifi ed 
as a unique interesting phenomenon in the terms of epoch. It has been 
highlighted the dominants of the writer’s literary art individual style. The 
main narrative storytelling strategies of Nina Bichuia’s manners have 
been represented, grounding on literary critics identifi cations. It has been 
founded out that the epic writer’s works present such following features 
of narrative texts organization: the presence of intellectual, humanistic, 
psychological perspectives, relief style of writing, intertextual techniques, 
and attention to a description. It has been found out that a nonlinear 
time, a detalization, a density of content exposition, autocomments and 
urban receptions are present in the fi ctional prose. The literary thinking 
of Nina Bichuia proves her stories’ innovativeness in the context of the 
60-s of the XX century. 
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Художнє слово завжди виступає індикатором тієї 
епохи, у якій воно твориться, увібравши всю атмосферу 
суспільного життя, його позитивного чи негативного 
колориту. Соціально-політичні обставини другої половини 
ХХ ст. ознаменовані догмами соціалізму, одноманітністю, 
духовно-моральним занепадом. Попри природні і суспільні 
катаклізми митці все ж вдалися до пошуку тих духовних 
першоджерел, які б дозволили зрозуміти природу людської 
сутності. У літературі зосереджуються гуманістичність 
й антропоцентризм, які стали рушіями мистецького 
відродження 60-х рр. XX ст. Тенденційний розвиток прози 
шістдесятництва охопив широкий пласт народного життя, 
почав формувати національний характер через перспективи 
народного поступу, сприяв тематичному, жанровому, 
стильовому оновленню. Цей час ознаменований переглядом 
наративної організації літературного твору, новаторством 
розповідних (оповідних) форм, пошуками нетрадиційних 
шляхів викладової манери. 

Прозова українська спадщина 60-х рр. ХХ ст. демонструє 
не лише однобічність соцреалістичного письма, шаблонність 
«затертих» робітничих тем, чітко декларованих наративних 
стратегій, а й указує на якісно новий художній вимір епіки 
з її глибоким психологізмом, філософічністю, гуманізмом, 
експериментаторством над словом. Якраз ці риси компілює 
художня проза Н. Бічуї, письменниці, що належить до молодшої 
когорти шістдесятництва і є ним за суттю. У тогочасній 
літературі, сенсибілізованій партійними догмами і статичною 
оповідною тактикою, з’явився напрочуд новаторський 
тип художнього письма Н. Бічуї, якому притаманний 
глибокий психологізм, інтелектуальна напруга, елегантність 
та естетичність, стрімкість польоту авторської уяви (за 
В. Габором). Творчість Н. Бічуї належить до перехідної епохи, 
що репрезентує національні традиції й новаторські європейські 
художні тенденції, поєднання різних стилів. 
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У контексті літературознавчих, тим паче наратологічних 
студій, за творчістю Н. Бічуї зроблено надзвичайно мало. ЇЇ 
творчий доробок абсолютно не поцінований на належному 
рівні сучасним поколінням, хоча про оригінальне художнє 
слово письменниці писали свого часу працівники журналу 
«Жовтень» (1987), де були опубліковані перші літературні 
спроби молодої авторки. Спорадично творчість Н. Бічуї 
у руслі нових мистецьких віянь другої половини ХХ ст. 
окреслили Р. Іваничук, В. Шевчук, Ю. Ярмиш. Г. Гордасевич 
і В. Яворівський дискутували про твори Н. Бічуї на сторінках 
журналу «Дніпро» (1980 р.) 

У роки звільнення української літератури від радянського 
тиску на прозу Н. Бічуї під іншим  кутом зору поглянули 
В. Ґабор, представивши ескіз до портрета письменниці; 
І. Дзюба, вказавши на її урбаністичну палітру; М. Якубовська, 
репрезентувавши літературний портрет Н. Бічуї як джерело 
невичерпної доброти; М. Богданова у дослідженні жанрово-
стильових особливостей української історичної малої прози 
ХХ століття, Н. Сидоренко, описавши модернізацію шкільної 
повісті авторки, А. Гурбанська при вивченні жанрового 
поліцентризму української повісті 60–80 рр. ХХ ст., а 
також Л. Овдійчук, Т. Качак, Н. Марченко, Н. Дев’ятко. 
У підручниках аналіз прози Н. Бічуї подали А. Ткаченко, 
Р. Харчук. Тексти львівської письменниці вміщені до книги 
«Незнайома: Антологія української жіночої прози та есеїстики 
другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.» (упорядник – В. Ґабор). 
Крім того, огляд художньої прози Н. Бічуї представили 
М. Ільницький, Р. Кудлик, В. Наливана, В. Панченко, Л. Седик, 
Г. Шиян та ін.

Н. Бічую свого часу ознаменували як талановиту дитячу 
письменницю, «королеву української прози» (В. Шевчук), 
«одну з найцікавіших постатей у сучасній українській прозі» 
(І. Дзюба), «предтечу урбаністичної прози» (В. Єшкілєв). 
Зважаючи на нетипажність літературного ідіостилю авторки, її 
новаторське представлення художнього простору і викладової 
манери, важливим постає розгляд прозової спадщини Н. Бічуї 
крізь призму наратологічного аспекту.
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Мета статті – на основі наявних літературознавчих 
досліджень про творчість Н. Бічуї здійснити теоретичний 
огляд прозової спадщини авторки. Для реалізації мети 
передбачено виконання таких завдань: 1) окреслити творчість 
Н. Бічуї як неповторне цікаве явище у контексті доби; 
2) виокремити художні домінанти прозового ідіостилю авторки; 
3) представити основні наративні стратегії викладової манери 
Н. Бічуї, на які вказують літературознавці. 

Унікальність письменництва Н. Бічуї виявляється в тому, 
що у період повернення українознавства до рустикальності, 
соціалістичних засад, коли село було взірцем етики, 
письменниця стояла біля витоків української урбаністичної 
прози. За спостереженнями літературознавців, «вона писала 
виключно медитативну, історично стилізовану і міську прозу, 
чим виокремлювалася на тлі соцреалістичної української 
літератури» [15, с. 46].

Мистецький діапазон авторки представлений переважно 
жанрами малої форми (оповідання, повісті, новели, притчі, 
візії), що дозволяє письменниці експериментувати над словом, 
здійснювати різноманітні текстові модифікації, екстраполювати 
авторську настанову наративного моделювання творів. 
Сьогодні авторка відома урбаністичними, історичними та 
психологічними новелами, а також творами для дітей. У її 
доробку вміщені сюжетні і безсюжетні новели, тексти-візії, 
тексти-описи, тексти-враження, тексти-спогади тощо.

Художні твори Н. Бічуї писала і публікувала у той період 
(60-ті рр. ХХ ст.), коли вітчизняній прозі було потрібне 
жанрово-стильове, тематичне, композиційне оновлення, 
оснащення модерними засобами і новими наративними 
прийомами. Проза авторки постає як поліпроблематичний 
художній конгломерат, якому властиві постійні тематично-
ідейні пошуки, заперечення шаблонності, схильність до 
умовності, асоціацій, змістові і формальні модифікації, 
переорієнтація на нові розповідні (оповідні) можливості. Про 
це зазначає і В. Дончик, зауваживши, що Н. Бічуя та інші 
традиціоналістами ніколи не були [7, с. 256]. 

В. Ґабор диференціює такі домінанти ідіостилю Н. Бічуї: 
висока культура думки, витонченість почуттів, прекрасна 
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вивершеність мови, достовірність та переконливість 
художнього полотна прози [5, с. 136]. Крім того, відзначаємо 
у мовотворчості письменниці точність художнього слова, 
образу, деталі, органічне співіснування справжньої 
художності, наукових аргументів, публіцистичних вставок. 
Стиль Н. Бічуї багатий та оригінальний. У її новелах наявні 
поетичні відступи, алюзії, що змушують згадувати думи, 
пісні, плачі, вкраплення архаїчної лексики, етнографічних 
деталей, літописних фактів. Інколи стиль відображає часову 
перспективу оповіді [9].

Письмо Н. Бічуї водночас ліричне, психологічне і 
філософське. У текстах засвідчено зіткнення змістових, 
тематичних та образних контрастів. «Її новелістичне слово 
дихає й прискорено б’ється, його можна відчути на доторк, 
воно звучить і має барву і запах» [5, с. 136]. Новаторство 
творчості Н. Бічуї підкреслює і Ю. Ярмиш: «Чи не вперше 
в українській літературі для дітей зазвучали теми, котрі були 
раніше виключно монополією літератури для дорослих» 
[16, с. 135]. Як зауважує Н. Сидоренко, «самобутній талант 
Н. Бічуї та її шістдесятницькі інтенції не узгоджувалися із 
соцреалістичними канонами «шкільної» повісті…, тому вона 
намагалася вийти поза межі «єдиного методу», наповнюючи 
свої твори новим змістом і вдаючись до художніх експериментів 
[13, с. 56].

Вічні побутові проблеми сім’ї, діалог старшого і 
молодшого поколінь, змалювання історичних та легендарних 
осіб прозаїк подає у відчутно новаторському ракурсі, 
застосовуючи власне авторські інтенції наративного дискурсу, 
композиційних прийомів, розгортання сюжетності. Щодо 
способів введення розповіді (оповіді), то авторка це робить 
жваво, з гострою напругою. Минуле Н. Бічуя сприймає через 
художнє осмислення і бачення сучасної людини – персонажів, 
які реставрують те, що відбулося, а також через контрастність 
позитивного і негативного світів. 

Еталоном письма Н. Бічуї окреслюється реалістичне 
зображення. Те, що авторка декларує, вступає у конфлікт із 
тим, як вона це робить. Справжньою темою письма стають 
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пошуки ідеального опису [4, с. 237]. Про деякі формальні 
підходи на початках творчості Н. Бічуї говорить І. Дзюба, 
називаючи їх: «уведення кількох ракурсів бачення, кількох 
незгідливих взаємоінтерпретацій персонажів: в одному з 
оповідань, наприклад, події поперемінно бачаться очима трьох 
хлопчаків-оповідачів); і деякі постійні якості (як-от тонке 
відчуття дитячої психології, поетичне «співпереживання» 
дитини)» [6, с. 562]. 

Із приводу власної творчої майстерні Н. Бічуя зауважує, 
що головне завдання – «описуючи, змалювати» [2, с. 67]. 
Письменниця також зізнається, що «хотіла викликати з 
небуття те, чого читачі, може, і не знали», «найголовніше 
самовираження для мене – через слово, а не через персонажів» 
[10]. На думку авторки, «рядок мусить бути точний і хороший, 
до нього щільно повинен стати наступний, і так слово за 
словом до самого останнього в розповіді» [12]. 

І. Дзюба переконаний, що Н. Бічуї властива поетика 
неточності, приблизного зображення, неостаточності кількох 
послідовних точок зору, коли висновки немовби залишаються 
в «резерві» [6, с. 566]. Прозаїк, розкриваючи специфіку свого 
писання, уводить постать актора, який гратиме героя твору: 
«шукаю актора на роль головного героя». Першорядною для 
неї є життєва, а тому й літературна правда. Адже творчим 
кредо письменниці можуть бути її слова, наведені в новелі 
«Дрогобицький звіздар»: «Оповідайте, дбаючи про істину, та 
хай кожен говорить тільки те, що бачив» [1, с. 45].

До кожної описаної події Н. Бічуя підходить ніби «із-
за сторони», тобто повільно, неконкретно. Дослідники 
виокремлюють основні моменти у логіці укладання повістей 
письменницею, наголошуючи, що «імітація часто властивого 
людині неусвідомленого уникання розмови (навіть із самим 
собою) про головне, де треба робити вибір чи висновок, 
тривожного блукання навколо головного, подекуди підміни 
його дрібницями – не тільки створює враження природності 
психічного процесу, а й дає можливість усебічно підготувати 
аналіз отого головного, подати його в оточенні всієї стихії 
життя» [6, с. 564]. Як стверджує Н. Марченко, Н. Бічуя нікуди 
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не кличе й не веде читачів і ніколи не судить своїх героїв, аби 
розвісити на них потрібні «ярлички» [11].

На рівні прозових текстів Н. Бічуї виявлено активізацію 
наративних форм, зокрема письменниця по-новаторському 
підійшла до способу введення розповіді (оповіді), 
запропонувавши читачам можливість спостерігати за процесом 
написання своїх текстів. Це досягнуто завдяки репрезентації 
епічних творів як відкритих конструкцій. Застосування 
несподіваних прийомів – не мимовільний, спонтанний процес, 
а творча мета авторки спрямована на привернення уваги 
читачів. Завдяки цьому відбувається психологічне осягнення 
зображених письменницею людських стосунків і вчинків. 
Н. Бічуя застосовує такі новаторські принципи своєї викладової 
манери, як вкраплення внутрішніх монологів, міркування 
вголос, портретотворення, опис вчинків, репрезентація 
художнього світу очима то одного, то іншого персонажа у 
переплетенні з авторською позицією [8]. 

Часто при розповіданні у фікційному світі письменниця 
моделює зіставлення, наводить аналогії, фіксує враження, 
«ходить» асоціативними колами. Крім того, важливим 
наративним аспектом її творчості є відступи («одміни»), у 
яких вона наводить описові картини, що зринають у пам’яті, 
нерідко сюрреалістичного характеру. Властиві для епіки 
Н. Бічуї притчевість, камерні плани, ігрове моделювання. 
На переконання Н. Марченко, загалом їй притаманний 
архітектурний стиль письма, «коли велич задуманого проступає 
в колористиці деталей і гармонійності їх поєднання» [11]. 
У зв’язку з таким представленням текстових компонентів, 
складається враження, що «художні конструкції Н. Бічуї 
змайстровані «на виріст», що вони здатні витримати більший, 
вагоміший зміст» [6, с. 567]. 

Письменниця по-особливому монологічна, 
самозосереджена на описах і деталях, смислощільна у своєму 
письмі. Р. Харчук свідчить, що стиль Н. Бічуї вирізняється 
вишуканістю, елегантністю і водночас певною аморфністю 
структур [15, с. 46]. Новаторство авторки виявлене через 
такі художньо-стильові особливості (за М. Богдановою), як 
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моделювання незвичайних подій із несподіваним фіналом, 
перевага внутрішніх дій (настроїв, переживань, психічних 
реакцій) над зовнішніми (поведінка, вчинки персонажів), 
сюжетно-часові згущення колізій, рефлективно-асоціативна 
структура оповіді, збільшення питомої ваги фантастики, 
конденсування експресивності текстів [3, с. 5]. Крім того, 
оригінальність прозаїка вбачаємо в чіткій системі особистісних 
і художніх домінант, які репрезентує її ідіостиль, особливій 
увазі до деталей і гармонізації їх поєднання, що неодноразово 
слугують засновками вчинків.

Письму львівської авторки властиві інтелектуальні 
потенції, на що вказує А. Седик: «Це швидше глибоко 
продумана мозаїка з емоційних і духовних станів людини, 
контрапунктне поєднання бажань і вчинків, причин і наслідків, 
пропозицій і запитань, відповідь на які може знайти кожен 
для себе лише після певного інтелектуального зусилля» [12]. 
Прозовий світ Н. Бічуї має виразні ознаки «жіночності»: 
центральним образом виступає жінка чи дівчинка, часто героїв 
оточує жіноче середовище; художньому письму властива 
емоційність, переживання, сентиментальність, погляд на світ і 
події теж переданий очима досвідченої жінки, яка добре знає 
життя і людську психологію. Художній почерк авторки-жінки 
спостерігаємо і в тих гендерно асиметричних текстах, де 
наратором виступає чоловік. 

Н. Бічуя неодноразово залучає до літературного 
твору фрагменти ненаписаного листа, розрізнені записи 
окремих подій із свого життя, нотатки, спостереження, 
спогади, враження, сни, описи, історико-поетичні пейзажі. 
Характеризуючи спосіб викладу художнього матеріалу в повісті 
«Біла віла», А. Ткаченко підмічає, що «на роль обрамлених чи 
перехідних до них форм претендують і вставні епізоди, новели, 
сцени, набуваючи досить вагомого, ніби аж самостійного 
значення» [14, с. 186]. Із метою активізації уваги наратором 
письменниця демонструє прийоми уповільнення мовлення, 
тягучість розповіді (оповіді), недомовленість, алегоризацію 
людських станів.

На особливу увагу заслуговує зображення Н. Бічуєю 
часових координат, які постають нелінійними, розірваними, не 
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тотожними реальним хронологічним вимірам. Досліджуючи 
час як онтологічну категорію в художній прозі письменниці, 
М. Котик-Чубінська констатує, що «час у її новелах –  
розгалуження коридорів, у якому можна переходити через роки 
і століття, лавина, де в теперішньому присутнє минуле, а в 
минулому видно теперішнє і майбутнє, де вільно зустрітися 
людям, які розминулися в часі реальному» [9]. Через 
відтворення тодішнього мовного середовища із писемних 
та фольклорних джерел Н Бічуя проникає в інші часові 
горизонти. Це часто відображено і в хронології подання 
розповіді (оповіді). 

Отже, проведений теоретичний огляд творчості Н. Бічуї 
у літературознавчому дискурсі  дозволив визначити основні 
художні константи письма авторки, простежити наративні 
особливості її текстів. У літературознавчому дискурсі 
творчість Н. Бічуї репрезентує такі домінанти ідіостилю 
та особливості художньонаративної організації текстів, 
як інтелектуалізм, естетичність, гуманістичний ракурс, 
психологічна напруга, рельєфність і гранульованість письма, 
прийоми інтертекстуальності, описовості і нелінійності 
часу, смислощільність і деталізований стиль викладу, 
автокоментування й урбаністичні рецепції, що свідчить про 
новаторський тип літературного мислення письменниці. 
Перспективним у цьому напрямку вбачаємо подальше глибше 
осмислення наратологічної організації художньої прози 
Н. Бічуї з погляду різних підходів у літературознавстві.
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ФЛОРИСТИЧНА СИМВОЛІКА У МАЛІЙ ПРОЗІ 
ДАРІЇ ВІКОНСЬКОЇ ТА УЛЯНИ КРАВЧЕНКО 

У статті досліджується флористична символіка в малій 
прозі Дарії Віконської та Уляни Кравченко. Зокрема, аналізується 
семантика квітів у художній рецепції та інтерпретації письменниць. 
Також розкриваються особливості авторської візії образів-символів, 
а саме: синтез традиції та новаторства, зіставлення людських 
емоцій, абстрактних понять і філософських категорій зі світом 
флори, апеляція до читача-співавтора, використання кольорів і 
звуків як складників літературного тексту. 
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Ключові слова: модернізм, інтертекст, символ, паралелізм, 
персоніфікація, психологізм, відкритий фінал.

В статье исследуется флористическая символика 
в малой прозе Дарии Виконской и Ульяны Кравченко; 
анализируется семантика цветов в художественной рецепции 
и интерпретации писательниц. Также раскрываются 
особенности авторской визии образов-символов и идиостиля, 
а именно: синтез традиции и новаторства, сопоставление 
человеческих эмоций, абстрактных понятий и философских 
категорий с миром флоры, апелляция к читателю-соавтору, 
использование цвета и звука как составляющих литературного 
текста. 

Ключевые слова: модернизм, интертекст, параллелизм, 
символ, персонификация, психологизм, открытый финал.

The article deals with the fl oristic symbolism in the small 
prose by Daria Vikonska and Uliana Kravchenko. It analyses 
the semantics of fl owers in the writer’s perception and artistic 
interpretation. The paper clarifi es the peculiarities of the author’s 
vision of images-symbols and individual style. There are the 
synthesis of tradition and innovation, the comparison of human 
senses, abstract defi nitions, philosophical categories and fl ower’s 
world, the appeal to reader-co-author, the use of colour and sound 
as components of a literary text. 

Key words: modernism, intertext, symbol, parallelism, 
personifi cation, psychologism, open fi nal.

Доба fi n de siècle позначена кардинальною зміною 
естетичної системи. Відтак, реалістичне мистецтво 
поступилося потужному новому стилю – модернізму. Митець-
елітарій звертався до елітарного реципієнта, презентуючи 
власну візію як загальносуспільних подій, так і рефлексії 
внутрішнього «Я». Письменники вдавалися до експериментів, 
шукаючи найкращих способів і засобів реалізувати вимріяне, 
осмислене, продумане, побачене і відчуте на папері. Водночас 
модернізм представив розмаїття течій, кожна з яких мала свою 
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домінанту й обирала унікальні формальні та змістові принципи  
побудови тексту. 

В Україні модерністські тенденції презентувала 
плеяда авторів – Леся Українка, Михайло Коцюбинський, 
Олександр Олесь, Микола Вороний, Василь Стефаник, Леонід 
Пахаревський, Ольга Кобилянська, Володимир Винниченко та 
інші. Особливе місце з-поміж них посідають Дарія Віконська 
(справжнє ім’я – Іванна-Кароліна Федорович-Малицька), 
творчість якої лише зараз почали досліджувати і популяризувати, 
й Уляна Кравченко (справжнє ім’я – Юлія Шнайдер), яка стала 
першою західноукраїнською письменницею, чия творчість 
здобула масову популярність. Однак, на жаль, сьогодні 
художні тексти відомої культурно-громадської діячки видають 
украй рідко. Зокрема, остання книжка з’явилася у Львові ще 
1996 року. Спадщину Дарії Віконської досліджували Михайло 
Демкович-Добрянський та Дам’ян Горняткевич, Євген 
Маланюк і Дмитро Донцов, Гавриїл Костельник та Михайло 
Рудницький, Лариса Табачин і Василь Ґабор, а літературний 
доробок Уляни Кравченко – Євген Адельгейм, Арсен Каспрук, 
Ярослав Грицак, Іван Денисюк, Віра Агєєва і Ганна Огриза. 
Однак літературознавці, зазвичай, оминали збірку «Мої цвіти» 
(1933), або наголошуючи на творах громадянського звучання 
і звинувачуючи авторку в абстрактності, або зазначаючи 
поодинокими незначними вставками про її наявність: «“Мої 
цвіти” – так би мовити, вірші у прозі, де вільно поєднуються 
настрій авторки з характерною для неї любов’ю до природи, 
в якій вона завжди шукала не тільки ліків од душевних ран, 
але й сил до дальшої борні» [7, с. 598]. Проте названа збірка 
визначає іманентну сутність Уляни Кравченко – не тільки 
відома діячка, педагог, а насамперед – жінка. Натомість 
у художніх творах Дарії Віконської втілено суб’єктивну 
призму сприйняття навколишнього світу і рефлексії людини. 
Отже, з огляду на непересічний талант і жанрово-змістову 
різноманітність художній доробок Дарії Віконської та Уляни 
Кравченко потребує не лише популяризації, але й ґрунтовної 
інтерпретації та студіювання, що визначило актуальність 
дослідження. 
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За мету статті править з’ясування семантики чільних 
образів текстів.

Задля реалізації мети слід розв’язати такі завдання:
 – виокремити змістові домінанти текстів;
 – дослідити значення флористичних символів у художніх 

творах;
 – окреслити особливості ідіостилю письменниць.
Як відомо, найдавніші вірування людини спиралися 

на її уявлення про світ природи. Співпраця зі стихіями, 
представниками флори й фауни втілена у народнопоетичній 
творчості, яка стала основою професійного мистецтва. Тож до 
цих образів постійно звертаються автори від праукраїнських 
джерел до сьогодення. Варто зазначити, що і твори Дарії 
Віконської, і збірка Уляни Кравченко «Мої цвіти» презентує 
цікавий синтез язичницької та християнської символіки, 
модерністського світовідчуття. 

Проза Дарії Віконської – це насамперед яскраві 
замальовки, зміст яких не тільки осмислюється, але й 
відчувається і проживається. У такий спосіб авторка 
утворює з реципієнтом своєрідний емоційний діалог, у якому 
співрозмовники спілкуються не словами, а «змислами», тобто 
відчуттями і почуттями.

Передусім варто зазначити про головну антиномічну пару, 
в контексті зазначеної теми, художнього світу письменниці – 
природа/людина. Дарія Віконська розкриває особливості 
двох осередків життя. Вона протиставляє швидкоплинному 
заклопотаному лицемірному людському буттю спокій, 
гармонію та вічність природи. Та задля увиразнення кожного 
зі світів письменниця вдається до порівнянь, антитези і 
художнього паралелізму. Письменниця наголошує на істинності 
суб’єктивних душевних порухів, емоцій, переживань, чуттів, 
духовного життя на відміну від матеріального оманливого 
несправжнього. Адже тіло, як і квітка (пелюстки), в’яне. Однак 
спомини та чуття лишаються назавжди: «Захоплення моє не 
згине – що реальне?» [1, с. 32].

У художніх творах флористичні елементи виступають 
одними з важливих складників характеротворення. Так, 
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наприклад, описуючи портрет жінки в однойменному нарисі, 
Дарія Віконська підкреслює кармінові уста, які «мають у собі 
солодощі стулених пелюстків щойно розквітлої кармінової 
рожі» [1, с. 26], та водночас наголошує на тілі у чорній сукні, 
порівнюючи його з чорною квіткою, котра «звідкись заблукана 
в цей дивний, предивний, у цей жорстокий світ…» [1, с. 26]. 
Різкий візуальний контраст двох кольорів – яскравого червоного 
і чорного – постає осердям характеристики зображеного 
персонажа: сповнена життя жінка вже звикла до існування у 
світі масок, а тому має не пристрасний, мрійливий чи сумний, 
а оціночний погляд, оскільки закута у шаблони, нав’язані 
суспільством, чим зумовлений неприродний чорний колір 
молодої втомленої квітки. Натомість у триптиху «Ворота», 
в якому свідком подій стає рожа Van Houtte: спочатку вона є 
рушієм розвитку історії, налаштовує співрозмовників на щиру 
розмову про любов і кохання, прагнучи навчити їх ловити миті 
життя, аби зробити його повноцінним. Однак незабаром стає 
непомітною, що зумовлює та символізує поступове згасання 
почуттів.

Осібне місце посідають художні твори Дарії Віконської, 
в яких флористичні елементи перетворюються на центральні 
полісемантичні образи. Часто крізь опис квітки, куща чи 
дерева розкривається сутність людини, її поведінка, норов та 
світосприйняття. Імовірно, доцільно вбачати в такому втіленні 
автобіографічні елементи, саморефлексії письменниці. Варто 
проаналізувати художні тексти, що доводять ці припущення.

У творі «Філокактей» Дарія Віконська знову використовує 
різнокольорову мистецьку барву, вбачаючи у рослині синтез 
білого, зеленого і жовтого сегментів. Але основну увагу 
зосереджує на сполуці коріння (основи буття) і цвітінні (душі 
квітки). Звідси, можна провести паралелі зі складниками 
людини – тілесним, духовним і душевним. Вони не суперечать 
одне одному, а взаємопов’язані, бо забезпечують цілісність 
індивідуальності, яка здатна стати особистістю: «Розцвіт – 
це об’явлення її душі, видний вираз того, що невидомо 
творить її найглибшу суть […] творить її найінтимнішу 
індивідуальність… за дальшим життям у тій особливій 
постаті…» [1, с. 25].
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Продовженням людинознавчої студії постає замальовка 
«Білі іриси», у якій квітки порівнюються з ліхтарями. 
Протиставлення дня і ночі стає втіленням співіснування 
маски («зимна і неприступна») та самості в людині. Власне 
місячне світло виступає запорукою щирості, адже вночі не 
треба грати ролі – соціум дозволяє відпочити від стереотипів, 
правил і вимог. Спостереження оповідачки та її висновок про 
підглянуте диво природи, казку ночі, неземне явище свідчить 
про дивовижу зустріти справжню вільну людину, яка не 
змінюється залежно від часу, простору чи оточення.

Проблема соціалізації як викорінення сутності людини 
також порушена у творі «В’язні», де оповідачка, дивлячись 
на квіти у вазонах, зіставляє бегонії із самотніми в’язнями, 
які не знають, а тому й не прагнуть іншого життя. Відповідно 
люди, якими керують винятково споживацькі інтереси, не 
мають жодних прагнень щодо самореалізації не лише себе, але 
й оточення. Дарія Віконська ототожнює людей і квіти, проте 
натякає, що перші мають свободу вибору, яку відкидають, 
вважаючи пошук ліпшого марнуванням часу і добровільно 
погоджуються на ув’язнення вдаваним комфортом.

Цікаво, що бегонія фігурує і в наступному тексті, який 
виступає освідченням Дарії Віконської квітці: «… з любови 
до тебе, чудна мала істото, дорогий товаришу довгих самітних 
годин […] дитя величної природи – кохана квітка на мойому 
вікні» [1, с. 30−31]. Порівнюючи Begonia Rex із червоним 
мотилем, амазонкою, кораблем, індійським божеством тощо, 
письменниця наче привідкриває завісу перипетій власного 
життя і своїх іпостасей: невпевнені перші кроки тендітного 
метелика, захист сутності амазонки, пошуки себе на судні з 
піднятими вітрилами, осяяними сонцем і нарешті готовність 
до самопожертви як вічної реінкарнації всього живого. 

Та повноцінне злиття квітки й письменниці відбудеться в 
замальовці «Соняшники»: «Я і вона: Жінка і квітка. Дві живі 
істоти. Одна людська – друга рослинна. Обидві – втілення 
Божої волі» [1, с. 33]. Називаючи соняшник українським 
лотосом, Дарія Віконська наголошує на необхідності розкриття 
жінки, насамперед у дітях (соняшник – зерна), що має 
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полісемантичний зміст, оскільки йдеться про багатовекторну 
реалізацію фемінного «Я». Дану інтерпретацію підтверджує 
ще одне порівняння соняшника – хоругва, яка водночас є і 
оберегом, і натхненням, і символом вірності та єдності. Звідси, 
розкриває всі функції, даровані жінці природою та Богом.

Полісемантична семантика властива акації. У замальовці 
«Янгол», з яким письменниця порівнює рослину, зелене листя 
стає символом: застигла морська вода, волосся і гребінці, 
кларнети і флейти, хмарки, вогненні язички і, нарешті, золота 
матерія. Саме такий спектр чуттів, емоцій, душевних порухів  
притаманний молодій людині, душа якої ще не засмічена 
кальками і яка, на жаль, змушена оберігати свій внутрішній 
світ від численних вкраплень ззовні. Якщо акація захищає 
себе колючками, то людина – певно, маскою. Лише так обидві 
можуть зберегти ніжність і самість власного буття.

Сакральне значення у творах Дарії Віконської мають 
образи мальви. Ці квітки формують іконостас, аби провести 
службу Божу в природному світі, в якій беруть участь і 
айстри, і берези, і тополі, і каштани, і сонце, і небо, і зірки. 
Мальви виступають своєрідним художнім обрамленням твору. 
Саме вони лишаються непорушними протягом чарівного 
дійства, утворюючи непорушну стіну, яка наче розмежовує 
реальний та ірреальний космос. У цій замальовці під назвою 
«Soirees d’automne» («Осінні вечори») вповні представлені 
імпресіоністичні тенденції, зокрема синестезія, оскільки твір 
наповнений візуальними, дотиковими, слуховими, нюховими і 
смаковими штрихами. 

Водночас у творі «Сучасна символіка» образ мальви 
набуває нових значень. Квіти виступають не лише свідками, 
але й безпосередніми учасниками подій історії України, тому 
символізують «увесь неймовірний жах, що луною запалив 
гаряче небо», постають збірниками «трагедії народу», 
«набряклими кров’ю серця». Та гідність і незламність 
мальв є прикладом невмирущості й незламності нації. 
Доречно зазначити, що в цьому творі письменниця апелює 
до споконвічного язичництва українців, персоніфікуючи 
навколишній світ. Дарія Віконська вибудовує проекцію 
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минуле – сучасне – майбутнє на двох рівнях – природа 
і люди, які постійно взаємодіють одне з одним, а відтак, 
становлять цілісну картину і творять спільну історію єдиної 
країни. 

У циклі «Мої цвіти» Уляни Кравченко шість текстів 
розкривають значення шести квіткових символів. Та передує 
цим замальовкам вступ, де навколишня краса природи втілена 
крізь призму сприйняття письменниці, а квіти ототожнюються 
з душевними порухами. Авторка передає власні спостереження, 
відчуте завдяки спогляданню світу флори. Водночас Уляна 
Кравченко підкреслює, що саме природа виступає джерелом 
натхнення митця, бо передусім вчить чути Бога і Сонце. 
Зіставляючи флористичну громаду і людську, авторка 
штрихами виявляє подібність рис їхніх членів (горда лелія, 
зверхня конвалія, весела калина), характеризує мінливість 
й амбівалентність обох, вибудовуючи проекцію взаємодії 
двох світів: «Всі вони живуть окремим, тихим і мовчазним 
своїм життям. І мовчки вчать митців-людей класти краски на 
полотно…» [4, с. 288].

У нарисі «Фіалка» наявний синтез античного інтертексту 
(варіанти походження квітки – німфа Іанта, богиня Афродита, 
бог Ормузд), історичних даних (вінок фіалок у Греції як 
найвища державна відзнака, емблема партії Бонапартистів 
у Франції) та художнього паралелізму. Зокрема, фіалку 
письменниця зіставляє з чуттєвістю особи, з добротою, котру 
часом важко відкрити не лише у сторонній людині, але і в собі. 
Адже «утрачений рай» – це внутрішня дисгармонія, зумовлена 
потребою дотримуватись встановленої кимось ролі в соціумі, 
раціонально вирішуючи будь-які питання, забуваючи про серце 
як основу життя.

Натомість у замальовці «Маки» превалює фольклорний 
інтертекст. Художньо втілена полісемантика флористичного 
символу в кольорі, у властивостях, в обрядових традиціях. 
Тому спектр значень надзвичайно великий, як-от: краса, 
щоправда недовговічна, дурман і сон, кров та смерть. Однак 
усі перераховані трактування об’єднує одне поняття, що 
виступає художнім обрамленням твору – любов. Почуття 
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зображується чергуванням двох кольорів маку (червоний та 
чорний), які визначають етапи чуття: спалах – розвиток і – 
«любов перегоріла на душу попелом лягає» [4, с. 291]. Отже, 
використовуючи прийом контрасту, письменниця створила 
імпресіоністичну мозаїку палкого кохання.

Наступний твір пов’язаний з попереднім відчуттям жару. 
Проте якщо маки провокують шал кохання, то папороть 
вабить вогнями мистецького осяяння. Власне «Цвіт папороті» 
постає містичною автобіографією письменниці, де шлях через 
численні перешкоди, страхи і сумніви, завдяки генетичній 
пам’яті – «жар вогнів тих, що предки у храмі берегли» 
[4, с. 291], до рослини, яка насправді не квітне, хоча за 
фольклорними переказами знайдений цвіт дарує щастя і 
багатство, є пошуком самої себе, свого призначення.

Лірична замальовка «Хризантеми» стає містком 
для відпочинку між попереднім шалом нестримності 
самовдосконалення і пізнання та наступною історією – 
«драмою-казкою» – про випробовування сили духу, волі 
почуття, вчинків і розплати. Відтак, хризантеми символізують 
спомини, які вже осягнули і серце, і розум, байдужість і 
смиренність.

«Драма-казка» має подвійну назву неіснуючої квітки – 
Dianthus Diadematus (коронована гвоздика) / Oeillets de fantaisie 
(гвоздика-фантазія). Найменування розкриває амбівалентність 
натури рослини, що підтверджує й авторська характеристика, 
зокрема згадка двох протилежних вічних образів – Дон 
Жуана і Вертера. Роздвоєність в душі проявляється в межовій 
ситуації, коли самозакоханий Гвоздик, фаворит Ероса, Купала 
і Великого Пана, захоплюється вічно вільною водяною феєю 
і помирає від нерозділеного кохання. Психологізм образу 
персонажа розкривається в ретельному описі психологічного 
стану: від зверхності до прихильниць і побратимів до спершу 
духовного, а потім і фізичного суїциду. Лише в другій частині 
тексту читач дізнається, що персоніфікована квітка – це образ 
закоханого в бездушну пані юнака: «Ти все та сама жінка-
сфінкс, індивідуальності своєї зрадити не хочеш; нечайно 
блиски світла роз’яснюють глибини, але ключа до душі твоєї 
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ніхто не має…» [4, с. 301]. Етапи становлення і знищення героя 
відбуваються на тлі циклічних змін року: зима є і початком, 
і закінченням історії, чи то вічного життєвого сюжету, чи то 
казки, яку втілює на папері чи то свідок, чи то учасник подій, 
а може, казкар. Завдяки такому відкритому фіналу автор 
залишає це питання читачеві.

Останній твір присвячений плющу – «Hedera Helix». Ця 
рослина мов охоплює весь вир людських пристрастей, думок 
і бажань, зберігає пам’ять поколінь, бо є свідком історичних 
колізій та соціальних перипетій, залишаючись гімном життю – 
вітальною силою Всесвіту. Для підсилення всеосяжності 
символіки плюща і градації значень Уляна Кравченко вдається 
до анафори, завершуючи твір зокрема та цикл загалом чуттєвим 
твердженням: «І через віру розцвітав у душі сонячний цвіт: 
свідомість повного існування, свідомість перемоги – проти 
усього… І отиралися нові, все нові овиди – і дзвеніла пісня: 
evviva vita!!» [4, с. 303].

Відтак, художні замальовки складають цілісний текст, 
який розгортається не за подіями, а відповідно до авторського 
насичення чуттями. Збірка має зачин (своєрідну передмову – 
авторську рецепцію квітів), розвиток (уособлення почуттів 
у квітах), кульмінацію (повноцінна історія з розкриттям 
внутрішніх колізій героя) і розв’язку (пафос життя). 

Отже, проаналізовані художні твори Дарії Віконської та 
Уляни Кравченко постають виявом іманентного письменниць, 
про що свідчить не лише тематичне коло, вибір персонажів 
та сюжети художніх текстів, а також яскрава фемінна 
організація творів. Використовуючи еліпси, відкриті фінали та 
риторичні фігури, авторки досягають ефекту недомовленості, 
вибудовуючи полілог, дозволяючи реципієнту стати співавтором 
тексту. 

Вербалізуючи буття квітів, письменниці вдаються до 
алегорій, узагальнень, метафорики на різних формальних 
і змістових рівнях. Завдяки флористичній символіці вони 
досліджують чуття (доброта, любов, кохання, байдужість), 
осмислюють філософські категорії (злочин і кара, природне та 
штучне, мстивість і всепрощення), охоплюючи полісемантичні 
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аспекти художньої творчості (суб’єктивізм, психологізм) і 
життя.
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СВІТ ДИТИНИ ТА ДОРОСЛИХ 
У ФІЛОСОФСЬКІЙ КАЗЦІ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-

ЕКЗЮПЕРІ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

У статті йдеться про гармонійне поєднання світу дитини 
і дорослого у філософській казці-притчі Антуана де Сент-
Екзюпері «Маленький  принц». Розкрито життєві проблеми: влади, 
честолюбства, пияцтва, ділової людини, почуття відповідальності, 
ефемерності, черствої душі. Досліджено протиставлення 
сприйняття світу дітьми та дорослими: головний герой – 
дитина  –  це душа світу, її бачення – природніше, людяніше, 
правильніше, ніж у дорослих. Описано маленького принца як символа 
людини, що шукає прихований сенс речей і власного життя. 

Ключові слова: Антуан де Сент-Екзюпері, маленький принц, 
філософська казка, дитина, дорослі, людські цінності.

В статье идет речь о гармоническом сочетании мира ребенка и 
взрослого в философской сказке-притче Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Раскрыты жизненные проблемы: власти, 
честолюбия, пьянства, делового человека, чувства ответственности, 
эфемерности, черствой души. Исследованы противопоставление 
восприятия мира детьми и взрослыми: главный герой − ребенок − 
это душа мира, ее видение − естественнее, человечнее, правильнее, 
чем у взрослых. Описано маленького принца как символа человека, 
ищущего скрытый смысл вещей и собственной жизни. 

Ключевые слова: Антуан дэ Сэнт-Экзюпери, маленький принц, 
философская сказка, ребенок, взрослые, человеческие ценности.

The article refers to the harmonious combination of the world of 
the child and the adult in the philosophical tale-parable of Antoine de 
Saint-Exupery «The little prince». It has been revealed the life problems: 
power, ambition, drunkenness, business person, the sense of responsibility, 
ephemerality, callous soul. It has been investigated the contrasting of 
perception of the world by the children and the adults: the main character 
is the child that is the soul of the world, its vision is more natural, more 
human, better than in the adults. It has been described the little prince as 
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a symbol of a person who searches for the hidden meaning of the things 
and its own life. 

Key words: Antoine de Saint-Exupery, the little prince, the 
philosophical tale, child, adult, human values.

Потрібно жити для того, щоб залишити слід на землі, 
щоб бути корисним людям – таку істину проповідує Антуан 
де Сент-Екзюпері у філософській казці «Маленький принц», 
яка по праву вважається одним з кращих творів письменника. 
Кожен рядок у казці має глибоку змістову насиченість, змушує 
читача замислитись над сенсом життя. Твір проповідує, як і 
Біблія, духовні цінності.

У філософській казці «Маленький принц» автор висловлює 
свій погляд на закони, які панують у суспільстві. Він критикує 
людей, що займаються нікому не потрібними справами, 
байдужих до всього, що їх оточує. Цьому жорстокому світу 
він протиставляє позитивні якості: любов, людяність, добро. 
Маленький принц хоче, щоб люди любили одне одного, щоб 
панувало взаєморозуміння, взаємотерпіння, взаємозлагода, 
взаємовідповідальність, взаємоповага. Ця тема є актуальною в 
наш час, де є й «бізнесмени», і «географи», і «шанолюбці», і 
«працьовиті ліхтарники», а також багато «гордих троянд»; де 
кожному потрібно знайти у своєму характері те, що потрібно 
вдосконалити та виправити.

Дослідженням творчості Антуана де Сент-Екзюпері, 
зокрема його філософської казки «Маленький принц», 
займалися такі науковці: Л. Айрих, Л. Васюк, Г. Давиденко, 
Л. Макловська, О. Ніколаєнко, С. Тихолоз, С. Циганок, 
О. Федосенко та інші.

Метою наукової статті є дослідження образів дитини 
та дорослих у казці-притчі Антуана де Сент-Екзюпері 
«Маленький принц».

Ми з дитинства віримо в добрі казки. Тим більше якщо 
вони написані рукою талановитого, щирого романтика. 
Таким був Антуан де Сент-Екзюпері. Багато хто прочитав 
«Маленького принца» в дитинстві, або в дуже ранній 
юності, якраз в той час, коли вже починаєш усвідомлювати 
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свою самотність і безглузду залежність від волі дорослих, а 
стратегія «партизанської війни» з ними ще не продумана; світ 
здається не тільки ворожим, але й вельми похмурим місцем. 
І тут з’являється Антуан – той, який все розуміє. Той, який 
розуміє трохи більше, ніж ми самі, і набагато більше, ніж інші. 
«... Дорослі ніколи нічого не розуміють самі, а пояснювати й 
розтлумачувати все дітям  їх дуже втомлює», – поблажливо 
зауважував Екзюпері.

Казка, написана для дітей, отримала таку популярність 
не тільки завдяки винятковій поетичній атмосфері, образній 
і символічній структурі розповіді, а й тому, що вона 
адресована не тільки дітям, а й дорослим, які залишилися 
дітьми. Популярності казки сприяли також виконані автором 
малюнки.

«Маленький принц» – це остання книга Антуана де Сент 
Екзюпері, написана в 1942 році в Нью-Йорку. Він присвятив 
її другові − Леонові Верту, який свого часу ховався від 
нацистів у Франції. Сам автор говорив, що написав цю казку 
для дорослих – вона про людину, її місце у світі й про шанс 
подолати відчуженість між людьми. Образ маленького принца 
виник не випадково. В Екзюпері був брат Франсуа, який помер 
дитиною. Брати дружили між собою. А потім один з них 
став дорослим, обрав професію льотчика, а інший полетів на 
невідому далеку планету й назавжди залишився дитиною.

«Вибачте мені, діти, що я присвятив цю книжку дорослому. 
У мене є серйозне виправдання: цей дорослий – мій найкращий 
друг. Є й друге виправдання: він може зрозуміти все на світі, 
навіть книжки для дітей. І, нарешті, третє: він живе у Франції, 
і йому там голодно й холодно. Він дуже потребує, щоб його 
втішили. Та якщо все це не може мене виправдати, то я згоден 
присвятити книжку тому хлопчикові, яким був колись цей 
дорослий. Усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто 
з них про це пам’ятає» [6, с. 168] – так писав у передмові 
до книги Сент-Екзюпері. Опублікована в 1943 році як дитяча 
книжка, ця поетична казка – про мужність і мудрість нехитрої 
дитячої душі, про такі важливі «недитячі» поняття, як життя і 
смерть, любов і відповідальність, дружба і вірність.
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Усе своє життя Екзюпері сумував за країною дитинства. 
Він вважав, що в кожній людині живе дитина − щира, відверта, 
добра, – але дорослі забувають, що вони були маленькими 
і надають перевагу іншим речам (грошам, кар’єрі тощо), 
які нічого не варті в порівнянні зі справжніми цінностями. 
Дружба, квітка, схід сонця – це дуже важливо, на думку 
Сент-Екзюпері, але не всі це розуміють. У душі прозаїка 
гармонійно поєдналися дитина і дорослий, а відповідь на 
питання «Як цього можна досягти?» знаходимо у головному 
творі митця − філософській казці-притчі «Маленький принц» 
[3, с. 39].

«Маленький принц» – це розповідь не про конкретних 
людей, а про людство і душу людини взагалі. Філософська казка 
виявилася найбільш поетичним виразником ідей письменника. 
У кожній її історії відображено філософський погляд на 
життя людини, на її призначення. Екзюпері використав форму 
притчі, яку потрібно глибоко осмислити, хоча зовні мова йшла 
про звичайні життєві події і поведінку персонажів. Це свого 
роду «Євангеліє» – вчення про те, як треба жити людям, щоб 
пізнати щастя, мир, почуття гідності. Автор переконаний, що 
найголовніше знаходиться всередині нас, в нашому ставленні 
до моральних і матеріальних цінностей. Маленький принц для 
Екзюпері – ангел, що зійшов на землю. Він втілив у собі вічну 
живу частинку душі, став образом, що дозволив оцінити в 
людині людяне.

У казці розкрито життєві проблеми: влади, честолюбства, 
пияцтва, ділової людини, почуття відповідальності, 
ефемерності, черствої душі.

Головний герой – дитина – це душа світу, її бачення – 
природніше, людяніше, правильніше, ніж у дорослих. Дитині 
у творі протистоять дорослі. Але дорослі – дивні істоти, вони 
не помічають безглуздя, всяким дурницям надають великої 
ваги, а головного – краси природи і людських стосунків, 
правдивості, доброзичливості, щирості – не бачили і не 
визнавали. Бо погляд у них спотворений, він втратив чистоту й 
безпосередність, притаманні дитині. Певна річ, у житті могли 
бути інші стосунки, коли б люди намагалися «приручити» 
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одне одного, налагоджувати між собою зв’язки, коли б вони 
сприймали світ не очима, а серцем [3, с. 320].

Дорослі, попри всю складність життя, дуже часто 
створюють собі проблеми і намагаються знайти чомусь 
найтяжчий спосіб їх вирішення. Діти ж живуть чисто і прозоро, 
для них все є простим і очевидним. Діти і дорослі живуть в 
різних світах. Світ дорослих базується на знаннях, досвіді, 
умінні виживати, жити… А у світі дітей на першому місті 
стоїть довіра. Вони не вміють обманювати, говорять завжди 
тільки правду, що для дорослих є часто забутим явищем.

Якщо виходити з відомого визначення, що «дорослі – це 
дорослі діти», і пам’ятати про особливу роль, яку відігравали 
в житті Антуана де Сент-Екзюпері спогади про дитинство, то, 
природно, хочеться пов’язати твір з його ж словами про те, що 
він сам «з країни дитинства». Але тоді весь пафос «Маленького 
принца» легко вкласти у формулу «бережіть, бережіть в собі 
дитинство», формулу загалом вірну, але таку, що спрощує 
складний літературний твір. Перед нами не просто казка.

Вчений О. Ніколенко визначив основний конфлікт твору 
так: «дорослі» і «діти» протиставляються в казці «Маленький 
принц» не за віковими ознаками (пілот теж доросла людина, 
але він зберіг у собі дитячу душу), а за системою цінностей, 
що важлива для них. Для дорослих важливі багатства, влада, 
честолюбство тощо. А «дитяча» душа прагне іншого – 
взаєморозуміння, чистоти в стосунках, радості кожного дня, 
краси. Таким чином, основний конфлікт казки «Маленький 
принц» – зіткнення двох систем цінностей, справжніх і 
фальшивих, духовних і химерних» [5, с. 13].

У пустелі Сахарі, а разом з тим і в пустелі сучасного 
світу, серед «серйозних ділових людей», Маленький принц 
нескінченно самотній. Люди роз’єднані й одинокі, навіть коли 
знаходяться разом через нездатність зрозуміти, полюбити 
іншого й налагодити дружні зв’язки. Згадаймо слова Змії: 
«З людьми теж самотньо» [6, с. 196]. Нерозв’язний конфлікт 
між головним героєм і мешканцями планет – «дивними 
дорослими». Дорослі ніколи не зрозуміють принца-дитини. 
Вони чужі одне одному, сліпі й глухі. Їх трагедія в тому, 
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що вони не прагнуть стати Особистістю. «Серйозні люди» 
живуть у власному, штучно створеному світі, відмежувавшись 
від решти. У кожного своя планета. Вони вважають створені 
світи істинним сенсом буття! Ці знеособлені маски ніколи не 
дізнаються, що таке справжня любов, дружба і краса.

Незважаючи на те, що Маленький принц − дитина, 
йому відкривається істинне бачення світу, недоступне навіть 
дорослій людині. Головна трагедія «дорослих» героїв Антуана 
де Сент-Екзюпері не стільки в тому, що вони підпорядковані 
матеріальному світу, скільки в тому, що вони «втратили» всі 
духовні якості і стали безглуздо існувати, а не жити в повному 
сенсі цього слова.

Маленький принц – чоловічок, який був з дуже маленької 
планети. Малюк діяльний і працьовитий. Він щоранку поливав 
Троянду, розмовляв з нею, прочищав три вулкани, які існували 
на його планеті, щоб вони давали більше тепла, спалював 
бур’яни... І все ж він відчував себе самотнім. У пошуках друзів, 
у надії знайти справжню любов він і вирушив у подорож 
чужими світами. Він шукає людей в нескінченній пустелі, бо в 
спілкуванні з ними сподівається зрозуміти і самого себе, і світ 
навколо, набути досвіду, якого йому так бракувало. Маленький 
принц – це символ людини – мандрівника у всесвіті, який 
шукає прихований сенс буття і власного життя. 

Епізодичні персонажі – Король, Ділок, Географ, 
Честолюбець... Вони, на відміну від головних героїв, написані 
в традиційному для дитячих казок умовному зображенні. 
Кожен з цих персонажів демонструє одну зі сторін людської 
обмеженості. Ця дитяча книга для дорослих пронизана 
філософією. На планеті короля Маленький принц не може 
зрозуміти, навіщо взагалі потрібна влада, але відчуває до 
короля симпатію, бо той був дуже добрий, а тому віддавав 
тільки розумні накази. Екзюпері не заперечує владу, він просто 
нагадує сильному світові про те, що правитель має бути 
мудрим, і що влада повинна спиратися на закон.

На інших двох планетах Маленький принц зустрічає 
честолюбця і п’яницю. Їхня поведінка для нього абсолютно 
незрозуміла і викликає тільки огиду. А от ліхтарник заслуговує 
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поваги, тому що він думає не тільки про себе. Але «вірність 
звичаям» бідного ліхтарника, який приречений на те, щоб без 
відпочинку запалювати і гасити свій, нікому не потрібний, 
ліхтар, безглузда і сумна.

У розмові з географом порушується ще одна важлива 
естетична тема – ефемерність прекрасного. «Краса 
недовговічна», – гірко зауважує головний герой. Тому Антуан 
де Сент-Екзюпері закликає нас якомога дбайливіше ставитися 
до всього прекрасного і постаратися не розгубити на складному 
життєвому шляху красу всередині себе – красу душі і серця.

Але найстрашнішим в моральному аспекті виявляється 
ділова людина. Її душа настільки мертва, що вона не бачить 
навколишньої краси. Вона дивиться на зірки не очима 
художника, а очима ділка. Автор не випадково вибирає зірки. 
Цим він підкреслює повну бездуховність ділової людини, його 
нездатність споглядати прекрасне.

Але при цьому Ділок, побачений Маленьким Принцом, – 
не доросла людина, це – одна з граней дорослішання очима 
дитини і, у той же час, одна з граней людської обмеженості 
очима вільної людини. Дорослий світ у досліджуваній нами 
казці проявляється тільки через міркування та розповіді істот, 
які постраждали від цього світу. Дорослий світ забирає в 
автора його Друга – Маленького Принца, цей же світ виганяє 
прирученого Лиса, цей світ позбавляє автора можливості 
навчитися малювати...

Символічним є те, що представники дорослого світу 
у творі (король, бізнесмен, честолюбець, географ, пияка, 
ліхтарник, стрілочник, торговець) позбавлені власних імен, 
бо в них утілені загальні риси суспільства. Зі світу дорослих 
вирізняється лише пілот, який духовно більш близький 
Маленькому принцу.

Казка Антуана де Сент-Екзюпері, прочитана дитиною в 
дитинстві, покликана надійно захистити його від «дорослості». 
Головне те, щоб цю істину діти запам’ятали й не пройшли повз 
головного – треба бути вірним у коханні й дружбі, потрібно 
прислухатися до голосу серця, не можна бути байдужим до 
того, що відбувається у світі, не можна пасивно ставиться до 
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зла, кожен відповідає не тільки за свою долю, але й за долю 
іншої людини.

Слухаючи дзвінкий і сумний голосок Маленького принца, 
розумієш, що в дорослих людях відмерла природна щедрість 
серця, відвертість і щирість, господарська дбайливість про 
чистоту планети. Замість того, щоб прикрашати свій будинок, 
доглядати за садом, вони ведуть війни, висушують мозок 
цифрами, ображають суєтою і жадібністю красу сходів і 
заходів. Ні, не так треба жити!

Маленький принц втілив у казці людські якості, які 
надали сенсу людському життю. У нього щире серце, 
розумний погляд на світ. Малюк працелюбний, стійкий 
у своїх симпатіях. Він не мав агресивних чи жадібних 
прагнень. Він ще не зіпсований світом ділків та честолюбців. 
Він – ідеал, романтична мрія, яка ще не загинула у світі. 
І світ багатий саме завдяки їй. Час від часу мрія оволодівала 
людьми. І тоді знову з’явився на нашій планеті Маленький 
принц. У фіналі казки з’явився мотив смерті. До цієї теми 
Екзюпері підійшов зі своєї точки зору. «Смерть неминуча, – 
розмірковував Маленький принц. – Та чи можна вважати, що 
смерть позбавляє життя змісту?». Маленький принц так не 
думав. Він змусив людину примиритися з неминучістю смерті 
і запевнив, що інакше йому не повернутися на свою планету. 
Казка закінчилася сумно, проте вона лишила не тільки сум, а 
й прагнення до світлого, красивого, щоб у «дорослих» людей, 
у буденній метушні, дріб’язкових клопотах не відмирали 
щедрість і щирість душі, не згасло чисте бачення світу, 
не притупилося почуття відповідальності за тих, кого ми 
«приручаємо» [3, с. 321].

Отже, змалювавши загальну картину світу «дорослих» і 
поставивши в центр людину-дитину, Антуан де Сент-Екзюпері 
порушує філософські проблеми: що таке суспільство, куди 
прямує людська цивілізація і всесвіт, справжні й фальшиві 
цінності, місце людини в житті, боротьба людяного й 
бездуховного начал, значення краси, дружби у світі. Однак 
найбільш важливими є питання про те, як повернути людям 
духовну сутність, яку вони втратили, як зробити людину 
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щасливою, як вивести людину, що загубилася у темряві, на 
правильний шлях.
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Руслан Шевченко

(г. Кишинев, Молдова)

БОРЬБА С КОСМОПОЛИТИЗМОМ 
В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ

Після Другої світової війни жителі СРСР очікували «відлиги» 
у діяльності політичної системи, створеної Й. Сталіним. Багато 
з тих, хто в складі Радянської армії побували на території 
європейських держав, сподівалися, що ця відлига поверне розвиток 
радянської політичної системи до моделі демократичних держав. 
Однак сталінський режим відшукав течії й літературно-художні 
школи, здатні якнайменше загрожувати існуванню цієї системи 
й розв’язав боротьбу з «буржуазним впливом», що, відповідно до 
офіційної радянської ідеології тих років, були привнесені в радянську 
літературу «антипатріотичною групою прихильників буржуазного 
естетства». Ідеологічним «каталізатором» для цієї кампанії стали 
кілька постанов ЦК ВКП(б) − про журнали «Зірка» і «Ленінград» 
і «Про репертуар драматичних театрів» (14 серпня 1946 р.), про 
оперу В. Мурадели «Велика дружба» (10 лютого 1948 р.) й заходи 
для їх виконання, прийняті Бюро ЦК ВКП (б) по МССР (30 березня 
1948 р.), доповідь голови Бюро ЦК ВКП (б) по МССР В. Іванова 
«Про завдання республіканської партійної організації по виконанню 
постанови ЦК ВКП (б) від 4 жовтня 1948 р.», зроблений на пленумі 
ЦК КП (б)М 2−4 листопада 1948 р. й інші. Ці рішення остаточно 
закріпили курс на відтискування «космополітів» на узбіччя 
культурного життя в СРСР і МССР.

Ключові слова: письменники, література, космополітизм, 
інтелігенція.

После Второй мировой войны жители СССР ожидали 
«оттепели» в деятельности политической системы, созданной 
И. Сталиным. Многие из них, которые в составе Советской армии 
побывали на территории европейских государств, надеялись, что 
эта оттепель повернет развитие советской политической системы 
к модели демократических государств. Однако сталинский режим 
отыскал течения и литературно-художественные школы, способные 
в малейшей степени угрожать существованию этой системы 
и развязал борьбу с «буржуазным влиянием», которое, согласно 
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официальной советской идеологии тех лет, были привнесены в 
советскую литературу «антипатриотической группой сторонников 
буржуазного эстетства». Идеологическим «катализатором» для 
этой кампании стали несколько постановлений ЦК ВКП (б) – по 
журналам «Звезда» и «Ленинград» и «О репертуаре драматических 
театров» (14 августа 1946 г.), об опере В. Мурадели «Великая 
дружба» (10 февраля 1948 г.) и меры по его выполнению, принятые 
Бюро ЦК ВКП (б) по МССР (30 марта 1948 г.), доклад председателя 
Бюро ЦК ВКП (б) по МССР В. Иванова «О задачах республиканской 
партийной организации по выполнению постановления ЦК ВКП (б) 
от 4 октября 1948 г.», сделанный на пленуме ЦК КП (б)М 2-4 ноября 
1948 г. и некоторые другие. Эти решения окончательно закрепили 
курс на оттеснение «космополитов» на обочину культурной жизни в 
СССР и МССР.

Ключевые слова: писатели, литература, космополитизм, 
интеллигенция.

After the Second World War the Soviet Union residents expected a 
«thaw» in activity of political system created by I. Stalin. Many of them 
being a part of the Soviet Army visited the territory of the European 
states hoped that this thaw will turn development of the Soviet political 
system to a model of democratic states. However, the Stalinist regime 
found the course and literary schools capable in the least of threatening 
the existence of this system and unleashed a struggle against «bourgeois 
infl uence», which, according to offi cial Soviet ideology of those years, 
were introduced in the Soviet literature by «anti-patriotic group of 
supporters of bourgeois aestheticism».

Ideological «catalyst» for this campaign were several decisions of 
the Central Committee of CPSU (b) – referred to magazines «Zvezda» 
and «Leningrad» and «On repertory of dramatic theaters» (August 
14th, 1946), on opera V. Muradeli «Great Friendship» (February 10th, 
1948) and measures for its implementation, adopted by the Bureau of 
the Central Committee of CPSU (b) on MSSR (March 30th, 1948), the 
report of the Chairman of the Bureau of Central Committee of CPSU 
(b) on MSSR V.Ivanov «On tasks of the Republican party organization 
on implementation of resolution of the Central Committee of CPSU (b) 
on October 4th, 1948», made at the plenum of the Central Committee 
of Communist Party (b)M November 2nd – 4th, 1948, and others. These 
solutions fi nally secured a policy of ousting «cosmopolitans» to the 
margins of cultural life in the USSR and MSSR. 

Key words: writers, literature, cosmopolitism, intelligency.
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После второй мировой войны жители СССР ожидали 
«оттепели» в деятельности политической системы, 
созданной И. Сталиным. Многие из них побывали в составе 
Советской армии на территории европейских государств, и 
надеялись, что эта оттепель повернет развитие советской 
политической системы к модели демократических государств. 
Однако сталинский режим отыскал течения и литературно-
художественные школы, способные в малейшей степени 
угрожать существованию этой системы и развязал борьбу 
с «буржуазным влиянием», которое, согласно официальной 
советской идеологии тех лет, были привнесены в советскую 
литературу «антипатриотической группой сторонников 
буржуазного эстетства». Идеологическим «катализатором» для 
этой кампании стали несколько постановлений ЦК ВКП (б) – 
по журналам «Звезда» и «Ленинград» и «О репертуаре 
драматических театров» (14 августа 1946 г.), по опере 
В. Мурадели «Великая дружба» (10 февраля 1948 г.) и меры 
по его реализации на территории республики, принятые Бюро 
ЦК КП (б)М 30 марта 1948 г., доклад Председателя Бюро ЦК 
ВКП (б) по МССР В.Иванова и постановление ЦК КП (б)М, 
принятое на пленуме 2-4 ноября 1948 г. и другие решения. 

Эта тема сравнительно слабо изучена в работах советских 
и постсоветских историков. Среди авторов советского периода 
отметим Д. Антонюка [6], А. Лазарева [7], и С. Трапезникова 
[8]. Работая в условиях тоталитарного политического режима, 
они не имели возможности давать объективный анализ этой 
проблемы и выполняли, по существу, социальный заказ 
властей, осуждая «космополитов» как противников советской 
власти. После распада СССР эта тема в той или иной 
степени освещалась в работах И. Кашу [1], А. Морару [2], 
С. Мустяцэ и И. Кашу [3], В. Пасата [4], Р. Шевченко [5]. 
Однако они носили общий, обзорный характер и не давали 
более подробного описания того, что представляла из себя 
борьба с космополитизмом в Молдове в то время. Наша статья 
основана поэтому исключительно на не публиковавшихся ранее 
материалах Архива Общественно-Политических Организаций 
Республики Молдова.
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Поначалу события развивались в более спокойном русле. 
Первое решение Бюро ЦК КП (б)М, касавшееся деятельности 
Союза Писателей (СП) Молдовы, от 7−8 декабря 1944 г., 
критиковало этот творческий союз только за то, что его члены 
публикуют мало произведений на современную тематику, в 
том числе о еще шедшей войне, и слабо популяризируют 
молдавскую литературу. Поэтому Оргбюро СП было поручено 
изучить сочинения молдавских классиков с тем, чтобы в 1945 г. 
издать их в виде избранного. Вместе с литературной секцией 
Молдавского НИИ истории, языка и экономики (на его базе 
позже была создана База Академии наук СССР в Молдове – 
Р.Ш.). Оргбюро должно было начать подготовку Краткого 
курса молдавской художественной литературы. В то же время, 
для контроля над этой деятельностью, отделу пропаганды и 
агитации ЦК КП (б)М было поручено установить контроль 
за деятельностью СП [9]. А поскольку состав Оргбюро, 
избранный еще до войны, явно не вызывал теперь особого 
доверия, то в декабре 1944 г. он был обновлен. Председателем 
оргбюро стал левобережец И. Канна (как и ранее), членами – 
И. Чебан, Е. Буков, И. Бодарев (Истру), Г. Менюк [9].

Год 1945-й не был отмечен какими-либо решениями 
руководства республики в отношении писателей. Разве что они 
сами, прежде боровшиеся за влияние в СП, стали все чаще 
писать жалобы в ЦК КП (б)М друг на друга с обвинениями 
в плагиате, компиляциях и прочих подобных грехах. В то 
же время начинает прослеживаться и «политическая» 
составляющая этих жалоб. Ряд писателей жаловался 
(Г. Менюк) или сам был обвинен (Е. Буков) в «национализме» 
и «антирусских настроениях» [9, оп. 3, д. 248, с. 35−37]. Уже 
в следующем, 1946-м, эти обвинения послужили основой 
для еще более серьезных «ярлыков» в адрес несогласных с 
официальной линией властей. 

В 1946-м все круто изменилось, так как московское 
руководство решило подавить «интеллигентскую» оппозицию 
режиму. Уже 4 сентября 1946 г., через несколько недель 
после упомянутого выше постановления ЦК ВКП (б) 
по журналам «Звезда» и «Ленинград», Комиссия Союза 
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Писателей (И. Чебан, Б. Истру, Я. Кутковецкий) направило 
в ЦК КП(б)М «Предложения относительно перестройки 
и дальнейшего улучшения работы» Союза Писателей 
республики. В документе отмечалось, что уже в 1940−41 гг. 
«ряд вражеских националистических элементов» (Костенко, 
Плешко, Цуркан) «пытались внести в писательскую среду 
профашистскую идеологию», но «встретили решительный 
отпор» писательского коллектива. Однако в годы войны 
«разложение» стало усиливаться – у молдавских писателей 
стали проявляться «черты буржуазной идеологии» − 
«декаденство», упадочничество», пессимизм», «пустозвонство», 
«оторванность от советской действительности» и т.д [9, оп. 4, 
д. 312, с. 177−178]. В документе выражалось возмущение 
тем, что от руководства отстранены писатели Левобережья во 
главе с И. Канной, которого Буков и его сторонники «всячески 
осмеивали», «сорвали его литературный вечер», а сами 
помещают «аполитичные, вредные стихи Деляну». Авторы 
предлагали считать руководство СП неспособным «проводить 
линию Ленина-Сталина в художественной литературе», Менюка 
исключить из Оргбюро и вообще из СП, перестроить работу 
СП в духе современных требований, отметить «безыдейность» 
и «оторванность от жизни» Деляну и Ветрова, произведения 
которых «опошляют советского человека», организовать отчеты 
писателей перед читателями и марксистско-ленинскую учебу 
членов СП, начать подлинное «воспитание» писательских 
кадров и т.д [9, оп. 4, д. 312, с. 181−183].

Затем 25−30 сентября 1946 г. в Кишиневе состоялось 
собрание работников литературы и искусства города. 
В своем докладе И. Канна заявил, что «и у нас некоторые 
республиканские газеты, альманах «Октомбрие», пионерский 
журнал «Скынтея ленинистэ», Госиздат и разные собрания 
молодежи под вывеской «литературных вечеров» и 
«литературных встреч» предоставляют…трибуну некоторым 
писателям, произведения которых чужды советской 
литературе», появилось «много безыдейных, пошлых, чуждых, 
идеологически вредных произведений» [9, оп. 4, д. 36, с. 4]. 
Мы, продолжал Канна «развязали руки проходимцам…
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писателям, изображавшим советские порядки и советских 
людей в уродливо карикатурной форме, примитивными, 
малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами 
и нравами». В пример Канна привел сборник поэта 
Д. Ветрова «Дорога в Молдавию», который «нафарширован 
индивидуализмом, пессимизмом, пустозвонством, 
есенинщиной…», «не отражены народ, роль партии, дух 
народный», советская действительность показана как «вереница 
плачевных, безнадежных и пустых дней». Канна назвал 
Ветрова «аполитичным», заявил, что ему «не место среди 
советских писателей», а напоследок обозвал «бездельником» и 
«пошляком» [9, оп. 4, д. 36, с. 5, с. 9]. Следующим на очереди 
оказался предчувствовавший, как мы видели, грозу над своей 
головой, Г. Менюк. Творчество последнего И. Канна счел 
«низкопробным», «упадническим», «безыдейным» и «явно 
вредным» и даже указал, что его взгляды в некоторой степени 
совпадают с позицией румынского поэта, «ярого и отъявленного 
фашиста» Л. Благи [9, оп. 4, д. 36, с. 5, с. 10]. Он возмутился 
поведением председателя СП Е. Букова и Д. Ветрова, которые 
стали защищать Менюка от нападок. Буков навлек на себя гнев 
Канны еще и тем, что «охаял» Г. Котовского, считавшегося в 
течение всего советского периода «героем гражданской войны» 
и «воспевал» некую существующую ныне тоску в обществе 
(это был намек на тоску по прежним временам – Р.Ш.) [9, 
оп. 4, д. 36, с. 14, с. 16]. Канну поддержал ответственный 
секретарь СП Б. Трубецкой, который назвал поэзию Г. Менюка, 
Л. Деляну и Д. Ветрова «эстетской», «символистической» 
[9, оп. 4, д. 36, с. 28], а также А. Лупан. Последний назвал 
Л. Деляну «невеждой во многом», а о «символисте» Менюке 
высказался так: «я начал с Менюка, потому что хотел показать 
то, что есть у нас гнилого». Лупан объявил, что основой для 
языка молдаван должен быть язык И. Канна, «от которого мы 
должны начинать» [9, оп. 4, д. 36, с. 80−81, с. 89]. Г. Менюк 
взял слово и немедленно покаялся во всех своих недостатках и 
прегрешениях [9, оп. 4, д. 36, с. 102−104]. 

Уже через несколько дней последовали и «оргвыводы». 
Е. Буков и «поздно спохватившийся» Б. Трубецкой 5 октября 
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1946 г. были сняты со своих должностей и заменены 
соответственно А. Лупаном и Б. Истру. Провели «критический 
разбор» творчества ряда писателей, 25 октября состоялся вечер 
молодых писателей, а затем «встречи с разными группами 
населения», на которых писателям высказывались вполне 
конкретные пожелания, что и как писать [9, оп. 4, д. 276, 
с. 116−118]. Ослушаться этого «гласа народного» было опасно.

14 ноября 1946 г. Б. Истру направил в ЦК КП (б)М 
справку, в которой дал «в духе времени» оценку журналам 
«Звезда» и «Ленинград», в которых «появилось много пошлых, 
безыдейных, идеологически вредных, малохудожественных, 
искажающих советскую действительность» произведений, 
указав, что это произошло из-за «притупления бдительности» 
сотрудников редакций журналов и руководства СП ССС 
[9, оп. 4, д. 312, с. 215−217]. Впрочем, и молдавские 
писатели были не лучше. У них не только все еще не было 
«монументальных» произведений, они «не показали жизнь 
колхозников» и «преимущества колхозного строя», «сдвиги 
в психологии молдавского народа», но по-прежнему еще 
оставались «в стороне от изображения советских людей». 
Истру отмечал, что в СП МССР имеется «сильнейшее влияние 
буржуазного символизма» − уход от конкретной жизни, показ 
«интимно-субъективной лирики», декадентство, упадничество, 
эстетизм, протаскивание румынских и румынизированных слов 
(в особенности этим, по словам Истру, отличались Е. Буков, 
Г. Менюк, Л. Деляну), чрезмерное увлечение исторической 
тематикой в ущерб современной, частое появление 
«малохудожественных, примитивно-серых произведений» 
[9, оп. 4, д. 312, с. 219−221]. Истру назвал причины такого 
положения: «неудовлетворительное руководство» со стороны 
правления СП, «отсутствие контроля» за творческой работой 
и политическим воспитанием писателей, «отсутствие критики 
и самокритики» и борьбы с «пошлыми символистскими 
произведениями» [9, оп. 4, д. 312, с. 224]. Но что делать в 
такой ситуации, Истру не знал. Ведь в условиях крайней 
ограниченности интеллигенции в республике, и писательской 
в особенности, немыслимо было объявить «космополитами» 
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тех же Букова, Менюка и их сторонников. Это означало бы 
оттолкнуть от новой власти даже тех немногих представителей 
образованной части молдавского общества, которые 
поддерживали ее. Поэтому вопрос о том, какие меры следует 
применить для улучшения ситуации, Истру благоразумно 
оставил открытым.

Буков, снятый с поста Председателя СП МССР, пытался 
протестовать и отправился в Москву, где прямо на заседании 
Секретариата Союза Писателей СССР заявил, что организаторы 
обсуждения постановления по «Звезде» и «Ленинграду» в 
Молдове допустили «перегибы и недопонимание» и вообще 
«кто-то пытается дискредитировать … всю молдавскую 
литературу». Но в то время писатели, испуганные новыми 
веяниями, не поддержали Букова. Его выступление было 
осуждено на партсобрании СП МССР 16 января 1947 г. и его 
дело было передано на Президиум СП СССР «для принятия 
мер» [9, оп. 5, д. 517, с. 186−190]. 

В 1947 г. Бюро ЦК, проверив работу СП, пришло к 
выводу, что его работа после постановления по «Звезде» 
и «Ленинграду» «несколько улучшилась» (точно так же 
выразился и секретарь ЦК КП (б)М И. Зыков на состоявшемся 
27−29 августа 1947 г. XIII пленуме ЦК КП (б)М). Появились 
поэма Е. Букова «Андриеш», сборник стихов «Поэты Советской 
Молдавии», книга стихов А. Лупана и другие произведения. 
Правда, все равно отмечалось, что крупных произведений по-
прежнему нет, народ «плохо воспитывается» в духе советского 
патриотизма, и «не развернута борьба с низкопоклонством 
перед Западом», беседы писателей с читателями редки и они 
никем не контролируются, что ведет к «извращениям политики 
партии». Как следствие, в адрес отдела агитации и пропаганды 
ЦК был высказан упрек в том, что он «не дал политической 
оценки беспринципной склоке в руководстве» Союза 
Писателей. В числе мер, которые надлежало реализовать, 
были широкая разработка тем патриотизма, социалистического 
возрождения и превосходства над капитализмом, а также 
борьба с антисоветской идеологией [9, оп. 5, д. 4, с. 178], [9, 
оп.  5, д. 22, с. 345−346].
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В том же 1947 г. кампания по поискам «космополитов» в 
Молдове получила новый импульс в связи с «делом Клюевой-
Роскина». Это была супружеская пара ученых-биологов, 
нашедших, как им тогда представлялось, универсальную 
вакцину против рака. МГБ СССР обвинило их в том, что 
они тайно передали информацию об этой вакцине в США, 
чем оказали существенную помощь «главному противнику» 
СССР. Во всех вузах и научных институтах СССР началась 
дикая вакханалия осуждения поступка Клюевой и Роскина. 
В Молдове в прозападных настроениях были обвинены 
ряд ученых, в том числе историк Н. Нарцов, за то, что он 
показывал русских, как несших гнет и разорение в ходе 
их войн 18−19 веков на Балканах [9, оп. 5, д. 102, с. 40, 
с. 43−44], [9, оп. 5, д. 219, с. 3]. В этом контексте всплыла и 
тема космополитизма и прозападных настроений в литературе 
Молдовы. Так, в частности, на закрытом партсобрании МНИИ 
Базы АН СССР в МССР, и НИИ истории, языка и литературы 
МССР 8 сентября 1947 г. историк В. Сенкевич заявил: «Не 
случайно сектор литературы в институте вынес постановление 
не одобрять хрестоматию, сданную в печать, где румынские 
писатели Еменеску (так в тексте – Р.Ш.), Александри и т.д. 
выдаются как молдавские классики. Кто такой Еменеску? 
Реакционный румынский писатель». Сенкевич предложил 
«немедленно» создать сильную парторганизацию, «которая 
сумела бы провести разгром буржуазных ученых» и указать 
директору НИИ И. Чебану, что он ведет «неправильную 
линию», «отстаивая Еменеску» [9, оп. 5, д. 219, с. 4, с. 12−13].

Вместе с тем писатели Молдовы, в отличие от 
российских, выдвигая в адрес коллег стандартные по тем 
временам обвинения в «формализме», «символизме» и т.д., 
избегали чрезмерной политизации вопроса и не ставили 
вопрос о «космополитизме», что было куда более серьезно [9, 
оп. 5, д. 456, с. 4, с. 2−3, с. 18]. Даже более того. Некоторые 
писатели исподволь осуждали попытки властей искать 
«космополитов» среди тружеников пера. Так, на одном из 
писательских собраний А. Лупан заявил, что до 1946 г. в 
СП была нормальная обстановка, а потом «мы перешли к 
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беспринципным, грязным скандалам» [9, оп. 5, д. 456, с. 24]. 
Писатель Сушко поддержал его, сказав, что партийная газета 
«Советская Молдавия» стала на «путь сплошного охаивания», 
способствует появлению группировок в СП [5]. Р. Портной 
«докатился» до того, что в статье о классике И. Крянгэ ссылался 
только на «буржуазно-фашистские» источники [9, оп. 5, д. 517, 
с. 126]. А чтобы показывать Москве, что в республике ведется 
борьба с теми, кто противостоит линии партии, представители 
молдавской интеллигенции взялись выявлять друг у друга 
«антирусские настроения» и «буржуазный национализм» в 
стихотворениях и прозе, о чем и докладывали в ЦК КП (б)М 
[9, оп. 5, д. 517, с. 10]. Получался своего рода «писательский 
междусобойчик» на глазах у руководства республики, 
который ни в какой мере не приближал власти к выявлению 
хоть самого «завалящего» «космополита» в республике. 
Вместе с тем последствия партийной пропаганды все же 
давали себя знать. После погромной критики 1946 г. в адрес 
Г. Менюка, последний жаловался, что из-за этого он оказался 
фактически изолированным от всех. Его «пытались оторвать 
от общественности» и никуда не приглашали [9, оп. 5, д. 456, 
с. 36].

Правда, попытки отыскать «космополитов» все еще 
продолжались. Видимо, имелась в республике некоторая 
часть жителей, которой было невмоготу, что до сих пор никто 
из них не выявлен и не представлен народу. 25 сентября 
1948 г. в «Советской Молдавии» появилась явно заказная 
статья И. Канны, И. Чебана и некоего Егорова «До конца 
искоренить буржуазный национализм в творчестве молдавских 
писателей». В ней была сделана попытка причислить к 
«буржуазным», антирусским и прозападным представителям 
культуры (читай − космополитам) председателя СП А. Лупана, 
его предшественника Е. Букова, Б. Истру, а заодно к их 
«пособникам» − еще ряд членов СП (Л. Корняну, П. Дариенко 
и другие). А. Лупан ответил гневным протестом на имя 
Председателя Бюро ЦК ВКП (б) по МССР В. Иванова, первого 
секретаря ЦК КП (б)М Н. Коваля и Председателя СП СССР 
А. Фадеева. В письме Лупан опровергал связь писателей 
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Молдовы с зарубежными партиями, «антирусскую пропаганду» 
и ряд других утверждений, а заодно напоминал, что еще совсем 
недавно Чебан и Канна поддерживали ныне охаиваемого ими 
Истру и скрывали все эти «реакционные» явления в молдавской 
литературе [9, оп. 5, д. 517, с. 179]. Бюро ЦК КП (б)М поняло, 
что сильно перегнуло палку. И уже в постановлении Бюро 
ЦК КП (б)М от 12 октября 1948 г., говорилось, что статья 
огульно обвиняла весь СП в «буржуазном национализме» и 
фактически восстанавливала писателей и всю интеллигенцию 
против партийного руководства республики. За это редактор 
газеты И. Батов был снят с работы, а инициаторы статьи 
И. Канна и И. Чебан, которому были обязаны карьерой 
многие представители «прозападной» группировки, выведены 
из комиссии ЦК по проверке работы СП [9, оп. 7, д. 30, 
с. 47]. 21 октября 1948 г. состоялось закрытое партсобрание 
СП МССР, на котором писатели резко осудили позицию, 
высказанную в статье [9, оп. 5, д. 517, с. 250−252]. И хотя 
на том же собрании прозвучало слово «космополит», но оно 
касалось прибывшего в Кишинев члена «московской группы 
космополитов» Н. Альтмана [9, оп. 5, д. 517, с. 269]. Среди 
молдавских писателей таковых снова не нашлось.

22 ноября 1948 г. состоялось заседание Бюро ЦК КП (б)М, 
на котором обсуждался, среди прочих, вопрос «О состоянии 
молдавской советской художественной литературы и мерах 
ее улучшения». Несмотря на обвинения в «формализме», 
«отрыве от жизни народа», «слабой связи с литературой 
братских народов», «художественной беспомощности» и т.д., 
тем не менее в постановлении отмечалось, что в молдавской 
литературе наблюдается некоторое улучшение за последние два 
года: появились-таки труды, показывающие преобразования в 
жизни общества и героизм советского народа (поэма «Цара 
мя» Е. Букова, «Огонь» Я. Кутковецкого и другие) [9, оп. 7, 
д. 30, с. 302−303]. Так провалилась очередная попытка найти 
космополитов среди молдавских писателей. 

Но вскоре началась новая, на сей раз последняя, и 
более основательно подготовленная, чем предыдущие. 
После известных статей в «Правде» и «Культуре и жизни» 
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о борьбе с космополитизмом (январь 1949 г.), 22 марта 
1949 г. последовало обсуждение этого вопроса и на Бюро 
ЦК КП (б)М. Оно поручило райкомам и горкомам партии, 
всем учреждениям искусств, вузов, творческих союзов и 
НИИ также рассмотреть его [9, оп. 8, д. 30, с. 293]. Под 
«горячую руку» сразу же угодил Б. Истру, работавший тогда 
начальником республиканского Управления по делам искусств, 
который «не обеспечил улучшения в работе» подопечных 
организаций, а кроме того, еще до 1940 г., при румынах был 
связан с «Железной гвардией», работал в тогдашней прессе, 
восхвалял буржуазный строй, игнорировал «классовую 
борьбу» и т.д. За все это 5 апреля 1949 г. он был уволен [9, 
оп. 8, д. 31, с. 24].  В. Иванов, председатель Бюро ЦК ВКП (б) 
по МССР и Н. Коваль сообщили секретарю ЦК ВКП (б) 
Г. Маленкову, что Молдову посещал «космополит» Н. Альтман, 
«поощрявший националистические тенденции отдельных 
молдавских писателей» и что Бюро ЦК сейчас разбирается с 
«проявлениями космополитизма в молдавской литературе и 
искусстве [9, оп. 8, д. 62, с. 65−66].

Тогда же был обнаружен и первый и последний 
«космополит»-филолог. Это был старший преподаватель 
историко-филологического факультета Молдавского 
Госуниверситета, филолог-литературовед В. Ружина. 
О нем 19 марта 1949 г. в «Советской Молдавии» была 
опубликована статья «Космополитские прихвостни», где, 
помимо «космополитизма», он обвинялся в «буржуазном 
объективизме», восхвалении Шекспира и замалчивании 
Лермонтова и Толстого. Сразу после этого он был уволен из 
университета и безуспешно жаловался партийному руководству 
(лично первому секретарю ЦК КП (б)М Н. Ковалю) на 
несправедливость выдвинутых против него обвинений [9, оп. 8, 
д. 91, с. 19, с. 23, с. 26, с. 38]. По-видимому, удовлетворившись 
этим «уловом» (хоть один «космополит» нашелся) руководство 
республики сразу же прекратило поиски представителей этой 
социально опасной группы населения. А Москва, как показали 
последующие события, также более не настаивала. Поиски 
«космополитов» в республике завершились и больше никогда 
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не возобновлялись. Само это слово в истории молдавской 
литературы в советский период прочно прикрепилось к одному 
лишь В. Ружине.

Кампания по борьбе с «космополитизмом» стала одним из 
наиболее характерных для сталинского периода процессов. Ее 
целью было «вытравить» из советской культуры (и молдавской 
в частности), всякое иностранное влияние, лишить его 
исторических корней, если те были связаны с другими, пусть 
и братскими социалистическими, как Румыния, государствами 
и заставить интеллигенцию и весь народ согласиться с этим 
насилием над прошлым и настоящим культур множества 
народов, населявших СССР. В Молдове также была 
предпринята отчаянная попытка обнаружить «космополитов» 
и, сурово наказав их, показать возможной «оппозиции» новой 
«культурной политике» советских властей, что ее ждет в 
случае несогласия. Но московское партийное руководство 
и их молдавские подчиненные не учли, насколько глубоки 
и основательны оказались связи между представителями 
молдавской интеллигенции, в частности, писателями. Подвергая 
друг друга критике, часто вполне справедливой, пусть и 
с использованием характерных для того времени ярлыков, 
они старались никогда не переступать грань, за которой 
кончалось человеческое отношение к оппоненту и начиналось 
политическое судилище над врагом народа. Поэтому им так 
и не удалось найти среди молдавских писателей ни одного 
«космополита». А единственный найденный оказался вообще 
не писателем, а обыкновенным, довольно рядовым молдавским 
филологом, которого сделали козлом отпущения и тут же 
забыли. Это лишний раз показало неспособность советских 
властей действовать в непривычной для них обстановке. Так, 
как это произошло в Молдове.
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ФІЛОЛОГІЯ

МОВОЗНАВСТВО

УДК 811.161.2’373
Людмила Довбня

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ 
ОЦІННОСТІ В ЛЕКСЕМАХ ОСНОВНОГО 

СЛОВНИКОВОГО ФОНДУ
(на матеріалі української мови)

У статті аналізується процес метафоричного переосмислення 
лексико-семантичних варіантів праслов’янських за походженням 
слів основного фонду української мови (що входять до відомого 
списку понять американського лінгвіста М. Сводеша), унаслідок 
чого отримують розвиток оцінні конотації. Запропоновані 
М. Сводешем поняття реалізуються в кожній мові світу незалежно 
від рівня культури нації – її носія. Вони є загальновживаними 
й доволі частотними в мовленні, у зв’язку із чим розвивають 
переносні значення, серед яких значне місце належить позитивно- 
та негативнооцінним. У дослідженні робиться спроба визначити 
закономірності розвитку оцінних семем серед зазначеної лексики.

Ключові слова: метафоризація, праслов’янська лексика, оцінка, 
значення, конотація, перенесення, оцінна семема, поняття зі списку 
М. Сводеша, українська мова.

В статье анализируется процесс метафорического 
переосмысления лексико-семантических вариантов праславянских по 
происхождению слов основного фонда украинского языка (которые 
входят в известный список понятий американского лингвиста 
М. Сводеша), в результате чего получают развитие оценочные 
коннотации. Предложенные М. Сводешем понятия реализуются 
в каждом языке мира независимо от уровня культуры нации – ее 
носителя. Они являются общеупотребительными и довольно часто 
используются в речи, в связи с чем развивают переносные значения, 
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среди которых значительное место принадлежит положительно- 
и отрицательнооценочным. В исследовании представлена попытка 
определить закономерности развития оценочных семем среди 
указанной лексики.

Ключевые слова: метафоризация, праславянская лексика, 
оценка, значение, коннотация, перенос, оценочная семема, понятия 
из списка М. Сводеша, украинский язык.

The article analyzes the process of metaphorical rethinking of 
lexical and semantic variants of the words from the main Ukrainian 
vocabulary which are of ancient Slavonic origin (included in the well-
known list of meanings from American linguist M. Swadesh), resulting in 
the development of evaluative connotations.

The meanings proposed by M. Swadesh are implemented in each 
language of the world, regardless of the culture level of the nation − its 
carrier. They are common and quite frequent in the speech, consequently 
the fi gurative meanings are being developed, among which an important 
place belongs to positive- and negative evaluation meanings. The study 
attempts to identify the regularities of development of evaluative sememes 
in the mentioned vocabulary.

Key words: metaphor, evaluative sememe, meanings from 
M. Swadesh’s list, Ukrainian language. 

У сучасному мовознавстві значна увага приділяється 
питанням вивчення семантики слова в синхронії і діахронії, 
розглядаються системні прояви в лексиці й семантиці, 
аналізуються шляхи розвитку вторинних значень і 
визначаються їх закономірності залежно від приналежності 
слова до лексико-граматичного розряду чи тематичної 
групи. Водночас залишається немало лакун, які потребують 
системного вивчення. До них належить і питання розвитку 
оцінних значень у праслов’янських за походженням лексем 
основного словникового фонду, які активно функціонують у 
сучасній українській мові, зокрема метафоричний механізм 
формування оцінки.

В окреслених вище напрямах важливими є напрацювання 
українських і зарубіжних дослідників сучасності, серед 
яких перш за все слід назвати М. Кочергана, О. Тараненка, 
В. Русанівського, О. Селіванову, А. Корольову, Л. Лисиченко, 
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Ж. Соколовську, Д. Шмельова, а також О. Вольф, Р. Будагова, 
В. Московича, О. Шрамма, Н. Бахіліну, Д. Бікертона, М. Блека 
та ін. Ними ґрунтовно й різноаспектно розроблено та описано 
питання теорії семантики слова, зокрема, визначено напрями 
динамічних змін у межах різних груп лексики (О. Тараненко, 
М. Кочерган, Л. Лисиченко, Д. Шмельов, О. Шрамм, та інші 
[1; 6; 7; 13; 14]), наскрізно проаналізовано метафору як процес 
і його наслідок у розвитку семантики слова (О. Тараненко, 
В. Русанівський, Д. Бікертон та інші [12; 8; 2]), здійснено 
певні напрацювання з питань розвитку та функціонування 
оцінних значень на матеріалі західноєвропейських мов 
(О. Вольф [3; 4]). Водночас слід зазначити, що, незважаючи 
на значний обсяг опрацьованого в наукових студіях матеріалу, 
залишається немало недосліджених питань, які потребують 
аналізу. До них належить і вивчення різних аспектів розвитку 
й функціонування в українській мові оцінних значень лексем 
основного словникового фонду на позначення понять зі списку 
М. Сводеша [9], які сягають праслов’янської мови.

Мета статті – описати історію розвитку оцінних значень 
праслов’янських за походженням лексем української мови 
на позначення визначених М. Сводешем понять, які входять 
до основного словникового фонду й загалом не є оцінними; 
проаналізувати роль метафоризації у процесі розвитку 
оцінності в зазначених лексемах.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
 – проаналізувати вторинні значення лексем на 

позначення понять зі списку М. Сводеша;
 – виокремити слова, які в процесі свого історичного 

розвитку зазнали такої трансформації значень, унаслідок якої в 
їхніх семантичних структурах з’явилися оцінні ЛСВ;

 – з’ясувати механізм розвитку оцінних семем і основні 
шляхи їх творення;

 – визначити закономірності семантичної трансформації 
окресленої лексики в аспекті розвитку оцінних значень.

У співвідношенні метафори та оцінки виділяються два 
моменти: «…це питання про відношення оцінка – метафора, 
тобто про те, як поводять себе при метафоризації оцінні 
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слова, і питання про відношення метафора – оцінка, тобто 
про те, як метафоричні вирази набувають оцінного значення 
і які тут існують закономірності» [3, с. 52–53]. Як засвідчив 
аналіз обраного лексичного матеріалу, загальнооцінні слова 
метафоризації не зазнають. 

Слова, основні значення яких характеризуються оцінністю, 
займають незначне місце серед понять М. Сводеша. Звертають 
на себе увагу нейтральні (неоцінні) лексичні одиниці, які 
в результаті метафоричної транспозиції набувають певного 
оцінного значення («+» чи «–»).

«Виникнення оцінного смислу при метафоризації 
прикметників, які не мають знака оцінки у вихідному 
значенні, має певні закономірності. Очевидно, що метафоричні 
концепти прикметників оцінки орієнтовані, як і всі оцінні 
смисли, перш за все на норму. Як відомо, якісні ознаки, 
у тому числі й оцінні, розташовані на кваліфікаційній 
шкалі, причому протиставлені ознаки… розташовуються на 
протилежних кінцях шкали і розділені зоною норми. Норма 
передбачає рівновагу ознак, що розташовані на шкалі, і 
співвідноситься зі стереотипними уявленнями про середню 
кількість ознаки, яку повинен мати об’єкт. …У метафоричних 
концептах ознака, розташована в додатній частині шкали 
(наявність чи надмір певної властивості стосовно норми), 
розглядається найчастіше як хороша, а ознака, розташована на 
від’ємній частині шкали, – як погана» [3, с. 55–56]. Зазначені 
положення ілюструються великою кількістю прикладів із 
групи аналізованих прикметників. За описаною метафоричною 
моделлю утворюється семема «простий, незнатний» [11] слова 
малий, а також семеми «наділений, багатий» прикметника 
повний [11], «той, що досягнув найвищого розвитку, межі, що 
становить собою найвищий, крайній ступінь чогось» [10]. 

Розвитком оцінних ЛСВ характеризується семантична 
структура слова чорний. Вона включає до свого складу 
метафоричні ЛСВ «брудний, чимось забруднений», 
«безрадісний, тяжкий» і «злісний, підлий» [10]. В основі 
значення «брудний, чимось забруднений» лежить інтегральна 
сема ‘темний’. Вона ж сприяє формуванню семем «безрадісний, 
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тяжкий» і «злісний, підлий», а також «зв’язаний із нечистою 
силою». Зазначені ЛСВ зумовлені метафоричною мотивацією, 
за якої наслідком асоціацій є розвиток оцінності (семантичний 
елемент ‘негативна оцінка’). За аналогією до останньої семеми 
розвивається інша, яка теж характеризується елементами 
негативної оцінки, – «злий, підступний». 

Антонімічними відношеннями зумовлена семантична 
ідентичність вторинних утворень лексем чорний та білий. Так, 
унаслідок метафоричної транспозиції у другому прикметнику 
розвиваються значення «світлий, ясний», «чистий», 
«непорочний, безгрішний», які не є власне оцінними, однак 
марковані відтінками позитиву [6]. 

Ще більшою мірою частковооцінні семеми властиві 
прикметнику сухий «черствий, несвіжий чи несоковитий», 
«позбавлений живильних соків, дуже сухий, відмерлий», «дуже 
худий», «позбавлений душевної теплоти, бездушний, черствий», 
«позбавлений емоційності», «позбавлений мелодійності, 
м’якості (про звуки)» [10]. Для всіх названих слів властивим є 
положення, що знак на кваліфікаційній шкалі, який стосується 
основного значення слова, збігається зі знаком оцінки при 
метафоризації. Однак у семантичній структурі прикметника 
великий спостерігається протилежне явище. Основне значення 
цього слова на кваліфікаційній шкалі має знак «+». Водночас 
деякі семеми при метафоризації набувають знака «–». 
В українській мові до них належать семеми «значний, високий 
(про ціну)», «тяжкий, небезпечний (про хвороби, поранення)» 
[10]. Поряд із ними в лексикографічних виданнях зазначаються 
й позитивнооцінні семеми аналізованого прикметника: 
«важливий, значний», «багатий», «геніальний, надзвичайно 
обдарований» [10]. 

При метафоризації прикметників у більшості випадків 
знак часткової оцінки, як правило, збігається зі знаком 
основного значення на кваліфікаційній шкалі. Розвиток значень 
із протилежною оцінкою спостерігається рідко.

Складніше інтерпретувати оцінні семеми іменників. Їх 
основні значення неможливо розташувати на певній шкалі, 
як це було у прикметників. Однак можна виділити найбільш 
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яскраву тенденцію в їхньому розвитку. Це транспозиції з назв 
тварин на людей (для характеристики останніх), на що вказує 
О. Вольф: «Чіткі й постійні оцінні конотації несуть метафори 
типу тварина – людина. Мета цих метафор – приписати 
людині певні ознаки, які завжди чи майже завжди мають 
оцінний смисл, оскільки перенесення на людину ознак тварини 
припускають оцінні конотації. Самі назви тварин оцінки не 
виражають, але відповідні ознаки, якщо вони стосуються 
людини, майже завжди набувають оцінних смислів, надаючи 
людині етичних, психологічних чи соціальних властивостей, 
характеристик поведінки» [3, с. 59].

Можливе також перенесення з назв предметів чи явищ 
природи на інші фізичні, психічні чи соціальні явища. До 
таких оцінних значень належать метафоричні транспозиції 
іменників вода (семеми «малокалорійна, несмачна рідка 
їжа» і «щось надмірне й малоцінне» [10]; ніч (семеми 
«неосвіченість, незнання істин і добра; пітьма духовна» і 
«психічний стан людини» [10]); вогонь (ЛСВ «хворобливий 
жар» [5]). Метафоричне значення «людина, що прославилася 
чимось, знаменитість», яке входить до семантичної структури 
іменників сонце і зірка, теж має елемент оцінки. У процесі 
семантичної еволюції слово сонце набуває й інших ЛСВ: 
«щось хороше (в образних виразах)» [11], «той, хто є 
предметом поклоніння, кохання» і «теплота, людяність» 
[10]. У вказаних випадках можна з’ясувати закономірність: 
у межах семантичної структури певного слова оцінні семеми 
мають один і той же знак. Однак іноді вона порушується. 
Зокрема, таке порушення спостерігається в семантиці одного із 
досліджуваних іменників – слові камінь. Різні інтегральні семи 
(‘твердість’ і ‘важкість’) формують значення з протилежними 
оцінними знаками: «надійна опора, основа, твердиня» (знак 
«+») і «тяжке, гнітюче почуття; душевний тягар» (знак «–») 
[10].

Метафоризація дієслів, що призводить до виникнення 
оцінних конотацій, – нетипове для аналізованої групи слів 
явище. Воно спостерігається в лексемах їсти, кусати, у 
структурі яких викликане семою ‘збиток’. Сама сема містить 



188

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

негативну оцінку; відповідно значення, що виникають на її 
фоні, теж є негативнооцінними. У межах дієслова їсти такими 
є ЛСВ: «погубити» [11], «пекти, завдавати болю», «роз’їдати, 
знищувати щось (про хімічні засоби і сполуки)», «мучити, не 
давати спокою», «набридати комусь» [10]. Подібні значення є 
і в семантичній структурі дієслова кусати: «завдавати болю, 
ображати» та «дуже роз’їдати шкіру, пекти» [10]. Описані 
дієслова у своїх основних значеннях не є оцінними; оцінність 
розвивається внаслідок певних метафоричних асоціацій і, далі, 
транспозицій. 

Як зазначалося вище, дієслів з елементами оцінки в 
групі М. Сводеша небагато. До їх числа, зокрема, входять 
лексеми убивати та помирати. В основі їхніх основних 
значень – від’ємний знак («–»), тому закономірно, що похідні 
від них метафоричні семеми мають цей же знак: для дієслова 
убивати таким є ЛСВ «знищувати, губити, руйнувати», «дуже 
засмучувати, доводити до відчаю», «витрачати неощадливо, 
нерозумно, марно або не на те, що потрібно», а для дієслова 
помирати такою є семема «страждати».

Серед досліджуваних лексем виділяється дієслово летіти, 
яке теж розвиває оцінні конотації: «швидко переміщуватися, 
мчати» (знак «+») і «швидко зникати, витрачатися (як 
правило, про гроші)» (знак «–») [10]. «…Дієслова, що 
означають повільний рух, як правило, мають оцінку «–» 
(погано), а дієслова, що означають швидкий рух, – оцінку 
«+» (добре). Очевидно, що в картині світу рух зі швидкістю 
«+» оцінюється як позитивний, а зі швидкістю «–» – як 
негативний, що й виявляється при метафоризації… [3, с. 56]». 
Із таким припущенням О. Вольф не завжди можна погодитися: 
навряд чи останній із названих ЛСВ дієслова летіти можна 
інтерпретувати як такий, що має позитивну оцінку; швидше 
навпаки.

Таким чином, основні моменти досліджуваного 
питання в українській мові полягають у тому, що оцінка як 
результат метафоризації може мати місце при перетвореннях 
слів із вихідним значенням, яке на кваліфікаційній шкалі 
характеризується певним знаком («+» чи «–»). Найчастіше 
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при метафоризації цей знак не змінюється, однак у деяких 
випадках така зміна спостерігається. Якщо ж вихідне значення 
слова не розташовується на кваліфікаційній шкалі (тобто не 
має ніякої точки відліку), що є властивим для іменників, то 
метафоризація з подальшим оцінним результатом виникає 
при зіставленні певних властивостей (якостей) денотата з 
предметом чи явищем, що з ним порівнюється. Тематично це 
виявляється в таких напрямах: тварина → людина, предмет → 
людина, фізичне явище → психічне явище.

Загальнооцінні лексеми української мови метафоризації не 
зазнають.

Подана стаття не охоплює всієї розмаїтості питань щодо 
розвитку оцінності лексем в українській мові. Так, поза 
нашою увагою залишилися семантико-трансформаційні зміни 
значного шару лексики, яка виходить за межі означених 
М. Сводешем понять. Її аналіз з урахуванням особливостей 
семантичного розвитку слів, що входять до складу різних 
лексико-граматичних розрядів, та визначення закономірностей 
формування в їхніх семантичних структурах оцінних ЛСВ 
можуть стати одним з аспектів подальшої наукової роботи в 
заявленому напрямі.
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(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ 
ПРИНЦА ВІЛЬЯМА У МЕДІАТЕКСТАХ

Стаття присвячена вивченню образу принца Вільяма в 
сучасних засобах масової інформації. У ній робиться спроба 
детального соціолінгвістичного аналізу медіатекстів, лінгвістичної 
теорії особистості, теорії мовленнєвого впливу засобів комунікації 
на оточуючих. Аналіз медіатекстів показує, що вони є одним із 
найбільш впливових форм письмової мови. Дослідження сприяє 
кращому розумінню ролі британської королівської сім’ї у формуванні 
сучасного суспільства країни. Імідж принца Вільяма досліджується 
з погляду понять «джентльмен», «лицар», «принц» як ключових 
концептів британського суспільства. Шлюб герцога Вільяма і 
герцогині Кембриджської Кетрін Міддлтон розглядається як крок до 
зміцнення британської спільноти. Стаття містить лінгвістичний 
аналіз медіатекстів, присвячених особі принца Вільяма і, частково, 
іншим членам британської королівської сім’ї.

Ключові слова: імідж, іміджмейкінг, стереотипний персонаж, 
британська королівська сім’я, медіатекст, етикет, портретизація, 
лицар, джентльмен, принц Вільям. 

Статья посвящена изучению образа принца Уильяма в 
современных средствах массовой информации. В ней делается 
попытка детального социолингвистического анализа медиатекстов, 
лингвистической теории личности, теории речевого воздействия 
средств коммуникации на окружающих. Анализ медиатекстов 
показывает, что они являются одним из наиболее влиятельных форм 
письменной речи. Исследование способствует лучшему пониманию 
роли британской королевской семьи в создании современного 
общества государства. Имидж принца Уильяма исследуется с 
точки зрения понятий «джентльмен», «рыцарь», «принц» как 
ключевых концептов британского общества. Брак герцога Уильяма 
и герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон рассматривается 
как шаг к укреплению британского сообщества. Статья содержит 
лингвистический анализ медиатекстов, посвященных особе принца 
Уильяма и, частично, другим членам британской королевской семьи.



192

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

Ключевые слова: имидж, имиджмейкинг, стереотипный 
персонаж, Британская королевская семья, медиатекст, этикет, 
портретизация, рыцарь, джентльмен, принц Уильям.

The article is dedicated to the study of image of Prince William 
in modern media. It presents the detailed sociolinguistic analysis of 
the media texts, linguistic identity theory, theories of speech infl uence 
of media communication which is formed according to the linguistic 
traditions. The analysis of media texts suggests that they are really one of 
the most common forms of the English written language. This study has 
allowed to clarify the role of British Royal Family in creating a modern 
British society. Image is viewed as one of the basic concepts of culture. 
The marriage of the Duke and Duchess of Cambridge is regarded in 
the British society as a step to improve the unity of a state. The work 
contains the linguistic analysis of the media reports devoted to prince 
William and partly to the other members of British Royal Family.

Key words: image, image making, stereotypical character, British 
Royal Family, media text, etiquette, portraiture, a knight, a gentleman, 
Prince William.

Зацікавлення медіатекстом зумовлене тим, що це – процес 
породження, сприйняття й інтерпретації інформації. Водночас 
він розглядається не просто як сукупність взаємопов’язаних 
елементів і певна послідовність речень, а як прагматична 
цілісність, завдання якої зумовлене відповідними соціальними 
потребами і спрямованістю на створення іміджу відомих 
осіб. Імідж – це образ, який втілює визначені ціннісні 
характеристики, призначені для емоційно-психологічного 
впливу на кого-небудь з метою популяризації, реклами, 
пропаганди тощо.

Мова медіатекстів протягом останніх десятиліть стає 
об’єктом низки досліджень. Найбільший внесок у розробку 
проблеми дослідження медіатекстів внесли М. Володіна, 
О. Володченко, Т. Добросклонська, С. Іванченко, А. Лобанова, 
Г. Почепцов, Л. Славова, Л. Солодка, О. Харченко, А. Худолій 
та ін. Витоки наукових уявлень про імідж можна виявити в 
роботах Г. Лебона, про що згадує у своїй статті Ю. Єлісовенко 
[1, с. 45]. Учений характеризує імідж як «чарівність» певних 
людей і предметів. «Чарівність – це рід панування якої-небудь 
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ідеї або якого діла над розумом індивіда < ... >. Головна 
властивість чарівності полягає в тому, що вона не допускає 
бачення предметів у їх теперішньому стані і паралізує всякі 
судження» [1, с. 50].

Мета статті – розглянути лексико-стилістичні особливості 
іміджмейкінгу британської королівської особи – принца 
Вільяма.

Імідж Вільяма ми пов’язуємо з образом принца й 
лицаря, адже британський консерватизм сприяв збереженню 
відповідних ознак Середньовіччя. Відомо, що лицар – це 
безстрашний воїн, захисник слабких, шляхетний слуга 
прекрасних дам і галантний кавалер. Серед інших лицарських 
чеснот слід назвати мужність, вірність, щедрість, розсудливість, 
витончене спілкування, куртуазність, вільність, честь і гідність. 
Лицарські заповіді полягали в тому, щоб бути християнином, 
охороняти церкву і Євангеліє, бути мужнім і щедрим, захищати 
слабких, любити батьківщину, коритися сеньйору, говорити 
правду і тримати слово, берегти чистоту моралі й боротися 
проти зла тощо. Військова справа була прерогативою лицарів 
і вони робили все, щоб максимально не допустити участі в 
битвах «грубих мужиків». Було заборонено носити зброю і 
їздити верхи «базарним торговцям, селянам, ремісникам і 
чиновникам». Траплялися випадки, коли лицарі відмовлялися 
брати участь у битвах разом з простолюдинами і піхотою.

Таким чином, Вільям сприймається як стереотипний 
персонаж справжнього британського джентльмена, принца і 
лицаря. Під стереотипним персонажем розуміється емоційно 
забарвлений, стійкий, збірний образ певних діючих осіб, що 
мають схожі фізичні та моральні характеристики. У ньому чітко 
простежується авторське аксіологічне й оцінне ставлення до 
особи у формі незаперечних оцінок зовнішності та поведінки, 
які є стандартними і постійно повторюються в різних творах 
одного жанру. Образ принца є статичною, готовою формулою-
трафаретом, зумовленою особливою програмою.

Беручи до уваги думки багатьох вітчизняних і зарубіжних 
учених та переконавшись на ілюстративних джерелах 
підкреслимо, що лінгвостилістичні прийоми портретизації 
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становлять головні механізми формування словесного портрета 
принца Вільяма як під час опису його зовнішності, так і для 
розуміння його характеру. У медіатекстах словесний портрет 
створюється не лише за умови взаємодії та взаємопроникнення 
всього потенціалу образних стилістичних прийомів та засобів, 
а й завдяки лексемам, що позначають фактичний матеріал. 
Наприклад: Prince William was educated at four schools in the 
United Kingdom and obtained a degree from the University of St 
Andrews. He spent parts of a gap year in Chile, Belize, Tanzania, 
and Kenya, where he has lived and holidayed several times. 
Prince William has also taken Kiswahili studies at universities 
in Kenya and Tanzania. He also completed training as an offi cer 
(eventually being commissioned as a lieutenant in the Blues and 
Royals Regiment), and a pilot (earning his wings by completing 
pilot training at Royal Air Force College Cranwell) in the British 
military. He then underwent helicopter fl ying training in order to 
become a full-time pilot with the Search and Rescue Force [7].

Дж. Горер, досліджуючи особливості англійського 
національного характеру, зазначає, що нація піратів та забіяк 
за триста-чотириста років перетворилася у спільноту приязних 
та законослухняних громадян, для яких слово gentle стало 
важливою характеристикою поведінки [4]. 

Концепт джентльменство і його складники: джентльмен 
та леді було принесено в інші культури з британської 
дійсності, причому його форма у багатьох мовах (в українській 
також) залишилася незмінною, неперекладеною. Ціннісні 
характеристики цього концепту органічно взаємопов’язуються 
і виступають логічним розвитком норм лицарської поведінки. 
Відрізняє їх від інших норм те ж обмеження, яке було 
властивим лицарському кодексу. Ці норми розповсюджувалися 
тільки на своїх, тільки на тих, хто apriori був джентльменом, 
що пояснює усталені поведінкові моделі у ставленні до 
простолюдинів та слуг.

Образи принца та лицаря описано в багатьох світових 
казках, легендах, притчах. Принц Вільям – послідовник 
військових традицій королівського роду. Він – пілот 
гелікоптера, проходив службу в одній з гарячих точок 
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планети – Афганістані: «Prince Harry is currently a Captain 
attached to the Army Air Corps, where he is a Apache helicopter 
pilot. He has recently returned from active service in Afghanistan» 
[7]. 

У повідомленні автор ставить під сумнів, чи доречно 
королівській особі служити в армії. З вищезазначеним 
запитанням він звертається до суспільства: «Do you think it 
was right or wrong to allow Prince Harry to serve in the war in 
Afghanistan?» [7]. Цей текст створений журналістом, який є 
посередником між політичною подією або суспільним явищем 
і масовою аудиторією (телевізійне мовлення, мовлення радіо, 
екранне мовлення, газетна стаття). 

Медіатекст реалізує функцію управління суспільною 
свідомістю шляхом мовних знаків, використовуючи всі наявні 
механізми маніпулятивного впливу. Це інформаційний текст 
про подію у королівській родині, який подається у подвійному 
вимірі, тобто як посередник між мовленнєво-мисленнєвою 
діяльностю автора і реципієнта.

Принц Вільям відповідає моральним нормам у номінації 
«благодійність». ЗМІ широко висвітлює його діяльність на 
користь хворим і знедоленим: 

(1) «The Duke – who had spent the morning with his wife 
Kate in the Capital supporting the poppy appeal – witnessed the 
complicated procedures in the hospital’s Wolfson Surgical Suite 
after meeting the operating teams led by surgeons Stuart James 
and Pardeep Kumar. «It’s slightly surreal meeting you in this 
situation», he said» [6]. 

(2) «The Duke donned a face mask as he moved into a second 
operating theatre to view surgery to remove a bladder tumour for 
a male patient in his 50s. The pioneering procedure allows the 
patient to retain his bladder and thus avoid having to wear a bag 
for the rest of his life» [6].

Вільям цікавиться новітніми технологіями лікування 
звичайних громадян (our often-pioneering operations): «For 
the type of reconstructive head and neck surgery I specialise in, 
state-of-the-art theatres are absolutely essential. Often surgery 
is long, over ten hours, and the theatres at The Royal Marsden 
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provide us with the space and comfort we require to carry out 
our often-pioneering operations» [7]; підтримує дружні зв’язки 
з провідними хірургами: «Mr Cyrus Kerawala is a Consultant 
Maxillofacial Head and Neck Surgeon based at The Royal Marsden 
in Chelsea. He is known for his pioneering work in reconstructive 
facial surgery» [5].

Бути присутнім на складній операції в лікарні – велике 
випробовування для непідготовленої людини, але Вільям 
витримав і весь час залишався «very calm, very interested» – 
«дуже спокійним і зацікавленим», однак це далося йому 
нелегко: «Nobody fainted. The Duke was very calm, very interested 
in our pioneering, innovative surgery. When asked how he was 
feeling, the hands-on royal held his stomach and replied: «Good. 
Still standing» [6].

Потім принц відвідав інші відділення лікарні і дав схвальні 
відгуки про їх роботу: «He spent around 10 minutes viewing the 
breast procedure, looking into a micro-vascular microscope placed 
above the body, as he was talked through the surgical procedure, 
which usually takes six to eight hours to complete» [6].

«That’s amazing», he said as he peered through the 
microscope. «That’s incredible. Is this fairly major surgery?» [6].

«Think of it as long rather than major», Mr James replied» [6].
Вільям і Кейт є чудовим прикладом для наслідування 

подружнім парам, які прагнуть зберегти своє кохання протягом 
усього життя. З нагоди 3-річного ювілею з дня одруження у 
пресі повідомлялося про те, що вони виглядають справжніми 
закоханими: «they’re deeply in love» [3].

Проаналізуємо детально весь зміст повідомлення: «If 
pictures can be believed, it looks like the marriage of the Duke and 
Duchess of Cambridge is a roaring success so far, as successful as 
the wedding itself. Photographers who snapped them recently say 
they still look and act as if they’re deeply in love.

Still, it looks like another quiet night in for Prince William 
and Duchess Kate on the third anniversary of their nuptials on 
April 29, 2011.

Just like the previous two anniversaries. This royal couple is 
not known for regularly painting the town.
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Maybe it’s because the wedding of the second-in-line to the 
throne and the former Kate Middleton was such an over-the-top 
extravaganza, watched by billions and lasting for days» [3].

У вказаному фрагменті вжито низку порівнянь, утворених 
за такими моделями: 1) AS+ADJECTIVE+AS / (a) / (the) 
NOUN; 2) VERB+ LIKE+(a) / (the) NOUN. 

Порівняння є елементарним ступенем процесу 
метафоризації, який не має загальної чинності й відображає 
поодинокий вияв складного семантичного процесу; елементом 
оцінної діяльності та універсальним способом переосмислення 
значень слів. Вирази порівняльного характеру схожі за 
конструкцією і легко піддаються суцільній вибірці. У них 
виражено порівняльні відношення, специфіка яких полягає в 
тому, що вони побудовані на ґрунті двох ситуацій, зближених 
за об’єктивною схожістю їхніх ознак чи за суб’єктивними 
асоціаціями ситуацій. До того ж, функціонально-семантичне 
поле порівняння в англійській мові за своєю структурою 
є частіше поліцентричним, що зумовлено використанням 
порівняльної конструкції як засобу моделювання семантичного 
поля. Порівняльна конструкція – це мовна структура, яка 
реалізує пізнавальний компаративний акт через словесне 
оформлення порівняльної семантики за допомогою суб’єкта 
та об’єкта порівняння, основи порівняння та показника 
порівняльних відношень.

Природна властивість знаходити аналогії спонукає людину 
шукати подібність між найвіддаленішими предметами чи 
явищами. Людина бачить її не тільки між тими предметами, 
які чуттєво сприймає, а й між конкретними реаліями чи 
абстрактними явищами, надаючи їм характерні ознаки. 

Здавна людина здійснювала спостереження за 
найсуттєвішими ознаками зовнішності, поведінки, постави, 
рухів і надавала їм образного значення, яке згодом ставало 
епітетом.

Особливого аналізу потребує фрагмент «the marriage of 
the Duke and Duchess of Cambridge is a roaring success», у 
якому вжито сильний епітет «roaring success».

Епітет – художній засіб, що містить оцінне значення. Він 
не просто виділяє характерну рису предмета, а ще й посилює 
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її та впливає на читача. Значення епітетів для опису події 
реалізується в структурній моделі «об’єкт – атрибут». 

Аналізований епітет входить до групи метафоричних. 
Його вживання пов’язане з необхідністю вербальної 
категоризації нових понять. Метафоричний процес передбачає 
не тільки образність мислення людини, а й сфери, де 
метафоричний вислів постає мовним засобом вираження 
концептів: «тваринний світ» – «світ людини». Метафоризація 
прикметника «roaring» – це не лише перенесення дії тварини 
(леви, тигри ричать), а й утворення нового змісту, який 
з’являється внаслідок дії складних когнітивних механізмів і 
посилює значення іменника «success».

Отже, епітети сприяли створенню позитивного образу 
принца та герцогині. Тут ми не знаходимо жодного епітета з 
негативною конотацією. Складається дуже приємне враження 
про головних героїв повідомлення і прогнозується їх подальша 
щаслива доля.

Преса активно коментує пересування Вільяма і Кейт 
по світу, наголошуючи при цьому, що з ними подорожує 
їх маленький син, принц Джордж: «… the couple and their 
9-month-old baby, Prince George, have just returned (on Saturday) 
from an exhausting three-week tour of Down Under, one of the 
longest and most successful overseas royal tours in decades, with 
dozens of engagements, fl ights and outfi t changes» [3].

Про народну любов до принца свідчать лексеми «Your 
Royal Highness», «generosity» та дієприкметникові звороти 
«was very kindly accepted», «was greeted with a countdown and 
cheers»: 

(1) «Your Royal Highness very kindly accepted, at our 
request, to be our patron for our appeal and because of the huge 
generosity of so many, in October 2011 we started our work. Two 
and a half years later, it’s all done» [6].

(2) «The moment was greeted with a countdown and cheers 
from the crowd of guests, many of whom were former submariners» 
[6].

Таким чином формується позитивний імідж королівських 
осіб, що викликаний потребою прийняття й симпатії з 
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боку інших, ставлення до них, як до членів тієї ж етнічної 
спільноти, усвідомлення, що їх життя, інтереси, поведінка 
тощо поділяються й іншими членами соціуму. 

Дослідивши імідж принца Вільяма, стає зрозуміло, що для 
презентації позитивного героя вагома роль і місце у суспільстві 
надається способам і методам опису його образу, тобто один 
і той самий факт може бути розцінений як негативно, так і 
позитивно. Принц Вільям постає позитивним героєм, а його 
приналежність до британської культури визначається саме 
наявністю стереотипних уявлень, що повторюється у процесі 
соціалізації особистості, зокрема, королівської особи. На 
нашу думку, саме стереотипне представлення, що передається 
завдяки мовним засобам, з одного боку, допомагає зберігати 
і трансформувати деякі домінантні складові даної культури, а 
з іншого, – показати наявність чи відсутність певних якостей 
британської етнічної спільноти, що може стати об’єктом 
подальших лінгвістичних розвідок.
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МОВА ДОКУМЕНТІВ: ТЕРМІНИ ТА ЇХ МІСЦЕ 
В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

У статті висвітлено основні мовні норми ділових документів, 
визначено поняття «офіційно-діловий стиль», особливості та 
процеси його історичного формування. Розкрито сутність поняття 
«термін» та правила його вживання в ділових паперах. Установлено, 
що ділова українська мова як різновид літературної мови 
відображається в офіційно-діловому стилі, його адміністративно-
канцелярському різновиді. Доведено, що діловому стилю притаманна 
термінологія, яка утворюється із активної лексики, запозичується з 
інших мов, утворюється за допомогою власних та іншомовних слів 
або із запозичених складників.

Ключові слова: термін, офіційно-діловий стиль, ділові 
документи, ділова мова.

В статье рассматриваются основные языковые нормы деловых 
документов, определено понятие «официально-деловой стиль», 
особенности и процессы его исторического формирования. Раскрыта 
сущность понятия «термин» и правила его употребления в деловых 
документах. Установлено, что деловой украинский язык как вид 
литературного языка отображается в официально-деловом стиле, 
его административно-канцелярской разновидности. Доведено, что 
деловому стилю принадлежит терминология, которая образуется 
из активной лексики, заимствуется из других языков, образуется с 
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помощью собственных и иностранных слов или из заимствованных 
составляющих. 

Ключевые слова: термин, официально-деловой стиль, деловые 
документы, деловой язык.

The basic language standards of offi cial documents, defi nitions of 
«offi cial business style», features and processes of its historical formation 
are showed in the article. The essence of the concept of «term» and the 
rules of its using in offi cial documents are revealed. Business Ukrainian 
language, as a kind of literary language, appears in offi cial business 
style, mainly in its administrative kind. Business style is characterized 
by its peculiar terminology, that is formed from the active vocabulary, 
borrowed from other languages, formed through their own and foreign 
words, or borrowed components from other languages. 

Key words: term, offi cial business style, business documents, 
business language.

На сучасному етапі розвитку суспільства, чільне місце 
у спілкуванні між людьми різних професій займають ділові 
документи. Без них неможливе швидке виконання значної 
кількості операцій (прийняття на роботу, укладання угод, 
ведення протоколів засідань тощо). Важливим питанням 
постає дотримання мовних норм офіційної документації, 
правил уживання лексичних, морфемних і стилістичних 
засобів. Значна увага приділяється термінам, адже необхідно 
чітко знати вимоги, які висуваються до їх уживання в ділових 
документах.

Про мову офіційних документів у своїх працях говорили 
багато вчених і дослідників, зокрема: М. Зубков Г [2], 
Г. Кацавець [3], С. Шевчук [6] та ін. Термінам та правилам 
їх уживання в ділових документах особливу увагу приділяли 
О. Горбул Д. [1] та А. Мамрак В. [4].

Попри значний вклад у розгляд термінознавчих проблем 
офіційно-ділового стилю, залишається відкритим питання про 
чітке формулювання основних вимог до вживання термінів у 
документах. 

У поданій статті відображено основні характеристики 
термінів та наведено приклади їх використання у мові ділових 
паперів. 
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Мета наукової розвідки − подати короткий огляд норм 
ділового мовлення та особливостей уживання термінів у 
офіційних документах. 

Ділова українська мова як різновид літературної 
мови відображається в офіційно-діловому стилі, його 
адміністративно-канцелярському різновиді, який має писемну й 
усну форми вживання.

Термін «офіційно-діловий стиль» співвідноситься з 
мовою службових документів. Вимоги до неї визначаються 
насамперед загальними принципами складання тексту. Це перш 
за все об’єктивність, логічна послідовність, повнота інформації, 
точність, відсутність протиріч, лаконічність, типовість мовних 
уживань, що знаходять вираження в сукупності специфічних 
засобів мови.

Об’єктивності викладу (як синоніму неупередженості) 
відповідає офіційний стиль, несумісний з елементами 
суб’єктивності в інтерпретації змісту і, як наслідок, з 
уживанням слів суб’єктивної оцінки. Виклад головним чином 
ведеться від імені першої особи множини. Окрім того, 
спостерігається тенденція до заміни анафоричного займенника 
іменниками, наприклад: Просимо звернути увагу…, Фірма 
звертає увагу…, Завод просить… .

Найважливішою умовою об’єктивності тексту є логічна 
послідовність викладу, що виявляється в певних засобах 
синтаксичного зв’язку компонентів речення і складного 
синтаксичного цілого. 

Вимога повноти інформації виключає недоречності, 
двозначності й забезпечується реалізацією відношень 
додаткової дистрибуції та синтагматичних зв’язків мовних 
одиниць.

Точність висловлення пов’язана з правильним вибором 
семантичного варіанта лексеми чи синтаксичної конструкції [4].

Історично діловий стиль базується на документах 
доби Київської Русі та адміністрації Великого князівства 
Литовського, на юридичних актах міських урядів (XV–XVII ст.) 
та гетьманських канцелярій, має лексико-синтаксичний вплив 
російської, айстро-угорської та польської мов.
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Основна одиниця документа – текст, що оформлюється за 
певними правилами з використанням відповідних реквізитів 
(за класифікацією управлінських документів). Структура тексту 
вимагає стандартизації, тобто єдиних обов’язкових вимог до 
відповідних груп документів з погляду мовних засобів. 

Основою ділової української мови є загальнозрозуміла, 
нейтральна, унормована, так звана книжна, міжстильова, 
професійно-виробнича лексика та відповідна термінологія. 
Відтінок книжності мають слова з абстрактними значеннями, 
дієслова, вмотивовані (що відповідають змісту документа) та 
іншомовні слова (за доцільністю вживання).

У процесі підготовки документа варто дотримуватися 
таких вимог:

 – на рівні словоформ: вибору найточнішої граматичної 
форми слова (з погляду відмінків – прізвища, звертання); 
уживання відповідного роду (назви посад, професій) і 
числа; написання числівників, займенників (Ви, ми) і дієслів 
(інфінітиву, першої та третьої особи теперішнього часу, 
наказового способу); 

 – на рівні синтаксису: дотримання розповідного 
характеру (розповідні поширені речення, найчастіше прості 
з прямим порядком слів; складні речення з умовними, 
причиновими підрядними реченнями); використання 
інфінітивних конструкцій та вживання розщепленого присудка 
(зробити огляд, провести операцію, давати вказівки); вибір 
прийменника у синтаксичних конструкціях тощо [1].

Діловому стилю притаманна термінологія, яка 
утворюється з активної лексики (діловодство, справочинство), 
запозичується з інших мов (бланк, бюджет), утворюється 
за допомогою власних назв та іншомовних або запозичених 
складників (фотокамера, фототелеграф, фототелетайп) 
тощо.

Усі терміни зібрані в державних стандартах, спеціальних 
словниках і довідниках, тому вони (терміни) повинні вживатися 
лише в зафіксованому значенні.

Поняття «термін» можна схарактеризувати конкретними 
вимогами, щодо його оформлення, а саме – це:
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 – слово або словосполучення, що означає чітко 
окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, 
мистецтва, суспільного життя тощо;

 – слово або вислів, що вживається в тому чи іншому 
середовищі, на певній території, людьми певного фаху і 
вступає в системну залежність з іншими словами і словесними 
комплексами, утворюючи разом із ними в кожному окремому 
випадку і в певний час замкнену систему, якій притаманна 
інформативність і однозначність, точність, експресивність ті 
нейтральність [5]. 

Термін не називає поняття, як звичайне слово, а навпаки, 
поняття приписують терміну і додають до нього. У цій різниці 
вбачається відома конвенційність терміна, яка полягає в тому, 
що вчені або фахівці певної галузі домовляються, що розуміти 
і яке поняття вкладати в нього. Отже, конкретний зміст 
поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки 
його дефініції – стислому логічному визначенню, яке вказує 
істотні ознаки предмета або значення поняття, тобто його зміст 
і межі.

Усі терміни мають низку певних ознак, до яких належать:
 – системність (зв’язок з іншими термінами даної 

предметної царини);
 – наявність дефініції (визначення);
 – моносемічність (однозначність) у межах однієї 

предметної галузі, однієї наукової дисципліни або царини 
професійної діяльності;

 – стилістична нейтральність;
 – відсутність експресії, образності, суб’єктивно-оцінних 

відтінків.
Терміни поділяють на загальновживані (авангард, ідея, 

гіпотеза, формула) й вузькоспеціальні, уживані в певній галузі 
науки (знаменник, дільник, чисельник, бісектриса).

На відміну від загальнолітературної, мова професійного 
спілкування передбачає однозначність тлумачення ключових 
понять, зафіксованих у термінах. Для будь-якої галузі 
діяльності це дуже важливо, оскільки неточне вживання того 
чи іншого слова може мати небажані наслідки. Цього легко 
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уникнути, якщо вживати терміни лише в тій формі та значенні, 
яка зафіксована в нормативних словниках останніх років 
видань.

У множині термінів кожної галузі вирізняють два 
складники: термінологію і терміносистему. Термінологія – 
це така підмножина термінів, яка відображає поняття, що 
утворились і функціонують у кожній галузі стихійно. На відміну 
від термінології, терміносистема – це опрацьована фахівцями 
певної галузі та лінгвістами підмножина термінів, яка адекватно 
й однозначно відображає систему понять цієї галузі.

Від термінів слід відрізняти номенклатурні назви – 
своєрідні етикетки предметів, явищ, понять. Якщо в основі 
терміна лежить загальне поняття, то в основі номенклатурної 
назви – одиничне.

До номенклатури входять серійні марки машин, приладів, 
верстатів, найменування підприємств, установ, організацій, 
географічні назви, назви рослин, тварин тощо.

Термінологія, яку вживають у галузі професійного 
спілкування, існує у двох вимірах: як наслідок фіксування 
наукового пізнання (термінологічні словники) та його 
функціонування (наукова й навчальна література).

Термін означає логічне наукове поняття, яке в сукупності 
з іншими поняттями певної предметної галузі є складником 
наукової теорії. Для термінів використовують різні лексичні 
форми: простий термін (вісь, рідина, зуб, коло), складний 
термін (водогін, листоноша, вантажомісткість, ДСС), 
термін-словосполука (складений термін) (випробування на 
тріщинотривкість, напружено-здеформований стан), термін-
символослово (уран-235, Н-профіль).

Найпоширенішими способами термінотворення є:
 – семантичний (коліно, пояс);
 – синтаксичний (лінійне зварювання);
 – морфологічний (прислівник, репродукція, спектроскоп);
 – запозичення чужомовних термінів без змін (адаптер – 

en adapter) чи калька (бетонозмішувач – de Betonmischer).
Термін оцінюють на відповідність вимогам щодо його 

здатності виконувати свої функції. Проте вимоги до нього 
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можуть суперечити одна одній і забезпечувати здебільшого 
лише одну функцію. Усебічно термін розглядають для того, 
щоб визначити, які вимоги до нього є важливішими.

Так, основні вимоги до терміна є:
 – однозначна відповідність поняттю;
 – відповідність його лексичного значення позначеному 

поняттю;
 – системність;
 – раціональна стислість;
 – словотвірна (дериваційна) здатність;
 – мовна правильність.
У межах певної терміносистеми термін мусить означати 

лише одне поняття. Порушення однозначної відповідності між 
ними призводить до омонімії.

Термін має бути системним, тобто відображати відношення 
між названим і пов’язаними з ним поняттями. Для прикладу, 
терміни-словосполуки електромагнітний сейсмоприймач 
та п'єзоелектричний сейсоприймач відповідають вимогам 
системності. Вони відображають належність відповідних 
термінам понять до загальнішого (родового) поняття 
сейсмоприймач і мають істотну ознаку – приймач коливання.

Системними вважають і прості терміни, якщо їх утворено 
системним застосуванням словотвірних або інших мовних 
засобів. Для прикладу, назви хвороб внутрішніх органів можна 
утворювати від назв цих органів, додаючи суфікси -ит, -іт, 
-їт (стоматит, бронхіт, трахеїт), назви хвороб загального 
типу − від назв проявів, додаючи суфікс -оз (фурункульоз).

Термін повинен мати раціональну (оптимальну) довжину. 
Занадто довгі варто скорочувати, вилучаючи слова й інші 
складники, які означають неістотні ознаки поняття і не 
впливають на його здатність відрізнятися від інших. Щоб 
скоротити довжину терміна, удаються до таких заходів:

 – вилучають із нього малоінформативні компоненти;
 – багатокомпонентні заміняють коротшими синонімами: 

оптичний квантовий генератор – лазер. Деякі терміни, що 
містять іменники в непрямому відмінку, заміняють складним 
багатокореневим прикметником (пристрій для вловлювання 
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пилу й газу – пилогазовловлювальний пристрій) або іменником 
(пилогазовловлювач);

 – створюють абревіатури різних типів і символослова;
 – використовують коротші словотвірні складники 

(гальмівна здатність – гальмівність).
Однак не слід задовольняти вимоги стислості терміна 

порушуючи мовні норми або нехтуючи іншими вимогами. 
Наприклад, не можна пропонувати як коротку форму терміна 
процес записування термін запис, бо останній, насамперед, 
означає наслідок процесу. Отже, варто стандартизувати 
записування.

Щоб задовольнити основні вимоги до термінів, 
забезпечити внутрішньомовну гармонійність української 
термінології та однозначну зрозумілість і несуперечливість 
науково-технічного стилю, що безумовно тісно пов’язаний із 
офіційно-діловим, розробляючи термінологічні стандарти, слід 
дотримуватися правил словотворення і слововживання, які 
відповідають структурі української мови [2].

У різних галузях науки, виробництва, політики, 
культури часто зустрічаємо слова, так звані професіоналізми, 
що виступають як синоніми до вже існуючих термінів. 
Професіоналізми – це слова, що вживаються на позначення 
спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії. Але, 
на відміну від термінів, вони можуть мати експресивне 
забарвлення і досить детально характеризувати рід занять, дії 
чи предмети, безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності 
відповідної професії. Виникають професіоналізми і як розмовні 
неофіційні замінники вже існуючих у певній галузі термінів. 
Це загальнозрозумілі слова, але вони не є літературними [3].

Кожна вузька галузь науки має свої терміни: медичні 
вживаються у медицині, технічні − у техніці тощо. Проте 
деякі терміни мають кілька значень, зокрема в діловодстві. 
Наприклад, справа − означає один документ і сукупність 
документів, інше значення має словосполучення юридична 
справа. Правильне значення того чи іншого терміна допомагає 
з’ясувати контекст. При утворенні його похідних форм 
необхідно користуватися лише тими, які подаються у словнику 
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чи довіднику, бо вільне словотворення може стати причиною 
неправильного використання і сприймання.

Слід уникати використання застарілих і нестандартних 
термінів, що перейшли до повсякденного вжитку і втратили 
своє термінологічне значення, наприклад, фронт, фактор. Це 
ускладнює розуміння змісту документа.

Отже, терміни кожної сфери науки потребують особливої 
уваги, постійної роботи зі словниками й довідниками. Вони 
(терміни) повинні вживатись у формах, зафіксованих лише у 
словниках і з одним значенням. Під час утворення похідних 
від термінів мають бути суворо дотримані всі правила. 
Оскільки термінологічний прогрес є безупинним, питання 
про творення, скорочення чи правильне вживання термінів у 
ділових документах буде й надалі залишатись актуальним.
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ПРОБЛЕМА ЗАПЕРЕЧЕННЯ: УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО СТАТУСУ

У статті досліджується лінгвістична категорія заперечення, 
що посідає особливе місце серед інших мовних категорій, адже вона 
з найбільшою чіткістю, достовірністю виражає зв’язок логічних 
і мовних категорій, єдність мови і мислення; розглядаються 
теоретичні здобутки у дослідженнях проблематики заперечення, 
суперечливі підходи до визначення сутності категорії заперечення, 
зумовлені розбіжностями поглядів щодо статусу й трактування 
даної мовної категорії.

Ключові слова: заперечення, психологізм, універсальність, 
багатоаспектність, семантичний потенціал, поняттєва категорія, 
пропозитивний зміст, поляризація.

В статье исследуется лингвистическая категория отрицания, 
которая занимает особое место среди других языковых категорий, 
потому что она с наибольшей четкостью, достоверностью 
выражает связь логических и языковых категорий, единство языка 
и мышления; рассматриваются теоретические достижения в 
исследованиях проблематики отрицания, противоречивые подходы 
к определению сущности категории отрицания, обусловленные 
различиями взглядов относительно статуса и трактовки данной 
языковой категории.

Ключевые слова: отрицание, психологизм, универсальность, 
многоаспектность, семантический потенциал, понятийная 
категория, пропозитивное содержание, поляризация.

The article reveals the linguistic category of negation that has 
its own special place among the other language categories as it 
represents the connection of logical and language categories, the unity 
of the language and thinking with more clearness and trustworthiness; 
the theoretical achievements in the area of the negation problems, 
contradicting approaches to the determination of the understanding of 
category negation that are caused by the differences of the views to the 
status and interpretation of the given category are studied.
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Традиційна рівнева організація граматики дає можливість 
виявити особливості форм і значень у межах кожної з 
підсистем. Разом із тим такий опис мови має певні обмеження. 
Аналіз значень концентрується в рамках окремих граматичних 
одиниць, категорій, тому комплексне дослідження подібних 
значень, що виражаються різноструктурними засобами, 
неможливе. Характеристики значень, що базуються на одній 
семантичній категорії, виявляються розпорошеними між 
різними частинами граматики. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики особливої 
актуальності набув інший підхід – функціональний, який 
відрізняється тим, що інтегрує різнорівневі мовні засоби – 
словотвірні, лексичні, морфологічні, синтаксичні – на базі 
спільності їх функцій. Предметом аналізу виступають єдності, 
що мають спільну функціональну основу, найчастіше поняттєві 
категорії.

Актуальність статті визначається зростанням уваги 
до цієї проблеми та зумовлена розбіжностями поглядів і 
суперечностями щодо статусу й трактування такої мовної 
категорії, як заперечення.

Актуальність теми також увиразнює відсутність 
єдиного погляду на цілий спектр теоретичних питань, що 
стосуються ієрархії і взаємодії семантико-синтаксичного та 
формально-синтаксичного рівнів речення певної семантики і 
комунікативної настанови та умов його функціонування. 

Лінгвістична категорія заперечення посідає особливе 
місце серед інших мовних категорій, адже вона з найбільшою 
чіткістю, достовірністю виражає зв’язок логічних і мовних 
категорій, єдність мови і мислення. Категорія заперечення є 
універсальною, вона представлена в усіх мовах світу, її витоки 
сягають глибокої давнини, про що свідчать численні писемні 
пам’ятки різних мов. Окрім того, висловлювання, які мають 
заперечну семантику, зустрічаються в усіх функціональних 
стилях мови. 



211

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

Універсальний характер цієї поняттєвої категорії пояснює 
інтерес, який виявляють до неї представники різноманітних 
лінгвістичних напрямків, що вивчають її на матеріалі 
різних мов світу. Серед зарубіжних лінгвістів, які займалися 
проблемою заперечення, слід відзначити працю О. Есперсена 
«Negation іn English аnd оther Languages» [15]. Е. Кліма 
[16] досліджував заперечення і його синтаксичний аспект у 
рамках теорії трансформаційної граматики; С. Сміт вивчав 
дані генеративної семантики у застосуванні до аналізу певних 
аспектів заперечення, зокрема питань поляризації (заперечного 
оточення) [7].

Серед вітчизняних лінгвістів, які аналізували проблему 
заперечення, слід назвати О. Пєшковського, В. Виноградова, 
Н. Озерову, К. Дондуа, Н. Булах, А. Паславську та ін.

У російському мовознавстві серед робіт останнього 
періоду заперечення розглядається з різних позицій: 
І. Андреєва заперечення тлумачить як граматичну категорію; 
А. Атміров основну увагу концентрує на пошуку й аналізі 
імпліцитного заперечення у стверджувальному і питальному 
реченнях; Л. Кислякова розглядає висловлювання з 
прихованим запереченням; Л. Шуткіна присвятила свою 
роботу вивченню заперечення як лінгвістичної категорії у 
складі фразеологізмів.

В історії розвитку мовознавчої думки дослідження 
заперечення було представлено кількома напрямками. 
Представники психологічного і молодограматичного напрямків 
розглядали цю категорію як суто суб’єктивний вияв людської 
психіки [11, с. 321].

Для прагматичного підходу в лінгвістиці характерне 
виділення і пояснення мовних явищ через комунікативну 
функцію мови. Більшість прихильників цієї концепції 
характеризували заперечення як прагматичну або 
функціональну категорію, що виражає певне відхилювальне, 
спростувальне ставлення мовця до висловлюваного [5, с. 16].

Інтерес до проблеми заперечення доволі широкий і 
різнобічний, що пояснюється її універсальністю, але й досі 
немає єдності у питанні визначення категорійного статусу.
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Багатоаспектність заперечення при осягненні його 
сутності вимагає обов’язкового врахування специфіки того 
рівня, на якому воно виявляється. Деякі лінгвісти розглядають 
заперечення як граматичну категорію (Н. Булах, І. Андреєва), 
інші – як синтаксичну (П. Дудик, Н. Горкіна, О. Ахманова) і 
семантичну (А. Аміров). Розгляд заперечення як граматичної 
категорії передбачає розуміння її як такої, що виражає логічне 
заперечення, яке, у свою чергу, відображає відсутність 
реальних зв’язків між певними явищами дійсності [7].

У плані вираження граматична категорія заперечення 
базується на опозиції «немаркована форма / маркована форма». 
Заперечення, однак, може виражатися і без формальних 
маркерів. Для позначення невираженого вербально змісту 
використовується термін «імпліцитність». Стосовно 
заперечення говорять про імпліцитне заперечення.

Аналіз наукових підходів вітчизняних лінгвістів до 
тлумачення категорії заперечення дає змогу зробити висновок, 
що її семантичний потенціал інтерпретується у мові як 
форма вияву предикативності, яка виражає встановлення 
певних позитивних зв’язків між предметами і явищами або 
відсутність таких; як відображення наявності / відсутності 
об’єктивних зв’язків у самій дійсності; як вираження 
смислової об’єднаності / роз’єднаності між членами речення, 
якій відповідає об’єднаність або роз’єднаність чого-небудь 
у дійсності; як відображення об’єктивної об’єднаності 
/ роз’єднаності через поняття наявності / відсутності, 
приналежності / неприналежності та іншої ознаки, властивості 
предмета; як форма модальності, що відображає об’єктивне або 
суб’єктивне значення реальності / ірреальності відображуваних 
у реченні зв’язків і явищ дійсності [8, с. 204−213].

Одним із можливих варіантів вичерпного опису категорії 
заперечення та уникнення суперечливих і проблемних моментів 
у її розумінні є зарахування до розряду загальнолінгвістичних, 
що найпослідовніше представлено у концепції Є. Шендельс 
[14, с. 125−142]. Однак витлумачення категорії заперечення 
як суто лінгвістичної категорії не знімає все коло проблем 
її кваліфікації, бо заперечення – це, перш за все мисленнєва 
поняттєва категорія, яка знаходить своє вираження в мові. 
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Уперше термін «поняттєва категорія» у мовознавстві, 
зокрема у застосуванні до категорії заперечення, був 
використаний О. Есперсеном, який зазначав, що «поряд 
із синтаксичними категоріями, або крім них, або за цими 
категоріями, залежними від структури кожної мови є позамовні 
категорії, незалежні від більш або менш випадкових факторів 
існуючих мов» [6, с. 58]. Ці категорії є універсальними у 
застосуванні до всіх мов, хоча вони рідко виражаються чітко 
й недвозначно. Деякі з них належать до фактів зовнішнього 
світу, інші – розумової діяльності або логіки. За відсутності 
кращого терміна О. Есперсен називає ці категорії поняттєвими.

Аналізуючи підхід О. Есперсена, можна констатувати, що 
поняттєві категорії є позамовними. Вони мають різні форми 
вираження в мові, припускаючи неоднозначну інтерпретацію. 
Взаємовідношення між граматичними і поняттєвими 
категоріями – складний процес. О. Есперсен підкреслює, що 
поняттєві категорії повинні мати лінгвістичне значення, тобто 
необхідно брати до уваги існування мови взагалі, класифікувати 
предмети і поняття у співвідношенні з їх мовним вираженням. 

Таким чином, можна зробити висновок, що поняттєві 
категорії, перебуваючи за межами мови-системи, отримують 
своє безпосереднє і різноманітне вираження через мовні 
засоби. Іноді поняттєві категорії називаються «онтологічними», 
«когнітивними», «концептуальними», «семантичними», 
«мовленнєво-мисленнєвими».

Російські лінгвісти, які розглядали поняттєві категорії 
(І. Мещанінов, В. Ярцева, М. Гухман, Н. Арутюнова, 
О. Бондарко та ін.), вважають, що «смислові компоненти 
загального характеру властиві не окремим словам і системам 
їхніх форм, а широким класам слів і виражені в мові 
різноманітними засобами» [7, с. 385]. Поняттєві категорії 
розглядаються безвідносно до способу вираження (прямого 
або непрямого, експліцитного або імпліцитного, лексичного 
або синтаксичного). Призначення їх полягає у передачі 
мовними засобами понять, які існують у навколишній 
дійсності. Категорії, що отримують у мові свою морфологічну 
чи граматичну форму, є граматичними поняттями, які на 
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морфологічному чи синтаксичному рівні набувають відповідних 
граматичних форм вираження (формальних показників). 
Граматичні ж форми, об’єднані у мові в певну систему, 
виступають у якості граматичної категорії [4, с. 78−85]. Таким 
чином, ядром поняттєвої категорії та її основою є відповідна 
граматична категорія.

Аналіз лінгвістичних концепцій категорії заперечення дав 
змогу констатувати, що суперечливі підходи до визначення 
його суті зумовлені передусім багатогранністю цього 
мовного феномену, його взаємодією з іншими категоріями – 
предикативністю, модальністю, просодикою, оцінкою тощо. 
Без сумніву, заперечення дотичне до зазначених категорій, але 
йому властиві й специфічні ознаки, які творять його іманентну 
суть. Ядро мовної категорії заперечення формується логічним 
запереченням-оператором, що перетворює зміст речення на 
протилежний. Однак об’єктивний аналіз заперечних речень 
диктує потребу розмежовувати щонайменше чотири автономні 
сфери дії заперечення – синтаксичну, семантичну, прагматичну 
та просодичну, у рамках яких воно набуває відповідної 
специфічної характеристики.

На думку А. Паславської, окрім зазначених операційних 
ділянок заперечення, у семантичній репрезентації заперечних 
структур важливу роль відіграє поняття сфери впливу його 
на позначення широкої чи вузької ділянки семантичної дії, 
залежно від того, чи інші оператори або сирконстанти зазнають 
впливу заперечення (широка сфера впливу заперечення) чи, 
навпаки, воно потрапляє під їхній вплив (вузька сфера впливу 
заперечення) [7].

Заперечення тісно пов’язане зі своїм позитивним 
протичленом − ствердженням. Разом вони утворюють бінарну 
опозицію, маркованим протичленом якої є заперечення. Його 
маркованість виявляється і в плані формальної репрезентації – 
у вигляді морфологічно складніших конструкцій, і в плані 
семантичної інтерпретації та процесу сприйняття заперечних 
структур слухачем або читачем.

Лінгвістична література послуговується кількома теоріями 
мовного заперечення, причому постійно простежується 
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асиметрія у вивченні протичленів опозиції «ствердження-
заперечення» [10, с. 68−77].

Семантичну полярність між ствердженням і запереченням 
слід розглядати не як абсолютну протилежність, а як 
діалектичний зв’язок. Лінгвістичні відношення взаємозв’язку 
й залежності ствердження і заперечення виявляються у 
можливості взаємозаміщення стверджувальних і заперечних 
конструкцій.

Заперечення містить складніші властивості, ніж 
ствердження. Воно належить до категорій, наявних на 
всіх етапах розвитку мов у формі системи відповідних 
експлікаторів заперечного значення. Тому цілком мають 
рацію ті лінгвісти, які зараховують заперечення до мовних 
універсалій (Л. Горн, Й. Якобз, И. Пейн, В. Бондаренко, 
О. Єсперсен, В. Панфілов). 

Як відомо, залежно від сфери застосування, мовні 
категорії можна об’єднати у три класи: 

1) категорії мовного використання (прагматичні категорії); 
2) категорії мовного значення (семантичні категорії); 
3) категорії мовної форми (морфо-синтаксичні категорії). 
Феномен заперечення в тому, що його можна зарахувати до 

кожного із зазначених класів, оскільки специфічних ознак цієї 
категорії достатньо для того, щоб визнати її і прагматичною, і 
семантичною, і морфо-синтаксичною.

Закріплення за запереченням статусу прагматичної 
категорії продиктоване його універсальною здатністю 
задовольняти комунікативну потребу реалізації таких мовних 
актів, як відмова, відхилення, протест, незгода, спростування 
тощо. Кожна мова має у своєму арсеналі засоби для 
досягнення зазначеної комунікативної мети найефективнішим 
шляхом. Хоча прагматика заперечення не покриває всього 
змісту поняття, а є одним із важливих його аспектів.

Отже, зрозумілими і правомірними є спроби визначити 
мовне заперечення як універсальну семантичну категорію, 
основу якої формує значення протилежного. Саме логіко-
семантичний підхід і дає змогу обґрунтувати універсальність 
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категорії заперечення, ядром якої є формально-логічне 
заперечення. 

Одним із найважливіших теоретичних здобутків у 
дослідженнях проблематики заперечення стало висунуте у 
формальній логіці та адаптоване для теоретичної лінгвістики 
твердження про те, що запереченню може підлягати лише 
пропозитивний зміст цілого речення [13, с. 197], а не окремої 
його частини. Ця ідея відкидає поширене в лінгвістиці 
твердження, що заперечна частка синтаксично і семантично 
пов’язана з окремим словом. 

Традиційна граматика вважає, що формальний поділ 
речень за місцем заперечення збігається з семантичним, 
тобто речення з предикатним запереченням є одночасно 
семантично загальнозаперечним, а речення із запереченням 
будь-якого іншого члена, – частковозаперечним. Однак, якщо 
звести всі види заперечення до одного логічного оператора, 
виникає сумнів щодо того, чи має сенс традиційний поділ 
заперечних речень на загально- та частковозаперечні. Навіть 
за умови збереження традиційної класифікації, її критерії 
потребують уточнення: не можна безпосередньо пов’язувати 
лінійне розташування заперечного експонента зі сферою його 
семантичного впливу в реченні. Модель співвідношення 1:1 
між синтаксисом та семантикою, принаймні у разі заперечення, 
неприйнятна. Це стосується однаковою мірою слов’янських, 
германських та романських мов [6, с. 61−72].

У традиційних роботах із проблематики заперечення 
ця категорія найчастіше характеризується як морфолого-
синтаксична, на підставі того, що кожна з відомих мов має у 
своєму арсеналі формальні (передусім морфологічні) засоби 
для передачі інформації про те, що зміст речення є хибним. 
Формальна ж репрезентація таких засобів дуже різниться 
у кожній мові, тому про універсальність заперечення як 
морфолого-синтаксичної категорії може йтися лише в тому 
значенні, коли в реченні (його універсальній моделі) воно 
характеризується чітко визначеною структурною позицією, яка 
може незначною мірою варіювати і має статус самостійної 
функціональної проекції.
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МЕТАФОРИЗОВАНІ ТЕРМІНИ 
В ГЕОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті проаналізовано метафору як ментальну модель, 
що допомагає створювати нові концепти в осягненні навколишньої 
дійсності та науковому пізнанні. Встановлено, що антропоморфна 
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метафоризація виступає одним із найпродуктивніших способів 
утворення нових термінів у геологічному дискурсі. Виділено кілька 
семантичних груп метафор у межах когнітивного перенесення 
значень із загальновживаної лексики в наукове мовлення.

Ключові слова: метафора, термін, геологічний дискурс, 
антропоцентричний підхід, когнітивне перенесення, поле-мішень, 
поле-джерело.

В статье анализируется метафора как ментальная 
модель, которая помогает создавать концепты в постижении 
окружающей действительности и научном познании. Установлено, 
что антропоморфная метафоризация выступает одним из самых 
продуктивных способов образования новых терминов в геологическом 
дискурсе. Выделено несколько семантических групп метафор в 
рамках когнитивного переноса значений из общеупотребительной 
лексики в научный стиль.

Ключевые слова: метафора, термин, геологический дискурс, 
антропоцентрический подход, когнитивный перенос, поле-мишень, 
поле-источник.

Metaphor is illuminated in the present research as a mental 
model which helps create new concepts in the world perception and 
scientifi c knowledge development. Specifi cally, it is assumed that the 
anthropomorphic metaphorization is one of the most productive ways 
of the new terms formation in the geological discourse. Moreover, the 
article reveals several semantic groups of metaphors in the framework of 
cognitive transfer of the common lexis to the scientifi c language.

Key words: metaphor, term, geological discourse, anthropocentric 
approach, cognitive transfer, target fi eld, source fi eld.

Упродовж тривалого часу у філософії та лінгвістиці 
метафора трактувалася як троп, що належить до царини 
художнього мовлення. Однак широке застосування 
метафоричних найменувань у терміносистемах різних 
спеціалізованих галузей змушує переглянути статус метафори 
і її вплив на формування наукового понятійного апарату. 
Зокрема, це стосується геологічного дискурсу, традиційними 
ознаками якого залишаються вимоги об’єктивної та зрозумілої 
подачі інформації на основі чітких, логічних міркувань та 
висновків. Як засвідчує лінгвістичний аналіз геологічних 
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термінів, метафора виступає одним із найпродуктивніших 
способів вторинної номінації наукових об’єктів, явищ та 
закономірностей. Тому, вивчення процесу розширення 
геологічної терміносистеми за рахунок метафоризації дозволяє 
простежити специфіку появи нових понять у конкретній 
науковій галузі та динаміку розвитку словникового складу 
мови в цілому. 

Наукове вивчення метафори пройшло складний шлях 
від вузького розуміння як засобу для прикрашання мови до 
усвідомлення її як однієї з основних ментальних моделей 
пізнання дійсності (Н. Арутюнова, М. Джонсон, Дж. Лакофф, 
Є. Маккормак, М. Тернер) й важливого інструменту 
прагматичного впливу на співрозмовника в процесі спілкування 
(О. Баранов, Ю. Караулов, Е. Кассірер, Г. Солганик). 
Особливості метафоризації як способу термінотворення в 
англійській мові висвітлювали такі дослідники: Л. Алексєєва, 
Г. Баранов, Є. Гогенкова, С. Дудецька, Л. Івіна, Г. Кулієв, 
С. Ляміна, М. Мотько, Н. Пшеничникова, С. Швецова та ін. 
Метафору в геологічному дискурсі англійської мови частково 
розглядали в рамках загального структурно-семантичного 
аналізу термінологічних одиниць Є. Думітру [3] та І. Хаман [8]. 
Термінологія геологічного дискурсу ще не ставала предметом 
окремого лінгвістичного дослідження. Мета цієї статті – 
проаналізувати особливості метафоричного найменування в 
англійській геологічній терміносистемі. Джерельною базою 
стали монографії [14], [15], підручники [13] та термінологічні 
словники з геології [7], [11], [12].

Починаючи з античних часів метафору розглядали як 
стилістичний прийом, який слугує для створення образності в 
мові й досліджували в межах поетики, стилістики й риторики. 
У «Літературознавчому словнику-довіднику» під редакцією 
Р. Гром’яка метафору потрактовано як «троп поетичного 
мовлення. У метафорі певні слова та словосполучення 
розкривають сутність одних явищ та предметів через інші 
за схожістю чи контрастністю» [4, с. 444]. У «Великому 
енциклопедичному словнику» за редакцією Н. Ярцевої 
зустрічаємо схоже визначення метафори: «це троп, або 
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механізм мови, суть якого полягає у вживанні слова, що 
позначає певний клас предметів, явищ тощо, для характеризації 
або найменування об’єкта, що входить в інший клас, або 
найменування другого класу об’єктів, аналогічного даному 
в будь-якому співвідношенні» [9, с. 296]. Однак в сучасній 
науковій парадигмі метафора вийшла за межі розуміння як 
суто поетичного тропу і сприймається як певна ментальна 
(когнітивна) модель, за допомогою якої відбувається осягнення 
дійсності, а нова інформація, явища й предмети отримують 
свої назви й оцінку. 

Метафора є інструментом і результатом конкретної мовної 
картини світу, вона не тільки категоризує явища і предмети 
навколишньої дійсності, а й допомагає їх інтерпретувати, дає 
їм позитивну, негативну, іронічну оцінку. Це ментальна модель, 
що відбиває особливості мови і специфіку культури, яка її 
породжує. Вона виступає потужним джерелом номінації нових 
понять і термінів у сфері науки. Як зазначає О. Селіванова, «без 
метафоризації неможливо було б створити будь-яку наукову 
мову, зокрема, її терміносистему, а також убезпечити останню 
від руйнування. Метафора служить з огляду на сучасну 
лінгвосинергетичну наукову парадигму потужним аттрактором, 
тобто параметром самоорганізації, чинником збереження й 
розвитку термінологічної системи в мові, забезпечує креативні 
механізми будь-якої фахової сфери знань, адже необмеженість 
пізнавальних можливостей людини зумовлює потребу в нових 
і нових мовних позначеннях» [5, с. 287].

Яким чином метафора категоризує та типізує предмети 
й поняття навколишньої дійсності? На думку Н. Арутюнової, 
для людської психіки природно проводити паралелі між 
гетерогенними об’єктами і виділяти подібні ознаки: «Людина 
здатна не тільки ідентифікувати індивідуальні об’єкти 
[…], не тільки встановлювати подібність між сферами, які 
сприймаються різними органами чуттів (порівняйте явище 
синестезії: твердий метал і твердий звук, тепле повітря і 
теплий тон), але також вловлювати спільність між конкретними 
й абстрактними об’єктами, матерією і духом (порівняйте: 
вода тече, життя тече, час тече, думки течуть і т. п.). 
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В останніх випадках мова йде про те, що людина не стільки 
відкриває схожість, скільки створює її» [1, с. 6]. При цьому 
категоризація відбувається у кілька етапів: спочатку «виділяють 
з оточення... і виявляють його властивості, не обов’язково всі 
й не обов’язково найважливіші. На другому етапі відбувається 
групування виокремлених об’єктів, явищ, подій. Групування 
будують на порівнянні, на пошуку подібностей і відмінностей, 
до того ж подібності підкреслюють, а відмінності ігнорують» 
[2, с. 52]. 

Не всі подібності актуалізуються в метафоричній 
інтерпретації дійсності, а тільки ті, які відповідають означенню 
певного об’єкта дійсності. Наприклад, первинним значенням 
лексеми face є «the front part of a person’s head from the forehead 
to the chin, or the corresponding part in an animal» [10] (передня 
частина голови людини або тварини від лоба до підборіддя), а 
в геологічній термінології вона означає «a mining and quarrying 
term for the exposed rock surface, excluding the back of the fl oor» 
[12, с. 93] (термін, який використовується в галузі видобутку 
корисних копалин і позначає оголену поверхню породи). 
Іншими словами, у геологічній терміносистемі визначальною 
стала сема «фронтальна поверхня об’єкта» лексеми face. Саме 
це семантичне значення лягло в основу таких термінів, як free 
face (оголена поверхня), active face (активний забій), dead face 
(глухий забій), rounded face (закруглена грань) тощо. 

У науковому геологічному дискурсі метафоричні терміни 
характеризуються нейтральною стилістичною маркованістю. 
Ця обставина пояснюється потребою об’єктивного опису 
відповідних предметів та процесів на основі логічних 
міркувань і висновків. 

У результаті вторинної номінації виникають концептуальні 
метафори, які будуються на основі вже існуючих знань, 
закріплених у мовній картині світу, а також дають оцінку 
новим явищам. У геологічній термінології найпродуктивнішими 
виступають антропоморфні метафори. Людській свідомості 
властиво пізнавати зовнішній світ у тісному асоціативному 
зв’язку з особистим досвідом біологічного і соціального 
характеру, тож антропоцентричний підхід домінує в науковій 
думці. 



223

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

Як зазначила В. Телія, «в основі тропеїчних механізмів 
лежить і антропометричний принцип, згідно з яким «людина − 
міра всіх речей». Цей принцип проявляється у створенні 
еталонів, або стереотипів, які служать свого роду орієнтирами 
у кількісному або якісному сприйнятті дійсності» [6, с. 174]. 
Так, наприклад, лексема arm означає не тільки кінцівку 
людини, але й притоку річки. У цьому випадку когнітивне 
перенесення з концептуального поля-джерела в поле-мішень 
відбувається за рахунок зовнішньої схожості гетерогенних 
предметів. Лінгвістичний аналіз геологічних текстів дозволяє 
виділити серед антропоморфних метафор такі семантичні 
групи:

 – метафори, які проводять аналогії між об’єктами 
природи і частинами людського тіла (наприклад, первинне 
значення лексеми tounge − «the fl eshy muscular organ in the 
mouth, used for tasting, licking, swallowing, and (in humans) 
articulating speech» [10] (м’язовий орган у порожнині рота, 
який використовується для дотику на смак, облизування, 
ковтання, і (у людини) артикуляції мови), а як термін вона 
означає «а lava fl ow branching from a larger fl ow» [11, с. 411] 
(потік лави, який відокремлюється від більшого за розмірами 
потоку). Можна навести цілу низку подібних визначень: 
fi nger − палець і структурна форма, яка відходить від основної 
структури [5, с. 176], gut – шлунок; вузький канал; глибокий 
яр [5, с. 209], head – голова і вершина; гребінь [5, с. 211], lip – 
губа і виступ; край; нависаючий гребінь [5, с. 252] тощо);

 – метафори, які проводять паралель між природними 
процесами і процесами життєдіяльності людини, тобто 
включають такі поняття, як народження, ріст і відмирання 
(наприклад: «Soft links may evolve into hard links as displacement 
increases and the faults grow longer» [15, с. 238] (М’які 
з’єднання можуть переходити в жорсткі з’єднання в міру того, 
як зрушення збільшується і розломи виростають), «A protostar 
continues to grow, by pulling in successively more mass, until 
its core becomes very dense and its temperature reaches about 
10 million degrees» [13, с. 23] (Протозірка продовжує рости, 
успішно притягуючи більше матерії, аж поки її ядро не стане 
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дуже щільним і температура досягне близько 10 мільйонів 
градусів). Варто відзначити, що ця група відноситься до так 
званих «стертих» метафор, які виконують інформативну і 
прагматичну функцію і, як правило, не містять виразних 
оцінних та експресивних семантичних значень;

 – метафори, які переносять у геологічну сферу назви дій 
людини, способів її руху, душевних станів і настроїв, соціальної 
поведінки; вони не відрізняються конотативним забарвленням 
(наприклад: «Without this shield, the solar wind would bathe the 
Earth in lethal radiation» [13, с. 38] (Якби не було цього щита, 
сонячний вітер викупав би Землю у смертоносній радіації), 
«A contact is the surface where two different kinds of rocks come 
together» [15, с. 19] (Контакт − це поверхня, на якій два різних 
типи породи сходяться разом);

 – метафори, що залучають у геологічний дискурс реалії 
з побуту людини, які, у свою чергу, можна розділити на кілька 
підгруп: споруда і її частини (arch − це арка і тектонічний 
вал [7, с. 28]), їжа (breadcrust − шкоринка хліба і мінеральне 
включення, що зовнішньою формою нагадує скоринку хліба 
[11, с. 51]), одяг (apron − фартух і крижаний карниз [7, с. 27]), 
професійні та музичні інструменти (needle − голка і загострена 
гора [7, с. 288]) торщо. 

Дослідження геологічної терміносистеми засвідчує 
продуктивність процесів метафоризації у створенні 
термінологічних одиниць, а також «оприявнює» діалектичне 
поєднання суб’єктивної та об’єктивної складових наукового 
пізнання. Терміни утворюються на основі емоційного та 
раціонального сприйняття навколишньої дійсності індивідом, 
порівняння гетерогенних об’єктів та пошуку спільних і 
відмінних рис між ними. При цьому відбір релевантних 
семантичних ознак у когнітивному полі-джерелі відбувається з 
дотриманням принципів наукологічності, а саме об’єктивності, 
фактологічності та доступності розуміння. Найчастотнішими 
виступають метаморфізовані терміни, які виникають на 
основі принципу «людина − міра всіх речей». Процес 
метафоризації відбувається переважно на основі формальної чи 
функціональної подібності між словами поля-джерела і поля-
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мішені. Актуальним залишається дослідження зооморфних та 
артефактних метафор в геологічному дискурсі. 
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ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ ПАРАМЕТР КОНЦЕПТУ 
ЗАЗДРІСТЬ У БРИТАНСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ 
ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ: 

ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ

Пропонована стаття присвячена зіставно-
лінгвокультурологічному аналізу психоемоційного параметра 
концепту ЗАЗДРІСТЬ у британській, німецькій та українській 
лінгвокультурах, тобто тих ознак, які активно формують ціннісні 
складники концептів брит. ENVY, нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ. 
Це дає змогу виявити спільні й відмінні емоційно-оцінні смисли цих 
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концептів. З огляду на те, що заздрість є складною, комплексною 
емоцією, емоційно-оцінні смисли згаданих концептів можуть 
ділитися на три групи: емоція, почуття, риса особистості. Кожна 
з названих іпостасей концептів брит. ENVY, нім. NEID та укр. 
ЗАЗДРІСТЬ може містити як негативні смисли (більшою мірою), 
так і позитивні. Такі смисли розбудовують концепт ЗАЗДРІСТЬ, 
формуючи не лише образно-метафоричний складник, а й ціннісний, 
оскільки народження метафори пов’язане з концептною системою 
носіїв мови, а отже, із системою їх норм та оцінок. Лінгвокультурно 
специфічною тут є, зокрема, об’єктивація концептів брит. ENVY, 
нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ за допомогою фразеологізмів, 
побудованих на основі концептометафори КОНТЕЙНЕР.

Ключові слова: заздрість, концепт, метафора, зіставна 
лінгвокультурологія, психоемоційний.

Предлагаемая статья посвящена сопоставительно-
лингвокультурологическому анализу психоэмоционального параметра 
концепта ЗАВИСТЬ в британской, немецкой и украинской 
лингвокультурах, то есть тех признаков, которые активно 
формируют ценностные составляющие концептов брит. ENVY, 
нем. NEID и укр. ЗАЗДРІСТЬ. Это дает возможность выявить 
общие и отличительные эмоционально-оценочные смыслы этих 
концептов. Ввиду того, что зависть является сложной, комплексной 
эмоцией, эмоционально-оценочные смыслы упомянутых концептов 
могут делиться на три группы: эмоция, чувство, черта личности. 
Каждая из названных ипостасей концептов брит. ENVY, нем. NEID 
и укр. ЗАЗДРІСТЬ может содержать как негативные смыслы (в 
большей степени), так и позитивные. Такие смыслы развивают 
эти концепты, формируя не только образно-метафорическую 
составляющую, но и ценностную, поскольку рождение метафоры 
связано с концептной системой носителей языка, а следовательно, 
с системой их норм и оценок. Лингвокультурно специфической здесь 
есть, в частности, объективация концептов брит. ENVY, нем. NEID 
и укр. ЗАЗДРІСТЬ с помощью фразеологизмов, построенных на 
основе концептометафоры КОНТЕЙНЕР.

Ключевые слова: зависть, концепт, метафора, 
сопоставительная лингвокультурология, психоэмоциональный.

The article deals with contrastive-linguoculturological analysis of 
the psycho-emotional parameter of the concept ENVY in British, German 
and Ukrainian linguocultures, that is those features which actively form 
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the value constituents of the British concept ENVY, German concept 
NEID and Ukrainian concept ЗАЗДРІСТЬ. It gives an opportunity 
to reveal common and divergent emotional-evaluative senses of these 
concepts. Taking the abovementioned into consideration, envy is a 
complex, integrated emotion; emotional-evaluative senses of the concepts 
can be divided into three groups: emotion, feeling, and trait of character. 
Each of the named images of the British concept ENVY, German concept 
NEID and Ukrainian concept ЗАЗДРІСТЬ can have both negative senses 
(mostly) and positive ones. Such senses build up the concept ЗАЗДРІСТЬ 
forming not only fi gurative-metaphoric constituent but also evaluative 
since the birth of metaphor is connected with the system of concept of 
the native speakers, thus with their system of norms and valuations. 
Objectifi cation of the British concept ENVY, German concept NEID and 
Ukrainian concept ЗАЗДРІСТЬ with the help of the idioms built on the 
basis of conceptual metaphor CONTAINER is linguoculturologically 
specifi c in this case.

Key words: envy, concept, metaphor, contrastive linguoculturology, 
psycho-emotional.

Вивчення особливостей об’єктивації релевантних для того 
чи іншого мовного соціуму лінгвокультурних концептів стало 
невід’ємною частиною лінгвокультурологічного аналізу [10; 15]. 
І оскільки найкращий доступ до опису й визначення природи 
концепту забезпечує мова, то показовим мовним матеріалом 
для опису об’єктивації лінгвокультурних концептів слугують 
фразеологічні одиниці (ФО) [6; 10]. З огляду на це науковці 
для лінгвокультурологічних досліджень усе частіше залучають 
фразеологічний матеріал. Цей факт зумовив актуальність 
пропонованої розвідки, яка присвячена фразеологічній 
об’єктивації психоемоційних параметрів недостатньо вивченого 
нині етико-емоційного концепту ЗАЗДРІСТЬ у британській, 
німецькій та українській концептних картинах світу.

Здійснене на сьогодні вивчення когнітивних ознак 
концептів брит. ENVY / нім. NEID / укр. ЗАЗДРІСТЬ [2; 
4; 12; 18] є недостатнім. Бракує, зокрема, дослідження 
психоемоційних ознак.

Метою пропонованої розвідки є контрастивно-
лінгвокультурологічний аналіз психоемоційного параметра 
(ознак) концептів брит. ENVY, нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ 
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на основі їхньої фразеологічної об’єктивації для встановлення 
передусім лінгвокультурної специфіки цих концептів у 
межах зіставлюваних концептосфер. До того ж, попри свою 
значущість в емоційному світі людини, заздрість тривалий час, 
на відміну від страху, почуття провини або сорому, глибоко не 
досліджувалася.

Заздрості як руйнівному почуттю з його непередбачуваною 
силою до роздвоєння приділяють нині все більше уваги 
не лише психологи, які вивчають емоції, а й політики та 
економісти. Природа заздрості ускладнюється тим, що вона 
є комплексною емоцією (mixed emotion [23]). Її основними 
компонентами, на думку Р. Гаубля, є досада та лють, а також 
сум (смуток) [24, с. 87] (пор. сум, лють і ненависть у В. Каст 
[25] або захоплення та ресентимент [23, с. 899]; див. також про 
взаємозв’язок ненависті й заздрості: [1, с. 171]). Сум виникає 
через те, що хтось не володіє чимось, чого дуже хотілося б. 
Досада ж бере гору, бо заздрісник не може примиритися з 
тим, що інший володіє точно тим, чого і йому дуже хотілося 
б. Зауважимо у цьому зв’язку, що аналіз нашого фактичного 
матеріалу, передусім паремій, засвідчив, що заздрість шукає 
не добра для себе, а зла для ближнього, оскільки «заздрісний 
хотів би бачити славного – безчесним, багатого – убогим, 
щасливого – нещасним. Заздрість приносить лише смуток і 
розруху» [11, с. 124].

З огляду на те, що існує і позитивний вид заздрості – 
змагальний, стимулювальний, тобто «біла заздрість», ця 
емоція може корелювати не лише з негативними емоціями, а 
й з позитивними. Серед останніх слід виокремити такі: радість 
(напр., професійні успіхи); задоволення (напр., відмінно 
складений іспит); гордість (напр., певні досягнення в якій-
небудь справі); сильне враження (напр., значний вплив на 
інших людей [21]).

Зауважимо, що аналіз фактичного матеріалу не виявив у 
зіставлюваних мовах жодної ФО, яка об’єктивувала б позитивні 
смисли щодо кореляції концепту ЗАЗДРІСТЬ з такими 
концептами, як РАДІСТЬ, ЗАДОВОЛЕННЯ, ГОРДІСТЬ тощо. 
Це пояснюється встановленою психологами й підтвердженою 
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лінгвістами особливістю когніції: концептуалізації та 
категоризації піддається насамперед усе те, що є подразником 
для людського організму (психіки), тобто негативне. 
Відповідно, у мові номінується передусім усе те, що викликає 
негатив. Особливою мірою це стосується найобразнішої мовної 
царини – фразеології, яка є об’єктом нашого дослідження. 
Натомість тісний зв’язок заздрості з негативними емоціями 
широко представлений мовними одиницями, зокрема ФО. 
Серед таких емоцій слід згадати насамперед такі:

 – дискомфорт (незатишок) [22], який породжує неспокій, 
напр.: англ. Envy has no holiday / Envy never has a holiday 
(досл.: У заздрості немає відпустки / заздрість ніколи не 
має відпустки); нім. Neidhart hat nicht Rast noch Ruh’ (досл.: 
Заздрісник не має ні відпочинку, ні спокою); укр. Заздрість 
ніколи спокою не має;

 – сум, напр.: нім. An Hass und Neid stirbt Heiterkeit 
(досл.: Від ненависті й заздрості гине веселість (радість));

 – почуття провини, яке породжує самокатування, напр.: 
англ. Envy is destructive feeling, it harms the envier himself, it 
rusts his heart and soul (досл.: Заздрість – це руйнівне почуття, 
вона шкодить самому ж заздрісникові, вона іржею роз’їдає 
його серце й душу); Envy eats nothing but its own heart (досл.: 
Заздрість не їсть нічого, окрім власного серця); нім. Neid frisst 
seinen eigenen Herrn (досл.: Заздрість зжирає свого ж власного 
господаря); Neid ist sein eigener Henker (досл.: Заздрість сама 
собі кат); укр. Залізо іржа з’їдає, а заздрий від заздрощів 
погибає;

 – ненависть, напр.: англ. Hatred blasts the crop on the 
land, envy the fi sh in the sea (досл.: Ненависть знищує врожай 
на землі (полі), а заздрість – рибу в морі); нім. Neid und Hass 
wohnen in einem Fass (досл.: Заздрість і ненависть живуть в 
одній бочці). Ненависть заздрісної людини може поширюватися 
і на неї (пор. нім. Neid sich selbst schlägt (досл.: Заздрість 
б’є саму себе)), оскільки заздрісник сприймає часто об’єкт 
заздрості як продовження самого себе [20];

 – злість (лють), напр.: англ. Envy is what inclines up 
to speak evil of the virtuous rather than of the wicked (досл.: 
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Заздрість творить зло скоріше устами праведника, ніж 
грішника); нім. mit Schlangenzungen sprechen (досл.: говорити 
зміїними язиками) – «поширювати заздрісні плітки»; укр. Злий 
плаче від заздрості, а добрий від жалю.

Показово, що заздрість як емоція може народжуватися 
та помирати, бо емоцією є нетривалий і неусталений стан, 
про що свідчать такі афоризми та паремії: англ. When I look 
upon the tombs of the great, every motion of envy dies in me 
(досл.: Коли я дивлюся на могили великих постатей, то в мені 
помирає будь-який мотив до заздрості) (Т. Гарді); And fretful 
envy grins in vain, / The poison’d tooth to fasten (досл.: Дарма 
роздратована заздрість щириться, зціпивши отруйні зуби) 
(Р. Бернс), (пор. також ревнивість, напр.: Some Frenchman 
said that jealousy was born with love, but did not die with love 
(досл.: Дехто з французів сказав, що ревнивість народилася з 
любов’ю, однак не померла з любов’ю) (А. Мердок)); нім. Neid 
ist zu Hof geboren, im Kloster erzogen und im Spital begraben 
(досл.: Заздрість при дворі народжена, у монастирі вихована та 
в лікарні (шпиталі) похоронена).

Психологи стверджують, що заздрість як емоцію можна 
розглядати тільки в разі ситуативної її появи. Коли ж заздрість 
стійка стосовно якогось об’єкта, вона стає почуттям. Стійке 
ж почуття до об’єкта заздрості переростає, у свою чергу, у 
рису характеру заздрісника. Однак аналіз визначень заздрості 
різними психологами свідчить про їх різноманітність і певну 
розмитість: по-перше, заздрість розглядається як почуття, 
у структурі якого є змагання та страждання, по-друге, – як 
соціально-психологічна риса особистості, що виражається 
незадоволенням, недоброзичливістю до успішних людей, по-
третє, заздрість уважається виявом мотивації досягнення, 
якщо чиї-небудь реальні або уявні переваги сприймаються 
індивідом як загроза цінності власного Я, що супроводжується 
переживаннями та діями. Чорна заздрість, зокрема, уважається 
негативною емоцією лише у випадку ситуативної її появи, 
якщо ж вона стійка по відношенню до об’єкта, то така 
заздрість розглядається як емоційна настанова, тобто почуття 
[5, с. 319].



232

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

Зауважимо у цьому зв’язку, що емоція і почуття у наївній 
картині світу носіїв зіставлюваних у нашому дослідженні 
мов майже не диференціюються. Тому тут слід звернутися 
до наукової картини світу, зокрема постулатів психології, де 
емоція визначається як просте, безпосереднє переживання 
у певний момент, тоді як почуття – це складніше, постійне, 
усталене відношення, інколи воно є рисою особистості. 
Емоції властиві як людям, так і тваринам, а почуття – лише 
людині, оскільки емоції – первинні, почуття – вторинні, 
тобто почуття породжуються емоціями. Емоції й почуття 
відображають значущість та оцінку людиною різних ситуацій, 
тому однакові подразники можуть викликати несхожі реакції в 
різних людей, бо емоційні реакції зумовлені індивідуальними 
особливостями людини. Механізм виникнення емоцій 
і почуттів тісно пов’язаний з потребами та мотивами 
людини, оскільки природа емоцій зумовлена, з одного боку, 
потребами, а з другого, – особливостями ситуації. Відповідно, 
емоції й почуття не можуть виникати самі по собі, тобто 
без причини. Джерелом емоцій і почуттів є об’єктивна 
дійсність в її відношенні з прямим і непрямим задоволенням 
потреб людини. Об’єктивні властивості предметів і явищ 
навколишньої дійсності відображаються людиною на основі 
пізнавальних процесів: кожен об’єкт, що відображається, або 
подія викликають до себе певне ставлення людини залежно 
від того, як вони пов’язані з його потребами. Одні події є для 
людини індиферентними, інші – значущими, тобто можуть 
задовольнити деякі її потреби або перешкоджати цьому. 
Емоції, які виявляються у вигляді задоволення, називаються 
позитивними, а у вигляді незадоволення – негативними. До 
перших належать, наприклад, радість, захоплення, симпатія, до 
других – страх, гнів, ненависть [8; 13].

Заздрість належить, безперечно, до другого типу вияву 
емоцій, тобто негативного. При цьому емоційно-оцінні смисли 
концептів брит. ENVY, нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ можуть 
ділитися на три групи: емоція, почуття, риса особистості. 
Кожна з названих іпостасей цих концептів може містити як 
негативні смисли (більшою мірою), так і позитивні [4, с. 48]. 
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Ці смисли, власне, і розбудовують аналізовані концепти 
у британській, німецькій та українській лінгвокультурах, 
формуючи не лише образно-метафоричний складник (див. 
вище), а й ціннісний, оскільки народження метафори пов’язане 
з концептуальною системою носіїв мови, а отже, із системою 
їх норм та оцінок [9, с. 89].

Саме через це одним із найскладніших об’єктів для 
осмислення і концептуалізації в мові є емоційні концепти. 
Емоції як найдавніша форма відображення дійсності, що 
позначає душевні переживання, хвилювання, почуття [19, 
с. 181], слугують певним критерієм позитивного чи негативного 
сприйняття зовнішнього світу та регулюють афективні процеси 
життєдіяльності, суттєво впливаючи на раціонально-логічні 
її вияви. Емоції є багатовимірними, бо вони торкаються 
почуттів і досвіду, фізіології поведінки, форми пізнання та 
концептуалізації, об’єднуючи різні явища: 1) емоційні реакції, 
які мають свій аналог у зовнішніх способах вираження; 
2) емоційні стани, що пов’язані з внутрішнім емоційним 
переживанням, яке не має зовнішнього вияву.

Така природа емоцій безпосередньо впливає на 
вербалізацію емоційних концептів. Дж. Лакофф і М. Джонсон 
зазначають, зокрема, що мовні засоби вираження емоцій 
у більшості випадків є метафоричними, оскільки емоція 
найчастіше не маніфестується прямо, а осмислюється на 
основі образу деякої іншої системи, уподібнюючись чому-
небудь [7, с. 387–416]. Тому будь-яке образне вживання слова 
вже є емоційним, бо образність – це прагнення мовлення до 
підсилення наочності сприйняття, а сприйняття викликає не 
лише думку, але й почуття. Відповідно, метафори (також і 
порівняння) є джерелом емоційного враження з двох причин: 
по-перше, тому, що самі вони, як правило, бувають результатом 
емоційного ставлення до факту, що виражається; по-друге, 
тому що в них та чи інша ознака предмета або явища, який 
знаходить вираження у результаті образного ототожнення 
з іншими, репрезентується у підсиленому вигляді, прямо 
впливаючи на почуття мовця та реципієнта [16, с. 26–27]. При 
цьому «спосіб інтерпретації людьми власних емоцій залежить 
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певною мірою від лексичної сітки координат, яку дає їм рідна 
мова» [3, с. 505].

Метафоричне вираження емоцій ґрунтується і на тому 
факті, що внутрішній світ людини моделюється за зразком 
зовнішнього матеріального світу, тому основним джерелом 
психологічної лексики є лексика предметна, яка містить 
вторинні метафоричні смисли. Це стосується, на нашу думку, 
не лише царини лексики, але і фразеології, підтвердженням 
чому слугує той факт, що дослідження образних ознак на 
основі фразеологічної об’єктивації концептів брит. ENVY, 
нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ (див. вище) дало нам змогу 
виокремити чотири типи метафор, на яких базуються 
когнітивно-асоціативні (концептуальні) зв’язки цих концептів, – 
антропометафори, зоометафори, натурфактні та артефактні 
метафори.

Прикметно, що фразеологічна картина світу надає 
дещо іншу інформацію стосовно об’єктивації концептів 
брит. ENVY, нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ. Так, аналіз 
мовної картини світу дозволяє стверджувати, що поняття 
«заздрість», як і «ревнивість», можуть розбудовувати свої 
вторинні смисли на основі різних концептуальних метафор, 
зокрема концептометафори КОНТЕЙНЕР [26], де заздрість є 
наповнювачем посудини, яка репрезентує душу людини або 
людину в цілому, тому ця емоція уподібнюється текучому 
тілу, рідкій речовині, які людина може пити та виливати. 
Проте ФКС носіїв англійської мови не представлена жодною 
ФО із семантикою заздрості, яка розбудована на базі 
концептометафори КОНТЕЙНЕР, хоча оказіонально, серед 
вільних словосполучень, таку семантику можна зустріти, напр.: 
Black envy fi lled their hearts (досл.: Їх серця наповнила чорна 
заздрість) [14, с. 234]. Лінгвокультурологічно показовим, як 
бачимо, є той факт, що у східнослов’янських народів, зокрема 
українського, заздрість наповнює душу, а в германських – 
серце, що ще раз засвідчує більшу емоційність східних 
слов’ян, порівняно з германцями, хоча жити заздрість може і 
в душі британця, напр.: Envy never dwells in noble soul (досл.: 
Заздрість ніколи не живе у шляхетній душі). Це стосується, 
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власне, і ФКС британців, німців та українців, де натрапляємо 
лише на поодинокі ФО, побудовані на основі концептуальної 
метафори КОНТЕЙНЕР, напр.: англ. It’s no use bursting with 
envy (досл.: Немає користі від того, щоб лопнути від заздрості); 
нім. vor Neid platzen (досл.: лопатися від заздрості) – «бути 
дуже заздрісним». Тут маємо асоціацію з дуже посудом 
або контейнером, що переповнений повітрям (наприклад, 
кулька); укр. заздрість переповнює кого-н. – «про кого-н. 
дуже заздрісного» (пор. нім. vor Eifersucht platzen (досл.: 
лопатися від ревнощів) – «бути дуже ревнивим»; укр. ревнощі 
переповнюють кого-н. – «про кого-н. дуже ревнивого»).

Як бачимо, тісна кореляція концептів ЗАЗДРІСТЬ і 
РЕВНИВІСТЬ у зіставлюваних лінгвокультурах, описана нами 
вище, бере своє начало ще на рівні емоцій. Це ж стосується і 
взаємозв’язку концептів ЗАЗДРІСТЬ і ЖАДІБНІСТЬ, особливо 
актуального для концептної картини світу британців та 
українців, який також спирається на емоційні витоки, оскільки 
як заздрість, так і жадібність уважаються на глибинному 
рівні наслідком утрати психологічних опор, що оголює страх 
бідності й самотності [17]. Межа на цьому рівні між заздрістю 
та жадібністю є дуже тонкою, оскільки майже непомітною 
є та грань, коли здорові, раціональні потреби починають 
переростати в невротичні, коли природна жага (прагнення) 
розвитку трансформується в жадібність, а потреба в 
психологічній рівності перетворюється на заздрість. Заздрість, 
як і жадібність, – це ілюзія того, що матеріальне благо зробить 
людину щасливою та задоволеною, хоча підсвідомо кожен 
розуміє, що це самообман. Влучним у цьому зв’язку є вислів 
відомого американського афориста К. Мейсона: Failure makes 
us envious. Success makes us greedy (досл.: Невдача робить нас 
заздрісними. Удача робить нас жадібними).

Таким чином, зіставно-лінгвокультурологічний аналіз 
психоемоційних ознак, які активно формують ціннісні 
складники концептів брит. ENVY, нім. NEID та укр. 
ЗАЗДРІСТЬ, ґрунтується передусім на виявленні спільних і 
відмінних емоційно-оцінних смислів цих концептів. З огляду 
на те, що заздрість є складною, комплексною емоцією, 
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емоційно-оцінні смисли згаданих концептів можуть ділитися 
на три групи: емоція, почуття, риса характеру особистості. 
Кожна з названих іпостасей цих концептів може містити 
як негативні смисли (більшою мірою), так і позитивні. Ці 
смисли розбудовують концепти брит. ENVY, нім. NEID та 
укр. ЗАЗДРІСТЬ, формуючи не лише образно-метафоричний 
складник, а й ціннісний, оскільки народження метафори 
пов’язане з концептуальною системою носіїв мови, а отже, 
із системою їх норм та оцінок. Лінгвокультурологічно 
специфічною тут є, наприклад, об’єктивація концептів брит. 
ENVY, нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ за допомогою ФО, 
побудованих на основі концептометафори КОНТЕЙНЕР.

Прикметно, що аналіз фактичного матеріалу не виявив 
у зіставлюваних мовах жодної ФО, яка об’єктивувала б 
позитивні смисли щодо кореляції концепту ЗАЗДРІСТЬ з 
такими концептами, як РАДІСТЬ, ЗАДОВОЛЕННЯ, ГОРДІСТЬ 
тощо. Це пояснюється особливістю когніції людини: 
концептуалізації та категоризації піддається насамперед усе 
те, що є подразником для людського організму (психіки), 
тобто негативне. Відповідно, у мові номінується передусім 
все те, що викликає негатив. Натомість тісний зв’язок 
заздрості з негативними емоціями (сум, злість та ін.) широко 
представлений у ФО зіставлюваних мов.

На перспективу залишається зіставно-
лінгвокультурологічний аналіз ціннісних і символічних ознак 
концептів брит. ENVY, нім. NEID та укр. ЗАЗДРІСТЬ на основі 
їхньої фразеологічної об’єктивації.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ДОКУМЕНТІВ У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

У статті розглядається процес виникнення та розвитку 
давніх документів у період Київської Русі, визначається їх роль 
у соціальному, культурному та економічному житті слов’ян VII–
XII ст. Акцентується увага на виникненні та розповсюдженні 
матеріалів для письма у слов’ян. Описуються найдавніші документи 
Київської Русі, які дійшли до наших днів, зокрема берестяні грамоти, 
«Велесова книга», Новгородський кодекс, «Остромирове Євангеліє», 
«Ізборники Святослава» та інші, а також узагальнюється 
інформація про стиль їх написання, зміст і структуру, значення в 
подальшому розвитку документування нашої держави. 

Ключові слова: документ, фіксація інформації, матеріали для 
письма, глиняні таблички, пергамент, рукописи, берестяні грамоти, 
Київська Русь, устав.

В статье рассматривается процесс возникновения и развития 
давних документов в период Киевской Руси, анализируется их 
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роль в социальной, культурной и экономической жизни славян 
VII–XII ст. Также акцентируется внимание на возникновение и 
распространение материалов для письма у славян. Описываются 
самые давние документы Киевской Руси, которые дошли в наше 
время: берестяные грамоты, «Велесова книга», Новгородский кодекс, 
«Остромирово Евангелие», «Изборники Святослава» и другие. 
Также обобщается информация о стиле их написания, содержании, 
структуре и значении в дальнейшем развитии документирования в 
нашей стране. 

Ключевые слова: документ, фиксация информации, материалы 
для письма, глиняные таблички, пергамент, рукопись, берестяные 
грамоты, Киевская Русь, устав.

The article deals with the appearance and development of ancient 
documents during the Kievan Rus, their role in the social, cultural 
and economic life of the Slavs is analyzed. The attention focuses on 
the occurrence and distribution of materials for writing as well. It 
describes the ancient documents of  Kievan Rus that have survived till 
now, including birch bark, «Veles book» Novgorod Codex, «Ostromyrov 
Gospel», «The collection of Svyatoslav» and others, and summarizes 
information about the style of their writing, the content and the structure, 
the value in further development of the documentation in our country.

Key words: document, the fi xing information, the materials for 
writing, the clay tablets, the parchment, the manuscript, the bark 
ratifi cations, Kyivаn Rus, charter. 

Одна з головних особливостей нашого суспільства полягає 
в потребі спілкуватися, а також передавати й отримувати 
інформацію. Тобто людству необхідний обмін знаннями та 
досвідом. Однак, існує така інформація, яку варто зберігати 
впродовж десятиліть, століть і тисячоліть. Носіями її є 
документи.

Документ – це «засіб закріплення різними способами на 
спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища 
об’єктивної дійсності і розумову діяльність людини» [8, с. 20]. 
Окрім того, це «діловий папір, що посвідчує певний юридичний 
факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-
небудь; письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу; 
письмовий твір, грамота, рисунок тощо як свідчення про щось 
історичне, важливе» [17, с. 356].
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Сучасний документ пройшов немало етапів розвитку 
і відрізняється від документів стародавніх епох своєю 
стилістикою, способом написання, технікою та матеріалом 
виготовлення [3, с. 170]. 

Об’єктивне висвітлення питання виникнення документа в 
стародавні часи та його подальшого розвитку в країнах світу, 
і зокрема, в Україні, а саме в період Київської Русі, дає змогу 
побачити, як людство удосконалювало носії інформації, увесь 
час поліпшувало матеріали для письма, що своєю чергою 
сприяло економічному, культурному та соціальному розвитку 
суспільства. Історико-науковий аналіз появи прадавнього 
документа є актуальним з огляду на його роль у розвитку та 
виникненні документознавства, адже становлення цієї науки 
пов’язане з історією накопичення знань про документ.

Історії виникнення документа в стародавні часи 
присвячено немало наукових досліджень. Так, історичному 
аспекту вивчення документознавства свого часу приділяли 
увагу зарубіжні вчені М. Коростовцев [9], О. Тюменєв [18], 
К. Мітяєв [15], С. Крамер [10], Е. К’ера [14] та інші. 

На терені українського документознавства найбільш 
активно та результативно працюють професори В. Бездрабко 
[1], С. Кулешов [12], Н. Кушнаренко [13], М. Слободяник [2], 
Г. Швецова-Водка [19] та інші. 

Аналізуючи дослідження науковців, стає зрозумілим, 
що в українському документознавстві існує значна кількість 
невирішених проблем, зокрема не в повній мірі досліджено 
появу та подальший розвиток документа в роки існування 
Київської Русі, саме цим питанням і присвячена наша розвідка.

Метою статті є здійснення історико-наукового аналізу 
виникнення та розвитку документів у період Київської Русі. 
Завдання полягають у тому, щоб зробити:

 – короткий історичний аналіз виникнення прадавніх 
документів VII–XII ст.;

 – опис перших матеріалів для письма та етапів їхнього 
подальшого вдосконалення;

 – узагальнення інформації про найдавніші документи 
нашої держави, які існували в часи Київської Русі. 
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Виникнення документа зумовлене потребами суспільства 
в нових носіях інформації, які компенсували недоліки живого 
спілкування як засобу її передачі [15, с. 122]. Але існує 
припущення, що документ виник як фіксатор незвичайного 
в буденному житті. Відомий дослідник у галузі дипломатики 
С. Каштанов пов’язує появу документів зі створенням 
писемного права в різних його формах у процесі утворення 
державної влади, адже об’єктом дослідження дипломатики 
є стародавні акти – юридичні документи переважно періоду 
феодалізму [7, с. 16].

С. Кулешов у своїх дослідженнях робить висновок, що 
з самого початку документальна фіксація інформації «мала 
певні жанрові характеристики, а дискретний носій – конкретну 
орієнтацію на використання його як об’єкта, що призначений 
тільки для зберігання і передавання … інформації» [12, 
с. 7]. Тож усвідомлене ставлення людства до документів як 
до об’єктів збереження та передачі інформації наступним 
поколінням могло сформуватися лише за умови наявності 
емпіричних умовиводів про них. 

Нині не існує однозначного пояснення чинників появи 
документа та первинних намірів тих, хто започаткував письмо 
як засіб передачі інформації через певний матеріальний носій. 
З цього приводу науковці дискутують постійно. Немає єдиної 
думки вчених і про першопричини появи документа.

Здавна людство намагалося передавати знання та досвід 
наступним поколінням і використовувало для цього різні 
засоби. Найпершими були нечленороздільні звуки, міміка та 
жести. Згодом з’явилися зображення на скелях і в печерах. 

З виникненням мови, накопичені знання та досвід люди 
почали фіксувати на предметах, що були під рукою: пальмове 
листя, бамбук, папірус, кістки тварин, черепахові щитки, кора 
дерев, каміння. Так, у стародавній Греції епітафії та урочисті 
написи були викарбовувані на камінні; в Італії для запису 
інформації використовували метал (найбільш популярними 
були бронзові таблички); шумери, вавилоняни та ассирійці для 
письма застосовували глину. 

Археологічні знахідки в Азії, які датуються ХІ ст. 
до н.е., підтверджують, що спочатку для обміну інформацією 
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між племенами давні народи виготовляли глиняні жетони із 
зображенням предметів чи тварин, які перед відправленням 
вкладали в глиняний «пакунок», скріплений таким же відбитком 
зображення чи печаткою власника товару. Це робилося для 
того, аби уникнути підробок. Коли обсяги торгівлі почали 
зростати, жетони поступово зникли, але залишилися глиняні 
«пакети» із зображеннями товару. Дещо пізніше замість цих 
«пакунків» почали використовувати глиняні таблички з такими 
ж знаками. Протягом тисячоліть ця новація прадавніх народів 
пройшла кілька етапів удосконалення. 

Початкові форми запису інформації з’явилися приблизно 
в V−IV тис. до н.е. Ці перші документи застосовувалися в 
Шумері й мали вигляд глиняних етикеток зі знаками, що 
позначали предмети та їхню кількість. 

Таблички з глини виготовлялися у формі прямокутної 
плитки з приблизним розміром 38 на 22 см. Окремий 
твір займав до десяти таких табличок. Однак їхня мала 
інформаційна ємність, а також збільшення документальних 
потоків і накопичення їх масивів, що потребувало спорудження 
величезних сховищ, призвело до того, що люди змушені були 
шукати інші носії інформації.

Народження документальної форми фіксації інформації 
припадає на ІV–ІІІ тис. до н.е, а за місцем першого вияву 
належить найдавнішим суспільним утворенням в історії 
людства – державам східної цивілізації [4, с. 6]. Географічно 
під «давнім Сходом» розуміють країни, що розкинулися на 
величезному просторі, на західній межі якого знаходиться 
Єгипет, а на східній – Китай і Японія [5, с. 59].

Широко розповсюдженими були дубові, липові або 
берестяні дощечки, покриті шаром воску (розміром 12 на 
14 см або 9 на 11 см). Їх використовували для написання 
листів, іноді – для художніх та наукових текстів. Цим 
матеріалом користувалися в Римі, звідки він прийшов у країни 
середньовічної Європи. 

До наших днів збереглися відомості про те, що деякі 
документи Київської Русі були оформлені на дерев’яних 
дощечках, переважно дубових і липових, які вибілювалися 
гіпсом. 
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Прикладом зібрання дерев’яних табличок-книг є «Велесова 
книга» – збірник молитов, легенд та оповідань про історію, 
походження, звичаї, обряди слов’ян, які мешкали на території 
нинішньої України та сусідніх землях. Описані в книзі події 
охоплюють період приблизно від VII ст. до н.е. до кінця IX ст. 
н.е. Назва цього стародавнього документа пов’язана з іменем 
слов’янського бога Велеса, який був покровителем худоби, 
торгівлі і сприяв достатку. «Велесову книгу» було знайдено на 
початку ХХ ст. полковником Добровольчої армії Алі Ізенбеком 
на Харківщині. Текст «книги» був викарбуваний шилом або, за 
іншими даними, випалений на березових чи дубових дошках 
(розміром 38 на 22 см, товщиною до 1 см.), що покриті лаком 
(маслом) і нанизані на ремінець. Під час Другої світової 
війни вони безслідно зникли, але вдалося зберегти кілька 
зображень табличок. Учені й зараз дискутують стосовно того, 
чи справжніми були знайдені дощечки «Велесової книги». Так, 
український дослідник Борис Яценко, який почав займатися 
вивченням табличок з кінця 80-х років XX ст. вважає, що 
морфологічні та фонетичні недоліки тексту історичного 
документа пояснюються тим, що до рук Ізенбека потрапила 
копія кінця XVII ст., яка в свою чергу була зроблена з копії 
XV ст. 

У 2013 році задля відновлення статусу «Велесової книги» 
як наукового джерела, у Київському міжнародному університеті 
на кафедрі слов’янської філології і загального мовознавства 
відбулася наукова конференція «Велесова книга – елемент 
культури українського народу», організована мовознавцем 
І. Ющуком. Учасники цього зібрання одноголосно ухвалили 
резолюцію, у якій висловили незгоду з висновками офіційної 
історичної науки Радянського Союзу про фальшування 
«Велесової книги».

Ще одним матеріалом для письма у слов’ян слугував 
нижній шар кори берези – берест. Археологами ці документи 
були знайдені на території Стародавньої Русі в Новгороді. Вони 
датовані XI−XV ст. На бересті літери писали продряпуючи 
писалом, який мав загострений металевий або кістяний 
стержень.
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Берестяні грамоти – це зазвичай ділове і приватне 
листування: доручення, розпорядження, боргові зобов’язання, 
чолобитні, духовні та охоронні грамоти, купчі, учнівські 
вправи, які писали люди різних соціальних груп, що засвідчує 
про високий рівень грамотності в Київській Русі. У процесі 
написання дотримувалися норм літературної мови, хоча чимало 
неофіційних текстів дуже близькі до живої розмовної тих часів, 
що є цінним для вивчення історії давніх східнослов’янських 
говірок, а також суспільних відносин, тогочасної економіки, 
звичаїв, обрядів, побуту населення.

На території сучасної України пам’ятки берестяної 
писемності – три фрагменти берестяних грамот та одну цілу 
грамоту – знайдено 1988 року під час археологічних розкопок 
у передмісті давнього Звенигорода Львівської області в 
культурному пласті, який датується 1110–1137 роками. Ще 
одну берестяну грамоту знайдено 2008 року під час розкопок 
Буського літописного городища. У Києві подібну пам’ятку 
розкопали в листопаді 2010 року під час дослідження 
культурного пласту XI–XII ст.

Частина зі знайдених берестяних грамот написана 
жінками. Тобто можна вважати, що в Київській Русі писемність 
була поширеною і серед жіночого населення. 

Активно користувалися давні народи і таким матеріалом 
для письма, як шкіра, згадки про який датуються кінцем ІІІ тис. 
до н.е. З часом цей вид матеріалу був більше удосконалений, 
зокрема з’явилися біло-жовті міцні аркуші, що можна було 
використовувати для письма з обох боків, – пергамент. 

Найдавніші східнослов’янські, у тому числі й українські, 
рукописні документи були створені на пергаменті. Його 
називали «хартія», згодом – «паргамент», або «паркомен». 

Спершу оброблена теляча шкіра привозилась до 
стародавніх українських земель із Греції. І лише в XII−
XIV ст. на Русі почали використовувати пергамент власного 
виробництва. Технологія обробки шкіри в Давній Русі була 
простою і невитратною. 

Писемність на східнослов’янських землях існувала 
задовго до прийняття християнства. Рукописи на пергаменті 
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оздоблювали різними орнаментами, зшивали та формували 
в книги. Це були дерев’яні дощечки, які обтягували дорогою 
тканиною, пергаментом або інкрустували сріблом чи золотом.

Письмо в Київські Русі використовувалося для листування 
з іншими країнами, укладання міждержавних договорів, а 
з формуванням класового суспільства виникла необхідність 
у складанні заповітів. Окрім того, велися записи про 
борги, готувалися висновки торговельних контрактів тощо. 
Давньоруські князі важливі документи зберігали краще, а ніж 
коштовності.

У часи князювання Ярослава Мудрого грамоти й угоди 
Русі зберігалися в Михайлівській прибудові Софіївського 
собору. За дослідженнями вчених, саме тут були зосереджені 
і документи доволодимирських часів. Ще одним великим 
сховищем був Києво-Печерський монастир, що заснований у 
період правління Ярослава Мудрого преподобним Антонієм.

Через пожежі, княжі міжусобиці та монголо-татарські 
навали велика частина пам’яток часів Київської Русі знищена, 
до наших днів дійшли лише окремі з них. 

Так, найдавнішим документом вважається Новгородський 
кодекс, який було знайдено у 2000 році. Ця книга складається 
з липових дощечок з чотирма вощаними сторінками. За 
стратиграфічними, радіовуглецевими і палеографічними 
даними, вощаним кодексом користувалися в першій чверті 
XI ст., а можливо, починаючи з останніх років X ст. 
Стародавній документ складається з трьох дерев’яних дощечок 
(розміром 19 на 15 на 1 см), які мають прямокутні заглиблення, 
залиті воском, і чотирьох вощаних сторінок (середня дощечка 
має вощані сторінки з обох боків, а зовнішні боки першої та 
останньої дощечок слугують обкладинкою). Вощані дощечки 
збереглися завдяки болотистим умовам тієї місцини, де вони 
пролежала приблизно тисячу років. 

Серед найдавніших документів – рукописні книги 
«Остромирове Євангеліє» (1056–1057 рр.) та «Ізборник 
Святослава» (1073 і 1076 рр.).

«Остромирове Євангеліє» – одна з найвидатніших 
пам’яток старослов’янського письменства в давньоруській 
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редакції, яка містить євангельські читання для неділі і свят. Ця 
книга переписана 1056–1057 рр. з староболгарського оригіналу 
в Києві дияконом Григорієм для новгородського посадника 
Остромира, який в написі книги названий «близьким» родичем 
князя Ізяслава Ярославича.

Рукопис складається із 294 аркушів гарного пергаменту, але 
не найвищої якості. Ініціали, що написані яскравими фарбами 
(зеленою, червоною, блакитною і білою) та обведені чистим 
(накладним) золотом – найпомітніша особливість художнього 
оформлення «Остромирового Євангелія». Це найдавніша точно 
датована об’ємна рукописна пам’ятка створена в Київській 
Русі, у якій, окрім загальнодавньоруських, відбито й такі 
мовні особливості, які згодом стали характерними для мови 
українського народу. 

«Ізборники Святослава» 1073 та 1076 рр. – пам’ятки 
давньоукраїнського перекладного письменства, які написані 
для чернігівського князя Святослава Ярославича і містять 
твори релігійного змісту.

Пам’ятками письменності та документами епохи Київської 
Русі є «Повчання до братії» єпископа Луки, «Слово про закон 
і благодать» митрополита Іларіона, «Житіє Бориса і Гліба», 
«Київські глаголичні листки» (IX-X ст.) та інші. 

Визначним твором красномовства Київської Русі є «Слово 
про закон і благодать», що написаний між 1037–1050 рр. 
священиком (пізніше митрополитом) Іларіоном. Цей давній 
документ стверджує самостійність держави та заперечує 
повноваження Візантії щодо Києва. Центральна частина 
написаного тектсу складається з похвали князю Володимиру і 
його предкам. 

Автор «Слова про законт і благодать» постає не лише 
як прихильник політичних поглядів тогочасної Русі, а й як 
талановитий письменник-оратор, який вибудував твір за 
стрункою композицією і надав йому пишноти стилістичного 
оформлення та ритмічності вислову. 

Одним із стародавніх і важливих документів є «Правда 
Руська» (термін «правда» тут вживається у значенні «закон»), 
але до нашого часу дійшли лише численні (близько 300) списки 
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цього документа, тобто копії (найбільш старовинні датуються 
XIII ст.) [8, с. 11]. Приватна власність та індивідуальна 
праця призвели до майнової та соціальної нерівності, що 
закріплювалося в документах «Правди… ».  

В умовах формування класового суспільства виникла 
потреба в тому, щоб складати заповіти, записувати борги, 
укладати торгівельні купецькі контракти, зазначати на 
речах про їхнє призначення та приналежність. Важливими 
документами тогочасної епохи були княжі й церковні устави та 
«уроки». 

Княжі устави використовувалися для доповнення або зміни 
внутрішніх державних норм і порядків. Уроки – це постанови 
князів переважно фінансового характеру (про податки, данину 
на користь князя). Церковні устави впорядковували правове 
становище церкви в державі та забезпечували її матеріально 
[16, с. 120]. До наших днів збереглися церковні статути князів 
Володимира і Ярослава. Перший відомий у копії XIII ст., 
другий – XIV ст.

Найбільш важливим історичним документом науковці 
вважають «Повість минулих літ», що дійшов до нас не в 
оригіналі, а в копіях: Лаврентіївський (1377 р.) та Іпатіївський 
списки (приблизно 1420 р.). 

«Повість минулих літ» – пам’ятка кінця ХІ – початку 
ХІІ ст., написання якої пов’язують з іменем літописця Нестора, 
хоча однозначної думки щодо авторства цього документа 
в дослідників немає. Так, є припущення, що його написав 
літописець Сильвестр, ігумен Михайлівського Видубицького 
монастиря. Окрім того, є прихильники версії, що Нестор був 
автором «Повісті минулих літ», а Сильвестр її продовжувачем 
і редактором.

У літописі відображено історичні знання про Київську 
Русь, висвітлено досягнення європейської історичної думки 
та традиції візантійської християнської культури, утверджено 
ідею взаємозв’язку історії всіх народів.

У давні часи документ був гарантією виконання обов’язків 
і йому надавалося велике значення. Окрім того, завдяки давнім 
документам, які зберігаються до наших днів, ми дізнаємося 
про різні етапи розвитку України. 
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Отже, процес набуття знань давніх слов’янських народів 
про документ мав два аспекти. По-перше, відбувалося 
накопичення фактів, явищ, процесів документування, 
документообігу, а по-друге, формувалася система поглядів, у 
яких відображався загальний досвід людства щодо сприйняття 
документів як засобу джерела інформації, а також її отримання 
та передачі. Усвідомивши значення документа як акта влади та 
посвідчення права власності, людство почало надавати йому 
особливого статусу. Правнича практика підтвердила це та 
сформувала такі аспекти документної інформації, що суттєво 
впливали на характер відносин у сфері права. Це сприяло 
належному оформленню різних видів документів, зокрема 
почали з’являтися засвідчувальні знаки.

З давніх часів до нас дійшли різні види документів, 
за допомогою яких ми пізнаємо історію, а саме: берестяні 
грамоти, Новгородський кодекс, «Велесова книга», 
«Остромирове Євангеліє», «Ізборник Святослава», «Повчання 
до братії» єпископа Луки, «Слово про закон і благодать» 
митрополита Іларіона, «Житіє Бориса і Гліба», «Повість минули 
літ», «Правда Руська» та інші. Завдяки ним ми отримуємо 
відомості про життя та побут українського народу в різні 
періоди розвитку. Окрім того, аналізуючи різну документацію, 
зокрема Київської Русі, спостерігаємо процес розвитку самих 
документів та їхнє подальше вдосконалення. 

На сьогодні існує ще багато невирішених та недосліджених 
проблем з історії виникнення документа. Так, у сучасному 
документознавстві немає спільної думки науковців стосовно 
того, що спричинило його появу. З приводу цього питання 
розгортається немало дискусій, тож воно потребує детального 
дослідження і може бути предметом наступних розвідок. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 
ЯК НОВОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ

У статті розглянуто історію становлення української 
лінгвокультурології як нової інтегрованої науки (початок ХХІ 
століття). Зокрема проаналізовано найновіші монографії, підручники 
для ВНЗ та ЗОШ, присвячені даній проблемі, їх наукову новизну, 
практичну значущість, вагому роль сучасних мовознавців у розвитку 
української лінгвокультурології, її об’єкта, предмета та завдань. 
Учені вперше в українській лінгвокультурології детально описали 
такі концепти, як мова, творчість, Слово, Великдень, Любов, світло, 
інформація, правда, воля, показали їх ціннісно-смислові аспекти.
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Ключові слова: українська лінгвокультурологія, історія 
становлення, сучасні мовознавці, монографія, підручник, посібник, 
новизна, об’єкт, предмет.

В статье рассмотрена история становлення украинской 
лингвокультурологии как новой интегрированной науки (начало 
ХХІ века). В частности проанализированы новейшие монографии, 
учебники для ВУЗов и ООШ, посвященных данной проблеме, их 
научная новизна, практическое значение, важная роль современных 
лингвистов в развитии украинской лингвокультурологии, её объекта, 
предмета и задач. Ученые впервые в украинской лингвокультурологии 
подробно описали такие концепты, как язык, творчество, Слово, 
Пасха, Любовь, свет, информация, правда, свобода, показали их 
ценностно-смысловые аспекты.

Ключевые слова: украинская лингвокультурология, история 
становления, современные лингвисты, монография, ученик, пособие, 
новизна, объект, предмет.

The article reviews the history of the formation of Ukrainian 
linguistic culture studies as a new integrated science (the beginning of the 
XXI century). It also analyzes the latest monographs, textbooks for high 
schools and secondary schools devoted to this problem, their scientifi c 
novelty, practical signifi cance, important role of the modern linguists in 
the development of Ukrainian linguistic culture studies, its object, subject 
and tasks. For the fi rst time the scientists of Ukrainian linguistic culture 
studies have described in detail such concepts as language, creativity, 
Word, Easter, Love, light, information, truth, will and shown their value 
and semantic aspects.

Key words: Ukrainian linguistic culture studies, history of formation, 
modern linguists, monograph, textbook, manual, novelty, object, subject.

На початку ХХІ століття стала бурхливо розвиватися 
нова лінгвістична наука – лінгвокультурологія. Проте серед 
учених не існує єдиного погляду на її об’єкт, предмет, ключові 
константи та концепти. Не чітко визначено специфіку саме 
символів, стереотипів, ритуалів, власне лінгвокультурологічних 
категорій (концептосфера, лінгвокультурема, культурний шок, 
прецедентні концепти тощо).

Тому метою статті є аналіз, узагальнення здобутків, 
концепцій, теорій сучасних лінгвістів, їхнього внеску у 
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створення словників, підручників, посібників з української 
лінгвокультурології.

Ми мали на меті вирішити такі завдання:
 – з’ясувати сучасний стан дослідження проблеми 

лінгвокультурології як інтегрованої дисципліни;
 – показати значний внесок українських 

лінгвокультурологів у поглиблення методів, прийомів 
лінгвокультурологічних розвідок, їхній практичний вклад в 
освітній процес.

У 90-х роках ХХ століття мовознавці нарешті усвідомили, 
що за науковими концепціями, гіпотезами, категоріями, 
моделями та схемами повністю зник сам творець та носій 
мови  – людина. І найголовніше: поміж граматичних 
абстракцій, термінів заблукала душа народу, його неповторний 
дух, унікальне культурне багатство.

Яким же прозірливим був В. Сухомлинський, коли ще 
сорок років тому передбачив: «Ми вступаємо у вік Людини». 
Або Х. Гадамер: «Мова – єдина надія на визволення».

У посібнику В. Кононенка «Українська 
лінгвокультурологія» [6, с. 7–9] сказано: «До ідеї вивчення 
культури через мову, мовну діяльність дійшли дослідники 
різних напрямів – філософи, мовознавці, культурологи – 
Л. Вітгенштейн, Н. Бор, A. Брюкнер, М. Бердяєв, 
В. Вернадський та інші вчені.

У дослідженнях М. Бахтіна, Ю. Лотмана, 
В. Іванова, В. Топорова, Н. Арутюнової, А. Вежбицької, 
Я. Мукаржовського, B. Русанівського культура в «дзеркалі 
мови» дістала своє тлумачення як феномен людського буття, 
форма мислення.

Українські вчені П. Житецький, І. Франко, В. Чапленко, 
І. Огієнко, Ю. Шевельов, В. Сімович, досліджуючи 
взаємозв’язки мови, літератури й національної культури, 
стверджували перспективність їх вивчення у єдності духовного 
поступу як вираження ментального світу українців. У працях 
В. Ващенка, І. Чередниченка, Ф. Медведєва, С. Єрмоленко, 
В. Скляренка, Н. Сологуб, В. Жайворонка, М. Кочергана, 
П. Гриценка, В. Кононенка та інших українська мова 
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розглядається як скарбниця національної культури, а культура – 
як чинник формування нових явищ і процесів».

У статті К. Чубенко «Лінгвокультурологія з погляду 
історіографії» (інтернет-версія) зроблено науковий огляд праць 
з лінгвокультурології.

Дозволимо собі одну розлогу цитату К. Чубенко: «Так, 
в межах V Міжнародної наукової конференції «Проблеми 
зіставної семантики» (2001) у своїй доповіді «Типологія 
моделей світу і контрастивна лінгвістика» А. Зеленько 
звернув увагу на необхідність розрізнення мовних картин 
світу в когнітивній лінгвістиці, виокремлюючи повсякденно-
побутову, міфологічно-релігійну, художню та наукову картини 
світу. І хоча в цій доповіді й зазначається, що поняття мовної 
картини світу вже сформоване в когнітивній лінгвістиці, 
слід вважати, що чіткої класифікації і диференціації її 
різновидів сьогодні не існує. Так, ще в ході ІІ Міжнародної 
конференції «Мова і культура» (1993), І. Гетьман проводив 
розмежування між мовною і науковою картинами світу як, 
відповідно, практичною і концептуальною й наголошував на 
необхідності їх систематизації та узагальнення. Питання не 
втрачає своєї актуальності, оскільки ми знаходимо абсолютно 
відмінне тлумачення концептуальної картини світу, далеке 
від проголошуваної І. Гетьманом реалізації суто наукової 
парадигми: В. Жайворонок робить висновок про те, що 
концептуальна картина світу є не лише системою понять 
про сукупність реалій довкілля, а й системою смислів, які 
втілюються в ці реалії через слово-знак і слово-концепт. 
С. Потапенко намагається розв’язати питання співвідношення 
мовної і концептуальної картин світу вже на матеріалі 
англійської мови. У даному контексті слід згадати дослідження 
Ф. Бацевича «Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації», 
а також зауваження В. Манакіна, який у своїй доповіді 
«Гносеологічні аспекти моделювання мовних картин світу» так 
само підкреслив важливість чіткого окреслення понять «мовна 
картина світу» і «концептуальна картина світу».

Для дослідження мовних картин світу М. Кочерганом був 
запропонований зіставно-типологічний метод, а серед найбільш 
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перспективних рівнів їх дослідження він визначає лексико-
семантичний.

Л. Лисиченко приділила увагу структурі мовної картини 
світу, яку вона представляє у вигляді поля з ядром – мовцем 
і периферією – мовним колективом. Крім того, дослідниця 
звертає увагу на словотвірні одиниці як перспективний 
матеріал для дослідження у будь-якій мові. Словотвір 
об’єднано з культурологічним аспектом у статті М. Бухтія 
«Культуроносна функція рідної мови та її реалізація засобами 
словотворення» шляхом визначення паралелей між характером 
української культури й особливостями української лексики.

Таким чином, можна зробити такі висновки щодо 
становлення та розвитку лінгвокультурології як нового напряму 
в сучасному мовознавстві: 

 – мову розглядають в контексті нації як носія 
особливого типу культури і мислення; застосовується 
лінгвокогнітивний підхід до дослідження мовних явищ і 
культурних концептів; виникає лінгвістична антропологія; 
мова виступає як транслятор культурних цінностей; з точки 
зору лінгвокультурології вивчають як цілісні тексти, так і 
окремі шари лексичного складу мови (зокрема фразеологізми 
і термінологічні системи). Найбільше уваги приділяють 
дослідженню мовної картини світу, її характеру й структурі, її 
співвідношенню з іншими картинами світу. В цілому палітра 
мовних картин світу, представлена в сучасних філологічних 
дослідженнях, надзвичайно різноманітна. Крім власне мовної 
(або національної) та концептуальної, згадуються фольклорна 
та індивідуально-художня картина світу, індивідуально-мовна 
і поетична мовна картина світу, визначається їх зв’язок із 
національно-мовною картиною світу. Так, В. Калашников 
розмежовує поняття поетичної і загальної мовних картин світу 
як поняття «мова» і «поетична мова». Подібним проблемам 
присвячена стаття С. Вапірова «Національно-мовна картина 
світу в художньому дискурсі»;

 – проте, незважаючи на значний інтерес до нового 
напрямку в мовознавстві та його проблематики, на велику 
кількість досліджень та широке використання терміна 
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«лінгвокультурологія», сьогодні ще не існує точного окреслення 
меж цієї дисципліни, її проблематики та методології.

В українському мовознавстві найбільш помітними 
стали роботи І. Голубовської «Етнічні особливості 
мовних картин світу», С. Єрмоленко «Мова і український 
світогляд», В. Іващенко «Концептуальна репрезентація 
фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу» [5], 
Т. Космеди «Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики» (Л., 
2008); П. Мацьків «Концептосфера Бог в українському 
мовному просторі» (Дрогобич, 2007), Н. Мех «Інтерпретація 
концептів слово, мова в українській культурній традиції» 
(К., 2008), «Мова і культура» (К., 2002), а також публікації 
Ж. Соколовської, В. Русанівського, Л. Мацько та ін.

Надзвичайно цінною є робота М. Алефіренка 
«Лінгвокультурологія. Ціннісно-смисловий простір мови» [1]. 
У посібнику чи не вперше репрезентована вся системна 
панорама становлення та розвитку лінгвокультурології.

Учений детально аналізує через призму когнітивістики, 
лінгвістики, синергетики такі питання, як: одиниці культури 
та лінгвокультури, методологія та методи лінгвокультури, 
когнітивні її основи, взаємодію мови та культури. Глибоко 
досліджені проблеми лінгвокультурних параметрів ціннісно-
смислового сприйняття світу, ментальності, лінгвокультуреми, 
мовної картини світу. М. Алефіренко акцентує увагу на кодах, 
внутрішній формі культурно маркованого мовного знака, 
його культурно-дискурсивній інтерпретації. Деталізуються 
такі поняття, як етномовна свідомість, етнокультурні його 
константи, етнокультурна самобутність слова.

Учений досить детально показує відмінність понять 
«значення – концепт – поняття», акцентує увагу на синергетиці 
лінгвокультури в цілому, та концепта зокрема.

М. Алефіренко, проаналізувавши десятки концепцій 
вітчизняних та зарубіжних учених, показав власне бачення 
культурного концепту як феномену культури, відмінність 
категорій «концепт» та «значення».

Дослідник ґрунтовно описує місце та роль символів 
в системі лінгвокультурології, символізацію всього 
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етнокультурного простору. Описано також культурно-
прагматичні конотації слова, його прагматичні грані, 
соціокультурні стереотипи тощо.

Робота дискусійна, новаторська, вона сприятиме 
становленню лінгвокультурології як науки, навчальної 
дисципліни.

Одним із найфундаментальніших і першим у вітчизняній 
лінгвістиці залишається підручник проф. О. Селіванової 
«Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми» [8], у якому дуже 
глибоко проаналізовано основні напрями розвитку світового 
мовознавства. Значна частина книги описує актуальні проблеми 
етнолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвоконцептології. 
Зокрема у п’ятому розділі О. Селіванова аналізує такі питання, 
як проблема етносу, його ознак й етнічної ідентичності в 
етнолінгвістиці, проблема співвідношення мови й культури; 
культурна ідентичність, етнокультурна компетенція та її 
складники; проблема інкультурації й акультурації, культурний 
шок; проблема міжкультурної комунікації.

У сьомому розділі дослідниця ґрунтовно проаналізувала 
різні підходи до питань лінгвоконцептології, концепту, 
методики концептуального аналізу.

Зокрема О. Селіванова [8, c. 279–285] пише, що 
нині зафіксовано понад 1000 дефініцій культури. Автор 
визначає такі складники етнокультурної компетенції: 
культурні установки, культурні цінності, культурні норми 
(традиції, звичаї, обряди, ритуали). Чимало уваги приділено 
культурним стереотипам, які виконують роль «глибинного 
регулятора процесів сприйняття та пізнання», «впливають на 
свідомість індивіда», «стабілізують суспільство». Водночас 
вони можуть бути і руйнівним, гальмівним чинником, 
ґрунтуватися на помилкових переконаннях. Дослідниця 
називає такі прецедентні феномени як ім’я (Тарас Шевченко, 
Богдан Хмельницький), ситуація, текст, висловлення. 
О. Селіванова аналізує поняття коду культури – «мережу 
членування категоризації, оцінок інтеріоризованого світу та 
внутрішнього досвіду людини, зумовлена його культурою й 
репрезентована в семіотичних системах природньої мови, 
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мистецтва, обрядів, звичаїв, вірувань, а також у нормах 
моралі…».

Значна увага приділена таким категоріям як інкультурація, 
культурний шок, акультурація, міжкультурна комунікація, 
міжкультурний тренінг. У нинішніх умовах загострення 
міжконфесійних, соціальних відносин особливої актуальності 
набуває модель акультурації М. Беннета, яка передбачає 
«міжкультурну взаємодію на підставі досягнення міжкультурної 
чуйності. О. Селіванова [8, с. 306] пише: «Етноцентриські 
етапи мають такі рівні: 1) заперечення культурних розбіжностей 
між етнічними групами, що виявляється в ізоляції та сепарації; 
3) применшення як остання спроба зберегти етноцентристську 
позицію (на цьому етапі культурні розбіжності визнаються 
й не оцінюються негативно через універсалізм підходу до 
людини як створіння Божого (розр. наша – О.П.). Останній 
етап є перехідним до етнорелятивістських, коли людина, по-
перше, визнає можливість поваги культурних розбіжностей, 
по-друге, прагне опанувати норми й цінності чужої культури, 
адаптуватися, по-третє, повністю пристосуватися до чужої 
культури й формує у власній особі мультикультурну 
особистість. Головним методом оволодіння є міжкультурний 
тренінг, метою якого є зниження етноцентризму, формування 
культурного релятивізму, толерантності до чужої культури 
й підготовка людини до міжкультурних контактів, зокрема, 
спілкування».

Вагомим внеском у розвиток етнолінгвістики, 
лінгвокультурології стали фундаментальні праці В. Жайворонка 
«Знаки української етнокультури. Словник-довідник» [3] та 
«Українська етнолінгвістика. Нариси» [4].

Зокрема в останній роботі вчений детально 
проаналізував місце етнолінгвістики, культурології, етнології, 
фольклористики, психології, поетики тощо в культурно-
освітньому просторі України. Цікавими є розділи «Міфологія і 
мовний світ народу», «Мовні одиниці – етносимволи», «Слово 
в етнологічному аспекті», «Українські обрядові мовні формули 
на етнокультурному тлі» та ін. В. Жайворонок глибоко дослідив 
національно забарвлене слово І. Котляревського, ідіостилістику 
Т. Шевченка, окремі аспекти лінгводидактики.
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Насичена багатим фактичним матеріалом, написана 
дохідливо воїстину з душею, робота може бути використана не 
лише на заняттях із етнолінгвістики, а й культурології.

Ще фундаментальнішою лексикографічною спорудою 
є словник-довідник «Знаки української етнокультури», у 
якому вміщено близько 10 тисяч лексем, лексикалізованих та 
фразеологізованих словосполучень. В. Жайворонок зробив 
лексикографічний опис багатьох мовних одиниць, семантика 
яких має зазвичай глибинні етнокультурні нашарування.

Цінне те, що автор описав концепти та константи 
багатющої духовної, фольклорної скарбниці нашого народу.

Безперечно, культурологи, пересічні громадяни знайдуть 
у словнику тлумачення віддалених у часі, але таких рідних 
українській душі понять як Дніпро, козак, Січ, воля, доля, 
калина, хата, соняшник, лелека, криниця тощо.

В останні роки з’явилася низка фундаментальних праць 
В. Кононенка (Мова у контексті культури : [монографія] / 
Віталій Кононенко. – К. : Плай, 2008; Українська 
лінгвокультурологія. – К. : Вища школа, 2008. та ін.). Зокрема 
остання робота вичерпно висвітлює такі важливі питання, як: 
теоретичні засади лінгвокультурології, лінгвокультурологічні 
аспекти текстів; образи, оцінки, асоціації; словесні символи в 
національній культурі; духовно-культурні концепти (віра, слава, 
гріх, сум, зрада, воля, доля).

Автор описує специфіку національно-мовної картини світу 
українців, мовну особистість як носія етнокультурних знань, 
культурно-мовну компетенцію, міфологеми, внутрішні форми 
слова, народну фразеологію в культурології.

Глибиною, аргументованістю відзначаються 
такі параграфи, як «Образність як культурологічна 
категорія», «Мовна оцінка в етнокультурному вимірі», 
«Лінгвокультурна інтерпретація символів», «Словесний 
символ у тексті» тощо.

Помітним явищем в українській лінгводидактиці та 
лінгвокультурології стали праці В. Дороз «Українська мова 
в діалозі культур» [2] та «Крос-культурне навчання учнів-
білінгвів української мови» [2].
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Зокрема в першій роботі дослідниця ґрунтовно описує 
проблеми мовної картини світу та ціннісних пріорітетів 
етнічної спільноти, концептуалізації світу в значеннях мовних 
одиниць, національної специфіки репрезентації концептів. 
Автор досліджує різні підходи вчених до таких важливих 
категорій як культурні та етнічні феномени, вербальні 
символи як чинник національної культурної самоідентифікації, 
етносимволи, етнічні міфи й архетипи як складники 
етнокультури, лінгвокультурне поле, лінгвокультурема, код 
культури тощо.

Багато уваги в посібнику приділено національному 
етикету та національній комунікативній поведінці (невербальні 
засоби комунікації, форми звертання, гостинність українців, 
комунікативні табу, згубність лихослів’я тощо). Автор акцентує 
увагу на лексиці та фразеології як пріоритетних розділах 
мови для передачі національно-культурних феноменів, а також 
морфології та синтаксисі як індикаторах світоглядних основ 
етносу.

Ще ґрунтовнішою є монографія В. Дороз «Крос-культурне 
навчання учнів-білінгвів» [2], де описано найновіші теоретично-
методологічні засади крос-культурного навчання дітей в 
умовах міжетнічної комунікації. Зокрема дослідниця розглядає 
такі перспективні принципи, аспекти як: філософія гуманізму, 
синергетики, соціолінгвістики, педагогічні передумови крос-
культурного навчання школярів, їх психологічні особливості.

У розділі «Лінгвістична база крос-культурного навчання 
учнів-білінгвів української мови» В. Дороз описує особливості 
лінгвокогнітивної природи одиниць дискурсу та лінгвокультури, 
мовленнєвий акт, текст як комунікативні одиниці вираження 
крос-культурного дискурсу. Окремо аналізуються прецедентні 
феномени як базове ядро стереотипних знань, а також 
соціокультурні стереотипи.

Автор наполягає на формуванні знань про емоційно-
оцінну та образно-експресивну концентуалізацію дійсності.

Новаторство В. Дороз полягає в тому, що вона обстоює 
ідею планетарної свідомості» (В. Вернадський), нового, 
гуманітарного мислення (М. Бахтін). Eчений наголошує [2, 
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с. 39–40]: «Гуманітарне мислення» або «розум спілкування» 
(А. Лосєв) – необхідна гарантія виживання в ХХІ ст. Питання 
буття, загадки культури та людського духу стають особистісно 
значущими для людини з таким типом мислення, є предметом 
її душевної і духовної напруги, об’єднують її мікросвіт з 
мікросвітом Усесвіту. Гуманітарне мислення опановує світ 
духовно-смисловим чином, як аксіологічну цінність, тому 
його завданням є ціннісно забарвити світ, наповнити його 
вищим смислом і зробити співпричетним людині, суспільству, 
розкодувати зміст культури за допомогою пам’яток, текстів, 
знаків, кодів тощо».

Автор закликає до нового способу діалогу культур, релігій, 
ідеологій. Зокрема В. Дороз [2, с. 44] пише: «Концепція діалогу 
культур М. Бубера, за якою діалог відбувається у декількох 
вимірах: між людиною і Богом, людиною і людиною, людиною 
і світом. Мир відношень можливий, на думку вченого, у трьох 
сферах: перша – життя з природою, друга – життя з людьми, 
третя – життя з духовними сутностями».

Новаторство дослідниці полягає і в тому, що вона 
аргументовано доводить ефективність саме культурно 
зорієнтованої мовної освіти.

Автор аналізує лінгвокраїнознавчий, 
лінгвокультурологічний, комунікативно-етнографічний, 
соціокультурний підходи (принципи).

В. Дороз [2, с. 183] наголошує: «Останнім часом багато 
говориться про те, що будь-яка суспільна наука спрямована 
на людину (антропоцентризм). На жаль, проблема Людини 
у Всесвіті залишається поза увагою лінгводидактів, 
окрім цікавих, на наш погляд, праць Л. Скуратівського і 
О. Потапенка».

І як висновок В. Дороз [2, с. 251] пише: «Учитель-
словесник має допомогти учням побачити в узагальнених 
категоріях національно-окреслене, історично і традиційно 
зумовлене, осмислене у вимірах часу, ввійти в коло 
споконвічних народних прагнень із орієнтацією на сучасні 
процеси, тобто спрямувати пізнання концептуальних засад 
духовності в урочище мови. Тому під час вивчення української 
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мови у старших класах актуальним постає застосування 
лінгвістичного аналізу концептосфери українського народу 
в її конкретних мовно-комунікативних та прагматичних 
аспектах, на ґрунті національної культури з орієнтацією на 
етнопсихологічні й загальнофілософські засади».

Однією з найфундаментальніших праць, на нашу думку, є 
монографія професора Н. Мех «Лінгвокультурологема ЛОГОС 
у науковій, релігійній та художній картинах світу» (К., 2011). 
Базуючись на принципах холізму, синергетики, автор вперше 
в Україні здійснила когнітивний, прагматичний, аксіологічний, 
культурологічний аналіз чи не найважливіших констант Логос, 
Розум, Мова, Творчість, Закон.

У наш бездуховний жорстокий час особливо потрібен 
синтезований аналіз подібних концептів у науковій, релігійній, 
художній картинах світу.

Н. Мех ґрунтовно описала такі поняття сучасної 
лінгвокультурології, як: текст, герменевтика, когнітивістика, 
лінгвоепістема, концепт, лінгвокультурема тощо. 
Автор запропонувала новий власний мовний знак – 
лінгвокультурологему, визначила її диференційні ознаки.

Першою серед лінгвістів Н. Мех усебічно дослідила 
лінгвокультурологему ЛОГОС через призму філософії, 
лінгвістики, богослів’я (християнського). Причому дослідниця 
базує свої глибинні висновки на сотнях промовистих цитат зі 
Святого Письма.

Не менш переконливим і науковим є аналіз макрополів 
Мова, Розум, Мудрість (людська) та Божа Премудрість, Серце. 
Автор настільки глибоко знає Святе Письмо і добирає такі 
переконливі його слова-перлини, що навіть атеїст, перечитавши 
їх, замислиться…

Цінне те, що дослідниця дуже скрупульозно 
проаналізувала використання концепту мова та слово у 
поетичній мові Т. Шевченка, В. Сосюри, М. Рильського, 
Б. Олійника, В. Симоненка та ін.

Новизна книги полягає в тому, що Н. Мех показує мову як 
потужну енергію людської культури, творче начало, стверджує, 
що Бог – Слово, Ісус Христос – Друга Особа Трійці «це 
сутність, що існує в усьому» (Там само, с. 356–357).
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У нашій роботі «Лінгвокультурологія» зроблено спробу 
окреслити теоретичні основи лінгвокультурології, її основні 
поняття та категорії.

Зокрема автори запропонували розширити предмет 
лінгвокультурології, проаналізувати такі її категорії та поняття 
як концепт, міф та символ, дискурс, текст, наратив. Багато уваги 
приділено такому важливому складнику лінгвокультурології, як 
українське менталітетознавство, мова та духовність (концепти 
«покаяння», «прощення»).

Автори запропонували культурологічну модель 
особистості вченого ХХІ століття, розглянули деякі аспекти 
антрополінгвістики, народної зоології, ботаніки тощо.

У нашій монографії [7, с. 44] зроблено спробу узагальнити 
теоретичні основи сучасного холізму, окреслити холістичні, 
культурологічні аспекти концепту. Синтезувавши найновіші 
дані в галузі філософії, психології, квантової фізики, езотерики, 
культурології, лінгвістики, ми запропонували аксіологічне, 
духовне, емоційно-оцінне тлумачення таких концептів як 
Правда, Великдень, Воскресіння Ісуса Христа, Любов, світло, 
Слово, буква, Альфа та Омега, Водолій, вузол – сіть – 
зв’язок – інформація, вавилонська вежа, дурник тощо.

Автор запропонував власні гіпотези, нові підходи 
до лінгвокультурологічних явищ, акцентувавши увагу на 
ціннісних, християнських аспектах.

У статті В. Дороз «Мудрість, народжена багатством 
серця» (Потапенко О.І. Лінгвоконцептологія : [монографія] / 
О. Потапенко. – К. : Освіта України, 2010. – 336 с. // 
Українська мова та література в школі, – 2011. – №1. – 
С. 63) сказано: «Актуальність праці О. Потапенка мотивована 
необхідністю узагальнення філософських, психологічних, 
езотеричних аспектів холізму. Автор апелює до холістичного 
принципу репрезентації знань, що не відокремлює мовне від 
позамовного й об’єднує в сенсорну, моторну інформацію 
на одному концептуальному рівні, де вона зіставляється з 
вербальною в одному форматі».

Учений вважає, що необхідність активізації теоретичних 
досліджень у галузі лінгвістичної, соціальної і культурної 
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антропології диктується сучасним процесом розвитку 
суспільства, якому необхідною стала не просто «розумна 
людина», а цілісно-духовна особистість – «розумна із 
системою цінностей». Своєю працею Олександр Іванович 
спонукає пригадати слова B. Біблера, який стверджував, що 
школа XXI ст. повинна створювати не «людину освічену», 
яка може служити не тільки Богу, а й Дияволу, в умовах 
сьогодення, однією з характерних рис якої є «знелюднення 
людини», а «людину культури», оскільки саме така людина – 
цілісна особистість, і її «вирощування» передбачає навчання 
з вихованням, тобто формування її ціннісної свідомості. 
З огляду на «знелюднення людини» в сучасному техногенному 
світі, який спирається на раціоналістично-об’єктивістську 
спрямовану науку, пригадуються також думки М. Хайдеггера, 
який категорично заперечував цінність наукового об’єктивного 
аналізу реальності. На думку вченого, об’єктивне філософське 
дослідження дає змогу фіксувати лише «зовнішність» буття, 
зводити знання до «усередненої, вкрай збідненої, абстрактної, 
мертвої схеми світу». Заперечуючи об’єктивний аналіз 
реальності, і B. Біблер, і М. Хайдеггер пропонують звернутися 
до «екзистенціальної аналітики буття», яка може розкрити світ 
не як «суще» (повторюване в речах і явищах), а як «існування» 
речі та явища в їхній неповторності та цілісній «унікальності». 
Схожі думки ми помічаємо в монографії О. Потапенка, 
який наголошує, що духовне (ідеальне – наукова думка, 
розум людства) має бути первинним, визначальним відносно 
всього природно-штучного (матеріального), людина зокрема 
і суспільство в цілому потребують відновлення духовного 
здоров’я, «божественного стану свідомості» індивіда, адже 
прогрес цивілізації неможливий без очищення душі від агресії, 
користолюбства, ненависті, гордині.

Оскільки сучасна лінгвістична наука, постулюючи зв’язок 
мови з мисленням, доводить, що навчання мови безпосередньо 
пов’язане з навчанням нового стилю мислення, то під час 
створення сучасних, найбільш ефективних методик навчання 
мови актуальними для шкільної мовної освіти постають 
досягнення лінгвоконцептології, лінгвокультурології, теорії 
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міжкультурної комунікації. Зважаючи на загальноприйняте 
положення про те, що інформація про навколишню 
дійсність зберігається у свідомості людини у формі 
великої кількості концептів, які сучасною лінгвістикою 
розглядаються в трьох аспектах: когнітивному та 
психолінгвістичному; синкретичному, який об’єднує постулати 
когнітивного та лінгвокультурологічного підходів; власне 
лінгвокультурологічному, наукова праця О. Потапенка 
є вчасною й актуальною. Для шкільного знайомства з 
концептами ефективним буде розгляд ознак: у когнітивній 
інтерпретації   – це суб’єктивність, неструктурованість, 
оперативність; у лінгвокультурологічній інтерпретації – 
об’єктивність, структурованість, глобальність, історичність. 
Цікавими для шкільного навчання є окремо висвітлені автором 
через призму синергетики і холізму найважливіші концепти 
української культури з урахуванням аксіології, міжкультурної 
комунікації, етнолінгвістики».
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УДК 811.11 Бахман І
Олеся Скляренко, Наталія Марченко

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ ІДИОСТИЛЮ 
ІНГЕБОРГ БАХМАНН

(на матеріалі ранніх оповідань)

Стаття присвячена структурно-композиційним особливостям 
ранніх оповідань відомої австрійської письменниці Інгеборг 
Бахманн. Було встановлено, що до таких характеристик належать 
особливості використання назв: антропоцентричних, семантично-
трансформованих та семантично-нетрансформованих. В оповіданнях 
особливе місце займає «Я-оповідь» та варіації внутрішнього 
мовлення, що слугують індикаторами авторської модальності у 
тексті. Використання часової форми Präteritum є розповідним фоном 
ранніх оповідань.

Ключові слова: оповідання, авторський ідіостиль, композиція, 
архітектоніка, назви, пити оповіді, часові форми, інформація.

Статья посвященна структурно-композиционным особенностям 
ранних рассказов известной австрийской писательници Ингеборг 
Бахманн. Было установлено, что к таким характерным чертам 
принадлежат названия: антропоцентрические, семантически-
трансформированы и семантически-нетрансформированы. 
В рассказах особенное место занимает «Я-рассказ» и вариации 
внутренней речи, которые исполняют роль индикатора авторской 
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модальности в тексте. Использование временной формы Präteritum 
является фоном рассказов.

Ключевые слова: рассказ, авторский идиостиль, композиция, 
архитектоника, названия, типы рассказов, временные формы, 
информация.

The article reveals the structural and compositional peculiarities 
of the early stories of a famous Austrian writer Ingeborg Bachmann. 
It was established, that these peculiarities are the titles that they are 
divided into anthropocentrical, semantically-transformed, semantically-not 
transformed. A special place in the stories is taken by «I-point of view» 
and the varieties of the inner speech, which indicate the author’s modality 
in the texts. The usage of the Präteritum tense is used as a background 
of the early stories.

Key words: stories, author’s individual style, composition, names, 
types of point of view, tenses, information.

Розуміння художнього тексту – це розуміння інформації, 
закладеної в ньому, у його структурі. Ю. Лотман зазначає: 
«... художній текст може концентрувати в собі величезну 
інформацію на площі досить невеликого тексту й давати змогу 
різним читачам подавати різну інформацію – кожному в міру 
його розуміння» [8, c. 33]. 

Постановка проблеми даної студії полягає в тому, що будь-
який лінгвостилістичний аналіз неможливий без членування 
тексту, що передбачає послідовний розгляд взаємодії всіх 
складових компонентів художнього тексту. 

Таким чином, предметом дослідження нашої статті 
є структурно-композиційні особливості ранніх оповідань 
Інгеборг Бахман «Die Fähre», «Im Himmel und auf Erden», «Das 
Lächeln der Sphinx», «Die Karawane und die Auferstehung», «Der 
Kommandant», «Auch ich habe in Arkadien gelebt», «Ein Geschäft 
mit Träumen», «Portrait von Anna Maria», «Der Schweißer», «Der 
Hinkende». 

Питання виділення частин тексту, його структурних та 
композиційних компонентів є актуальним і ним цікавляться 
багато дослідників, таких як І. Гальперін, В. Кухаренко, 
І. Васильев, Ю. Казарін, В. Хайнеман, Д. Фівеґер.
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Мета статті полягає в з’ясуванні структурних та 
композиційних особливостей ранніх оповідань І. Бахман. 
При цьому під композицією ми розуміємо не лише виділення 
компонентів сюжету, а й способи зображення художнього світу 
та кутів зору суб’єктів художнього твору. 

Оскільки межі статті не дозволяють описати всі 
особливості композиційних компонентів ранніх оповідань 
І. Бахман, то нашим завданням є зосередження уваги на 
особливостях назв, структурно-семантичних ознаках абзаців та 
типах художньої розповіді.

Художній текст є цілісною структурою, компоненти якої 
перебувають у міжрівневих відношеннях, оскільки кожна 
структура моделює відповідно встановлений бік художнього 
тексту [3, с. 88]. Саме цей аспект є дискусійним і породжує 
різні точки зору щодо структури самого тексту. М. Брандес, 
Л. Новіков, Л. Бабенко, В. Хайнеман, Д. Фівегер дотримуються 
думки, що художній текст є складною цілісною структурою, 
але виділяють у ньому різну кількість рівнів. Так В. Кухаренко 
виділяє в структурі художнього тексту три рівні: жанровий, 
функціонально-стильовий та індивідуально-авторський [6, 
с. 86]. 

Німецький лінгвіст К. Брінкер розрізняє два рівні в 
структурі тексту: граматичний та тематичний. Він вважає, 
що структура тексту є результатом когнітивних процесів, 
розвивається відповідно до домінантної функції і вказує на 
взаємозв’язок структури тексту і його функцій [13, с. 21]. 
У нашому дослідженні ми поділяємо думку М. Брандес, що 
«образ автора» є об’єднувальним елементом усіх рівнів тексту, 
об’єднувальним принципом стилю, детермінантою художнього 
тексту. Саме «образ автора» безпосередньо чи опосередковано 
зосереджується на всіх рівнях тексту, на всіх рівнях та етапах 
його сприйняття, але матеріально виражається в авторському 
мовленні. 

Беручи до уваги це, а також рівні художнього тексту, 
запропоновані М. Брандес, варто виділити структурні рівні: 
композиційно-мовленнєвий, емоційний, індивідуально-
психологічний та мовно-стилістичний. Кожен рівень є носієм 
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відповідного типу інформації й свого власного значення, яке в 
сукупності з іншими значеннями утворює форму художнього 
тексту та робить зовнішню форму цього художнього тексту 
індивідуальною [7, с. 89]. 

Кожний структурний рівень має свою закономірність. 
Авторське мовлення є закономірністю композиційно-
мовленнєвого рівня, емоційний стан – закономірністю 
емоційного рівня, індивідуальні психологічні особливості є 
закономірностями індивідуально-психологічного та мовно-
стилістичного рівнів [там само]. Але слід зазначити, що 
закономірність одного рівня може бути наявною й в інших 
рівнях, тому що рівні художнього тексту взаємопов’язані. 

Досліджуючи композиційні та структурні особливості, 
ми також маємо зазначити, що оповідання є «невеликим 
епічним твором, що складається з викладу подій і типових їх 
мотивувань» [1, с. 158]. Як жанр, оповідання характеризується 
чіткою структурою, що складається із зав’язки, кульмінації та 
розв’язки [1, с. 158]. Саме ці структурні елементи утворюють 
композицію оповідання, що ще в 1863 році Г. Фрейтаг 
оформив у так звану піраміду. Досліджувані оповідання 
І. Бахман визначаються традиційною послідовністю сюжету, де 
факультативними ланками є розвиток дії, кульмінація та спад 
дії. Навіть незакінчене оповідання «Portrait von Anna Maria» 
та перша частина знищеного роману, яка була опублікована 
як окреме оповідання «Der Kommandant», мають чітко 
структуровану експозицію, зав’язку та розв’язку. 

Одним із важливих композиційних елементів є назва, 
аналізуючи назви оповідань, ми приходимо до висновку, що 
лише чотири з них є антропонімічними, це «Der Kommandant», 
«Portrait von Anna Maria», «Der Schweißer», «Der Hinkende», а 
інші є семантично трансформованими. У нашому аналізі ми 
використали класифікацію В. Кухаренко, де антропонімічна 
назва, це такий тип назви, який « … сам є вказівкою на 
провідну тему твору, привертає увагу читача перш за все до 
означуваного персонажа, ставить його в центр художнього 
світу твору і сприяє його сприйняттю в якості виразника 
змісту тексту» [6, с. 114]. 
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Семантично трансформованими назви є тоді, коли ключі 
до їх декодування знаходяться в самому тексті, інколи на 
перших сторінках, інколи їх потрібно шукати в кінці [6, 
с. 114]. Назва оповідання, таким чином, стає зрозумілою лише 
після реалізації зв’язку: назва – текст. Наприклад назва «Die 
Fähre» декодується в середині оповідання в реченні «Sie wird 
wieder spät kommen und Beeren im Korb tragen oder Honig und 
Brot für den Herrn. Er wird sie über den Fluß fahren müssen 
und ihr nachsehen, wenn sie gegen das weiße Haus geht» [11, 
с. 11−12]. Ми розуміємо, що молодий хлопець Йозіп на поромі 
перевозить людей на інший берег, і саме цей пором є єдиним 
місцем, де він може зустріти свою кохану дівчину Марію, щоб 
переправити її на інший бік до панського будинку. Саме з цих 
речень стає зрозуміло, що його кохання нероздільне, адже сама 
дівчина плекає почуття до пана. Тому в цьому оповіданні пором 
є приводом зустрічей між закоханим хлопцем і дівчиною.

У нашому аналізі лише чотири назви оповідань є 
антропоцентричними, а інші − семантично трансформованими, 
але в центрі кожного з них стоїть людина зі своїм бажанням 
бути коханою («Die Fähre», «Im Himmel und auf Erden», «Ein 
Geschäft mit Träumen», «Hinkende») та бажанням знайти своє 
місце в житті («Das Lächeln der Sphinx», «Die Karawane und 
die Auferstehung», «Der Kommandant», «Auch ich habe in 
Arkadien gelebt», «Portrait von Anna Maria», «Der Schweißer»). 
Таким чином, в самих назвах оповідань виявляється еволюція 
творчого методу авторки до опису внутрішнього опису героїв 
та їх переживань.

При визначенні структурно-композиційних особливостей 
оповідань ми не можемо обійти категорію членування, тому 
що саме ця категорія тексту тісно пов’язана з його цілісністю 
і можлива лише на рівні архітектоніки та композиції. Термін 
«членування» був уведений І. Гальперіним і саме він розрізняє 
об’ємно-прагматичне та контекстно-варіативне членування 
[2, с. 120]. Л. Мацько розглядає членування тексту за такими 
ознаками: змістовне і технічне, концептуальне й методичне, 
глибинне і поверхневе, об’єктивне й суб’єктивне, смислове 
й формальне [9, с. 223]. Німецькі фахівці В. Хайнеман та 
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Д. Фівеґер розглядають у своїх працях горизонтальне та 
вертикальне членування [12, с. 122]. Ознаки членування у 
названих дослідників різні, але вони всі єдині у думці, що 
саме ця категорія свідчить про гармонійність та цілісність 
природи тексту. У нашому дослідженні структурно-
композиційних особливостей ранніх оповідань І. Бахманн ми 
будемо спиратися на типи членування за І. Гальперіним, де 
об’ємно-прагматичним типом членування є поділ на томи, 
книги, частини, розділи, абзаци.

Контекстно-варіативне членування текстів допомагає 
з’ясувати питання ролі контекстних одиниць і розкрити 
внутрішній стан героїв. Дуже важливими в цьому типі 
членування є чуже мовлення, діалог (із вкрапленням авторських 
ремарок), цитування, невласне-пряма мова. Оскільки ми 
досліджуємо структурно-композиційні особливості оповідань, 
то в статті звертаємо увагу саме на об’ємно-прагматичний тип 
членування. 

Як зазначають деякі дослідники, ще однією важливою 
одиницею архітектонічної та композиційної структури 
художнього тексту є абзац [4, с. 128]. Використовуючи 
класифікацію Л. Кузнецової та І. Вікторовської, ми поділили 
всі абзаци за їх структурно-семантичними ознаками на 
зовнішньо-дійові, що розповідають про події або описують 
оточуюче, внутрішньо-особистісні, що описують внутрішній 
стан персонажа та змішані, які поєднують у собі внутрішньо-
особистісну та зовнішньо-дійову інформацію [10, с. 27]. Аналіз 
кількісного відношення різних типів абзаців показав, що 
характерним для ранніх оповіданнь І. Бахманн є використання 
змішаного та внутрішньо-особистісного типу інформації (219 – 
загальна кількість абзаців з різними типами інформації, де 97 
абзаців із внутрішньо-особистісним типом та 81 зі змішаним). 

Характерним для перших оповідань «Die Fähre», «Im 
Himmel und auf Erden», «Das Lächeln der Sphinx», «Die Karawane 
und die Auferstehung», «Der Kommandant» є превалювання саме 
зовнішьодійового та змішаного типу інформації (55−36), а вже 
наступним – змішаного та внутрішньо особистісного типу 
(81−45). 
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Жанрова своєрідність оповідань зумовлює також їх 
стилістичну єдність, яка, в першу чергу, визначається 
саме своєрідністю мовленнєвої структури образу автора. 
Авторська точка зору завжди суб’єктивно присутня в тексті й 
виражається в авторському мовленні. На думку А. Корольової, 
репрезентувати авторське мовлення може реальний автор, що 
виявляється в назві, епіграфі, примітці та «образі автора». При 
цьому дослідниця зазначає, що «образ автора», залежно від 
характеру розповіді, виявляється через наратора, персонажа та 
ліричного суб’єкта [5, с. 53]. 

Уточнімо термін «наратор» – «це репрезентант автора-
розповідача в художньому творі, образ автора, вимислена, 
уявлювана автором особа, від імені якої ведеться розповідь про 
події та людей і за допомогою якої формується весь можливий 
світ художнього твору. Наратор – це та синтезуюча текстова 
категорія, що є епіцентром твору, індивідуальною словесно-
мовленнєвою структурою» [5, с. 53]. Наратор або розповідач 
відрізняється від оповідача тим, що наратор – це «водночас 
автор і персонаж» [7, с. 590]. Особу, від імені якої автор веде 
розповідь, називають оповідачем [7, с. 258]. Авторську точку 
зору дослідники називають «перспективою розповіді» [3, c. 17; 
13]. 

Відповідно до перспективи розповіді, Ф. Штанцель 
розрізняє аукторіальну перспективу розповіді (Auktoriale 
Erzähsituation), уособлену (Personale Erzählsituation) та «я»-
перспективу (Ich-Erzählsituation), де аукторіальна перспектива 
розповіді – це перспектива, де сам розповідач не бере 
участі в подіях, які описує. Уособлена перспектива розповіді 
виникає тоді, коли читач не помічає відсутності розповідача 
і сприймає події з точки зору так званої рефлективної особи. 
Така перспектива розповіді реалізується в тексті у формі 3-ої 
особи однини з переважаючим описом внутрішнього стану 
та переживань рефлективної особи. «Я»-перспектива виникає 
тоді, коли розповідач ідентифікує себе з одним із персонажів і 
бере участь в описуваних подіях [13]. 

У своєму дослідженні ми дотримуємося класифікації 
О. Гончарової і розрізняємо в ранніх оповіданнях І. Бахманн 
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об’єктивовану художню розповідь (розповідь від 3-ої особи) та 
суб’єктивовану художню оповідь (оповідь від 1-ої особи) [3, 
с. 5]. Шість перших оповідань «Die Fähre», «Im Himmel und 
auf Erden», «Das Lächeln der Sphinx», «Die Karawane und die 
Auferstehung», «Der Kommandant», «Der Schweißer» являють 
собою об’єктивовані розповіді. 

Лінгвістичною основою на морфологічному рівні в 
цих оповіданнях є займенник 3-ої особи «er» та «sie». За 
допомогою цих займенників авторка немовби віддаляє себе 
від зображуваного і лише імпліцитно присутня в тексті. 
Морфологічним ядром у структурно-семантичному інваріанті 
оповідання з таким типом розповіді є часова форма Präterit. 
Саме ця часова форма є лінгвістичним показником «епічного 
часу» (Erzählzeit), тобто часу об’єктивної дійсності [3, 
с. 24]. 

Інші чотири оповідання «Auch ich habe in Arkadien 
gelebt», «Ein Geschäft mit Träumen», «Portrait von Anna Maria», 
«Der Hinkende» є суб’єктивованими художніми оповідями. 
Морфологічним ядром мовленнєвої структури оповідань є 
особовий займенник 1-ої особи «ich». У цих оповіданнях 
автор присутній експліцитно і є одним із персонажів. 
Відповідно до дослідження Б. Ромберга щодо оповіді від 
1-ої особи, де він виокремлює письмове повідомлення, усну 
розповідь та внутрішній монолог, вказані чотири оповідання 
є саме письмовими повідомленнями, тому що морфологічним 
актуалізатором такої оповідальної ситуації є часова форма. 
Präterit, яка створює розповідний тон оповідань. Інші часові 
форми дієслів зустрічаються лише в діалогах. Наприклад, 
розгляньмо зав’язки оповідань «Ein Geschäft mit Träumen» та 
«Portrait von Anna Maria»:

Ich zog meinen Hut und trat auf den Verkäufer zu. «Ihr 
Schaufenster ist schlecht beleuchtet», sagte ich vorwurfsvoll. «Ich 
möchte mir diese Dinge bei besserem Licht ansehen». «Was wollen 
Sie bei besserem Licht sehen?» fragte er mit einer weichen, aber 
spöttischen Stimme [11, с. 42−43].

Natürlich hätte, aufgrund irgendeiner guten Erziehung, dieser 
Mann mir niemals diese Geschichten erzählen dürfen, um keine 
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Indeskretion zu begehen, oder um mich nicht zu kränken – ob sie 
nun auf Wahrheit beruhten oder nicht- Aber ihm kamen gar keine 
Bedenken, und ich hörte mir seine Erzählung kopfl os an, ohne ihn 
daran zu hindern. Als er zu Ende war, rief ich: «das ist nicht wahr 
und ganz unmöglich obendrein. Sie kennt mich kaum, und ich 
kenne sie kaum». «Oj», sagte er, «trotzdem ist das hübsch und sie 
verstehen jetzt, daß ich lachen mußte» [11, с. 54−55]. 

Саме таке поєднання часових форм Präterit-Präsens 
створює опозицію: «епічний час – сюжетний час» і допомагає 
сприймати подію як реальну.

Проаналізувавши ранні оповідання І. Бахманн, ми 
приходимо до висновку, що їх структурно-композиційні 
особливості об’єднані прагматичним прагненням автора 
реалізувати психологічний підтекст, про що свідчить переважна 
кількість абзаців із змішаним та внутрішньо особистісним 
типом інформації. Превалювання семантично трансформованих 
назв виражають ідею автора про те, що кожна людина хоче бути 
коханою і знайти своє місце в житті. Центром композиційної 
структури є образ автора, що виявляється в об’єктивованому 
типі розповіді та суб’єктивованій оповіді.

Перспективи подальших розвідок полягають у дослідженні 
оповідань авторки та її роману «Мalina» з метою здійснення 
порівняння особливостей архітектоніки обох видів прозових 
творів.
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(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ТЕНДЕНЦІЇ НАГОЛОШУВАННЯ МОРФЕМ, 
КІНЦЕВИХ У ІМЕННИКАХ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

У статті робиться спроба описати акцентні позиції кінцевих 
іменникових формантів сучасної української мови на матеріалі 
лексем чоловічого роду. Зауважується, що такі морфеми здебільшого 
віддають перевагу двом наголосовим позиціям: самі перебувають 
під наголосом або стоять за наголошеним складом. Об’єктом 
дослідження є український іменниковий суфікс -ок та його похідні. 
У мовознавстві до визначення статусу зазначених суфіксів існують 
різні підходи, які були враховані авторами під час аналізу вказаних 
формантів, що дало підставу висловити припущення щодо статусу 
самої інваріантної морфеми. 

Ключові слова: формант, морфема, позиція, фонетика, склад, 
наголос, дериватологія, іменник.

В статье осуществляется попытка описать акцентные 
позиции конечных формантов имени существительного современного 
украинского языка на материале лексем мужского рода. Отмечается, 
что такие морфемы в основном отдают предпочтение двум 
ударным позициям: либо сами находятся под ударением, либо стоят 
за ударным слогом. Объектом исследования является суффикс 
украинских существительных -ок и его производные. В языкознании к 
определению статуса указанных суффиксов существуют различные 
подходы, которые были учтены авторами при анализе указанных 
формантов, что дало основание высказать предположение 
относительно статуса самой инвариантной морфемы. 

Ключевые слова: формант, морфема, позиция, фонетика, слог, 
ударение, дериватология, имя существительное.

In the article we try to describe accent positions of the end noun 
formants of modern Ukrainian language on the basis of the lexemes in 
the masculine gender. It is noted that such morpheme mainly choose 
two stress positions: they are under stressor they follow the stressed 
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syllable. The object of research his a Ukrainian noun suffi x -ок and its 
derivatives. There are different approaches to the defi nition of the status 
of the se suffi xes in linguistics that have been taken into consideration by 
the authors in the analysis of the se formants that gave grounds to make 
assumptions on the status of the invariant morpheme. 

Key words: formant, morpheme, position, phonetics, syllable, stress, 
derivatology, noun.

Упродовж багатьох десятиріч у мовознавстві твердження 
про вільний словесний наголос у східнослов’янських мовах 
доповнене тезою про наявну певну залежність між морфемною 
будовою слова та наголосовими характеристиками формантів 
(Н. Клименко). Згідно з висновками вчених, відповідно цього 
припущення, здатність пересування суфікса щодо словесного 
наголосу обмежена морфемною будовою слова.

Залежність акцентуаційних характеристик прикметникових 
суфіксів від морфемної будови слова в україністиці описано  
в працях Н. Клименко. У них запропоновано і методику 
такого дослідження матеріалу [3, с. 86]. У цій монографії 
досліджуються структурні особливості морфем у межах 
слів, що належать до повнозначних частин мови. У розділі 
«Структурні властивості прикметникових словозмінних 
основ» Н. Клименко встановлює класи словозмінних основ 
відмінюваних прикметників, а потім досліджує прикметники 
з незмінною та змінною основою при відмінюванні. У цій 
розвідці аналізується взаємовідношення між морфемною і 
складотвірною структурою слова. Зіставлення трьох підсистем 
прикметників з варіативними словозмінними основами 
дало можливість дослідниці вперше вивчити акцентуаційні 
особливості прикметників у сучасній українській мові, і 
зробити такі теоретичні висновки, які є вагомими і для нашого 
дослідження. 

Цікавим є те, що: «серед складних прикметників з 
незмінною основою не виявлено таких, у яких би словники 
фіксували коливання в наголошуванні слова. Їм зовсім не 
властивий паралельний наголос» [3, с. 86]. Характеристика 
акцентуаційних ознак прикметникових суфіксів виявляє їх 
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морфологізовану природу. Щодо словесного наголосу вони 
можуть займати всього 5 позицій.

Н. Клименко зазначає, що вільний наголос обмежений 
у слові сучасної української мови. «Незважаючи на різну 
кількість складів у прикметниках, наголос може виділяти 
кінцевий суфікс основи, склад, що безпосередньо стоїть перед 
суфіксом або за ним. Він може бути віддаленим від кінцевого 
суфікса основи одним або двома складами» [3, с. 102].

Опис великого фактичного матеріалу дозволив 
дослідниці конкретизувати твердження про рухомий наголос в 
українській мові. Виявилося, що він буває рухомим у досить-
таки обмеженому діапазоні, що диктується особливостями 
морфемної структури слова.

У цьому плані іменникова акцентуація  досліджена 
недостатньо, тому у своїй статті ми описуємо наслідки аналізу 
наголосових характеристик омонімічного суфікса -ок, одержані 
згідно з методикою, запропонованою Н. Клименко.

Об’єктом дослідження є акцентуаційні особливості 
кінцевого омонімічного суфікса -ок та його похідних.

Матеріал для дослідження взято з «Інверсійного словника 
української мови» [2], з якого виписані всі слова із цими 
суфіксами. За словником наголосів української літературної 
мови М. Погрібного уточнюємо наголос у слові. Поділ слова 
з даними суфіксами на морфеми подається за словником-
довідником І. Яценка [7]. Оскільки акцентні характеристики 
слів за різними словниками можуть мати розбіжності, 
перевіряємо наголос аналізованих слів ще й за тлумачним 
одинадцятитомним словником [6].

Мета дослідження – описати акцентні характеристики 
суфіксів.

Суфікс -ок зустрічається в іменниках чоловічого роду 
і вказує на: 1/ особу, 2/ предмет, 3/ рослини, 4/ абстрактні 
поняття, 5/ кількість, 6/ ознаку дитячості, 7/ демінутивність, 8/ 
місце, 9/ стан, 10/ час, 11/ назву будови за призначенням, 12/ 
речовину, 13/ засіб дії, 14/ дію, 15/ наслідок дії.

Аналізуючи цей суфікс, необхідно ще раз підкреслити 
недостатню опрацьованість у теоретичному плані питання 
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про словотвірне значення морфем. Через це мало з’ясованими 
залишаються проблеми багатозначності та омонімії морфем. 
Перегляд списку значень, що здатний виражати відрізок -ок, 
дозволяє класифікувати їх і як категоріальні, і як розрядні 
словотвірні значення. Отже, у нас є всі підстави тлумачити 
-ок як сукупність омонімічних суфіксів. У той же час 
наявність у -ок значення зменшено-пестливого ніби нівелює 
всі інші, оскільки в потенції можливе творення демінутивних 
іменників з -ок, що супроводжує всі перелічені вище 
значення.

Із цих міркувань доцільно розглянути похідні з 
відрізком -ок із щойно названими значеннями, з’ясувати його 
наголосові ознаки і, можливо, знайти додаткові критерії для 
несуперечливого з’ясування проблем словотвірного значення в 
одиниць, менших за слово.

Залежно від того, яке з 15 названих значень виражає 
-ок, приписуємо йому цифровий індекс: -ок1… -ок15. Опис 
побудуємо, починаючи з тих морфем, які мають найменшу 
кількість наголосових позицій. Загальна кількість слів з 
відрізком -ок − 1282 одиниці.

Чотири іменники з -ок5, позначають кількість і мають 
єдину наголосову ознаку − після наголошеного окладу: 
безцінок, двадцяток, десяток, тридцяток.

Омонімічний формант -ок3 на позначення рослин 
представлений трьома одиницями. У двох іменниках -ок 
займає наголошену позицію: бузок, росток. А в одному стоїть 
через склад після наголошеного -ок: пролісок.

Суфіксові -ок4 на позначення абстрактних явищ /12 
слів/ також властиві дві акцентні позиції. Він: 1/ стоїть після 
наголошеного складу − 7 слів: бганок, відбуток, відмінок, 
осередок; 2/ через склад після наголошеного − 5 слів: виняток, 
випадок, напрямок, обов’язок, сутінок.

Незначну кількість слів становлять іменники з 
омонімічним формантом -ок12 на позначення речовини. Це 4 
одиниці. У двох із них реалізовано першу акцентну позицію: 
напиток, трунок, а у двох інших під наголосом перебуває сам 
суфікс: білок, кип’яток.
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П’ятдесят один іменник із суфіксом -ок1, позначають 
особу. Цей суфікс реалізує три наголосові ознаки:

1. Суфікс стоїть після наголошеного складу /25 слів/: 
дволіток, лжесвідок , опецьок, потомок, семиліток, ублюдок;

2. Через склад після наголошеного /15 слів/: виродок, 
виплодок, недолюдок, недоумок, одноліток, пасинок, підліток;

3. Перебуває під наголосом  /6 одиниць/: ватажок, ділок, 
їдок, сідок, стрілок, ходок.

П’ять іменників з -ок1 мають паралельне наголошення, де 
поєднуються дві акцентні ознаки. У 4 /недоросток, перволіток, 
покидьок, перестарок/ перша та друга, у слові котигорошок − 
перша та четверта.

Омонімічний суфікс -ок9 на позначення стану трапляється 
у складі 21 іменника, де він займає такі наголосові позиції:

1. Стоїть після наголошеного окладу /14 слів/: безпорядок, 
відпочинок, забуток, перепочивок, смуток; 

2. Через склад після наголошеного / 6 слів/: недорозвиток, 
потемок, присмуток, розвиток, саморозвиток, споминок;

3. Через два склади /1 слово/: приморозок. 
Формант -ок10, на позначення часу реалізується в 17 

іменниках, де займає такі акцентні позиції:
1. Стоїть після наголошеного складу /14 одиниць/: 

надвечірок, підвечірок, підрайон, понеділок, ранок, розсвітанок, 
світанок;

2. Через склад після наголошеного /2 одиниці/: досвіток, 
полуденок;

3. Через два склади /1 слово/: заморозок.
Три наголосові ознаки має також омонімічний суфікс 

-ок11 на позначення будови за призначенням, що зустрічається 
у 20 іменниках. Даний формант може стояти:

1. Після наголошеного складу /9 слів/: будинок, 
закоморок, маєток, прибудівок, передсінок, присінок;

2. Через склад після наголошеного /2 слова/: 
гуртожиток, запічок;

3. Перебуває під на голосовим /9 слів/: дитсадок, куток.
У десяти іменниках на позначення засобу дії 

прослідковуємо такі наголосові позиції. Суфікс -ок13 стоїть:
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1. Після наголошеного складу /1 слово/: напилок;
2. Через склад після наголошеного /4 одиниці/: загвіздок, 

навилок, оцупалок, прив’язок;
3. Сам наголошений /5 слів/: вальок, жмуток, порошок, 

скребок, щипок.
Омонімічний суфікс -ок2 , що позначає предмети /73 

слова/, займає чотири наголосові позиції:
1. Стоїть відразу після наголошеного складу /35 слів/: 

зап’ясток, наперсток, ошийок, рубанок, цукерок;
2. Під наголосом сам суфікс /29 одиниць/: висок, гвіздок, 

мотузок, обрусок, повадок, стручок, тичок;
3. Через склад після наголошеного /7 слів/: валянок, 

закруток, наколок, патрубок, полудрабок, полумисок, прилавок;
4. Через два склади після наголошеного /2 слова/: 

наголовок, щиколоток.
Незначну кількість /6 одиниць/ становлять іменники з 

омонімічним-ок6, на позначення дитячості, у яких реалізовано 
такі наголосові позиції форманта:

1. Наголошений сам суфікс /1 слово/: дичок;
2. Суфікс стоїть через склад після наголошеного /3 

слова/: бузівок, паросток, підсвинок;
3. Через три склади /1 слово/: жайворонок;
4. Відразу після наголошеного складу /1 слово/: льон-

межеумок.
Суфікс -ок8 на позначення місця у 48 іменниках займає 

також чотири наголосові позиції, аналогічні до попереднього 
-ок6:

1. Стоїть після наголошеного окладу /26 одиниць/: 
завулок, засторонок, підгірок, придолинок, причілок, узлісок;

2. Через склад після наголошеного /19 одиниць/: виярок, 
залісок, пригірок, примурок, прихаток, приярок;

3. Перебуває під наголосом /1 слово/: струмок;
4. Через дав склади після наголошеного /2 одиниці/: 

видолинок, загородок.
Омонімічний -ок14 на позначення дії /75 слів/ займає такі 

позиції щодо наголосу:
1. Стоїть після наголошеного складу /44 слова/: вчинок, 

порядок, ужиток; 
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2. Під наголосом /18 слів/: авіазв’язок, кіпок, мазок, 
рубок, стрибок;

3. Через два склади після наголошеного /7 слів/: 
видобуток, виробіток, вуглевидобуток, золотовидобуток, 
нафтовидобуток, недовиробіток, солевидобуток;

4. Через склад після наголошеного /6 слів/: перерозвиток, 
підсумок, розв’язок, розпиток.

Значну кількість слів /238 одиниць/ становлять іменники 
чоловічого роду, що позначають наслідок дії із суфіксом -ок15, 
для якого характерні позиції:

1. Після наголошеного складу /168 одиниць/: додаток, 
заробок, обрубок, приварок, спилок, фотовідбиток;

2. Через склад після наголошеного /56 одиниць/: 
виросток, вишкварок, зав’язок, зародок, наслідок, схованок;

3. Під наголосом /10 слів/: биток, вершок, хваток,чирок;
4. Через два склади після наголошеного /4 одиниці/: 

відголосок, відгомонок, памолодок, приколоток.
Найактивніше реалізується суфікс -ок7 на позначення 

демінутивності. Загальна кількість іменників з даним 
формантом становить 700 одиниць. Цей формант, на відміну 
від попередніх, має шість акцентних ознак:

1. Сам суфікс перебуває під наголосом /390 одиниць/: 
колобок, їжачок, лопушок, морячок, павучок, співачок, торжок;

2. Стоїть після наголошеного складу /174 слова/: 
вершечок, гачечок, лужечок, синочок, ставочок, таночок, 
холодочок;

3. Через склад після наголошеного /120 одиниць/: 
огничок, ганочок, кубочок, пряничок, риночок, човничок;

4. Через два склади після наголошеного /14 слів/: 
валяночок, гривеничок, закуточок, морозочок, паросточок, 
первісточок;

5. Через три склади /2 слова/: видолиночок;
6. Через чотири склади: жайвороночок. 
Таким чином, розподіл слів із суфіксами -ок, наділеними 

рівними значеннями, засвідчує, що найчисленнішу групу 
становлять серед них іменники з демінутивним значенням. 
Їх більше половини: 700 із 1282 одиниць. На другому 
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місці іменники − назви наслідків дії − 238, на третьому − 
найменування дії − 75, далі, предметів − 73, осіб − 51, засобів 
дії − 10. Решта значень реалізується в небагатьох словах. 
Найчастотнішою в аналізованих іменниках /за винятком назв 
рослин/ є позиція -ок після наголошеного складу. У назвах 
кількості вона єдина. Поширеною є позиція   -ок через склад 
після наголошеного, крім назв рослин. Наголошення самого 
суфікса -ок спостерігається у 83 словах. У цій кількості 
не враховано окремо виділені демінутивні іменники. Саме 
вони демонструють найбільшу кількість позицій -ок щодо 
словесного наголосу − 6. І якраз у цього суфікса найчастіше 
реалізується позиція перебування під наголосом − 390 слів із 
700, отже, значно більше, ніж половина. Характерною ознакою 
цього суфікса є те, що він найчастіше перебирає на себе 
наголос твірного іменника на першому ступені демінутивності 
і зберігає цю наголосову ознаку у словах другого ступеня 
зменшення: став-ставок-ставочок.

Частотною є позиція -ок зі зменшувально-пестливим 
значенням через склад після наголошеного, яку вони 
успадковують від твірних з наголошеним першим складом 
кореня: ганок-ганочок. Як і в словах з демінутивним суфіксом 
-ок7, так і в похідних із цим значенням і суфіксом -ок не 
трапляється паралельного наголосу.

До наголосових ознак, що рідко реалізуються у суфіксів 
-ок1… -ок15 належить їх позиція через два склади після 
наголошеного /32 слова/. 

Лише в поодиноких випадках засвідчено його перебування 
через три або чотири склади після наголошеного. Отже, 
можемо зробити висновок, що кінцеві в похідних іменниках 
суфікси -ок здебільшого або перебирають наголос на себе, або 
віддають перевагу позиції після наголошеного складу, тобто 
відтягують наголос ближче до кінця слова. 

У п’яти словах із суфіксом -ок1 засвідчено паралельне 
наголошування, де поєднані перша та друга, та перша і четверта 
наголосові позиції. Це є свідченням співіснування найбільш 
продуктивної наголосової ознаки з менш продуктивними. 
Проте кількість таких слів незначна − 5. 



284

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 19, 2015.

Отже, похідні з -ок у сучасній українській літературній 
мові мають переважно вирівняний наголос. 

Акцентні позиції кінцевих іменникових формантів 
сучасної української мови на матеріалі лексем жіночого роду 
залишилися поза увагою наукових досліджень і потребують 
подальших лінгвістичних пошуків і фахових інтерпретацій.
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(г. Минск, Беларусь) 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И ПРОСПЕКТИВНЫЕ 
ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА АВТОРА 
(на примере рассказа Т. Толстой «Женский день»)

У статті досліджується граматико-стилістичний рівень 
репрезентації художнього образу на прикладі образу автора в 
оповіданні «Жіночий день» Т. Толстої. Незважаючи на те, що 
образ автора є смислоутворювальною категорією художнього 
тексту, переважно він має імпліцитний характер, що ускладнює 
його усвідомлення читачем. Маючи статус провідної категорії 
художнього тексту, образ автора взаємодіє з іншими категоріями, 
зокрема з категоріями ретроспекції й проспекції. На наш погляд, 
в аналізованому тексті найбільш експресивним і ємним засобом 
вираження названих категорій є дієслівні форми, розгляд яких у 
названому аспекті значущий з погляду формування в читача уявлень 
про образ автора. 

Ключові слова: текстові категорії, образ автора, 
ретроспекція, проспекція, дієслівні форми, функціонально-стилістичні 
характеристики дієслів. 

В статье исследуется грамматико-стилистический уровень 
репрезентации художественного образа на примере образа автора, 
выраженного в рассказе «Женский день» Т. Толстой. Несмотря на 
то, что образ автора является смыслообразующей категорией 
художественного текста, в большинстве случаев он имеет 
имплицитный характер, осложняющий его постижение читателем. 
Обладая статусом центральной категории художественного 
текста, образ автора взаимодействует с другими категориями, 
в частности с категориями ретроспекции и проспекции. На наш 
взгляд, в анализируемом тексте как наиболее экспрессивное и ёмкое 
средство выражения данных категорий функционируют глагольные 
формы, рассмотрение которых в названном аспекте значимо с 
точки зрения формирования у читателя представления об образе 
автора. 
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Ключевые слова: текстовые категории, образ автора, 
ретроспекция, проспекция, глагольные формы, функционально-
стилистические характеристики глаголов. 

The article deals with the stylistic representation of «the art image 
of the author» on the grammatical level in the story «Women’s day» by 
T. Tolstaya. In spite of the fact that «the image of the author» functions 
as the semantic center it has implicit character that causes diffi culties 
for interpretation by the reader in most cases. As central category of 
art text «the image of the author» interacts with the other categories in 
particular withretrospective and prospective categories. Verb forms as the 
most signifi cant means of expression of these categories are analysed in 
the aspect of creating «the image of the author».

Key words: text categories, «the image of the author», retrospective 
category, prospective category, verbal forms, functional and stylistic 
characteristics of verbs.

В современной филологии обострён интерес к 
категории «образ автора», представленной в текстах разных 
функциональных стилей. По словам Ю. Манна, «образ 
автора и структура повествования являются сегодня едва 
ли не центральными проблемами литературоведения» [5, 
с. 431], что справедливо и для стилистики художественного 
текста. Категория «образ автора», введённая в 1927 г. 
В. Виноградовым, в связи с необходимостью комплексного 
анализа роли языковых единиц в художественном тексте, 
отражает «сущность художественного текста как продукта 
коммуникации» [4, с. 5]. М. Брандес подчёркивает особый 
характер данной текстовой категории: «образ автора – это не 
просто категория повествования, изложения, «исполнения» 
содержания, но и категория, связанная с формированием 
самого содержания» [1, с. 242].

В художественном тексте образ автора имеет в 
значительной степени имплицитный характер, что затрудняет 
постижение авторского замысла читателем. Как центральная 
смыслообразующая категория с объективно-субъективным 
характером, образ автора взаимодействует с другими 
текстовыми категориями, проявляясь в различных языковых 
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средствах их выражения. Среди множества текстовых категорий 
в авторский замысел читателю позволяют проникнуть 
категории ретроспекции и проспекции, функционирующие 
в тесной связи с данным образом и отражающие его в 
значительной мере. Как отмечает И. Гальперин, «текст 
большого объёма, развёртываясь во времени и пространстве, не 
всегда выдерживает строгую последовательность в изложении 
фактов, событий, действий» [2, с. 44]. М. Сапаров, размышляя 
над временной структурой произведения, утверждает, 
что «каждый временной срез произведения как процесса 
самовоспроизводящегося и синтезируемого в актуальном 
тождестве объекта и субъекта неминуемо объединяет: 1) уже 
осуществившееся, «выкристаллизовавшееся» и «затвердевшее» 
прошлое; 2) непосредственно переживаемое настоящее; 
3) еще не осуществившееся, но уже … будущее [6, с. 98]. 
Функционируя как способ детализации временной структуры 
произведения, ретроспекция и проспекция в художественном 
тексте отражаются разнообразными языковыми средствами. 
Цель исследования – выявление роли ретроспективных и 
проспективных глагольных форм в репрезентации образа 
автора. В качестве материала для исследования был выбран 
рассказ Т. Толстой «Женский день» [7, с. 38 – 45].

В рассказе «Женский день» текстовые категории 
ретроспекции и проспекции воплощают значимую часть 
текстового смысла, исходящего от образа автора и выраженного 
особым образом организованными языковыми средствами. 
Образ автора выразительно открывается читателю в текстовых 
фрагментах, характеризующихся наличием данных категорий. 
Художественный текст открывается своеобразным вступлением, 
в котором автор стремится подготовить своего читателя к 
нестандартному раскрытию достаточно традиционной темы 
8 марта, вынесенной в заглавие рассказа. На первый план 
во вступлении выходит категория проспекции, понимаемая, 
согласно И. Гальперину, как «свойство текста возбуждать 
предсказуемость содержательно-фактуальной информации 
(СФИ), эксплицитно выраженной в последующих частях 
текста» [2, с. 44]. Благодаря активному началу, содержащему 
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содержательно-концептуальную информацию (СКИ), внимание 
читателя направляется на предполагаемые автором события, 
мобилизуется творческий потенциал его восприятия, читатель 
получает возможность активно участвовать в развёртывании 
мысли автора. Текстовые отрезки первого абзаца 
характеризуются наличием СКИ, что осознаётся читателем 
по мере продвижения художественного текста: У нас дома 
восьмое марта презирали: считали государственным 
праздником. Государственное – значит принудительно-
фальшивое, с дудением в духовые инструменты, хождением 
строем, массовым заполнением карточек, называемых 
поздравительными открытками. Абсолютное начало 
текста выделяется ярко выраженной негацией, исходя из 
которой автором описываются все переживаемые события. 
Местоимение у нас имплицитно выступает как член оппозиции 
мы – они, за счёт чего в восприятии читателя героиня и её 
семья осмысливаются как носители особой, не совпадающей 
с другими людьми точки зрения. Синтаксическая конструкция 
второго предложения, не включающая в свой состав 
глагольную форму, формируют у читателя восприятие действия 
как постоянной характеристики. Неопределённо-личная 
форма последующих предложений, не содержащая указания 
на лицо, акцентирует действие, передавая его значимость 
вне зависимости от исполнителя, а приём нагнетения 
однородных глагольных форм усиливает названный эффект: 
Государственное – это когда на тебя кричат, унижают, 
тыкают в тебя пальцем: стой прямо и не переминайся с 
ноги па ногу! Формы повелительного наклонения (стой, не 
переминайся) выражают общую императивную модальность, 
которой окружена героиня в школе как особом в её сознании 
пространстве. Школьница представляется автором как объект 
влияния воли других субъектов, что передаётся страдательными 
конструкциями: Это когда все теплое, домашнее, хорошее и 
уютное вытащено спросонья на мороз, осмеяно, подвергнуто 
оскорблениям. Проспективные текстовые фрагменты, 
расположенные в начале текста, акцентируют узловые моменты 
авторской позиции, предвосхищая дальнейшее развитие 
событий.
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Раскрытие СКИ с помощью средств категории 
проспекции происходит по мере повествования в ходе 
взаимодействия категорий ретроспекции и проспекции, 
эксплицирующих характеристики образа автора. На наш 
взгляд, в рассматриваемом художественном тексте как наиболее 
ёмкое и экспрессивное средство выражения данных категорий 
функционируют глагольные формы. Категория проспекции, 
в сравнении с категорией ретроспекции, более ограничена 
в рамках своего проявления. Обычно категория проспекции, 
тесно связанная с планом будущего, осложняется модальностью 
предположительности и гипотетичности, идущей образа автора. 
В рассказе Т. Толстой для выражения проспекции используются 
формы будущего совершенного, эксплицирующие направление 
повествования читателю и сообщающие модальный оттенок 
уверенности в предполагаемом автором развитии событий: На 
праздники уроков меньше, но домой не отпустят: надо идти 
в актовый зал, где будет представление. И хорошо еще, если 
позволят просто сидеть на деревянных откидных стульях, 
прищемляющих то пальцы, то платье, – а ну как заставят 
выступать? И тут они обязательно унизят и отомстят. 
В целом частотное употребление форм будущего совершенного 
на протяжении всего отрывка создаёт ощущение неизбежности 
описываемых действий, что дополнительно усиливается 
используемым сочетанием инфинитива с модальным словом 
надо, характеризующимся императивностью значения. За счёт 
использования форм будущего совершенного, на воздействии 
которых строится приём проспекции, читатель в большей 
степени ощущает особенности описываемой ситуации. 

СКИ, выраженная проспекцией вступления, раскрывается 
читателю более подробно в приёме ретроспекции, 
обеспечивающем детализацию ранее намеченных автором 
смысловых линий. По И. Гальперину, «ретроспекция – 
грамматическая категория текста, объединяющая формы 
языкового выражения, относящие читателя к предшествующей 
содержательно-фактуальной информации» [3, с. 106]. Так, в 
ретроспективных отрезках конкретизируется отрицательное 
отношение героини к празднику, в частности к совместному 
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исполнению песен и составлению поздравительных текстов, 
которые становятся для автора ключевыми элементами в 
описании действительности. Используемая форма настоящего 
расширенного имплицитно содержит значение повторяющегося 
действия, которое усиливается синтаксической конструкцией 
обобщённо-личного предложения, распространяясь в 
восприятии читателя на других возможных исполнителей 
названных действий: И на уроках пения поют и поют про 
каких-то мертвых орлят, пионеров, партизан, солдат, якобы 
храбрых мальчишек, заползающих в тыл непроясненному врагу, 
чтобы там навредить, а так как известно, что мальчишки 
всегда вредят, что с них взять, – то и поешь с отвращением, 
по государственной, холодной обязанности. К ситуации 
пения автор возвращается ещё раз, передавая её назывными 
предложениями как статичную, застывшую и, соответственно, 
воспринимая её как неизменную: Праздники у них – это когда 
на каждом этаже музыка и пение из громкоговорителей: 
«Мечтать! Надо мечтать!» – поет ангельский хор 
провокаторов, а в классе Валентина Тимофеевна орет, стуча 
по столу костяшками пальцев: «Я не о том спрашивала!… 
Слушать надо!… Размечталась тут!…» Используемые 
в контексте формы настоящего нарративного поёт, орёт 
указывают читателю на реальность описываемой ситуации, 
тем самым воспроизведённые события становятся для читателя 
уже не гипотетическими, а произошедшими. 

Однако центральная смысловая линия текста связана с 
образом женщины, что зафиксировано и в названии рассказа 
как сильной смысловой позиции. Т. Толстая отталкивается 
от наиболее простого – внешнего восприятия девушки и 
женщины, которое естественным образом связано с одеждой: 
Стены у него коричневые, тоскливые, и одежду тоже 
нужно носить коричневую, чтобы не отличаться от 
стен. В волосы – у кого коса – надо заплетать черные или 
коричневые ленты, а по праздникам – белые. При описании 
внешности женщины писатель сообщает повествованию 
модальность категоричности и императивности, что выражается 
императивными конструкциями с инфинитивом нужно носить, 
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надо заплетать. Данная смысловая позиция проясняется в 
дальнейшем повествовании, где даётся имплицитная отсылка 
к данной СФИ информации: Сквозь клокотанье разбираю 
обвинение и приговор: там, сзади, на моей спине, где мне 
не видно, у меня в косе красная лента: мама заплела мне 
красную ленту вместо черной, моя мама – преступница, я – 
тоже, мы с мамой сокрушили основы, потрясли столпы, 
задумали свергнуть, подрыли, насмеялись, презрели. Красные 
от крика лица склонились надо мной, рты разинуты, – 
сквозь лебеду десятилетий не слышу, не помню, не понимаю 
слов… В повествовании оформляется дистантная оппозиция 
императив / перфект, которая способствует актуализации 
смысла. Формы настоящего расширенного не слышу, не помню, 
не понимаю приближают прошлое к читателю, выступая как 
способ их актуализации. 

Разрешение поставленного в рассказе конфликта 
намечается приёмом проспекции. Форма будущего 
совершенного, обладающая модальным оттенком уверенности 
и определённости, в сочетании с лексическим конкретизатором 
скоро передаёт возможный итог развития ситуации: Ладони 
мои покрыты бородавками, – бородавки заразны и перебегают 
от школьника к школьнику, – скоро весь класс, весь 
«коллектив», все «дружные ребята» покроются ими, потому 
что все должны быть как один, потому что так говорит 
огромная женщина с костяшками, и женщина в синем чехле, 
со стальными зубами, и слепой ильич, задыхающийся от 
гладиолусов, – все, все должны быть как один. Предполагаемый 
вариант развития событий конкретизируется категоричной 
императивностью форм должен, должны, которая усиливается 
за счёт приёма градации (весь класс, весь «коллектив», все 
«дружные ребята», все, все должны быть как один). Таким 
образом, категория проспекция выступает в данном отрывке 
как рематичная, позволяя читателю более качественно уяснить 
для себя суть описываемой далее ситуации, где героиня 
изображается автором как испуганная девочка с чёрным 
бантом: На спине моей – черный бант в косе… наверно, 
черный, должен быть черный, как государственная ночь, но 
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я дергаюсь и проверяю испуганно: точно ли? не цветет ли 
там, сзади, между лопаток, беззаконие и беззащитность? не 
принесла ли я с собой в эту коричневую, глухую тюрьму милую 
домашнюю метку, милый, домашний цветок на поругание и 
осмеяние? …Благодаря взаимодействию приёмов проспекции 
и ретроспекции данная информация воспринимается читателем 
уже с позиции СКИ, а не СФИ – как показатель внутреннего 
состояния героини, которая принимает правила, общие 
для всех. Тем самым становится более выраженной роль 
ретроспекции как средства когезии.

По мере развития действия значительную роль играют 
формы настоящего неограниченно-кратного, которые 
приобретают в контексте проспективное значение: Когда 
приходит весна, они собирают по три копейки и покупают 
открытки, а потом раздают их нам, раскладывая на парты: 
каждому по глянцевой карточке. Используя аллегорию, автор 
сравнивает женственность с мимозой: … под ней веточка 
мимозы, – цыганского, несуществующего в природе растения, – 
оно появляется раз в году, весенними вечерами, оно светит 
желтыми шариками в питерском сыром мраке, его приносят 
домой, и оно сейчас же умирает, не выдержав насилия. 
С помощью форм настоящего в общефактическом значении 
раскрывается краткость существования мимозы, причём 
значение длительности нивелируется временным указателем 
сейчас же, придающим форме оттенок результативности. Для 
обрисовки ситуации применительно к героине и её матери 
писатель вновь обращается к приёму проспекции, выраженной 
формами будущего совершенного с модальным оттенком 
уверенности: Я думаю без слов, я представляю, как я понесу 
эту страшную, государственную карточку, эту заразную 
бородавку в дом, маме, ни о чем не подозревающей маме, 
как я принесу ей эти неправильные, лживые слова, – … я 
принесу и поднесу ей эту страшную, бородавчатую, мертвую 
карточку, и она испуганно уставится на красную восьмерку 
со стальными государственными зубами… я заражу дом, 
и мертвая мимоза бородавками расползется по маминым 
рукам. Использование близких по смыслу глаголов понесу, 
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принесу, поднесу фиксирует внимание читателя на данном 
действии. Состояние конфликта, итог которого предопределён, 
передаётся формами настоящего нарративного, создающего 
эффект приближения уже происшедших событий к читателю: 
В моем ранце – мертвая карточка, чумной билет; мне велели 
передать его дальше, но почемуто я не хочу, но надо, но я не 
хочу, но они ждут, но я не хочу. Грамматически оформляется 
смысловая оппозиция я / они, относящаяся к сторонам 
конфликта. Внешняя императивность, предопределяющая 
поступки героини, передана автором формами повелительного 
наклонения в несобственно-прямой речи: Стая женщин с 
криком и стуком навалились на меня, стучат в моем мозгу, 
давят и пихают: передай, передай, пусть она тоже… как 
мы… И ты тоже… и все… и каждый… никто не уйдет… 
Значение 2-го лица выступает как знак адресованности данных 
действий героине. Концовка рассказа является логическим 
завершением СКИ, намеченной ранее проспективными 
формами: Я опускаю голову к коленям, я быстро и коротко 
плачу, а потом подбираю ранец, подбираю себя, прерывисто 
вздыхаю, вытираю варежкой лицо и, решившись, шагаю 
в кошачью тьму парадной. Частотность форм настоящего 
нарративного создаёт эмоциональную напряжённость, 
подталкивая читателя к размышлениям. 

Таким образом, в рассказе «Женский день» образ 
автора раскрывается в тесном взаимодействии с категориями 
ретроспекции и проспекции, устанавливающими логическую 
упорядоченность смысла. Кроме того, данные категории 
осуществляют в художественном тексте связь различных 
временных планов с точки зрения автора. В результате 
взаимодействия категорий ретроспекции и проспекции 
в произведении «Женский день» оформляется образ 
автора. Несмотря на свою факультативность в структуре 
художественного текста, в анализируемом тексте в большей 
степени образ автора выражает именно категория проспекции, 
что подчёркивает нестандартность и оригинальность мышления 
Т. Толстой. Однако проникновение и собственно адекватная 
интерпретация художественного текста обеспечивается за 
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счёт категории ретроспекции, которая позволяет читателю на 
качественно ином уровне осмыслить повторяющуюся СКИ. 
Оформление обеих категорий как средства создания образа 
автора в рассказе Т. Толстой происходит, в частности, на 
грамматико-стилистическом уровне с помощью глагольных 
форм. Для оформления категории ретроспекции используются 
формы перфектного результативного, чётко указывающие 
на отнесённость событий к прошлому, и формы настоящего 
расширенного, позволяющие представить действие и как 
уже прошедшее, и как будущее, что важно с позиции 
авторского замысла. В репрезентации категории проспекции 
центральными формами являются формы будущего 
совершенного с модальным оттенком уверенности, а также 
настоящее неограниченно-кратное. В целом в рассказе 
Т. Толстой функционально-стилистические характеристики 
глагольного слова как средства выражения данных категорий 
«строят» текст изнутри, формируя у читателя представление 
об образе автора.
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метафори, антитеза. Велике значення для створення позитивного 
іміджу Кетрін відіграє емоційно забарвлена лексика.

Ключові слова: медіалінгвістика, медіатекст, семантика, 
Британська королівська сім’я, леді, Кетрін Міддлтон.
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Статья посвящена исследованию лексических и семантических 
особенностей описания образа члена британской королевской 
семьи, жены принца Уильяма – Кэтрин Миддлтон. В качестве 
источников фактического материала для статьи были использованы 
медиатексты и тематические источники (печатные СМИ, 
Интернет-ресурсы, в том числе сайты Twitter, Facebook, YouTube). 
Они играют важную роль в создании образа знаменитостей. 
Автор пытается исследовать функционирование языка и речи, 
их социальный характер, коммуникативное поведение говорящих, 
а также соответствие антропоцентрическим тенденциям 
развития современной лингвистики, обоснование и применение 
интегративного, когнитивного и лингвокультурологического подходов 
для выявления и интерпретации структуры, содержания и способов 
языковой объективации медиатекстов. Для создания имиджа Кэтрин 
Миддлтон в медиатекстах используются лингвостилистические 
средства: эпитеты, метафоры, антитеза. Большое значение для 
создания положительного имиджа Кэтрин играет эмоционально 
окрашенная лексика.

Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, семантика, 
Британская королевская семья, леди, Кэтрин Миддлтон.

The article studies lexical and semantic features of the member 
of the British Royal Family, the wife of Prince William – Catherine 
Middleton. As sources of factual material for the article, English-
language publicist and thematic sources have been used including both 
printed media and Internet sources, especially websites such as Twitter, 
Facebook, YouTube. They play an important part of celebrities’ image 
making. The author tries to study the functioning of language and speech, 
their social nature of communicative behavior of speakers and relevant 
anthropocentric tendencies of modern linguistics; to study the application 
of integrative, cognitive and cultural approaches to identify and interpret 
the structure, content and methods of linguistic objectifi cation presented 
in the media texts. The stylistic devices such as adjectives, metaphors, 
antithesis are used to create an image of Catherine Middleton in media 
texts. The emotional vocabulary plays a very important part in creation 
of a positive image of Katherine.

Key words: media linguistics, media text, semantics, British Royal 
Family lady, Catherine Middleton.

Дослідження проблеми породження та функціонування 
медіатекстів є одним із провідних напрямів світової 
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лінгвістики. Упродовж останніх років філологічні дослідження 
у сфері медіалінгвістики та медіакомунікації перетворилися 
на один із найбільш перспективних напрямів гуманітарних 
досліджень, що безпосередньо пов’язано зі зростанням ролі 
ЗМІ в сучасному суспільстві та стрімким розвитком соціальних 
мереж: Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin.

У ХХI столітті дослідження медіатекстів є надзвичайно 
важливим напрямком лінгвістичних студій. Сьогодні в галузі 
медіалінгвістики плідно працюють такі вчені, як В. Марьянчик, 
Г. Почепцов, Л. Славова, С. Соколовська, Л. Солодка, 
О. Фоменко, О. Харченко, А. Худолій та ін.

Метою статті є вивчення лексико-семантичних та 
когнітивних особливостей створення іміджу королівської 
особи, Кетрін Міддлтон, в сучасній англійській мові.

Історія Кетрін Міддлтон − дівчини з пересічної сім’ї, 
яка змогла підкорити серце принца Вільяма − є ще одним 
підтвердженням того, що дива трапляються і будь-яка казка 
може завершитися хеппі ендом. Кетрін Міддлтон після 
одруження з принцом Вільямом стала герцогинею, а це 
значить, що вона – шляхетна жінка. Зі словникових джерел 
стає зрозуміло, що шляхетною жінкою, леді, могла вважатися 
жителька Британії або особа британського походження, яка 
набувала цього статусу завдяки родинним зв’язкам. Також 
жінку могло визнати за леді суспільство, якщо вона мала добре 
виховання й належну освіту, завжди мала охайний вигляд, 
дотримувалася норм відповідної моралі (кохання покора 
чоловікові, любов до дітей, набожність і милосердя, догляд за 
майном тощо) [9].

Весілля Вільяма та Кетрін відбулося 29 квітня 2011 року 
й стало найгучнішою та найдорожчою світською подією 
року. Безумовно, весільна церемонія опинилася в центрі 
уваги глобальної аудиторії, оскільки ця подія стала першим 
королівським весіллям доби соціальних мереж.

Звістка про одруження простої дівчини з принцом 
викликала надзвичайний інтерес у публіки та ажіотаж у 
пресі. Здавалося, що казка стає реальністю: Попелюшка 
перевтілюється у принцесу. На нашу думку, саме така ідея 
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чарівного перевтілення спонукала багатьох мрійників (особливо 
жіночу аудиторію) на деякий час поринути у казковий світ і 
повірити в диво, що може трапитись у житті простої людини. 

Трансляція весільної церемонії тривала понад три години. 
Під час весільної церемонії глядачі особливу увагу звертають 
на весільне вбрання. Не винятком стала і сукня Кетрін 
Міддлтон: «Amid the pomp and splendour of a truly unforgettable 
day, The Dress was undoubtedly the star of the show» [6]. 

Слід зазначити, що у вищезгаданому прикладі ознаки істоти 
перенесено на лексему «The Dress» шляхом її капіталізації з 
метою підкреслення «важливості та винятковості» вбрання. 
Окрім того, персоніфіковано навіть вказівний займенник that, 
який прописано в назві статті великими літерами: «Seems like 
only yesterday dear: the Queen and Duchess of Cambridge relive 
glorious royal wedding day with private view of THAT Dress» [4].

Представники світової медіаіндустрії були в захваті від 
вибору майбутньої дружини принца Вільяма та наголошували, 
що її сукня відрізнялася простотою та елегантністю на відміну 
від весільного вбрання принцеси Діани, про що свідчить такий 
приклад: «The wedding dress was a model of sumptuous simplicity, 
perfectly suited to the sweet and serene style of the woman who is 
now Duchess of Cambridge and is destined to be the future Queen 
of England» [6]. 

Можна стверджувати, що образ Кетрін Міддлтон 
відповідає категоріям моральної свідомості та морально-
етичних цінностей жінок-леді. За результатами дослідження 
В. Поліної, базовими характеристиками для концепту «леді» 
є не тільки ввічливе звертання до особи жіночої статі, а й 
означає витончену, ввічливу жінку (refi ned, polite woman), з 
належною освітою та вихованням (well-educated, well-bred), 
гарним зовнішнім виглядом і манерами (well-dressed, has 
excellent manners) та шляхетного походження (belonging to a 
high socialclass, member of the nobility) [2, с. 66–67].

Проте шляхетне походження було не єдиною базовою 
характеристикою концепту «леді». І. Морозова, досліджуючи 
мовленнєві прояви стереотипу «вікторіанська жінка» 
у дискурсі, дійшла висновку, що словосполучення «досконала 
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леді» означає жінку, яка відповідала встановленому 
суспільством ідеалу жіночості. Певною мірою вона повинна 
бути власністю чоловіка, міцним тилом, який забезпечить 
йому відпочинок у спокійних, затишних умовах від небезпеки 
й бруду публічного життя. Чоловіка потрібно було кохати й 
коритися незалежно від його поведінки [1, с. 86].

Згідно з історичним тлумаченням поняття «леді» завжди 
ототожнювалося не лише з бездоганним зовнішнім виглядом, а 
й, насамперед, із морально-етичними та ціннісними ідеалами, 
які сповідувала жінка.

Кетрін Міддлтон називають «true English rose». Метафора 
«true English rose» підкреслює як її зовнішню привабливість, 
так і духовну красу: «Kate really is a true English rose with all 
the qualities to be a great 21st Century queen» [6]. 

Як відомо, у християнській традиції троянда – 
королівський символ урочистої краси, особливої й величної 
вроди, бо вона – королева квітів. Тому трояндовим букетом 
вітають або дуже шановану людину, або з особливо видатної 
нагоди. Окрім усього, вона – символ небесної досконалості й 
блаженства, цнотливості й чистих земних пристрастей. 

Медіатексти повідомляють про вияви благодійності 
королівської родини. Адже жінка-леді покликана демонструвати 
набожність, регулярно відвідувати церкву й брати участь 
у доброчинній діяльності: «The Duke and the Duchess of 
Cambridge previously opened the trust’s cancer unit for children 
and young people at its hospital in Sutton, south London, in 2011» 
[8].

Найвизначнішою подією для кожної жінки є народження 
дитини. У випадку з Кетрін – це подвійна відповідальність, 
адже мова йде про народження спадкоємця престолу. Ще 
задовго до народження первістка преса сповіщала про 
вагітність Кетрін і про вибір лікарні, де вона буде народжувати:

1) «Britons support the Duchess of Cambridge’s decision to 
give birth in a private hospital wing instead of an NHS hospital 
wing. Last month it was revealed that Catherine, the Duchess 
of Cambridge, would give birth in a dedicated private wing at 
St Mary’s Hospital in Paddington, London, and not at an NHS 
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hospital wing. Some had speculated that Kate might choose an 
NHS wing like the one where she was born. The public are widely 
supportive of Catherine’s decision, however: 63% of the British 
public think Catherine should have her baby in a private hospital 
wing if that is what her and her family want. Only 13% of Britons 
think that she should give birth in an NHS hospital wing, like most 
ordinary people in Great Britain do» [10].

У процитованому повідомленні ми знаходимо 
стилістичний прийом порівняння «like most ordinary people 
in Great Britain do» – «так, як це роблять звичайні жителі 
Великобританії». Процеси семантичного синтаксису проходять 
стадію порівняння. Порівняння є основним методом буденної 
свідомості людини, яка пізнає світ, порівнюючи себе з 
оточуючими людьми за допомогою певних ознак. Мета 
порівняння у цьому випадку – лаконічно пояснити суть одного 
предмета, порівнявши його з іншим або показати, наскільки 
позитивним / негативним, добрим / поганим є предмет, що 
порівнюється, стосовно об’єкта. 

Порівняння – поширений лінгвостилістичний засіб у мові 
медійників. Ми знаходимо приклад іншого порівняння «like 
a duck to wate» в описові поведінки хлопчика під час його 
хрещення, а саме – освячення водою: «For the future king, 
probably the fi rst monarch of the 22nd century, was on his best 
behaviour during his 45-minute christening on Wednesday. Unlike 
his father Prince William who wailed through his baptism in 1982 
and needed to suck the soothing little fi nger of his mother Diana 
to calm him down, George gurgled with joy and took to his royal 
life like a duck to water, albeit from the River Jordan» [10]. 

Перед нами приклад фразеологічного порівняння. 
У вжитому фразеологізмі спроектовано концептуальну картину 
світу, духовну і матеріальну динаміку етносу, його національну 
своєрідність.

Звістка про народження сина Вільяма і Кетрін охопила 
соціальні мережі Twitter і Facebook: «Unsurprisingly, news that 
Kate had gone into labour spread rapidly on social media sites. 
Using YouGov’s social media analysis tool, SoMA, we can see that 
so far a staggering 75.4% of Twitter users have heard a mention 
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of the «Royal Baby», compared to just 24.1% yesterday. Similarly, 
we can see that there was also a signifi cant increase in reach 
on Facebook, with 26.2% of that network’s users having heard a 
mention of the Royal Baby today, compared to just 4% yesterday» 
[10].

Народження, що ознаменувало початок третього покоління 
спадкоємців британського престолу, стало підґрунтям радощів 
громадськості, історичних прогнозів та соціологічних 
аналізів. Маленького Джорджа, преса називає «little Prince» – 
«маленький принц», якого теж згадують при освітленні подій 
в королівській родині: «The Duke, Duchess and their little 
Prince are set to take their fi rst holiday together to Australia and 
New Zealand next month, so we’re sure they’ll be enjoying time 
together as a trio before welcoming another baby into the family» 
[4, 25 October 2013].

Хрещеними батьками принца Джорджа, стали «The Prince 
of Wales’press offi ce announced that Kate Middleton and Prince 
William have asked the following to be godparents: Mr Oliver 
Baker (Oliver Baker attended the University of St Andrews with The 
Duke and Duchess), Mrs David Jardine-Paterson (Emilia Jardine-
Paterson attended Marlborough College with The Duchess), 
Earl Grosvenor (Hugh) (Earl Grosvenor is the son of The Duke 
of Westminster), Mr Jamie Lowther-Pinkerton (Jamie Lowther-
Pinkerton served as Private Secretary to The Duke and Duchess 
of Cambridge and Prince Harry from 2005-2012 and continues to 
serve part-time as Principal Private Secretary and Equerry), The 
Hon Mrs Michael Samuel (Julia Samuel was a close friend of 
The Princess of Wales), Mrs Michael Tindall (Zara Tindall is The 
Duke of Cambridge’s cousin), Mr William van Cutsem (William 
van Cutsem is a childhood friend of The Duke of Cambridge)» [4, 
25 October 2013].

У цьому повідомленні ми спостерігаємо характерну 
тактику медівників – використання деталізації. Такий прийом 
подачі матеріалу створює атмосферу урочистості, адже в 
списку хрещених поважні особи – графи, графині. Автор-
медійник подає інформацію статистично, а не динамічно, як це 
характерно для художніх творів.
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Проте Вільям і Кетрін певною мірою порушують традиції 
королівської родини: у списку хрещених ми знаходимо імена 
друзів молодих батьків: «Prince William and Kate Middleton 
have broken from tradition, choosing Prince George’s godparents 
from their friends rather than European royalty, according to The 
Sunday Times. William’s Etonian schoolmate, the fi nancier Fergus 
Boyd, is reportedly one of them, as is Hugh Van Cutsem, one of 
William’s oldest friends, whose daughter Grace was a fl ower girl at 
the royal wedding. Kate’s Marlborough school friend, the interior 
designer Emilia d’Erlanger is also thought to be a godmother. 
A royal source told the newspaper: «They are rather unexpected 
off-the-wall choices for godparents – not the usual suspects of 
Williams closest friends who we anticipated» [4, 25 October 2013].

Церемонія тривала 45 хвилин: «The Archbishop of 
Canterbury conducted the ceremony, which lasted 45 minutes, 
while Pippa Middleton and Prince Harry read out passages from 
the Bible during the service» [4, 25 October 2013].

При описові подій автори повідомлень вдавалися навіть до 
деталей одягу принца Джорджа: «Prince George wore a replica 
of the satin and lace christening gown made for Queen Victoria’s 
eldest daughter, Victoria. The replica was designed by the Queen’s 
couturier, Angela Kelly» [4, 25 October 2013].

Інтенсивна увага медіа одночасно створює і позитивний, 
і негативний ефект, адже Кейт є популярною в Британії 
насамперед тому, що вона народжена не титулованою, тому 
новонароджена дитина, яку відтепер називатимуть принцом 
кембриджським, оточена доброзичливістю та водночас 
загрозою постійного публічного контролю. До того ж, 31-річна 
мати, герцогиня кембриджська, має середній вік, за якого 
британські заміжні жінки народжують свою першу дитину 
(30.7). Серед незаміжніх цей вік − 27.6 років.

Коли навесні 2014 року Вільям і Кетрін відпочивали на 
Мальдівах, для них це був «sad times» – «сумний час», адже 
вони дуже сумували за своїм 8-місячним синочком Джорджем: 
«Sad times for the Duke and Duchess of Cambridge, who 
reportedly missed a major milestone in Baby Georg’s life whilst on 
vacation in the Maldives» [3].
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У наведеному фрагменті ми знаходимо приклад антитези 
(antithesis) – стилістичної фігури, яка утворюється зіставленням 
слів чи словосполучень, протилежних за змістом. Читач очікує 
від словосполучення ‘sad times’ негативних повідомлень, 
а насправді – мовиться про семиденний відпочинок на 
шикарному курорті. Це вдалий приклад антитези, де в першій 
частині висловлювання інформація подається як «sad times» – 
а у другій – «their week-long holiday at the Maldives’ fi ve-star 
Cheval Blanc Randheli resort».

Ціннісні орієнтації в повсякденній моральній культурі 
жінок-леді – щирість, природність, скромність, невинність і 
милосердя. Вона повинна співчувати і виявляти поблажливе 
ставлення до людей, котрі мають нижчий соціальний статус, 
піклуватися про родину, створювати атмосферу миру і злагоди. 

На лінгвостилістичному рівні для опису жіночого мовного 
портрета виділяємо метафори, порівняння, фразеологізми, 
епітети, за допомогою яких встановлюються асоціативні зв’язки 
концепту «жінка-леді» з такими концептуальними сферами 
як «зовнішність», «духовний світ», «характер», «набожність», 
«освіченість», «любов до ближнього», «милосердя» тощо. 
У зазначених сферах виявляються такі жіночі якості: фізична 
краса (beautiful, pretty); невинність (shy, notable); чуттєвість 
(sensitive, reasonable, tender); стриманість, увічливість (polite, 
respectful); вірність (true, reliable, close); залежність від 
чоловіка (dependent). 

Отже, на позитивну оцінку жінки-леді, королівської 
особи, заслуговують такі властивості референта жіночої статі 
як жіночність, природність, миловидність, життєрадісність, 
покірність, щирість, милосердя, хороша репутація, реалістичні 
та консервативні погляди. На перший план висувається 
внутрішня краса жінки, її духовний світ, а одяг та інша 
атрибутика є лише своєрідною атракцією уваги широкої 
громадськості, яка прагне наслідувати знатну особу. Для 
створення такого іміджу в медіатекстах використовуються 
лінгвостилістичні засоби: епітети, метафори, антитеза. 
Велике значення для створення позитивного іміджу Кетрін 
відіграє емоційно забарвлена лексика. Наше дослідження є 
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перспективним напрямом подальшого розгляду медіатекстів як 
засобу спілкування з громадськістю.    
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СЕМАНТИКА ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ДІЄСЛІВ – 
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР У ПРОЦЕСАХ 

ГРАМАТИЧНОЇ ПЕРФЕКТИВАЦІЇ

У статті виділено основні аспекти дослідження перфективації 
дієслів у сучасній українській мові, досліджено питання про значення 
спостереження над дієсловом при вивченні української мови. Описано 
параметри перфективації дієслів, які називають дії, що виражають 
мимовільні й активно створювані кимось або чимось звуки. Виділено 
та охарактеризовано лексико-семантичну групу вербальних дієслів 
української мови зі значенням звукового вияву, що мають свої 
особливості у сполучуваності з префіксами як реалізаторами 
словотвірно-граматичної та граматичної функції. Обґрунтування 
підтверджено прикладами.

Ключові слова: дієслово, вид, дієслова лексико-семантичної 
групи із значенням звучання, дієслова лексико-семантичної групи із 
значенням звукового вияву, вербальні дієслова, видові особливості.

В статье исследован вопрос о значении наблюдения над 
глаголом при изучении украинского языка, выделены основные 
аспекты исследования перфективации глаголов в современном 
украинском языке. Описано параметры перфективации глаголов, 
которые называют действия, которые выражают произвольные 
и активно образованные кем-то или чем-то звуки. Выделено 
и охарактеризовано лексико-семантическую группу вербальных 
глаголов украинского языка со значением звукового проявления, 
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которые имеют свои особенности в соединении с приставками 
как реализаторами словообразовательно-грамматической и 
грамматической функции. Выводы подтверждены примерами.

Ключевые слова: глагол, вид, глаголы лексико-семантической 
группы со значением звучания, вербальные глаголы, видовые 
особенности.

The article is about the main aspects of the study of the 
perfectivation of the verbs in modern Ukrainian language studied 
question of the importance of observing the verb in the study of 
Ukrainian language. Describes the perfectivation of the verbs, called 
action, expressing spontaneous actively created by someone or something 
sounds. Distinguished and characterized lexical-semantic group of 
verbs Ukrainian verbal language with the value of sound expression 
with its own characteristics compatibility with prefi xes as derivational 
-grammatical and grammatical functions. Justifi cation confi rmed by the 
examples. 

Key words: verb, type, lexical-semantic group of the verbs with a 
value of sound, lexical-semantic group of the verbs with a value of sound 
expression, verbal verbs, specifi c features.

Семантика дієслів тісно пов’язана з їх граматичними 
функціями, широта граматичного діапазону яких дає 
можливість виділяти велику кількість диференційних ознак, 
що можуть бути покладені в основу семантичного аналізу 
дієслова. У традиційній граматиці за диференційними ознаками 
виділено 41 семантичну групу. За відношенням до категорії 
виду дієслова поділяються на одновидові, парновидові та 
двовидові.

Учення про аспектологію, як галузь мовознавства, має 
вже досить сталу систему базових понять, відображену в 
теоретичних працях і підручниках. У лінгвістичних працях є 
багато тлумачень про категорійні особливості українського 
дієслова, а зміст лінгвістичного поняття дії, становлення 
ознаки, стану як процесу розкривають за допомогою 
семантичної класифікації. У працях «Словотвірна структура 
слова» (автори: К. Городенська, М. Кравченко) [1], «Дієслівні 
категорії в синтагматиці і парадигматиці» (автор: А. Загнітко) 
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[4], та статтях К. Городенської  «Аспектологічні характеристики 
дієслів руху, переміщення» [2] і «Видові протиставлення в 
системі сучасних дієслів» [3] описано особливості українського 
дієслова, видову структуру вербальних дієслів та видові 
кореляції відіменних дієслів, вияв похідних граматичних 
категорій дієслів.

Проблема статті полягає у висвітленні особливостей 
морфологічної структури дієслова, вираження видових значень 
вербальних та відіменних дієслів, адже вони (видові значення) 
охоплюють всі без винятку форми дієслова, тобто мають 
універсальний характер, у аналізі вираження власне дієслівних 
та похідних категорій дієслова.

Мета статті – встановити й описати особливості 
перфективації дієслів різних лексико-семантичних груп у 
сучасній українській мові.

Готуючи статтю, ми мали на меті вирішити такі завдання:
 – виявити особливості дієслів доконаного і недоконаного 

виду в сучасній українській літературній мові;
 – установити видові особливості дієслів різних лексико-

семантичних груп;
 – схарактеризувати семантико-словотвірний потенціал 

дієслів зі значенням звучання та звукового вияву.
Загал вербальних дієслів належить до багатозначних, 

одно- та двозначні становлять меншість. Можна виділити 
основні аспекти дослідження перфективації дієслів у 
сучасній українській мові. У вивченні перфективації як суто 
граматичного та граматико-словотвірного явища лінгвісти 
реалізували три основних підходи.

1. Від префікса. Об’єктом дослідження обирався один 
префікс або об’єднана спільним значенням група префіксів. 
Установлювалося коло всіх або основних дієслів, з якими 
він (вони) може (можуть) поєднуватися, визначалися типові 
словотвірні значення цього префікса (цих префіксів), а 
також семантичний контекст дієслів, у структурі яких він 
десемантизується і стає виразником тільки граматичного 
значення доконаного виду.

2. Від безпрефіксного дієслова. Досліджувалася 
сполучуваність з префіксами дієслів однієї або кількох груп, 
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які виділялися за різними критеріями: а) лексико-семантичним, 
відповідно лексико-семантичної групи; б) лексико-граматичним, 
наприклад, перехідних / неперехідних дієслів і под.

3. Від префіксальних дієслів як єдності. Об’єктом 
дослідження був якийсь клас або вся сукупність префіксальних 
дієслів. Установлювалися їх словотвірні значення, що 
тлумачилися як результат взаємодії префікса й основи твірного 
дієслова.

Перший підхід використовувався в мовознавстві 
найбільше. Саме тому значення майже всіх дієслівних 
префіксів з більшою чи меншою повнотою описані насамперед 
у навчальних підручниках та посібниках, а також у спеціальних 
наукових дослідженнях. Дієслівні префікси української 
мови в історичному та синхронному аспектах досліджені 
В. Русанівським [5].

Другий підхід, що встановлює залежність перфективації 
від лексичних значень дієслів, в українському мовознавстві, 
на відміну від російського, не розгортався на матеріалі жодної 
лексико-семантичної групи дієслів. Дериватологи вважають 
лексико-семантичну групу твірною базою у внутрідієслівному 
словотворенні, фоном для виділення способів (родів) 
дієслівної дії. До цього слід додати, що семантика тематичної 
групи є визначальним фактором і в процесах граматичної 
перфективації.

Лексико-семантичні групи вербальних дієслів української 
мови мають свої особливості у сполучуваності з префіксами 
як реалізаторами словотвірно-граматичної та граматичної 
функції. Вони зумовлені семантичною ознакою граничності / 
неграничності, яку дієслова різних лексико-семантичних груп 
виявляють неоднаково.

Дієслова лексико-семантичної групи із значенням звучання, 
звукового вияву означають дії, які передають звуки, що 
створюються різними предметами чи явищами в навколишній 
дійсності, пор.: булькати, булькотати, булькотіти, брязкати, 
брязкотати, брязкотіти, густи, гриміти, гримотати, 
гримотіти, грюкати, грюкотати, грюкотіти, дзюрчати, 
дзюркотати, дзюркотіти, скрипіти, тупати, тупотіти, 
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цокати, цокотіти, хрускати, хрустіти, шарудіти й под., або 
відтворюють звуковий вияв тварин, птахів, комах, тобто ті 
звуки, які їм властиві, пор.: бекати, блеяти, вити, воркотати, 
воркотіти, воркувати, гавкати, гарчати, дзижчати, іржати, 
каркати, кахкати, квакати, кувікати, кудкудакати, кукурікати, 
курликати, мекати, мукати, мурчати, муркотати, нявкати, 
рохкати, сичати, скавучати, сокотати, сокотіти, сокоріти, 
сюрчати, сюркотіти, туркотіти, тьохкати, хрюкати, ячати 
та ін. Дії, що виражають мимовільні й активно створювані 
кимось або чимось звуки, не можуть бути спрямовані до своєї 
внутрішньої межі, тому дієслова цієї лексико-семантичної 
групи є неграничними, неспіввідносними за видовою ознакою, 
одновидовими дієсловами недоконаного виду. Проте у 
Словнику української мови (т. 8) більшість дієслів звучання, 
зокрема ті, що відтворюють звуковий вияв тварин, птахів, 
комах, подані як парновидові. Їхнім корелятом доконаного 
виду є дієслово з префіксом про-. Укладачі словника, на 
нашу думку, припустилися помилки, встановлюючи видову 
співвіднесеність дієслів звучання за формальним показником – 
префіксом про-, не врахувавши того, що крім граматичного 
значення доконаного виду він надає їм ще й словотвірного 
значення, бо вказує на цілісно виконану, одноактну дію, напр.: 
На драбину біля винограду вискочив сусідський жовтогарячий 
півень, залопотів крилами і бадьоро прокукурікав (І. Вільде); 
Промекала коза; Е-е-е-е – так само чемно промекав пан Оврам, 
бо голос у тій халепі втратив (О. Ільченко); Десь промукала 
корова; Промурчав ситий кіт; Курка просокотала; Протуркав 
голуб.

Загал дієслів лексико-семантичної групи із 
значенням звучання, звукового вияву співвідноситься із 
звуконаслідувальними словами – такими словами, які 
позначають, відтворюють різні звуки в навколишній дійсності 
та живій природі. Саме тому дехто вважає відвигуковими 
дієсловами, оскільки звуконаслідувальні слова прилягають 
до вигуків. Така позиція нам видається непереконливою, бо, 
як відомо, питання про напрям похідності в парі дієслово – 
звуконаслідувальне слово досі залишається дискусійним: 
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він або ж зовсім не встановлюється, або ж скеровується від 
дієслова до звуконаслідувального слова. Трактування дієслів 
і звуконаслідувальних слів як співвідносних дало нам змогу 
зарахувати дієслова звучання, звукового вияву до вербальних, 
хоча до цієї групи належить і декілька відіменних дієслів, 
напр.: пищати, свистіти, шуміти.

Неграничні дії, як уже зазначалося, можуть бути по-
різному обмежені в часі тривання. Ця семантична ознака 
дієслів звучання, звукового вияву зумовлює специфіку їх 
перфективації, яка виявляється в тому, що вони послідовно 
поєднуються з обмежувально-темпоральними префіксами.

За спостереженнями російських лінгвістів, саме дієслова 
звучання є семантичним стрижнем значення «початок дії» 
префікса за-. Те саме місце посідають вони і в українській 
мові. Це зумовлено насамперед особливостями їх лексичного 
значення, адже процес видавання звуків живими істотами, а 
також створення їх машинами, пристроями, приладами, просто 
предметами має довготривалий характер, тобто його перебіг 
обов’язково включає початкову фазу.

Дієслова лексико-семантичної групи із значенням 
звучання, звукового вияву найпослідовніше, практично всі 
без винятку, поєднуються з префіксом за- як виразником 
початкової стадії появи відповідних звуків, пор.: закахкати – 
почати кахкати, тобто почати видавати звуки ках-ках-ках; 
закурликати – почати курликати, тобто почати видавати звуки 
курли-курли-курли; завити – почати вити, видавати протяжні 
жалібні звуки, напр.: Од плеску води зо сну закахкали десь 
качки (А. Головко); Раптом у небі закурликали журавлі, і 
Андрій залишив свою роботу, прислухався і застиг (О. Гуреїв); 
За мить зчинився галас людей, і собаки жалібно завили, 
почувши смерть людини-господаря (О. Слісаренко).

Від дієслів звучання, звукового вияву з префіксом за- 
в сучасній українській мові не утворюються імперфективні 
форми, тому що початкову стадію появи відповідних звуків не 
можна представити як нецілісний процес. Вони є дієсловами 
абсолютного доконаного виду, що визначають початкову фазу 
в розгортанні дії. Їм належить домінантне становище в межах 
починального способу дії.
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На припинення тривалих дій, пов’язаних з утворенням 
або видаванням певних звуків, у структурі дієслів цієї лексико-
семантичної групи вказують два фінітивних префікси – 
пере- та від-. Більш уживаним є префікс пере-, який виражає 
просте припинення звукових сигналів або виявів, пор.: 
перегусти – перестати густи, перегриміти – перестати 
гриміти, переквоктати – перестати квоктати, пересокотати – 
перестати сокотати і т.д. Теоретично він може поєднуватися 
майже з усіма дієсловами звучання, звукового вияву, але 
матеріали тлумачного Словника української мови свідчать про 
його вибіркове використання: насамперед з тими дієсловами, 
які передають найпоширеніші, найвідоміші звукові сигнали 
предметів та звукові вияви живих істот, пор.: перегудіти, 
перегусти, перегриміти, перегуготіти, перехлипати та ін. 
Напр.: Заводські гудки перегули (В. Кучер); Перегриміли 
зерняні безтарки, І в кожнім домі свіжий хліб запах (І. Вирган); 
Ядзя перехлипала, трохи заспокоїлась, сіла на канапу, почала 
старанно витирати кулачками очі (Ю. Збанацький).

Префікс від-, вказуючи на припинення дії через її 
вичерпаність, може приєднуватися до дієслів звучання лише 
тоді, коли йдеться про припинення існування живої істоти або 
вихід з ладу машини, пристрою, приладу тощо, які видавали 
або створювали відповідні звуки. Саме тому основною сферою 
вживання дієслів з цим префіксом є усно-розмовне мовлення, 
лише деякі з них подаються в словниках, напр.: На Рибальській 
теж співали вже тільки солов’ї, весільні співи давно відбриніли 
(Ю. Смолич); Відбрязкотіли десь біля кузні молотки 
(О. Гончар); Відцокотіли панські коні, лягає курява на шлях 
(М. Рильський); Вже одспівали солов’ї, Вже падають каштани 
(М. Нагнибіда). Значно вищою регулярністю і послідовністю 
вживання відзначаються відіменні дієслова звучання з 
префіксом від-, зокрема такі, як відшуміти, відзвучати та 
віддзвеніти, напр.: І згадав я в вуличному шумі інший шум, 
що одшумів давно (В. Сосюра); Вже давно оддзвеніли трамваї 
і в будинках погасли вогні (В. Сосюра); Ми його поховали, 
де моря блакитні дороги… І прощальний салют, і скорботний 
соратників крок Одзвучали давно (В. Сосюра).
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Основним виразником обмеженої тривалості, 
короткочасності звукового вияву кого-, чого-небудь є префікс 
по-: покувати, покудкудакати, покукурікати, покрякати, 
помуркотати, помуркотіти, помурчати, погавкати, погудіти, 
погусти, поспівати, поревіти і т. д. Дієслова з префіксом 
по-, або делімітативні дієслова, передають два ступені 
обмеженої тривалості: актуалізований і неактуалізований. 
Актуалізований ступінь тривалості передбачає, щоб був 
кількісно диференційований проміжок часу, протягом якого 
здійснюється дія. Він буває незначним і нейтральним. 
Відповідно виділяється два різновиди делімітативності: 
1) незначна, нетривала; 2) нейтральна, або «середня».

Незначна тривалість, виражена вербальними дієсловами 
звучання з префіксом по-, конкретизується відповідними 
лексичними засобами, зокрема прислівниками з темпоральним 
значенням типу недовго, трохи, а також числівниково-
іменниковими та іншими сполученнями із значенням 
приблизної або неозначеної кількості, пор.: кілька (декілька) 
секунд, небагато (мало) часу, хвилину-другу, з півгодини, днів 
зо два, день-другий і под., напр.: Попхикало маленьке трохи та 
й замовкло (Б. Грінченко); Пан сотник прокашлявся, зітхнув, 
потім посопів трішки та й завів гнучким та густим басюрою 
(О. Ільченко); Вогонь потріщав трохи під сподом і вигнав дим 
(М. Коцюбинський); Дівча однесло за маленькі двері кухлик, 
повний води, трохи похихикало тами, знову зачинило двері, 
уважно їх замкнуло і вийшло (О. Досвітній).

Дещо по-іншому модифікує незначну тривалість 
прислівник ще, який, вживаючись з делімітативом, вказує 
на обмежену тривалість додаткової дії щодо основної, напр.: 
Соловей потьохкав ще хвилину і замовк (В. Гжицький).

Нейтральний, або «середній» ступінь тривалості дії 
визначають фразеологізовані словосполучення з темпоральним 
значенням типу деякий час, якийсь час, певний час і под., 
напр.: Сніг непокірно рипить білим беззубим ротом, але, 
притиснений тисячами людських ніг, кориться своїй долі й, 
поскрипівши якийсь час, замовкає (В. Епік).

Нерідко актуалізована делімітативність не може бути 
трактована ні як незначна, ні як нейтральна. Це буває тоді, 
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коли лексичні та морфологічні засоби обмежують тривалість 
дії, вираженої дієсловами звучання з префіксом по-, точно 
визначеним відтинком часу. Серед цих засобів виділяються 
іменники, що передають різні виміри часу, пор.: година, день, 
ніч, доба, тиждень, місяць, рік, зима, весна, літо, осінь і под., 
а також іменниково-числівникові сполучення, до складу яких 
входять означено-кількісні числівники, наприклад : Мій пес 
повив день чи два (П. Грабовський); Хворий постогнав годину 
або півтори й заснув.

Неактуалізована тривалість, виражаючись делімітативними 
дієсловами з префіксом по-, не передбачає конкретизації 
обмеженої тривалості дії за допомогою спеціальних лексичних 
або морфологічних засобів, напр.: Цуценя, заграючи з 
дівчинкою, гучно дзявкотіло, Заллється, подзявкотить, а потім 
змовкне (В. Козаченко); Данько помахав у повітрі зв’язкою 
запасних підків (О. Гончар); Трохи згодом надворі все стихло: 
собака поскавучала та й замовкла (М. Коцюбинський); Хіба 
де довга оса пролетить, погуде, пов’ється над тим місцем і 
полетить геть (Панас Мирний).

На обмеження дії певним, здебільшого значним відтинком 
часу вказує префікс про-. Пердуративні дієслова звучання з 
префіксом про-, на відміну від делімітативних дієслів звучання 
з префіксом по-, завжди виражають актуалізовану тривалість. 
Основним засобом кількісної диференціації періоду тривання 
дії є числівниково-іменникові сполучення, а також іменники з 
темпоральним значенням типу хвилина, година, день, ніч, доба, 
тиждень, місяць, рік, зима, весна, літо, осінь і под., які можуть 
визначати його точно (пор.: Комбайни прогули в полі два 
тижні; Діти проспівали годину; Віконниці проскрипіли добу; 
Хворий простогнав три дні) або приблизно, що досягається за 
допомогою інверсії (пор.: Курка прокудкудакала хвилин зо три; 
Корова промукала хвилин десять; Собака проскавучав годин 
зо дві; Шибки продеренчали від вітру днів з п’ять), а також 
прийменників біля, близько, понад, за, частки майже, що 
вживаються з числівниково-іменниковими сполученнями або з 
темпоральним значенням (пор.: Звір проревів у клітці біля двох 
тижнів; Собака провив близько години; Птах прошипів майже 
годину; Дитина прохрипіла понад місяць).
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Точно визначений за допомогою числівниково-
іменникових сполучень та іменників на позначення одиниць 
виміру часу період тривання дії може трансформуватися в 
надмірну тривалість, коли між пердуративним дієсловом з 
префіксом про- і конкретизатором тривалості дії з’являються 
прикметники цілий, добрий, повний або займенники весь, вся. 
Такі конструкції широко використовуються в розмовному та 
художньому стилях, напр.: Он учора, як сова та, як сич, цілу 
ніч простогнала та проголосила (Панас Мирний); Цілісіньку 
ніч пробухикав (Юхим) (Ю. Збанацький); Собака прогавкав 
добрих дві години; Дитина прохлипала добрих три години; 
Двері проскрипіли всю ніч; Машина прогула весь день.

Характерно, що в пердуративних дієслів з префіксом 
про-, подібно до делімітативних дієслів з префіксом по-, 
точно визначена тривалість дії може бути трансформована в 
незначну, причому з участю тих самих часток, зокрема часток 
тільки, лише, всього лише, аж та ін., пор.: Зозуля прокувала 
тричі – Зозуля прокувала тільки (лише, всього лише) тричі; 
Гусак просичав один раз – Гусак просичав тільки (лише, всього 
лише) один раз; Курка просокоріла день – Курка просокоріла 
тільки (лише, всього лише) день.

Делімітативні й пердуративні дієслова звучання, звукового 
вияву, виражаючи по-різному обмежені в часі дії, так само, 
як і відповідні дієслова із значенням руху, переміщення, 
не є ні перфективними корелятами до співвідносних 
безпрефіксних дієслів, ні компонентами доконаного виду 
імперфективних видових пар. Вони мають статус одновидових 
дієслів доконаного виду, що належать до обмежувального 
(делімітативного) та тривало-обмежувального (пердуративного) 
способів дієслівної дії.

Меншу активність і послідовність виявляють дієслова 
звучання у сполучуваності з кількісними префіксами: вони 
поєднуються тільки з редуплікованим префіксом попо-, який 
вказує на багаторазове повторення тих чи інших звукових 
виявів, що надає діям тривалого характеру. Це словотвірне 
значення він виражає в обмеженому семантичному контексті 
дієслів, передусім тих з них, які означають дії, пов’язані 
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із створенням певних звуків людиною або предметами в 
навколишній дійсності, пор.: попостогнати, попоспівати, 
попоскрипіти, попорипати, попоцокати, попогусти і под., 
наприклад : – Що вже попокричав, що попостогнав уві сні, 
так бодай і не згадувати… (Остап Вишня); – Це пісня дідова 
Остапова. – Дідова, кажеш? – звів голову дід Остап. – А й 
правда. Попоспівали ми її (А. Головко); Остяк заскрипів й 
увесь похитнувся. – Скрипиш?.. Скрипи. Ще попоскрипиш, 
поки змилосердиться над тобою вітер та кине об землю, а на 
людську ласку не покладайся (Л. Яновська); Дітки гомонять 
самі одні, і вже така їх утішка з того, як горобці прилетять – 
зацвірінькають або голуб попогуде (Марко Вовчок). Слід 
зауважити, що префікс попо- може приєднуватися і до дієслів, 
що відтворюють звукові вияви тварин, птахів, комах тощо, але 
похідні від них префіксальні дієслова з ітеративним значенням 
вживаються переважно в усно-розмовному мовленні, через що 
не подаються у словниках, пор. такі вживання: Собака поповив 
уночі; Кішка попонявкала під дверима; Ця курка попосокотала 
вранці; Жаби попоквакали перед дощем; Кіт попомурчав, 
лежачи біля теплої грубки; Корова попомукала в повітці.

Перфективація дієслів лексико-семантичної групи із 
значенням звучання, звукового вияву істотно не відрізняється 
від перфективації дієслів лексико-семантичної групи із 
значенням руху, переміщення. Спільним для них є насамперед 
граматико-словотвірний характер процесів перфективації, 
що спричинилося до одновидовості як безпрефіксних, так 
і префіксальних дієслів обох груп. У них також спільний 
потенціал основних засобів перфективації, який представляють 
дієслівні префікси з обмежувально-темпоральним та кількісним 
значеннями. Тому одновидові дієслова доконаного виду обох 
лексико-семантичних груп мають однаковий набір фазових 
(часових) способів дієслівної дії з тією лише відмінністю, 
що дієслова звучання з префіксом за- займають домінантне 
становище в межах починального способу дієслівної дії.

Повну видову корелятивність можуть мати лише деякі 
дієслова з певних лексико-семантичних груп, а не всі дієслова 
якоїсь лексико-семантичної групи. У рамках отриманих 
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результатів можна намітити перспективу подальшого 
студіювання у цьому напрямку: простеження засобів 
видотворення у системі багатозначних дієслів та доведення 
видової неоднорідності вербальних багатозначних дієслів.
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