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ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ 

ДВОМОВНОСТІ   

 

У статті розкривається актуальність дослідження проблеми 

кримськотатарської двомовності. Визначені завдання, які потребують 

вирішення в аспекті зазначеної проблеми. Розкрито основні методичні 

проблеми навчання української мови молодших школярів у школах з 

кримськотатарською мовою навчання. Авторка аргументовано доводить, 

що  розвивати національно-українську двомовність необхідно, адже це 

впливає на розвиток гармонійної особистості. 

Ключові слова: українська мова, білінгвізм, зіставлення мов, 

національна школа. 

 

В статье раскрывается актуальность исследования проблемы 

крымско-татарского двуязычия. Определены задачи, требующие решения в 

рамках этого вопроса. Раскрыты основные методические проблемы 

обучения украинскому языку младших школьников в школах с 

крымскотатарским языком обучения. Автор аргументировано доказывает, 

что развивать национально-украинскую двуязычность необходимо так, как 

это влияет на развитие гармоничной личности. 

Ключевые слова: украинский язык, билингвизм, сопоставление языков, 

национальная школа.       

 

The article discloses the relevance of studying the problem of bilingualism of 

Crimean Tatars. It determines tasks to be solved within the framework of this 

issue. The major methodological problems of younger pupils’ Ukrainian language 

learning in schools with the Crimean Tatar language teaching are revealed. The 

author provides arguments to prove that it is necessary to develop the national 

Ukrainian bilingualism as it facilitates development of a harmonical personality.   

Key words: Ukrainian language, bilingualism, the comparison of languages, 

the national school. 

 

Обов’язковим предметом вивчення в усіх навчальних закладах країни є 

українська мова. Вона вивчається не тільки у школах з українською мовою 

навчання, але і в школах, де навчання здійснюється іншими мовами. У 

Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті і Державному 

стандарті базової і повної середньої освіти (освітня галузь «Мови і 

літератури») ставиться мета забезпечити вільне володіння українською 

літературною мовою як засобом та умовою успішної соціалізації і 



самореалізації особистості в українському суспільстві. У концепції шкільної 

освіти національних спільнот в Україні йдеться про вирішальну роль мови у 

формуванні творчої, національно свідомої особистості  [2, с. 12–18].  

Це також стосується і Криму. Багатонаціональний склад населення  

зумовив виникнення шкіл і класів, у яких вчаться діти різних 

національностей. Навчання у цих класах здійснюється українською, 

російською або кримськотатарською мовами,  і у кожному з цих типів шкіл є учні –  

кримські татари. Сьогодні в Україні створюються умови для інтеграції 

кримськотатарського народу в українське суспільство, і одним із 

найважливіших факторів такої інтеграції є гарне володіння  українською 

мовою.  

Актуальність даної проблеми зумовлена: 1) його завданням: 

удосконалення методики навчання української мови для початкової школи з 

кримськотатарською мовою навчання; 2) відсутністю робіт такого плану і 

необхідністю науково-практичного обґрунтування навчального предмету 

«Українська мова у школах з кримськотатарською мовою навчання».    

Важлива роль цієї проблеми в умовах поліетнічного Криму належить 

загальноосвітній школі з кримськотатарською мовою навчання, яка несе 

основне навантаження з формування в учнів українсько-кримськотатарської 

двомовності, що сприяє гармонізації міжнаціональних відносин, 

взаємозбагаченню духовних культур народів Криму; знання двох і більше мов 

позитивно впливає на всебічний розвиток людини.  

Мета статті – розкрити актуальні проблеми українсько-

кримськотатарської двомовності.  

Двомовність (білінгвізм) як самостійний напрям лінгвістичної науки 

почали вивчати в кінці XIX ст. (1885–1890 рр.), а об’єктом педагогічних 

досліджень вона стала лише з середини XX століття (з 1953 р.). Значний 

вклад у розробку теорії проблем двомовності, мовної взаємодії в умовах 

контакту російської мови як з національними мовами країни, так і з 

іноземними внесли дослідження відомих вітчизняних лінгвістів, психологів, 

педагогів (І.С. Баскаків, І.К. Білодід, Б.В. Беляєв, Е.А. Бризгунова, Е.В. 

Верещагін, В.В. Виноградов, Л.В. Виготський,  Ю.Д. Дешерієв, М.І. Ісаєв, 

М.З. Закиев, І.Ф. Протченко, В.Ю. Розенцвейг, Р.Б. Сабаткоєв, Б.Х. Хасанов, 

К.Х. Ханазаров і ін.) і зарубіжних учених (У. Вайнрайх, В. Вільдемек, Ч. 

Осгуд, М. Сигуан, М. Уест, Е. Хауген і ін.). 

Проблема двомовності й багатомовності є також предметом 

дослідження порівняно молодої науки – психолінгвістики. Питання 

кодування, декодування в процесі спілкування розглядаються у працях Н.І. 

Жинкіна, Х. Осгуда, Н. Хомського та ін. Дослідження цих та інших учених, 

а також багатолітній досвід підтверджують, що гармонійна двомовність – 

одна з головних можливостей подолання мовних труднощів між народами, 

оптимізації і регулювання міжнаціональних стосунків. 

Дослідник з проблеми мовних контактів У. Вайнрайх визначив 

двомовність (білінгвізм) як «практику поперемінного користування двома 



мовами. Особи, що здійснюють цю практику, називаються двомовними, або 

білінгвами [3, с. 22]». 

За визначенням В.Ю. Розенцвейга, двомовність (багатомовність) – є 

володіння двома (декількома) мовами, а також регулярне перемикання з 

однієї мови на іншу залежно від ситуації спілкування [6, с. 9–10]. 

При білінгвізмі за першу мову, як правило, приймається рідна, а за 

другу – нерідна мова індивідуума (наприклад, для кримських татар – 

українська, для українців – кримськотатарська). У цьому випадку білінгв при 

спілкуванні має можливість активно вживати обидві мови у рамках певної 

соціальної спільності з урахуванням ситуації, що склалася.  

Дослідники двомовності виділяють лінгвістичний, психологічний, 

соціологічний, педагогічний і інші аспекти двомовності. 

Так, К.Д. Дешерієв і І.Ф. Протченко вважають, що з лінгвістичної 

точки зору двомовність «має справу з аналізом співвідношення структур і 

структурних елементів мов, їх взаємовпливу, взаємодії і взаємопроникнення 

на різних рівнях, розділах будови мови [4, с. 28]». 

Завдання соціологічного аспекту – визначення «об’єму суспільних 

функцій і сфер вживання кожної з двох мов, якими користується двомовне 

населення [4, с. 23]». 

З педагогічної точки зору, двомовність спирається на лінгвістичні, 

психологічні й соціолінгвістичні аспекти. Основне завдання педагогічного 

аспекту – розробити і на практиці застосувати методи і прийоми навчання 

обох мов, вивчити міру володіння ними. У це поняття входять як усні 

(аудіювання, говоріння), так і писемні види мовленнєвої діяльності 

(читання, письмо). 

Термін «багатомовність» (англійською – multilingualism, 

mehrsprachigeit) російського походження, розуміється як поширення різних 

мов у суспільстві, уміння окремих індивідів спілкуватися засобами декількох 

мов.  

У енциклопедичних словниках багатомовність трактується як 

функціонування декількох (3-х і більш) мов у межах певної 

багатонаціональної території; знання і вживання людиною, залежно від 

потреб спілкування, декількох мов.  

У процесі розробки сучасної технології навчання української мови у 

школах з кримськотатарською мовою викладання необхідно врахувати 

наступні соціолінгвістичні чинники: 

1. Методологічний підхід до вивчення проблеми гармонійної 

двомовності з урахуванням країнознавчого аспекту, етнолінгвістичної 

ситуації функціонування мов. 

2. Сучасні соціально-політичні умови функціонування і розвитку 

української та кримськотатарської мов в Автономній Республіці Крим. 

3. Науково обґрунтовані і всесторонньо вивірені вимоги з реалізації 

українсько-кримськотатарської і кримськотатарсько-української двомовності 

в освітній системі республіки. 



4. Нові дослідження, що з’явилися в області лінгвістики, 

психології,   методики   й   інших   суміжних   наук,   відповідають 

комунікативним  цілям вивчення нерідної мови з урахуванням 

взаємозв’язаного навчання видам мовленнєвої діяльності.  

5. Взаємовплив,   взаємозбагачення  української  та  

кримськотатарської мов у контексті нових соціолінгвістичних відносин. 

6. Нові соціально-педагогічні умови функціонування державних мов  

в  освітній  системі  і  інших сферах життя суспільства. 

Кожен етап розвитку суспільства породжує нові соціальні проблеми, 

без вирішення яких неможливий його гармонійний розвиток. Ця 

закономірність особливо яскраво виявляється у наш час – після розпаду 

колишнього Радянського Союзу на окремі самостійні держави, що тісно 

пов’язане з їх національно-мовними особливостями. 

У світовій практиці довершеним вважається мовне законодавство 

Швейцарії, згідно Конституції якої державними з 1847 р. є німецька, 

французька, італійська, ретороманська мови і офіційними – німецька, 

французька, італійська. 

Однак проблема українсько-кримськотатарської двомовності  ще не 

стала предметом спеціальних досліджень,  окремим її аспектам присвячено 

лише поодинокі статті.   

У Криму можна виділити такі групи носіїв мов: 

♦  що володіють лише державною мовою – українською; 

♦  що володіють лише однією національною мовою; 

♦  що володіють декількома мовами (одна з яких російська); 

♦  що володіють декількома національними мовами країни, але що не 

володіють українською мовою; 

♦  що володіють російською, національною й іноземною мовою; 

♦  що володіють багатьма мовами (поліглоти). 

Таке розмежування володіння мовами пов’язане з білінгвальним і 

полілінгвальним характером соціуму. 

Соціально-політичні зміни в суспільстві вимагають невідкладного 

вирішення однієї з найважливіших проблем міжнаціональної згоди, 

взаєморозуміння між народами в поліетнічній республіці, якою є Крим, 

становлення і розвитку різних форм двомовності (багатомовності). 

Багатомовність буває близькоспорідненою (наприклад, володіння 

близькоспорідненими мовами: російсько-українсько-білоруською, 

кримськотатарсько-башкирсько-турецькою і так далі), неспорідненою, тобто 

володіння трьома і більш неспорідненими мовами (наприклад, українсько-

кримськотатарсько-англійською і так далі). Так, у Криму, окрім державної 

мови, вивчаються російська, рідна та іноземні мови, що можна кваліфікувати 

як розвиток багатомовності. У ситуації багатомовності перед учнем 

виникають труднощі, що пов’язані з інтерференцією мовних систем. 

Отже, багатомовність, тобто полілінгвізм – явище масове, має свої 

проблеми, які в перспективі вимагають дослідження в декількох аспектах: 

♦ психологічному – питання вивчення мови (навчання + вивчення) на 



декількох мовах, яке відбувається при спілкуванні: психічні явища 

багатомовної поведінки, закономірності формування багатомовності, рання 

або пізня двомовність; 

♦ лінгвістичному – питання мовних контактів і у зв’язку з цим зміни, 

що відбуваються в структурі лексики, семантики окремих мов, явища 

транспозиції та інтерференції; 

♦ педагогічному – розробка ефективних методів і прийомів навчання 

мовам в умовах полілінгвізму; 

♦ філософському   і   соціологічному – проблеми впливу 

багатомовності на різні  процеси  і  роль  багатомовності в суспільстві. 

Нова мовна ситуація, що склалася в Криму в пострадянський період, 

значно розширила функціональні кордони двомовності (багатомовності): у 

національно-державних і національно-територіальних округах країни зараз 

природною нормою вважається як національно-українська, так і 

українсько-національна двомовність, а у багатьох випадках національно-

українсько-російська багатомовність. У той же час володіння мовами 

(особливо національними) залишається на досить низькому рівні. Отже, для 

розвитку гармонійної, соціально ефективної двомовності необхідно: 

♦ розвивати українсько-національну двомовність, створюючи для 

цього необхідну соціально-правову і фінансову основу; 

♦ розвивати національно-українську двомовність. Українська мова є 

надійне сховище універсальної інформації людства.  

♦ формувати в індивідів ситуації реального психологічного 

домінування рідної мови при вивченні другої;  

♦ при будь-яких видах двомовності (багатомовності) визнавати 

домінуючу роль рідної мови. Лише рідна мова здатна передавати 

сокровенне, суто індивідуальне, властиве йому безцінне духовне 

багатство, розкривати характерні особливості, національну психологію 

народу. У цьому і є безперечна унікальна цінність кожної мови.  

♦ підняти на якісно новий рівень навчання національної і 

української мов, виходячи з вимог підготовки всесторонньо розвиненої 

мовної особистості; 

♦ підвищити престиж, соціальну значущість національних мов в 

українському соціокультурному просторі.  
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РОЛЬ УРОКІВ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ У ФОРМУВАННІ 

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 

 

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності практичного 

застосування орфографічних вправ на уроках рідної мови як засобу 

формування мовної особистості у середніх класах, виявленню специфіки 

цього типу вправ. Автор аналізує вправи і завдання, які можуть бути 

використані на уроках вивчення орфографії з метою поліпшення 

функціонування української мови у процесі мовленнєвої діяльності учнів. 

Вивчення орфографії є невід’ємним елементом культури писемного 

мовлення, адже орфографічні норми загальнообов’язкові для всіх громадян 

країни. 

 Ключові слова: мовна особистість, орфографія, вправи. 

          

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эффективности 

использования  орфографических упражнений как средства формирования 

языковой личности в средних классах, описанию специфики этого типа 

упражнений. Автор анализирует упражнения и задания, которые могут 

быть использованы на уроках изучения орфографии с целью улучшения 

функционирования украинского языка в  процессе речевой деятельности 

учеников. Изучение орфографии является неотемлемым элементом 

культуры письменной речи, поскольку орфографические нормы 

всеобщеобязательны для всех граждан страны.  

Ключевые слова: языковая личность, орфография, упражнения.  

          

 The article is devoted to justifying the expediency and efficiency of using 

spelling exercises as means to form a language personality in secondary school 

and to describing the specific features of this type of exercises. The author analyzes 

exercises and tasks, which can be used at the lessons of spelling for the purpose of 

improving the functioning of the Ukrainian language in the course of pupils’ 

speech activity. The study of spelling is an integral element of culture of written 



speech as spelling norms are obligatory for all citizens of the country. 

Keywords: the language personality, spelling, exercises.  

 

У сучасних умовах модернізації освіти велику увагу слід приділяти 

особистісній орієнтації, демократизації та гуманізації навчання мови, 

практичній спрямованості знань, органічному поєднанню навчання мови й 

мовлення, забезпеченню наступності змісту освіти та ін. Основна мета 

вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах полягає у 

формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка 

володіє уміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано 

користуватися засобами рідної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності 

(слухання, читання, говоріння, письмо) [4, с. 3]. 

У центрі навчання української мови на всіх етапах є мовна           

особистість – людина, яка знає мову, володіє багатством її виражальних 

засобів, продукує мовлення в різних життєвих ситуаціях, шанує, любить і 

дбає про її збереження й розвиток. 

В українській лінгводидактиці проблема мовної особистості виникла на 

концептуальному рівні (концепції мовної освіти в середній школі Л. Мацько, 

С. Єрмоленко, О. Біляєва та ін.), а далі почала досліджуватися вченими-

лінгводидактами і поступово реалізовуватися у практиці вчителів-

словесників. М. Вашуленко, О. Хорошковська, Т. Донченко, М. Пентилюк, 

С. Караман, Т. Симоненко, О. Горошкіна та ін. розвивають ідеї формування 

мовної особистості у своїх наукових працях.  

У методичній науці усталилося поняття «національно-мовна 

особистість». Воно ґрунтується на принципі активної комунікації, вмінні 

продукувати висловлювання (тексти) різного ступеня складності й 

насиченості національно-маркованими одиницями, тобто властивими мові 

словами, формами, словосполученнями, синтаксичними конструкціями. 

Мовною є високорозвинена особистість, яка володіє соціокультурним і 

мовним інформаційним запасом, вміє адекватно його застосувати у процесі 

спілкування з різними категоріями населення [1, c. 16]. У моделі мовної 

особистості А.В. Нікітіна виділяє п’ять типів компетенції: мовну, 

мовленнєву, предметну, прагматичну, комунікативну [2, с. 18].  

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності практичного 

застосування орфографічних вправ на уроках рідної мови як засобу 

формування мовної особистості у середніх класах. 

Особистісний підхід передбачає послідовне ставлення педагога до учня 

як до особистості, самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку 

та суб’єкта виховної взаємодії. Способи репрезентації навчальної теорії, 

добір ілюстративного матеріалу, вибір методів, прийомів відбувається крізь 

призму особистості учня – його потреб, мотивів, інтелекту, здібностей тощо.  

Мовна особистість – мовець, який забезпечує розширення функцій 

мови, творення україномовного середовища в усіх сферах суспільного життя, 

виявляє природне бажання повернутися у повсякденному спілкуванні до 

рідної мови, до відродження культури, традицій народу, до вироблення 



зразків висококультурного інтелектуального спілкування літературною 

мовою [7, с. 85−86]. 

Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм 

навчання на активну творчу працю. Наприклад, під час інтерактивного 

навчання діти зіставляють свої бажання з реальними можливостями, 

індивідуальними здібностями й інтересами. Учень і вчитель є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, 

рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. 

Для учнів 5-7 класів висувається необхідність засвоювати і сприймати 

національну самобутність мови на рівні розділів лінгвістичної науки. 

Становлення мовної особистості – це справа не одного уроку і, можливо, й не 

одного року. Тому з перших же занять з української мови у 5 класі роботу 

потрібно вести з метою досконалого оволодіння школярами рідної мови в 

процесі спілкування, розвивати комунікативні вміння й навички на кожному 

уроці. 

Навчання мови необхідно будувати на гуманістичних засадах: учень – 

це особистість, основна фігура у навчально-виховному процесі; велике 

значення вчитель має надавати мотивації; основне завдання словесника – 

добирати засоби для реалізації учнем внутрішньої свободи вчитися і 

виявляти ініціативу в цьому процесі; використовувати індивідуальні і групові 

форми навчання. 

Національно-мовна особистість має передбачати такі якості, вміння і 

навички учнів: виявляти інтерес до вивчення української мови, відчувати 

потребу у здобутті знань та виробленні комунікативних умінь; додержувати 

основних правил спілкування під час монологічного і діалогічного мовлення 

[5, с. 40]. 

Наведемо деякі приклади вправ і завдань, які можуть бути використані 

на уроках вивчення орфографії з метою поліпшення функціонування 

української мови у процесі учнівського мовлення. 

5 клас 

Прочитати. Записати всі слова в алфавітному порядку, поставити 

наголос, підкреслити букви, які позначають голосні звуки. Чому виділене 

слово автор написав з великої букви? 

Дерева і сусіди свідки, 

Що ради малювань Вона 

Ніколи не зірвала квітки – 

Ні ружі, ані стояна. 

6 клас 

Розкрити зміст фразеологізмів. Пояснити написання дієслів з не.              

2-3 фразеологізми ввести до самостійно складених речень. 

Не дати порошині впасти; не шкодувати фарб; немає відбою; не 

добитися толку; недоїдати шматка хліба; на дорозі не валяється; не 

побачити як власної потилиці; тільки пташиного молока немає. 

7 клас 

До російських фразеологізмів дібрати українські відповідники. 



Пояснити написання ні. 

Негде пальцем ткнуть (ніде курці клюнути (ступити); ніде курці 

голови простромити; ніде голки встромити (голкою штрикнути) ніде оку 

розгулятися); нечего греха таить (ніде правди діти); ни за грош (ні за 

цапову душу; ні за понюх тютюну); ни тени сомнения (ні найменшого (ні 

крихти) сумніву); ні гугу (ні пари з уст); с бухты-барахты (ні сіло ні впало); 

щекотливое положение (ніякове становище). 

8 клас 

Умотивувати розділові знаки, пояснити написання виділених слів. 

Та все ж у своїм письмі Катерина Білокур-письменниця найближча 

до народних казок, легенд, переказів, повір’їв, пісень і дум: саме такі 

художньо обдаровані натури їх і склали, а вже інші таланти з народу, 

передаючи з уст в уста, відгранювали. У листах Катерина Василівна бере в 

полон не лише незвичайним своїм життєписом, а й подиву гідним огром-

світом, у якому багато місця для роздумів про сутність митця і його поезії, 

про витоки лабораторії творення… 

Грамотно оформленим слід вважати висловлювання, в якому учень 

додержується правил вимови і наголосу, правил вживання слів відповідно до 

їхнього значення й особливостей використання в різних стилях мовлення, 

правил утворення і зміни слів, а також утворення словосполучень і речень 

відповідно до вимог граматики, правил орфографії і пунктуації. 

Оскільки грамотність школярів залежить і від якості пропонованих 

завдань на уроці, і від дотримання мовного режиму в позаурочний час, треба 

досягти того, щоб учні не припускалися неграмотності і недбалості у 

мовленні, привчати їх звертатися до орфографічного словника в усіх важких 

випадках, стежити за правильністю письма не лише в зошитах, але й інших 

записах, до того ж не лише в роботах з мови і літератури, але і з решти 

предметів. 

Орфографічна грамотність – частина загальної мовної культури, яка 

формується внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правописних 

правил і виконання системи тренувальних вправ. Школярі досягають 

високого рівня орфографічної грамотності, коли вчитель дотримується 

певної системи вправ, вдало обирає оптимальні форми і методи навчання, 

знає вікові особливості учнів, можливості їх пам’яті. Правильне визначення 

співвідношень між лінгвістичними фактами дозволяє раціонально 

застосовувати раніше засвоєні знання, вивільняти в такий спосіб час для 

комунікативно-практичної діяльності [8, c. 3].  

Однією з форм повторення є «естафета з орфографії». Учні, які сидять 

за останніми партами, отримують аркуш паперу. Після того, коли вчитель 

називає тему, вони записують будь-яке слово, що підходить до названого 

правила. Потім ці школярі передають аркуш уперед. Наступні, написавши 

слово, знову передають аркуш. Якщо «естафету» починають кращі учні, то 

слабші бачать зразок і пишуть за ними слово. Учитель бачить роботу всього 

класу, може відразу і безпомилково визначити того учня, який зробив 

помилку, бо слова написані на аркуші в стовпчик.   



Прагнучи закріпити орфографічні, граматичні знання, кращі вчителі 

дбають про насиченість матеріалу вправ потрібними орфограмами, а тому, 

поряд із суцільними текстами (особливо зручними під час повторення), 

використовують окремі речення, словосполучення, слова. Основним 

недоліком у доборі дидактичного матеріалу для вправ з орфографії є 

неврахування варіантів орфограм. Добір дидактичного матеріалу з 

варіантами орфограм дає можливість своєчасно ознайомити учнів з ознаками 

орфограм, забезпечити зростання орфографічної складності, попередити 

одноманітність у тренувальній роботі. 

Ступінь активності школярів під час виконання вправ залежить, по-

перше, від складності матеріалу, насиченості його і, по-друге, від типу 

завдань. Плануючи вправи, словесники насичували їх завданнями, що 

вимагають застосування різних прийомів розумової роботи. Добрі наслідки 

давали вправи на опрацювання вивченого матеріалу та застосування правил у 

практиці самостійного мовлення. Так, наприклад, учні за завданням учителя 

самостійно складали таблиці, щоб охопити всі правила певної теми. Інколи їм 

пропонувалися для цього збірники дидактичних матеріалів, художні твори.  

Школярів зацікавлюють «вправи з новизною», які створюють 

проблемну ситуацію, змушують діяти нестандартно. Для загострення 

суперечностей між відомим і невідомим, з метою кращого усвідомлення їх 

учнями Л.В.Скуратівський радить під час конструювання пізнавальних 

завдань використовувати різні способи: 1) вміщення в завдання нових фактів, 

які неможливо пояснити наявними в учнів знаннями; 2) наведення у 

завданнях фактів, що зовні не співвідносяться; 3) приклади суперечливих 

суджень про один і той же факт; 4) зіставлення і протиставлення мовних 

фактів, що збігаються за формою, але різняться за змістом, сутністю, з метою 

їх розрізнення; 5) спонукання учнів до знаходження допущеної помилки і її 

виправлення; 6) повідомлення незвичних, фантастичних фактів, що 

суперечать звичним уявленням [6, с. 14−15]. 

Спостереження на уроках засвідчили, що типовими помилками під час 

організації і проведення вправ є: 1) випадкові вправи, які не є частиною 

системи; 2) вправи проводяться фронтально, а не індивідуально; 3) учень 

невчасно отримує вказівку щодо зроблених помилок і правильних способів 

дії. Вчителі не завжди дотримуються раціональної поетапності проведення 

вправ: відсутні підготовчі перед вивченням нового матеріалу, творчі 

передують тренувальним.  

Словесники багато уваги приділяють виконанню школярами вправ, що 

потребують лише відтворення теоретичних знань. У процесі засвоєння 

способу розв’язання завдання нерідко виникає протиріччя між тією метою, 

яку ставить вчитель (оволодіння учнями способом дії), і тією, яку ставить 

учень (розв’язати завдання). Пошук способу рішення відбувається в плані 

«спроб і помилок». Перехід від несамостійного до самостійного розв’язання 

відбувається розтягнуто, більшість школярів потребує значної допомоги з 

боку вчителя. 



Навчальний процес будується на вивченні орфографічних правил і 

виконанні різноманітних орфографічних завдань. Раціональне виконання 

вправ забезпечує успішне формування в учнів орфографічних навичок. 

Вивчення орфографії є невід’ємним елементом культури писемного 

мовлення, підвищення якої має бути головним завданням кожного 

педагогічного колективу, важливою проблемою суспільства в цілому, адже 

орфографічні норми загальнообов’язкові для всіх громадян країни. 
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ФУНЦІЇ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

У статті розкрито сутність компетентнісного навчання як 

результативно-діяльнісного типу мовної освіти. Детально 

охарактеризовано функції методу проектів на різних етапах навчально-

виховного процесу. Доводиться, що в практиці навчання метод проектів 



успішно використовується також як ефективний засіб розвитку наукових, 

літературних, мистецьких здібностей особистості. 

Ключові слова: компетенції, компетентність, формування творчої 

особистості, ефективна продуктивна діяльність, суб’єктний досвід, 

проектна діяльність, комплексні вправи, методи і форми інтерактивного 

навчання, узагальнені способи діяльності, змістоутворювальні мотиви, 

міжпредметна інтеграція. 

 

В статье раскрыто сущность компетентностного обучения как 

результативно-деятельностного типа языкового образования. Детально 

характеризирутся функции метода проектов на разных этапах учебно-

фоспитального процесса. Автор доказывает, что в практике обучения 

метод проектов успешно используется как эффективное средство развития 

научных, литературных, художественных способностей личности. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, формирование 

творческой личности, эффективная продуктивная деятельность, 

субъектный опыт, проектная деятельность, комплексные упражнения, 

методы и формы интерактивного обучения, обобщенные способы 

деятельности, змистоутворювальни мотивы, межпредметная интеграция. 

 

 

The article highlights the essence of the competence-based teaching as a 

type of language education based on activity and its results. It provides a detailed 

characteristic of functions of the project method at various stages of teaching and 

educational process. The author proves that the project method is successfully 

applied in the teaching practice as an effective means of developing scientific, 

literary, and artistic abilities of a person. 

Key words: competencies, competence, forming an artistic personality, 

effective productive activity, subjective experience, project activity, integrated 

exercises, methods and forms of interactive teaching, generalized methods of 

activity, contents-forming motives, inter-subject integration.  

 

 

Проблема компетентнісного підходу до навчання, виховання, розвитку 

учнівської молоді набуває особливої актуальності, що зумовлюється типовою 

для сучасної школи ситуацією: учні здатні опановувати теоретичні знання, 

але відчувають значні утруднення під час використання цих знань для 

розв’язання конкретних життєвих задач. 

З’ясовуючи сутність компетентнісного навчання на уроках української 

мови, важливо розкрити відмінність між компетенцією і компетентністю, яка 

існує з освітньої точки зору. 

Освітні компетенції (за визначенням російських дидактів 

В.В. Краєвського, А.В. Хуторського) – це соціальна вимога до освітньої 

підготовки, яка виражається сукупністю взаємопов’язаних компонентів – 

ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, інструментарію 



пізнання, досвіду діяльності стосовно визначеного кола об’єктів реальної 

дійсності, необхідних для здійснення особистісно і соціально значимої 

продуктивної праці. 

Компетентність – це оволодіння учнем відповідною компетенцією. Це 

вже сформована сукупність якостей особистості – ціннісно-смислових 

орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей, способів діяльності в певній 

соціально і особистісно значимій сфері. Компетентність виражає здатність 

особистості нагромаджувати, інтегрувати знання, уміння, здобутий досвід 

для розв’язання поставлених цілей. 

Компетентнісний підхід характеризується українським дидактом 

О.Я. Савченко як результативно-діяльнісна освіта, яка ставить своєю метою 

сформувати всебічно розвинену, висококультурну, активну, добротворчу 

особистість, здатну до ефективної продуктивної діяльності в певній сфері. 

Для досягнення означених освітніх цілей перспективним є тип 

навчання, у якому інтегруються компетентнісний і особистісно-

зорієнтований підходи, в результаті чого особистісно зорієнтоване навчання 

стає ефективним засобом реалізації компетентнісної результативно-

діяльнісної мовної освіти. Визначальними принципами такої організації 

пізнання на уроках української мови і мовлення є природовідповідність, 

розвивальної допомоги, єдність мовної освіти і мовленнєвого розвитку на 

всіх етапах навчально-виховного процесу. 

Пропонований тип навчання програмує опанування мовних знань 

способом розв’язання мовленнєвих завдань. Зміст дослідного учіння в ньому 

реалізується: 1) системою комплексних вправ за мірою допомоги, рівнем 

творчості, способом інтегрування видів діяльності, зорієнтованою на 

досягнення єдності емоційно-образного і логіко-поняттєвого аспектів 

пізнання та оптимальне співвідношення когнітивної і афективної (емоційно-

вольової) сфер особистості як двох взаємопов’язаних форм психічного 

відображення об’єктивного світу; та 2) проектною діяльністю як 

визначального засобу мотиваційного включення учнів у пізнання і словесну 

творчість, здобуття ними суб’єктного досвіду. Визначальними способами 

розвивальної допомоги слугують інтерактивні методи і форми навчання. 

У системі компетентнісної мовної освіти як результативно-діляьнісної 

значно розширюються функції методу проектів, зростає їх розвивальна 

спрямованість, завдяки чому створюються повноцінні умови для включення 

учнів у виконання різних соціальних ролей: громадянина, виборця, 

представника, споживача, покупця, клієнта, виробника, еколога, історика, 

журналіста, літературознавця, лінгвіста, видавця, художника, композитора, 

письменника, члена сім’ї. 

Для реалізації означених цілей у процесі дослідного учіння 

пропонуються завдання на порівняння, переконструювання здобутих знань, 

установлення внутрішньопоняттєвих (як-от: дієслова, доконаного і 

недоконаного видів; неозначена форма дієслова, часи дієслова), 

міжпоняттєвих (наприклад, змінені форми слова, спільнокореневі, близькі за 

значенням), міжпредметних зв’язків; послідовно використовується 



міжпредметна інтеграція з тим, аби досягти розуміння учнями будови 

предмета, осмислення ними своєрідності української мови. Завдяки цьому 

методичному підходу школярі опановують узагальнені способи пізнання і 

стають здатними включатися в навчально-виховний процес як активні його 

співтворці. Здобуті знання стають для них засобом і умовою розвитку 

сприймання, мислення, уяви, емоційно-вольової сфери, здібностей, 

оволодіння рефлексивною діяльністю, формування компетентностей — 

ключової і комунікативної.   

 Характерною ознакою методу проектів є наявність актуальної творчої 

чи дослідницької проблеми, для розв’язання якої необхідні інтегровані 

знання, що виводять учня за межі навчального предмета, допомагають 

установити особистісно значущі зв’язки з іншими освітніми галузями. У 

такій ситуації учень сам може обирати опорні знання з різних предметів з 

максимальною орієнтацією на власний досвід, набутий як під впливом 

попереднього навчання, так і широкої взаємодії з довкіллям. У структурі 

уроку української мови і мовлення проектна діяльність є провідною, оскільки 

створює оптимальні умови для активності учня як співтворця навчально-

виховного процесу на всіх його етапах (як обґрунтовано А. Хуторським).  

 На першому етапі учень до вивчення нового матеріалу, у позаурочний 

час вивчає певний об’єкт дійсності, знаходить і створює знання про нього, 

конструює суб’єктивні образи, одержує особистісний освітній продукт 

(суб’єктний  досвід).  

 На другому етапі  кожен учень має можливість зіставити власний 

освітній продукт з освітніми продуктами своїх однокласників та історико-

культурними аналогами людства в певній галузі. З цією метою вчитель 

пропонує дітям на уроці різні форми і прийоми інтерактивного навчання: 

  хвилинка ерудита, уявне засідання гуртка (українознавців, 

краєзнавців, екологів, лінгвістів), проведення науково-практичних 

конференцій; 

 огляд-конкурс творчих робіт, виконаних за враженнями від 

спілкування з природою, музикою, красним письменством, 

живописом; 

 уявна подорож-екскурсія до музеїв, театрів, храмів, святинь рідної 

землі; 

   інтерв’ю з письменником, художником, музикантом, журналістом; 

 драматизація, інсценізація. 

 Третій етап є узагальнювальним, він дає змогу кожному учневі на 

основі  зіставлень, проведених на попередньому етапі, створити сукупний 

освітній продукт виучуваного.  

 Система проектної діяльності – невід’ємний компонент навчально-

виховного процесу з української мови і мовлення. Плануючи вивчення тієї чи 

іншої теми, розділу програмового матеріалу, учитель заздалегідь визначає 

для позаурочної діяльності:  

 об’єкт спостереження та дослідницької діяльності; 



 проблемні, пізнавальні запитання й завдання; 

 способи фіксації спостережуваного (виконання малюнків, аплікацій, 

виробів, добір до них образних заголовків чи віршованих рядків, 

загадок), складання нотаток, тез; 

 коло позакласного читання (довідкова, науково-популярна, художня 

література, словники, енциклопедії, періодичні дитячі видання); 

 види художньої діяльності (виразне декламування, драматичні,  

  пластичні етюди, драматизація, інсценізація) та дослідницької 

праці.  

Учні включаються у самостійне розв’язання творчої чи 

дослідницької проблеми. Кожен із них створює власний образ виучуваного 

засобами, які найбільше відповідають його природним нахилам, інтересам, 

смакам, уподобанням – здобувають суб’єктний  досвід. На уроці – під час 

актуалізації  результатів проектної діяльності школярі обмінюються з 

однокласниками, вчителем здобутими  знаннями про  довкілля, чуттєвим 

досвідом, способами дослідницької  і творчої  діяльності, прийомами 

розумових дій. Створюється атмосфера інтелектуальних, моральних, 

естетичних переживань, зіткнення поглядів, позицій, наукових  підходів до 

пошуку істини. Стає можливою постановка і розв’язання проблемних 

запитань  і завдань на рівні  між предметних зв’язків, міжпредметної  

інтеграції, у ході розв’язання яких учні включаються у ціле визначення  і 

планування власної пізнавальної і мовленнєвої діяльності, організацію 

власного учіння, рефлексію. 

Отже, основна функція  методу  проектів  у структурі уроку української 

мови і мовлення  – мотиваційна. Саме завдяки  використанню цього методу 

досягається опанування знань як особистісно значущих для кожного учня, 

здійснюється формування в них  узагальнених способів пізнавальної і 

мовленнєвої діяльності. 

У практиці навчання метод проектів успішно використовується також як 

ефективний засіб розвитку наукових, літературних, мистецьких здібностей 

особистості. З цією метою учнівський колектив об’єднується системою 

проектної діяльності протягом кількох років для вирішення актуальних 

проблем. Цінний досвід такої роботи склався на Житомирщині у педагогічній 

творчості учителів-методистів Г. Зроль з теми: «Над Інавою, над ласкавою, 

над рікою дитинства мого» (П. Баратинський); Л.М. Кратасюк «Житомире 

мій сивочолий! Ти гордість моя і краса!»  
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ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 УЧНІВ  ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

У статті з’ясовано суть понять «компетенція», «компетентність», 

порушено проблему формування орфографічної компетентності учнів 

основної школи. Автор статті розглядає конструктивні вправи як один із 

ефективних видів робіт удосконалення орфографічної грамотності учнів, 

описує види конструктивних вправ, характеризує технологію їх проведення. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, правопис, орфограма, 

орфографічні вміння й навички, конструктивні вправи, завдання. 

 

В статье осмыслено сущность понятий «компетенция», 

«компетентность», поднято проблему формирования орфографической 

компетентности  учащихся основной школы. Автор статьи рассматривает 

конструктивные упражнения как один из эффективных видов работ 

усовершенствования орфографической грамотности учащихся, описывает 

виды конструктивных упражнений, характеризует технологию их 

проведения. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, правописание, 

орфограмма, орфографические умения и навыки, конструктивные 

упражнения и задания. 



 

The article defines the essence of the concepts “competence” and 

«competency». It investigates the problem of orthographic competency formation 

in secondary school pupils. The author of the article considers constructive 

exercises as one of effective kinds of work that improves pupils’ orthographic 

skillfulness, describes the types of constructive exercises, and describes how to use 

them. 

Key words: competence, competency, spelling, spelling skills, connected 

utterance, exercises constructive. 

 

Стандартизована мовна освіта визначає нові підходи до навчання 

української мови, враховуючи Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти, положення Національної доктрини розвитку освіти в Україні, 

Державний стандарт мовної освіти, Концепцію мовної освіти середньої 

загальноосвітньої школи. Головна мета навчання української мови полягає у 

«формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка 

володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно 

користуватися засобами рідної мови, тобто забезпечує належний рівень 

комунікативної компетенції [5, с. 3]».  У загальноєвропейському контексті 

комунікативні компетенції забезпечують компетентнісний підхід до 

засвоєння лінгвістичних знань, умінь і навичок, передбачають лексичну, 

граматичну, семантичну, фонологічну, орфографічну й орфоепічну 

компетенції [3, с. 109]. Компетентнісний підхід до навчання української мови 

є актуальним у наш час, оскільки покликаний плекати мовну особистість, яка 

не тільки знає українську мову, а й постійно використовує її у повсякденному 

спілкуванні, любить, шанує і дбає про її збагачення, розвиток і престиж.  

Розвиваючи ідею компетентнісного підходу до навчання української 

мови, сучасні лінгводидакти намагаються конкретизувати поняття 

«компетенція» і «компетентність». Згідно з означенням Міжнародного 

департаменту стандартів для навчання, досягнення і освіти (International 

Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI)) поняття 

компетентності розуміється як здатність кваліфіковано здійснювати 

діяльність, виконувати завдання. Спроможність особистості ефективно діяти 

або виконувати певні функції у визначеній діяльності забезпечується 

здобутими знаннями, уміннями, навичками і навчальними досягненнями [4, 

с. 7–8]. З метою уникнення помилок у вживанні понять «компетенція» і 

«компетентність» визначимо, у яких відношеннях вони перебувають. 

Обґрунтованими й логічними є висновки вчених щодо доцільності 

розгляду компетенції як базового складника компетентності: 

«компетентність формується з окремих компетенцій, але аж ніяк не 

обмежується ними [2, с. 39]». У «Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови» компетенція визначається як «добра обізнаність із чим-

небудь», а компетентність – як «властивість із значенням компетентний, а 

компетентний – це той, хто має достатні знання у будь-якій галузі: який з 

чим-небудь добре обізнаний, тобто той хто володіє компетенцією [1, с. 443]».  



Поняття компетенції співвідноситься з конкретними видами діяльності 

і вживається на позначення знань та вмінь, необхідних для успішної 

діяльності, поняття компетентності є складним системним утворенням, що 

складається з кількох компетенцій, кожна з яких має свою структуру. Так, І. 

Родигіна розкрила суть компетентності у формулі: Компетентність = 

мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення [6, c. 29]. 

Відповідно й ефективність роботи вчителя визначається не лише на 

належному рівні проведеним уроком, предметними знаннями й уміннями, а й 

осмисленням того, що акцент у навчанні мови зміщується з передачі знань на 

їх здобування і вміння практично застосовувати, з процесу навчання – на 

результат. Знання, як складова компетенції, – це не просто лінгвістичні 

відомості, а й знання про те, де можна знайти потрібну інформацію, 

спроможність особистості правильно працювати з інформацією. Залежно від 

мети діяльності та передбаченого кінцевого результату вчитель визначає, 

яким методам і прийомам буде надавати перевагу, щоб сформувати в учнів 

критичність мислення, самостійність творчої роботи на уроці. 

У колі досліджуваної нами проблеми схильні розуміти компетенцію і 

компетентність як співвідношення конкретного й загального, як задану 

формулу і процес обізнаності, результат успішності, де компетенція являє 

собою суму певних знань, умінь, навичок і характерних рис, що дозволяє 

особистості виконувати певні дії, а компетентність є ширшим поняттям і 

означає володіння компетенцією чи компетенціями (рівень володіння – 

високий, достатній, середній, початковий).  

Сьогодні у методиці навчання рідної мови злободенною є проблема 

поєднання здобутих знань, умінь і навичок учнів у здатності практично їх 

застосовувати у складних, нестандартних умовах, адже школярі практично не 

вміють використовувати теоретичні знання у конструктивних, творчих 

завданнях. На сторінках методичних журналів і посібників питанню 

формування правописної грамотності учнів приділяється належна увага, 

проте із загальноосвітніх шкіл продовжують виходити випускники, у знаннях 

яких багато формалізму, вони недостатньо володіють комунікативними 

вміннями й навичками, низьким залишається рівень правописної вправності. 

Отже, на уроках української мови потрібно працювати над виробленням у 

школярів орфографічної компетентності.     

Аналіз наукових джерел засвідчив, що сучасні дослідники правопису 

пропонували різні підходи до орфографічних вправлянь: роботу над 

орфографічними помилками (О. Біляєв); авторські розробки вивчення 

правопису іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників, 

дієприкметників, дієприслівників, прийменників, часток (М. Бардаш); 

опрацювання орфографічного матеріалу на фонетико-орфоепічній основі (Л. 

Симоненкова, М. Вашуленко, О. Караман);  систему вправ залежно від 

лінгвістичної природи написань в умовах близькоспоріднених мов (О. 

Хорошковська); технологію формування у школярів орфографічних навичок 

у зв’язку з різними структурними рівнями української мови в умовах 

інтерференційного мовленнєвого середовища (І. Хом’як); навчання 



української орфографії у зв’язку з вивченням будови слова і словотвору в 

школах із  російською мовою навчання (С. Яворська, О. Коломійченко).  

Спостереження за навчальним процесом, аналіз рівня знань, умінь і 

навичок учнів дозволили зробити висновок про те, що проблема формування 

орфографічної компетентності школярів є актуальною та потребує 

подальшого вирішення. З огляду на це ми задалися метою: розглянути 

конструктивні вправи і завдання як один із ефективних видів роботи для 

удосконалення правописної грамотності учнів основної школи.  

Реформування національної освіти передбачає перегляд змісту навчання 

української мови, впровадження ефективних форм, методів і прийомів, які б 

сприяли формуванню правописної компетентності учнів. Одним із ефективних 

методів удосконалення орфографічної компетентності школярів є конструктивні 

вправи. Конструктивні вправи стимулюють творчу та пізнавальну діяльність 

учнів, сприяють застосуванню правописних знань у змінених, нестандартних 

умовах. Це орфографічне редагування, моделювання, переклад, синтетичне 

конструювання та інші. Під час виконання конструктивних вправ школярі 

водночас глибше пізнають значення слів, вводять їх до активного лексикону, що 

в кінцевому результаті збагачує словниковий запас учнів. Чим багатший словник 

учня, тим чутливіше та проникливіше він бачить світ, точніше сприймає 

прочитане й почуте, вільніше висловлюється – і, таким чином, йому легше 

виробити навички грамотного письма.  

Орфографічне редагування як навчальна вправа полягає в тому, що учні, 

проаналізувавши вихідний мовний матеріал, вносять у нього певні зміни. Одним 

із завдань навчального редагування, яке підпорядковане опрацюванню 

конкретної лінгвістичної теми, є виправлення орфографічних помилок. 

Виявлення і виправлення помилок, з’ясування їх причин переконливо доведе 

практичну значущість опрацьованої теми, посилить інтерес до матеріалу, що, 

безумовно, сприятиме й попередженню подібних помилок у власному мовленні 

учнів. Наприклад: 

1. Знайти помилкові написання слів та виправити їх. 

Зів’ялий, в’юнкий, під’їхати, розїзд, моркв’яний, тьмяний, в’ялий, 

мавп’ячий, мятний, торфяний, св’ятковий, дитясла, здоров’я, цвях, зоря  тощо. 

2. Відредагувати текст, виправивши помилки у переносі слів із рядка в 

рядок. 

Японська школа оранжування квітів – і-кебана (виникла у ХІІ – ХІІІ ст.) – 

тепер має великий вплив у всьому світі. Ікебана вимага-є, щоб у букеті не 

губилась краса жодної квітки. Квітів береться небагато. Бук-ет чи композиція 

в основному складається з трьох елемен-тів. Це можуть бути, крім квітів, і сухі 

гілки, я-годи, фрукти, навіть пір’я. Наприклад, у букеті, складеному в стилі 

ікебани, восени чи взимку можна використати калину, горобину, сріб-лястий 

полин, хвойні гілки, колоски тощо. Квіти зі стеблами різної висоти ро-

зташовуються вільно, як у природі (З журналу). 

Для орфографічного редагування, наприклад у 6 класі, добираються 

тексти, насичені відповідними орфограмами. Цю роботу слід виконувати лише 

після повного засвоєння учнями правописного матеріалу, інакше вони не 



зможуть виявити помилки. Наприклад, після вивчення орфограми «Закінчення -а 

(-я), -у  (-ю) в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду ІІ відміни» 

учням можна запропонувати відредагувати такий текст: 

Осінній дощик тихо грає свою сумну мелодію, а люди слухають її, 

накрившись різнокольоровими парасольками, як клаптиками барвистого літа. Та 

чи завжди ці захисники від доща і сонця були з нами? І звідки в нашій мові 

взялося це дещо дотепне слово – парасолька? 

Слово це прийшло до нас із французької мови через польську. Саме 

французи винайшли такий атрибут жіночого гардероба, який захищав ніжну 

шкіру обличчя від пекучого сонця, адже пара – з італійської «захищати», а сол – 

корінь, що означає «сонячний». Спочатку парасольки були зроблені з мереживу, 

шовку, атласа, а вже потім стали вироблятися з водостійкої тканини, щоб 

захищати від доща. 

       До речі, російське слово зонтик теж мандрівне. У російську мову воно 

потрапило з голландської через німецьку: слово zonnedek у перекладі означає 

«сонячний диск», що також свідчить про те, що спочатку ця річ була 

призначена захищати від сонця. У Росію зонтик (предмет і слово) завіз Петро І.  

Сьогодні ми вже не уявляємо нашого життя без парасольки, яка стала не 

лише необхідною частиною гардероба, але й помічником у створенні власного 

стиля та іміджа – ділового, гламурного, авангардного (З журналу). 

Учням можна запропонувати пошукові завдання на редагування: 

самостійно знайти і виправити помилки у титрах до телефільмів, у газетних 

статтях, афішах, рекламних проспектах і т. ін. Однак учителеві не слід перевіряти 

якість виконання цих завдань.  

Незважаючи на те, що переклад як навчальна вправа давно відомий у 

методиці навчання мови, однак, на наш погляд, його недооцінюють у 

сучасній школі. Так, вправи на переклад у чинних шкільних підручниках для 

5–7 класів становлять лише 8 %.  Під час перекладу особливе значення має 

точне відтворення тексту оригіналу та формування у школярів уміння 

передавати думки засобами іншої мови. Цей вид вправ стимулює розвиток 

зв’язного мовлення учнів шляхом свідомого застосування лексичних і 

правописних засобів. Переклад-дослідження вимагає виконання складних 

розумових операцій: вибору з-поміж мовних одиниць найточніших і 

найприйнятніших. Виконуючи вправи на переклад, учні здобувають знання 

про системи двох мов шляхом порівняльного аналізу; використання 

перекладу-дослідження в цьому випадку є реалізацією принципу свідомого 

засвоєння школярами теорії мов. Під час порівняння увага учнів 

зосереджується на специфічних особливостях обох мов, які поза цим 

процесом не привертають їхньої уваги і сприймаються механічно. 

Зіставлення структури мови, що вивчається, з рідною завдяки перекладу-

дослідженню створює уявлення про структурну специфіку мов, висвітлює 

причини помилок і цим забезпечує підвищення мовної та мовленнєвої 

компетенції школярів. Для навчального перекладу-дослідження можна 

використати такі вправи: 



1. Перекласти українською мовою слова, дослідити правопис н, нн у 

дієприкметниках в обох мовах. 

Настороженный, насупленный, нахмуренный, причесанный, 

выглаженный, вычищенный, разорванный, изношенный, сдержанный, 

организованный, разгневанный, выдержанный, дисциплинированный, 

проданный, цивилизованный, запланированный, неисписанный, 

неподготовленный, обветренный, сосредоточенный, озабоченный, 

измученный, испуганный. 

2. Перекласти подані слова українською мовою, порівняти вживання 

орфограми «Літери и – і в словах іншомовного походження» в обох мовах. 

Directeur, discipline, dialogue, institut, appetit, princite, pilute, film, firme, 

archives, attribut, dictee, regime, cirgue, prestige, chirurgien, president, tennis, 

classicisme, information. 

Орфографічне моделювання передбачає роботу з правописним 

матеріалом, смислове опрацювання одиниць мовлення, стимулює 

пізнавальну активність і самостійність учнів.  

Наводимо зразки вправ творчого моделювання. 

1. Від поданих дієслів утворити іменники з абстрактним значенням, 

пояснити вживання подвоєних літер. 

Написати, читати, тремтіти, ліпити, малювати, водити, забути, 

знати, здобути, жити, ходити, визволити, значити, креслити, мовчати. 

2. Продовжити приказки та прислів’я, пояснити правопис не з 

дієсловами. 

Під  лежачий  камінь … .  Чужому  лихові … .  Чужим  розумом … .  

Хто 

 питає … . Диму без вогню … . (Не) кажи (не) вмію … . Чого навчився 

….  

Синтетичне конструювання як вид мовленнєвих вправ передбачає 

розвиток навичок будувати речення, тексти відповідно до мети й умов 

висловлювання. Ці вправи ґрунтуються на синтезуванні поданих слів, 

словосполучень у зв’язний текст. Зокрема, використовуючи опорний 

матеріал, учні створюють власні висловлювання. Наприклад, конструювання 

власного тексту «Почаївська ікона Божої Матері як одна з найдавніших 

святинь Волині» можна провести, скориставшись такою опорною схемою: 

1. Оберіть початок з-поміж поданих варіантів: 

Ікона Почаївської Божої Матері вражає особливою проникливістю 

образів та неперевершеною художньою майстерністю. Написана вона на 

липовій дошці олійними фарбами у візантійському стилі. На іконі в Божої 

Матері на правій руці Предвічне Немовля, а в лівій – плат. Ним Богородиця 

прикриває ноги Сина. Божа Матір зображена майже у півпостаті, у три 

четвертому повороті вправо.   

Або: Почаївська ікона Божої Матері відома в усьому православному 

світі. У 1559 році грецький митрополит Неофіт, подорожуючи по Київській  

Русі, проїжджав через Волинь і зупинився у маєтку Орлі (нині Вірля), що 

неподалік від Почаєва, у домі поміщиці Анни Гойської. У замку благочестивої 



боярині завжди були раді нежданому подорожньому, приймаючи його 

добродушно і по-християнськи. Вражений сердечним прийомом, архіпастир 

дарує Анні свою іменну ікону Божої Матері, беручи натомість у рідну 

Візантію тепло спогадів про гостинність Волинської землі. Це і є Почаївська 

ікона Божої Матері (З журналу).    

2. Для детального опису скористайтеся тематичним словничком, 

використайте складні прикметники, поясніть їх правопис. 

Техніка і матеріали: липова дошка, олійні фарби, візантійський стиль. 

Образ Божої Матері: лик довгообразий, рожево-вохристої карнації; 

суворий, ніби проникає в серця людей і спонукає до служіння Богові; викликає 

почуття високої благоговійності та душевного трепету;  голова нахилена у бік 

Христа; на голові золотосяюча корона; німби круглі, позолочені; напіввигнуті 

високі брови; відтінені повіки; ніс рівний, прямий; вуста червоні, повні; одяг 

розкішні шати, вишукане вбрання.    

Образи святих навколо ікони: праворуч – пророк Ілля, мученик Міна; 

ліворуч – первомученик Стефан, преподобний Авраамій; знизу – великомучениця 

Катерина, мучениці Параскева, Ірина.   

Тло та обрамлення ікони: тло ікони вкрите позолотою; колірна гама надає 

образу святкової монументальної урочистості; обрамлення пишно 

декоративне, з прозоро-білими перлинами, коштовним камінням червоногарячих, 

темно-синіх, насичено зелених кольорів. 

Експонування: Свято-Успенська Почаївська лавра; музей Волинської 

ікони. 

Призначення: дарує зцілення; посилає Божу благодать. 

Спостереження за навчальним процесом у школі, аналіз відвіданих 

уроків української мови, узагальнення власного педагогічного досвіду 

свідчать про те, що найпродуктивнішим методом для формування 

орфографічної компетентності учнів основної школи є метод вправ. 

Конструктивні вправи і завдання  спрямовані на те, щоб узагальнити і закріпити 

правописні вміння і навички школярів та стимулювати усвідомлення 

орфографічних закономірностей. Ефективному удосконаленню орфографічної 

грамотності учнів сприяють такі види конструктивних вправ, як орфографічне 

редагування, переклад, орфографічне моделювання, синтетичне 

конструювання та інші. 

 

Література 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головн. 

ред. В.Т. Бусел]. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – С. 443. 

2. Гудзык И.Ф. Компетентносно ориентированное обучение русскому языку 

в начальных классах / Гудзык И.Ф. – Черновцы : Букрек, 2007. – 496 с.  

3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, 

оцінювання / [наук. ред. українського вид. С.Ю. Ніколаєва].  – К. : Ленвіт, 

2003. – 273 с. 

4. Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти / Овчарук О.В. // Компетентнісний підхід у 



сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Колективна 

монографія. – К., 2004. – С. 5–15. 

5. Програма середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова. 5–12 класи. – К. 

: Освіта, 2005. – 176 с. 

6. Родигіна І. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання /                 

Родигіна І. – Х. : Основа, 2005. – С. 28–29.   

 

Стаття надійшла до редакції 9 лютого 2012 року 

 

УДК: 372.8:811.161.2  

Людмила Галаєвська 

(Київ, Україна) 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ 

 

У статті розкрито актуальну проблему формування діалогічної 

культури. Автор аналізує різні погляди на діалог, діалогічне мовлення, 

культуру діалогу, розкриває зв’язок діалогу з культурою, намагається 

з’ясувати сутність понять «культура діалогу», «діалогічне мислення», а 

також функції культури діалогу та їх роль у спілкуванні. 

Ключові слова: діалог, діалогічна культура, діалогічне мовлення, 

діалогічна взаємодія. 

 

В статье затронута актуальная проблема формирования 

диалогической культуры. Автор анализирует разные взгляды на диалог, 

диалогическую речь, культуру диалога, раскрывает связь диалога с 

культурой, стремиться определить сущность понятий «культура диалога», 

«диалогическое мышлениие», а также функции культуры диалога и их роль в 

общении. 

Ключевые слова: диалог, диалогическое мышление, диалогическая речь, 

культура диалога. 

 

The article concerns the relevant problem of forming the dialogic culture. 

The author analyzes miscellaneous viewpoints on the dialogue, dialogic speech, 

the culture of dialogue and discloses the connection of dialogue with culture, 

strives to determine the essence of such notions as the culture of dialogue, and 

dialogic thinking, as well as the functions of dialogic culture and their role in 

communication. 

Key words: dialogue, dialogic thinking, dialogic speech, culture dialogues. 

 

Виховання культури мовлення – не лише актуальна лінгводидактична 

проблема, це також проблема моральна, що має соціальну значущість. 

Передаючи з покоління в покоління багатство і чистоту рідної мови, ми 

зберігаємо зв’язок часів, традиції і дух народу. Вихованість і культура 



людини яскраво проявляються в умінні оформляти думку в слова, манері 

говорити і спілкуватися, багатстві словникового запасу. За визначенням 

В. Сухомлинського, «мовна культура людини – це дзеркало його духовної 

культури». Ось чому важливо, щоб, зростаючи, дитина з раннього віку 

вчилася водночас мислити і виражати думку словами, уміла спілкуватися 

засобами мови, дотримуючись загальноприйнятого мовного етикету. 

Актуальність окресленої проблеми визначається тим, що сьогодні 

діалог розглядають як невід’ємний складник в ієрархії загальнолюдських 

цінностей. Домогтися оновлення процесів виховання і освіти неможливо без 

осмислення культури діалогу, теоретичного і практичного обгрунтування 

концептуальної ідеї гармонізувального педагогічного діалогу як методу, 

способу і засобу навчання, виховання й управління. 

Проблема діалогічного мовлення, діалогу висвітлювалася в працях 

вітчизняних і зарубіжних учених (М. Бахтіна, Т. Винокур, П. Дудика, 

О. Єфіменко, І. Ізаренкова, В. Костомаров, Л. Кочубей, Т. Ладиженської, 

Е. Палихати, К. Саламатова, Г. Сагач, В. Скалкіна, В. Сухомлинського, 

І. Хоменко, Н. Шведової  та ін.). Попри великий інтерес дослідників, діалог, 

діалогічне мовлення, культура діалогу залишаються актуальними у 

лінгвістиці й лінгводидактиці. Для вчителя-словесника важливо визначати 

сутність діалогу, його конструктивні варіанти і функції й розробити 

методику формування культури діалогу в учнів середньої школи. 

Як основна й первинна форма спілкування, діалог супроводжував 

доісторичний (уснорозмовний) та історичний (писемний) періоди розвитку 

людської мови. 

З позиції лінгвістики діалог розглядають як первинну природну форму 

мовленнєвого спілкування, що реалізується у повсякденних бесідах людей, 

ділових розмовах, дискусіях, полеміці тощо. Як літературний жанр, діалог 

зародився й активно розвивався у Стародавній Греції, де став предметом 

осмислення багатьма філософами, психологами, лінгвістами. Учені 

намагалися розкрити феномен діалогу в зв'язках його з різними галузями 

знань – філософією, літературознавством, культурологією, лінгвістикою, 

психологією тощо. 

Найбільш показовим у цьому плані є трактування діалогу М. Бахтіним. 

Учений виділяє кілька різновидів діалогу, намагаючись розкрити 

найістотніші його особливості й функції: 

– діалог у міжособистісному спілкуванні – безпосередній діалог живих 

людей, «діалог особистостей»; 

– діалог у мовленні – найпростіша форма діалогічних стосунків мовців; 

– діалог у мисленні – діалектика, «чисто логічні відношення»; 

– діалог у свідомості – «діалогізований внутрішній монолог»; 

– діалог культур, традицій, діалог поглядів [9, с. 2−4]. 

Мета статті –  визначити сутність діалогу, умови формування 

діалогічної культури, з’ясувати психологічні й лінгвістичні особливості 

діалогової взаємодії та культури діалогу, усвідомити суть ключових понять, 

передбачених для умов формування діалогічної культури. 



За висновками М. Бахтіна, «діалог – невід’ємний атрибут життя 

особи», адже жити – «означає брати участь в діалозі». Ми розглядаємо діалог 

як спосіб пізнання дійсності і водночас як особливе дидактико-

комунікативне середовище, що забезпечує суб'єктно-смислове спілкування, 

рефлексію і самореалізацію особи. 

Особистість поза спілкування з іншою особистістю не існує, вона 

«комунальна» (за М. Бахтіним) за ґенезою і за способом існування. Отже, 

кожен із нас існує як мовна особистість, оскільки в спілкуванні з іншими в 

діалозі виявляються наші особисті якості, інтелект, емоційний стан тощо. 

Саме міжособистісний діалог дає змогу виявляти особливі стосунки між 

мовцями, їхню взаємодію, що виявляється на логічному, лінгвістичному й 

психологічному рівнях. 

Аналіз різних підходів до тлумачення феномена «культура» дає 

можливість дійти висновку: всі вчені єдині в тому, що культуру створила 

людина і культура існує для людини, є засобом її розвитку й самовираження. 

Світ культури – це світ людини, людина у світі культури є її метою і 

результатом. 

У педагогічний обіг феномен «культура» ввів В. Сухомлинський у 

середині XX ст. Детальне  ознайомлення зі змістом наукових праць ученого 

доводить, що автор намагається трактувати свої вчення через призму діалогу, 

культури діалогу, яка має бути притаманна кожній людині й виявлятися під 

час спілкування. 

Щоб осмислити сутність терміна «культура діалогу» або «діалогічна 

культура», звернемося до поняття культура. Її розуміють як систему норм і 

цінностей, відтворену у людській пам’яті, ступінь досконалості в розвитку 

особистої сфери певної людини, спосіб її життя, один із компонентів 

людського буття, особистісний багаж людини, що забезпечує її саморозвиток 

і вдосконалення, засіб взаємодії особистості й соціуму [9, с. 2−4]. 

Спираючись на таке трактування поняття культура, розуміємо, що ці 

ознаки її виявляються насамперед у діалогічному спілкуванні людей. 

Так, автор виокремив види соціокультурного середовища, у яких 

можливе виховання учнів, а саме: культурно-пізнавальне, художньо-

естетичне, культурно-комунікативне, культурно-трудове, культурно-

рефлексивне. 

На думку В. Сухомлинського, важливо навчити дитину «активно 

бачити світ». Одне з найважливіших виховних завдань педагог вбачав у тому, 

щоб світоглядні переконання формувалися у процесі активної діяльності. 

Одним із головних переконань, у яких розкривається активне бачення світу, 

вважав переконання у тому, що людина не тільки пізнає навколишній світ, а 

й своїм розумом, своїми творчими силами, працею підкорює сили природи, 

перетворює життя [10, с. 187−194]. 

Доказів правильності, істинності цього існує багато. Дитина з 

інтересом слухає розповіді про життя видатних учених, які своїми 

відкриттями, дослідженнями довели великі можливості розуму, мислення, 

волі. Вона бачить ниву, створену старшими товаришами на місці безплідного 



пустиря. Учитель показує їй, як у лабораторних умовах без ґрунту – на 

водному розчині мінеральних речовин – виростає овочева рослина. Але 

пізнання всього цього ще не є переконанням. Активне бачення світу полягає 

в тому, що дитина не тільки повинна добути істину особистою працею, а й 

осмислити її, пережити як радість відкриття і подолання труднощів. Тоді 

істина стає для неї чимось дорогим близьким. 

Пізнаючи, доводити і доводячи – пізнавати – саме в цій єдності 

мислення і праці й полягає єдність розумового виховання і формування 

світогляду. Внаслідок своєї праці людина бачить не тільки матеріальні 

цінності, а й саму себе – свою наполегливість, силу волі. 

Це доводить, що діалогічне мислення, на відміну від монологічного, 

передбачає пізнання істини через зіставлення і взаємозабезпечення різних 

поглядів, що для культури діалогу особливо важливе, бо забезпечує 

толерантне, ввічливе й взаємоповажне спілкування мовця з іншими людьми, 

який водночас демонструє особисті культуромовні вміння і навички. 

Важливою заслугою В. Сухомлинського є те, що він один із перших в 

українській лінгводидактиці наголосив на важливості для процесу навчання 

мови не стільки засвоєння теоретичних відомостей з граматики, скільки 

роботу над словом, розвиток усного і писемного мовлення учнів, підвищення 

їхньої мовленнєвої культури, культури спілкування.  

Висока культура вчителів і володіння різноманітними засобами 

спілкування – ефективний спосіб впливу на учнів, на розвиток їхньої 

особистості. У побудові діалогічного спілкування суть виховання бачили 

К. Ушинський, Ф. Буслаєв, С. Русова, І. Огієнко. Учені виділяли різні його 

характеристики, по-перше, рівність позицій вчителя і учня, що передбачає 

визнання учня активним суб’єктом виховання і самовиховання. По-друге, 

пізнання, вивчення дитини розглядали як основний стрижень, на якому 

будується все спілкування з ним. По-третє, за висновками педагогів, 

результати спілкування не повинні зводитися до оцінювання, підхід до 

вихованця через посилення позитивних особистих характеристик і 

спрямувань, сильних сторін у боротьбі з власними слабкостями так, щоб 

дитина, отримуючи від учителя відомості про себе, вчилася давати собі 

оцінки сама. По-четверте, підкреслюється необхідність щирості й 

природності у прояві емоцій. Центральну роль у реалізації принципу 

самовиховання відводили вчителеві. Досвід роботи відомих вчених показує, 

що спілкування-діалог розвиває в учнів упевненість у власних силах і 

критичність у ставленні до себе, довіру і вимогливість до навколишніх 

людей, готовність до творчого розв’язання проблем, що виникають, і віру в 

можливість їх розв’язання. 

На основі проаналізованого переконуємося, що на сучасному етапі не 

втратили свого значення положення й рекомендації В. Сухомлинського, 

С. Чавдарова, К. Ушинського, С. Русової, І. Огієнка та ін. учених щодо 

діалогічної культури учнів. 

Як бачимо, такі феномени, як діалог, культура діалогу, залишаються 

актуальними в лінгводидактиці і потребують подальшого вивчення й 



осмислення, особливо в сучасних умовах підвищених вимог до виховання й 

самовиховання підростаючого покоління. 
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ВОЛОДІННЯ ФОНЕТИЧНИМ РІВНЕМ МОВИ ЯК НЕОБХІДНА 

СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ ЖУРНАЛІСТА 

     

У статті проаналізовано фонетичний рівень мови  як необхідна 

складова професіограми журналіста. Розглянуто компоненти цієї 

професіограми. Досліджено ряд фонетичних мовних явищ.  Проаналізовано 

асонанс, алітерацію, звукову анафору, звуконаслідувальні слова. Доведено, 

що зазначені фонетичні мовні явища найкраще впливають на адресата, а 



оволодіння фонетичним рівнем мови – важлива частина професійної 

майстерності.  

Ключові слова: фонетичний рівень мови, закони фонетики, 

професіограма журналіста.  

 

В статье проанализирован фонетический  уровень языка как важная 

составляющая  профессиограммы   журналиста. Рассмотрены компоненты 

этой профессиограммы.  Исследован ряд  фонетических языковых явлений. 

Проанализированы ассонанс, аллитерация, звуковая анафора, 

звукоподражательные слова. Доказано, что указанные фонетические 

языковые явления лучше всего влияют на адресата, а овладение 

фонетическим уровнем языка – важная часть профессионального 

мастерства. 

Ключевые слова: фонетический уровень языка, законы фонетики,  

профессиограмма журналиста. 

 

The article deals with the  phonetic  level  of language, which is  a 

necessary component of the journalist’s job description, and components of  this 

description are analyzed. A number of phonetic phenomena of the language  are 

considered. Assonance, alliteration, sound anaphora, and sound imitation are 

analyzed. It is supposed that in this very form, speech sounds have a 

better impact on the recipient. The article displays phonetics as part of high 

culture of speech and an important part of professional skills. 

Key words:  phonetic level of the language,  laws of phonetics, job 

description  of a journalist. 

 

Висока культура мови журналіста є важливою частиною його 

професійної майстерності, освіченості, інтелігентності [8, с. 3]. Вона 

визначається значною мірою майстерним оволодінням всіма рівнями мови, 

особливе місце серед яких займає  фонетичний.  

Фонетика – (з грецької – звуковий, голосовий) – 1) звукова будова 

мови; 2) розділ мовознавства, що вивчає звуковий бік мови [7, с. 700]. Вона 

вивчає звуки мови в акустичному, анатомо-артикуляторному, лінгвістичному 

аспектах.  

Звук людської мови – явище матеріальне, фізичне, тому йому властиві 

ті ознаки, що й будь-якому звукові взагалі. Він, як і інші, виникає внаслідок 

коливання пружнього середовища, від характеру коливань залежить його 

якість. Окремо взятий звук не наділений певним значенням. Він набуває його 

у складі слів і морфем, виконуючи функцію розпізнавання і розрізнення 

значень. Звукова система кожної мови становить єдність, елементи якої 

пов’язані між собою і функціонують за певними законами.  

 Вивченню звука присвячено чимало наукових праць, серед яких 

особливе  місце займають  дослідженням П.С. Дудика та Л.І. Мацько  [2], [4]. 

Проте відсутнє ґрунтовне дослідження законів фонетики як складової 



частини культури мови, використання звуків у ролі засобів впливу на 

адресатів,  що дуже важливе для професійної діяльності журналіста.  

Мета нашої розвідки полягає в аналізові проблеми володіння 

фонетичним рівнем мови як необхідної складової професіограми журналіста. 

Відповідно до поставленої мети забезпечено виконання таких завдань:  

1) доведена наявність у словах фонетичного значення; 

2) показані можливості фоностилістики; 

3) проаналізована специфіка відтворення законів фонетики на письмі.  

Наявність фонетичного значення спостерігається у словах, що 

позначають рух, звучання, якість, форму, колір, світло.  Фонетичне значення 

таких слів може мати природну (фізичну) вмотивованість (тут, брязь) і 

психологічну, зумовлену синестезією значення, тобто поєднанням або 

транспозицією одних видів відчуттів у інші за асоціацією (легке є приємним, 

а важке − неприємним).  

Пряма фонетична мотивація може видозмінюватися або втрачатися, а 

натомість закріплюється мовна звичка сприймати певні звукосполучення 

саме так (ляля, льоля, лелека, шури-мури). Наприклад, з твердими звуками 

асоціюється щось велике, тверде, різке, неприємне, сильне, а з м’якими – 

м’яке, малесеньке, ласкаве. В основі звуконаслідування лежить відповідність 

(мотив) природних звучань, уявлень і акустико-артикуляторних ознак мовних 

звуків [4, с. 32]. 

Окрім фонетики, можливості звуків досліджує фоностилістика. Вона, 

спираючись на фонетику, вивчає частоту вживання фонем у різних стилях, їх 

сполучуваність і співвідношення, вибирає з ряду акустико-артикуляторних і 

лінгвістичних ознак, досліджених фонетикою, ті, що здатні створювати 

звуковий ефект, умотивований змістом і образністю тексту. 

Стилістична фонетика вивчає засоби звукової організації мовлення, 

виділяє найдоцільніші способи використання природних і функціональних 

ознак звуків для певного типу мовлення [4, с. 31]. Її кваліфікують як 

лінгвістичне вчення про функцію окремої фонеми і найрізноманітніші 

поєднання фонем у словах і між словами в межах усієї мовної системи, а 

також про функціональний вияв нормативно-літературної вимови слів, про 

наголошування слів, типову інтонацію мовних одиниць [2, с. 121]. 

Звуки (фонеми) стилістично сприймаються як рівноцінні, однаково 

емоційні та неемоційні. Емоційність звуків залежить від того, як їх вимовляє 

мовець. Звуки мають різну артикуляцію (творення, вимову): один – 

складнішу, інший − простішу, вимовляється з меншим мовленнєвим 

зусиллям. Однак певне стилістичне значення має різне поєднання звуків − 

алітерація, асонанс та ін. [2, с. 35].  І саме в такому вигляді звуки мови мають 

найкращий вплив на адресата.  

Для написання тексту певного значення може набувати асонанс – 

концентроване  повторення  голосних звуків у поетичному рядку чи строфі 

[3, с.  66]. Для мови властиве поєднання стилістичної та віршувальної функції 

асонансу. Повтори голосних звуків важливі яік з ритмомелодійного погляду, 

так і з погляду смислового навантаження.  



Звукопис може створюватися також побічними наголосами і 

відповідною повнозвучною вимовою голосних незалежно від їх позицій, що 

й визначає природу асонансу. Поетичний текст часто будується на звуковому 

і смисловому навантаженні кількох голосних, напр.: 

Все більше нікому писать мені листи.  

Залишилась, калино, тільки ти. 

Вже ось і тітка, як остання гілка, 

Геть  одчахнулась з нашого причілка 

і листя скинула на молоду траву. 

Калино, ти живи! (І. Драч) 

Наголошені і та и провідні в поліфонічній картині   людського почуття, 

що створюється, зокрема, й відповідним звукописом. Як засоби 

фоностилістики, асонанси можуть взаємодіяти не тільки між собою,  а й з 

алітерацією та всією ритмомелодикою відповідної фрази чи уривка зв’язного 

тексту. На повторі голосних звуків ґрунтується як прикінцева,  так  і  

внутрішня рима вірша, яку теж відносять до асонансу [7, с.  34].  

Для здійснення впливу на читачів чи слухачів журналіст може 

послуговуватися і використанням анафори – стилістичної фігури, що 

утворюється повторенням того самого слова або синтаксичних елементів на 

початку окремих відрізків мовлення (строф, абзаців, речень і т.д.), оскільки 

анафора буває і звукова (повторюється один і той самий звук) [6, с.  14]. 

Фонетичними засобами мови суттєво формується краса й 

комунікативна принадність художнього тексту, слів у ньому. Вони вагомо  

впливають на довершеність, поглиблення змісту висловлюваного [2, с. 129]. 

У цьому стосунку журналістові важливо розуміти роль звуковідтворень 

і звуконаслідувань. Ці явища своєрідні, фонетично суміжні, тісно пов’язані. 

Звуковідтворення наявне тоді, коли текст наповнений звуками певних 

об’єктів природи, криками тварин, птахів, шумами машин, механізмів тощо.  

Такі звуки передаються певними словами: Жене з гір бурелом, котить 

валуни, ріка глухо гуркоче, перемелюючи все в глибині на кам’яних своїх 

жорнах.  Серед   брудних пінявих  бурунів  пливе  дерево    зелене, гіллясте! 

(О. Гончар).  У цих реченнях і подальшому тексті наявне кількаразове 

повторення різних звукосполучень зі звуком [р]. 

Цими оригінально яскравими, водночас і грізними звуковими засобами 

створюється художньо виразна картина потопу, стихії, яка всесильна, усе 

долає на своєму шляху [2, с. 129]. Уміле використання звуковідтворень 

сприятиме журналістові у вияві потрібних йому емоцій читачів.  

Звуконаслідувальні слова, у свою чергу, виражаються 

одноморфемними одиницями. Їх фонемна будова витлумачується за 

асоціативними зв’язками між звуковими комплексами і тими  чи іншими 

звуковими уявленнями. Звуконаслідувальні слова характеризуються значною 

довільністю мовця, що зумовлюється його акустичними та артикуляційними 

можливостями, а також образним звукосприйманням і звуковідтворенням [1, 

с.  74]. 



Фонетичний «вміст»  формує зовнішню оболонку слова, диференціює 

його лексичне значення. Тому у свідомості читача одні слова викличуть 

неприємні відчуття, а інші − позитивні емоції. 

Кожен звук мови несе певну інформацію. Тому повторення його в 

тексті може мати на читача і слухача  неабиякий вплив. Досконале володіння 

знаннями фонетики сприятиме створенню такого тексту, який матиме 

найбільший вплив на адресатів.  

Знання фонетики дозволяє журналістові скласти речення так, що воно 

або максимально схвилює читача, викличе у нього обурення, або навпаки, 

заспокоїть його. Усього цього журналіст може досягти, користуючись різним 

поєднанням слів і звуків. Тому особливо ефективним є застосування 

алітерації – повторення однакових чи подібних за звучанням приголосних чи 

звукосполучень з метою підсилення чи інтонаційної виразності тексту. 

 Алітерацію спостерігаємо на початку складу у словах імітаційного 

характеру – бубон, гоготати, шушукання; на початку слів, що є 

компонентами стійких словосполучень (звичайно парні повтори) – ні пуху ні 

пера, у вогонь і воду та.ін; у різних словах цілої фрази, віршованого рядка, 

строфи чи ширшого контексту [3, с. 18]. Тому журналістам варто 

використовувати його як прийом посилення виразності художнього 

мовлення, як дієвий засіб впливу на адресатів.  

Журналістам варто пам’ятати, що обов’язковим є знання фонетичних 

законів мови (у першу чергу для писемної форми). Це стосується в першу 

чергу подовження і подвоєння приголосних, спрощення в групах 

приголосних, чергування о, е з а або з и,  чергування г, к, х із ж, ч, ш або з, ц, 

с, д – дж , зд – ждж у коренях слів тощо, законів милозвучності (чергування 

у– в, і –й, з – із –зі (зо), вимова і правопис и, і в основах незапозичених слів і 

в основах слів західноєвропейського походження.   

Подовження фіксується на письмі подвоєнням букв. Воно відбувається, 

у наголошених суфіксах -енн або -анн (не ототожнювати зі словами типу 

юний, жаданий, у яких ці сполучення звуків належать до кореня); між двома 

голосними перед «я», «ю», «є», «і», якщо попередній приголосний з’явився 

на місці історичного звука і; у власних назвах іншомовного походження та 

похідних від них словах, хоча у загальних словах іншомовного походження 

подовження не відбувається; на стику морфем (у цьому випадку діє 

передусім морфологічний принцип правопису), проте, якщо слово за своїм 

змістом далеко відходить від непрефіксального, приголосний не 

подовжується [5, с. 64]. 

 Журналістам не можна забувати також про те, що іноді при 

словотворенні та словозміні виникає складний для вимови збіг трьох 

приголосних. Тоді, як правило, середній приголосний у вимові випадає. 

Проте на письмі ця зміна фіксується не в усіх випадках.  

Групи приголосних стн і стл спрощуються на сн і сл у вимові і на 

письмі. Винятки становлять прикметники, які утворюються від іменників 

іншомовного походження на ст., та окремі слова.   



Групи приголосних скн, зкн і шчк спрощуються на сн, зн і шк у вимові 

і на письмі, але також існує кілька винятків.  

 Журналістам варто пам’ятати й таке: в основах слів слов’янського 

походження вимовляється і пишеться українське и на місці російських и, ы, а 

і – на місці російських о, е (як правило, при чергуванні звуків о, е, з і  за 

законом відкритого  – закритого складу). Проте це правило стосується 

початку слова (Ігор), слів дірка, щиголь  і відкритих складів -ри або -ли.  

Потрібно знати, що в основах слів західноєвропейського походження 

вимовляється і пишеться українське и після ж, ч, ш (шиплячих), з, ц, с 

(свистячих), д, т, р, якщо далі йде приголосний звук (крім й, бо в українській 

мові він сонорний) радіо, але радист. Умовно це правило називають 

«правилом дев’ятки». Виняток становлять давно запозичені слова із східних 

мов, які стали «своїми»: вимпел, графин, єхидна, імбир, кипарис, кит, 

мигдаль, миля, башкир, калмик, киргиз, кинджал, кисет, кишлак, кишмиш [5, 

с. 67]. 

Отже, знання законів фонетики, досконале володіння фонетичним 

рівнем мови, дозволить журналістові уникнути вживання звуків, що 

неприємних для сприйняття слухом. Тільки гармонійне поєднання звуків 

додасть мовленнєвому потоку особливої виразності. Вміле використання 

фонетичного фонду української мови дасть можливість уникнути вживання 

слів, які складно сприймаються, уможливить усвідомлене сприйняття тексту.  

А, за умови стилістично обґрунтованого використання, різноманітні 

слова виявляють свої функціональні можливості найповніше і найдоречніше.  

Фонетичні ж фігури, які дозволяють створити певні звукові образи, близькі 

до тих, які сприймаються органами зору і слуху в реальному житті – важливе 

знаряддя впливу журналіста на читачів і слухачів. У цьому плані можливе й 

подальше вивчення стилістичних можливостей фонетики і її вплив на 

адресата.  
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КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД 

 

У статті запропоновано концептуальний підхід до реалізації завдань 

компетентнісного навчання української мови в загальноосвітній школі. 

Автор передбачає розв’язання окресленої проблеми поетапно шляхом 

удосконалення понятійного апарату, урахування відмінностей традиційного 

(знаннєвого) й інноваційного (компетентнісного) підходів, перегляду й 

уточнення ролі вчителя й учнів у навчальному процесі, корекції змісту 

предмета й обгрунтування вибору ефективних форм і методів навчання 

української мови. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, 

компетентність, комунікативна компетентність, функції вчителя й учнів, 

зміст, форми і методи навчання. 

 

В статье предложен концептуальный подход к реализации задач 

компетентностного обучения украинскому языку в средней школе. Автор 

предполагает решение обозначенной проблемы поэтапно путем 

совершенствования понятийного аппарата, учета различий традиционного 

(знаниевого) и инновационного (компетентностного) подходов, пересмотра 

и уточнения роли учителя и учащихся в учебном процессе, коррекции 

содержания предмета и обоснования выбора эффективных форм и методов 

обучения украинскому языку. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, 

компетентность, коммуникативная компетентность, функции учителя и 

учащихся, содержание, формы и методы обучения. 

 

The article suggests a conceptual approach to the implementation of the 

tasks of competent Ukrainian language teaching in secondary school. The author 

provides step by step solution to this problem by improving the conceptual 

framework, considering the distinctive features of the traditional (knowledge) and 

innovative (competence) approaches, revising and clarifying the role of teachers 

and students in the learning process, the correction of subject content and 



grounding the choice of effective forms and methods of Ukrainian language 

teaching. 

Key words: competence approach, competence, communicative competence, 

teachers and students ‘functions, content, forms and methods of teaching. 

 

Інноваційний складник в освіті є одним із головних джерел її розвитку. 

Досвід багатьох країн показує, що здатність і готовність випускників шкіл і 

вишів конкурувати на ринку праці значною мірою залежить від 

інноваційності, яка стає сьогодні невід’ємною рисою освіти, науки і 

виробництва. Зосередимо нашу увагу на сфері загальної середньої освіти, що 

розглядається «як основа цілісного розвитку особистості молодої людини і її 

соціального становлення в суспільстві [2, с. 54]».   

Актуальність окресленої проблеми обумовлена потребою входження 

України в європейський освітній простір і зобов’язанням реагувати на нові 

виклики часу. Один із напрямів модернізації освіти – осучаснення змісту 

традиційних навчальних предметів, а також форм, методів і результатів 

навчання – зумовлений розвитком базових наук і суспільними змінами. 

В економічно розвинених країнах школу розглядають як один із 

численних інститутів соціалізації підростаючого покоління. Динамічний, 

навіть бурхливий розвиток, що спричиняє кардинальні зміни, сприяє 

виформовуванню інших завдань освіти. У наш час уже нікого не можуть 

задовольняти школи, що відтворюють інформацію про досягнення науки й 

культури. Очевидно, що освітні завдання ХХ століття – готувати маленького 

українця – не відповідають потребам сучасного суспільства і людини в 

ньому. Головною функцією школи як соціальної інституції віднині є 

«підготовка молоді до життя у світі, який перестав бути стабільним і 

визначеним [1, с. 5]». Реалізувати цю функцію покликаний компетентнісний 

підхід до навчання. 

Проблема компетентностей багатогранна, тому доцільність 

упровадження, ефективність і результативність процесу передбачають 

ретельне і всебічне дослідження різних її аспектів: суті, переваг, структури й 

ієрархії компетентностей (Андреєв А., Бібік Н., Єрмаков І., Зимня І., 

Клепко С., Краєвський В., Равен Дж., Родигіна І., Савченко О., Селевко Г., 

Трубачева С., Хуторський А., Шишов С. та ін.), досвіду економічно 

розвинених країн світу і сучасний стан запровадження компетентнісного 

підходу в Україні (Локшина О., Овчарук  О., Пометун О.), компетентнісний 

підхід у сучасній середній загальноосвітній (Вашуленко М., Голуб Н., 

Ґудзик І., Мамчур Л., Пентилюк М., Петровська Л., Савченко О., 

Побірченко Н., Шелехова Г. та ін.) і вищій школі (Климова К., Маркова А., 

Мітіна Л., Нищета В., Симоненко Т., Остапенко Н.), формування ключових, 

предметних і професійних компетентностей (Бондар С., Загороднова В., 

Зеєр Е., Зінов’єва Т., Климова К., Мамчур Л., Нищета В., та ін.). Результати 

цих та інших досліджень сприяють формуванню надійних підвалин для 

компетентнісного навчання в сучасній загальноосвітній школі.  



Мета статті – запропонувати власне бачення концептуального підходу 

до реалізації завдань компетентнісного навчання української мови в 

загальноосвітній школі. 

Відповідно до мети визначаємо головне завдання – окреслити етапи 

(сходинки) реалізації завдань компетентнісного навчання української мови. 

Такими сходинками автор бачить, по-перше, укладання понятійного апарату, 

усвідомлення суті кожного терміна і відношень між ними; по-друге, 

з’ясування суті й особливостей компетентнісного підходу до навчання 

української мови; по-третє, визначення функцій учителя й учнів у нових 

умовах навчання; по-четверте, обгрунтування підходів до змісту програми, 

підручників, посібників і вибору форм, методів і засобів навчання й учіння.  

Результативність упровадження компетентнісного навчання можна 

забезпечити за умови глибокого й усебічного вивчення його особливостей і 

формування концептуального підходу.  

І. Будь-яке наукове дослідження починається з усвідомлення суті 

проблеми, окреслення меж якої неможливе без належного номінування 

процесів, ідей, абстрактних понять і конкретних предметів, дотичних до неї. 

Тому важливу роль у компетентнісному навчанні відводимо понятійному 

апарату. Розуміння суті потребують передусім такі терміни, як 

«компетенція», «компетентність», «ключова компетенція», «ключова 

компетентність», «комунікативна компетенція» і «комунікативна 

компетентність». Незважаючи на численні дослідження, у дидактиці й 

лінгводидактиці досі побутує різночитання цих понять. З метою порозуміння 

й увиразнення наявних і перспективних наукових доробків українські 

лінгводидактики узгодили позиції й підходи до тлумачення їх. Зокрема, 

ключовими словами тлумачення терміна «компетенція» є такі: «відчужена 

від суб’єкта, наперед задана соціальна вимога (норма)», «сума знань, умінь і 

характерних рис», «вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів 

діяльності, досвіду», «знання, навички, здатності та інші атрибути індивіда, 

необхідні для виконання певної діяльності».  

Привертаємо увагу, що «норма», «сума знань», «вимоги», «перелік» – 

усе це поняття, відчужені від суб’єкта, наявність яких дає змогу особистості 

виконувати певні дії. 

Для тлумачення поняття «компетентність» користуємося такими 

ключовими словами: «рівень готовності й уміння діяти», «інтегрований 

результат», «досвід життєдіяльності», «практичний досвід», «здібність», 

«здатність», «готовність», «якісне використання компетенцій». 

Важливо розуміти особливості взаємодії цих понять. Відповідно до 

змісту, який ми вкладаємо у ці слова, відношення доцільно визначити таким 

чином: 

1) «компетенції» – це «знання і вміння у певній сфері людської 

діяльності», а «компетентність» – «якісне застосування компетенцій», 

тобто компетентність являє собою компетенції, помножені на досвід 

ефективного застосування їх і є позитивним результатом набуття 

компетенцій; 



2) компетенція і компетентність відрізняються наявністю 

компонентів: якщо поняття «компетенція» містить когнітивний і операційно-

технологічний складники, то у складі «компетентності», крім названих, є 

іще мотиваційний, етичний, соціальний, поведінковий і рефлексивно-

корекційний елементи;  

3) основна різниця між поняттями «компетенція» і «компетентність» 

полягає в тому, що перше («компетенція») визначається державою, певними 

установами або окремими особами, які організовують той чи інший вид 

діяльності, а друге («компетентність») набувається у процесі оволодіння 

знаннями, вміннями, навичками (компетенціями) і вказує на здатність і нахил 

індивіда до виконання певного виду діяльності. 

Вплив мови і культури на характер пізнавальної діяльності людини 

плідний і надзвичайно важливий для розуміння суті процесу навчання. Цю 

ідею активно обстоював іще Л. Виготський як автор культурно-історичної 

теорії мислення. У результаті досліджень психологів, антропологів, 

лінгвістів, соціологів, соціолінгвістів, педагогів і методистів підтверджено, 

що «процеси формування самосвідомості індивіда і находження свого місця в 

житті відбувається безпосередньо за допомогою мовлення [1, с. 10]». 

Цим і вмотивована поява у переліку ключових комунікативної 

компетентності. Суть її розглядаємо у логічному зв’язку з поняттям 

«компетентність». Пропонуємо один із можливих варіантів тлумачення цього 

поняття: «здатність вільно й комунікативно виправдано користуватися 

засобами мови і мовлення з метою досягнення бажаного результату». 

ІІ. Компетентнісний підхід конкретизується передусім такими 

положеннями:  

1. Основне призначення освіти – це розвиток в учнів здатності 

самостійно розв’язувати проблеми у різних сферах і видах діяльності; 

набуття й використання соціального досвіду. 

2. Зміст освіти являє собою дидактично адаптований соціальний 

досвід розв’язання різноманітних проблем. 

3. Специфіка організації освітнього процесу полягає у створенні умов 

для формування в учнів досвіду самостійного розв’язання проблем, 

закладених у змісті освіти. 

4. Оцінювання освітніх результатів базується на аналізі рівнів 

освіченості, досягнутих учнями на певному етапі навчання. 

У дослідженнях природи компетентності, здійснених британським 

психологом Дж. Равеном, знаходимо інформацію про її джерела. Автор 

робить висновок, що компетентна поведінка залежить від таких чинників: 

1) мотивації і здатності включатися у діяльність високого рівня 

(наприклад, виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, аналізувати 

роботу організацій чи політичних систем); 

2) готовності включатися у суб’єктивно важливі дії (наприклад, 

намагатися вплинути на ситуацію чи події у своїй організації або напрям 

руху суспільства); 



3) готовності і здатності сприяти клімату підтримки й заохочення 

тих, хто намагається вводити елементи новизни чи шукає способи 

ефективнішої роботи; 

4) адекватного розуміння того, як функціонують організація і 

суспільство, де живе і працює людина, й адекватного сприйняття власної ролі 

та ролі інших людей в організації й суспільстві; 

5) адекватного уявлення про поняття, пов’язані з управлінням 

організаціями. До числа таких належать ризик, ефективність, лідерство, 

відповідальність, підзвітність, комунікація, рівність, участь, благоустрій і 

демократія [3, с. 150–151].  

В організації компетентнісного навчання мови важливе усвідомлення 

відмінностей традиційного (знаннєвого) і нового (компетентнісного) 

підходів. Вони, за визначенням О. Савченко, полягають у таких суттєвих 

ознаках: 

1. Мета:  

– формування всебічного розвиненої гармонійної особистості 

(знаннєвий підхід); 

– формування діяльної компетентної особистості (компетентнісний 

підхід). 

2. Особливості формування змісту: 

– зміст навчання формується «від мети» (знаннєвий підхід); 

– зміст навчання формується «від результату» (компетентнісний 

підхід). 3. Домінувальна позиція вчителя:  

– передає, навчає, формує; переважає відтворення знань, застосування 

на репродуктивному і пошуковому рівнях (знаннєвий підхід); 

– інтеграція ціннісного, мотиваційного і знаннєвого складників 

навчання; проектування і розв’язання життєвих ситуацій для формування 

предметних і ключових компетентностей (компетентнісний підхід).  

4. Домінувальні результати навчання: 

– цінності, знання, вміння, навички (знаннєвий підхід); 

– суб’єктність учіння, цінності, знання, вміння, навички, способи 

діяльності, ставлення (компетентнісний підхід) [4, с. 6]. 

Якщо конкретизувати останню графу, то варто додати, що 

домінувальними результатами компетентнісного навчання є такі 

характеристики учня, як здатність розуміти наміри іншої людини (її бажання, 

обіцянки, мотиви та ін.), здатність оцінювати думки інших людей як правдиві 

чи неправдиві (хибні), здатність контролювати свою діяльність, залучати 

емоції у процес діяльності, здатність навчатися самостійно, впевненість у 

собі, адаптивність, увага до проблем, пов’язаних із досягненням поставленої 

мети; самостійність і оригінальність мислення, критичність мислення, 

готовність розв’язувати складні завдання, використовувати нові ідеї й 

інновації для цього; наполегливість, здатність приймати рішення і 

відповідати за власні дії і вчинки; здатність до колективної діяльності; 

здатність заохочувати до роботи інших; здатність планувати роботу і под. 



Зарубіжні вчені (Браун Е., Брунер Дж., Равен Дж.) у результаті 

досліджень виділяють у складі досягнень освіти (компетентностей) як 

найважливіші такі показники: «активність», «ініціативність» (людина 

володіє власною мисленнєвою діяльністю і усвідомлено, мотивовано і з 

бажанням застосовує її заради досягнення результату спільної діяльності); 

«рефлексія» (намагання осмислити і зрозуміти матеріал, а не просто завчити 

його) і «співробітництво» (спільне використання ресурсів кожного учасника 

педагогічного процесу). Не менш важливою з огляду на специфіку 

компетентнісного навчання, є формування у школярів внутрішньої потреби 

навчатися протягом життя і почуття відповідальності за власні освітні 

результати. 

ІІІ. В умовах суб’єкт-суб’єктного навчання по-іншому трактується роль 

учителя: вона не стала менш важливою, просто функції вчителя потребують 

уточнення. 

З огляду на прогнозований освітній результат, виділяємо такі основні 

функції вчителя: 

– організаційна (організація і спрямування навчального процесу 

відповідно до вимог і завдань); 

– мотивувальна (формування і посилення мотивації в навчанні); 

– консультативна (надання необхідних консультацій); 

– координаційна (координування дій учасників навчального процесу); 

– заохочувальна (стимулювання учнів до самостійності у навчанні); 

– диференційна (диференціювання завдань для учнів); 

– виховна (виховання активності, наполегливості, почуття 

відповідальності перед колективом, емоційної культури та ін.); 

– розвивальна (розвивати критичне і творче мислення, впевненість у 

собі, емоційний світи учня); 

– контрольна (контролювання на всіх етапах навчальної діяльності 

учнів і оцінювання їхніх досягнень).  

Урахування потребує і той факт, що компетентнісний підхід 

передбачає кардинальні зміни у ставленні учня до освіти загалом і до 

результатів власної освіти і рівня освіченості зокрема. У сучасних умовах 

процес навчання спочатку в певних долях поступається учінню, а потім усе 

більше асимілює до нього. Відповідно учня необхідно готувати до 

усвідомлення того, що процес здобування знань для нього є не тяжкою 

повинністю, обмеженою в часі, а внутрішньою потребою і життєвою 

необхідністю. Поява компетентності «уміння вчитися» у переліку ключових 

спричинена стрімким розвитком суспільства й невпинним зростанням 

інформаційних потоків, у процесі яких інформація «старіє» і втрачає свою 

цінність значно швидше, ніж 10, 20 чи 30 років тому.  

З огляду на сказане, цілком можливим видається визначення функцій 

учня у навчальному процесі крізь призму складників ключової 

компетентності «уміння вчитися», а саме: 

– самостійно визначати мету діяльності або приймати ту, яку ставить 

учитель; 



– виявляти зацікавленість навчанням, докладати вольових зусиль; 

– організовувати свою працю для досягнення результату; 

– добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язання 

задачі, виконання завдання; 

– правильно використовувати прийоми, виконувати сенсорні, 

інтелектуальні або практичні дії, операції на репродуктивному і творчому 

рівнях; 

– усвідомлювати, аналізувати свою діяльність і прагнути 

вдосконалення; 

– володіти вміннями і навичками самоконтролю й самооцінювання [4, 

с. 7–8]. 

На основі цих компонентів можемо визначати такі функції, як 

організаційну, мотиваційну, дослідницьку, самоконтролю, ініціативну та ін.  

ІV. Окремої уваги потребує змістовий компонент. Не можна 

реалізувати завдання компетентнісного освіти, не переглянувши підходи 

щодо змісту й структури програм і підручників. На жаль, досі не 

запропоновано жодного варіанту узгодження всіх елементів непростого 

механізму компетентнісного навчання української мови. Ймовірно, 

перегляду потребуватимуть принципи побудови програми, у змісті 

посилення потребує діяльнісна і соціокультурна змістові лінії. Нова програма 

повинна ліквідувати або ж звузити прірву між науковою теорією й існуючою 

практикою. Програма, підручник і посібники мають допомогти учневі 

відчути внутрішню логіку предмета, який він вивчає, і цим посилити 

мотивацію й пізнавальну активність його. 

Шкільна програма й організація педагогічного процесу завжди 

відображала не лише проголошені цілі освіти, але й культурні настанови і 

традиції, характерні для суспільства. Освіта як соціальна інституція 

покликана виховувати підростаюче покоління у традиціях панівної культури, 

допомагати молоді засвоїти напрацьовані цим суспільством способи 

інтерпретації природних і соціальних явищ. Урахування цього аспекту дає 

змогу освіті взяти на себе функції вихователя, носія певної моделі світу, на 

яку вона орієнтуватиме учнів, і «допомогти молоді знайти своє місце в 

просторі  культури [1, с. 43]». 

Аристотель писав: «Легко знати, що корисні і мед, і вино, і чемериця, і 

припікання, і розтин; але знати, як потрібно застосувати все це для здоров’я, 

для кого і коли, настільки ж складно, як і бути лікарем [1, с. 63]».  

Діяльнісний характер сучасної освіти передбачає приведення у 

відповідність усіх його компонентів. Цілком очевидно: щоб підготувати учня 

до життя, необхідно не просто навчити його грамотно писати, виразно й 

осмислено читати, переказувати, продукувати і сприймати тексти, володіти 

всіма типами, стилями і видами мовлення, але й навчити його вчитися 

самостійно, шукати необхідну інформацію, аналізувати, інтерпретувати і 

зберігати її у пам’яті; критично мислити, працювати в колективі, працювати 

результативно й адаптуватися у нових умовах. Добираючи форми і методи, 



потрібно надавати перевагу тим, що спроможні забезпечити бажаний 

результат. 

Так, на сьогодні експериментально доведено, що учні, які навчалися в 

класах, організованих за принципом співробітництва і взаємної підтримки, 

демонструють безсумнівні успіхи у своєму інтелектуальному й 

особистісному розвиткові. Отже є підстави говорити про переваги парного 

навчання, групової роботи над спільною темою, взаємонавчання груп тощо. 

Умотивований вибір сприятиме формуванню вмінь працювати в колективі, 

відчувати відповідальність за результати колективної роботи, ініціювати 

способи покращення досягнутих результатів. 

Існує 4 типи моделей пізнавальної діяльності: 

1) навчання як наслідування (передбачає оволодіння практичними 

вміннями); 

2) навчання як процес передавання знань учителя учням (ознайомлення 

з фактами, принципами, правилами); 

3) навчання як процес формування мислення (навчання – двосторонній 

процес взаємодії вчителя й учня; учень – активний суб’єкт пізнавальної 

діяльності; учасникам навчального процесу важливо вміти аргументовано 

захищати власну позицію; судження про те, хто має рацію, а хто 

помиляється, втрачає абсолютну силу; за дитиною визнається право мати 

свої погляди, думку і здатність коректувати їх у результаті критичного 

аналізу; головне завдання – розвинути здатність самостійно мислити, 

формулювати і розв’язувати нетипові, оригінальні завдання; головне – 

прагнути не до одностайності, а до вільного діалогу, що передбачає 

найрізноманітніші інтерпретації й погляди). 

4) дитина – носій знання: ставлення до «об’єктивного знання». 

У процесі вибору стратегії варто враховувати коефіцієнт корисності й 

недоліки кожної. Так надання переваги лише третьому підходу призводить 

до того, що «знання» втрачають своє призначення і не сприймаються як щось  

стійке й об’єктивне. Варто бачити різницю між «знанням» і «думкою». Вибір 

певної стратегії навчання має бути зумовлений конкретною моделлю учня, 

якого належить сформувати.  

На думку Дж. Брунера, у результаті творчого осмисленого пошуку 

чотири моделі повинні злитися в одну інтегральну концепцію, у якій 

знайдеться місце для кожної з них [1, с. 86]. 

У виборі форм навчання одним із орієнтирів є також задана 

розробниками програми модель учня.  Відповідно одні педагогічні технології  

роблять акцент на показ і наслідування, другі – на пояснення і свідоме 

засвоєння, треті – на стимулювання самостійної дослідницької діяльності 

учня, четверті – на організацію спільної мовленнєвої діяльності. 

Відповідно до особливостей компетентнісного навчання, важлива роль 

відведена самостійній дослідницькій активності учня. Самостійність сьогодні 

потрібно розглядати не лише як уміння учня самостійно шукати відповіді, 

читати, аналізувати й узагальнювати, але і приймати рішення, брати на себе 



відповідальність за його результативність, свідомо контролювати свої 

реальні й можливі дії, постійно їх аналізувати й оцінювати. 

Отже, назріла потреба говорити про методи навчання і методи учіння. 

Кожен учитель – сценарист і режисер свого уроку, і нав’язувати конкретні 

методи – марна справа, однак варто орієнтувати на інтерактивні методи. Як 

свідчить практика, суть їх і механізми впровадження у систему роботи 

вчителя-словесника потребують сьогодні роз’яснення, адже подекуди ці 

методи виконують роль святкового вбрання на відкритому уроці або 

сприймаються як щось тимчасове. Щоб такі методи сприяли реалізації 

вищезазначених завдань, необхідно бачити місце їх у системі роботи. 

Передумовою вдосконалення методів і прийомів шкільного навчання 

вважають прогрес у розумінні механізмів і закономірностей розвитку 

дитячого мислення. Цим зумовлений інтерес до технології критичного 

мислення. Ключові елементи цієї технології (уміння мислити, 

відповідальність, формулювання самостійних суджень, самокорекція) 

збігаються із положеннями і завданнями компетентнісного навчання.  

Усе сказане виявиться утопією, якщо поза увагою залишиться хоч один 

із названих складників. Для успішного впровадження компетентнісного 

підходу сьогодні бракує досліджень різних його аспектів. Зокрема, вища 

школа, готуючи компетентного фахівця, узгоджує завдання і домінувальні 

результати із роботодавцем, який робить запит на модель потрібного йому 

працівника. Досі не до кінця узгоджено зв’язок між моделлю випускника 

школи, якого потребує суспільство сьогодні, і моделями потенційних 

студентів і фахівців. Так, якщо держава і заявляє про потребу соціально 

активних, упевнених у собі, критично мислячих громадян, то чимось цей 

запит має бути підтверджений. З іншого боку, чи готова школа сьогодні 

стати майданчиком для розвитку ініціативності й активності учня, 

переважною сферою активності, у якій учні можуть продемонструвати свої 

здібності й самоствердитися? Пошуки відповідей на ці та інші запитання 

значно прискорять розв’язання актуальних проблем сучасної освіти. 
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ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ В ЕВРИСТИЧНОМУ 

НАВЧАННІ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

У статті розглядаються проблеми особистісної готовності вчителя 

до евристичної навчальної діяльності через характер його взаємодії з 

учнями. Розкриваються завдання суб’єктів навчального процесу на кожному 

етапі авторської дидактичної моделі самореалізації пізнавально-творчих 

якостей старшокласників в евристичному навчанні предметів 

гуманітарного циклу.  

Ключові слова: евристичне навчання, творча взаємодія, суб’єкти 

навчального процесу, гуманітарні предмети, освітні продукти. 

 

В статье рассматриваются проблемы личностной готовности 

учителя к эвристической учебной  деятельности через характер его 

взаимодействия с учениками. Раскрываются задания субъектов учебного 

процесса на каждом этапе авторской дидактической модели 

самореализации познавательно-творческих качеств старшеклассников в 

эвристическом обучении предметов гуманитарного цикла.   

Ключевые слова: эвристическое обучение, творческое 

взаимодействие, субъекты учебного процесса, гуманитарные предметы, 

образовательные продукты. 

 

The article deals with the problem of personal readiness of a teacher for 

heuristic teaching activity through  the nature of his interaction with the pupils. 

The goals of the subjects of the educational process at each stage of the author’s 

didactic model of self-realization of high school pupils’ cognitive and creative 

skills in heuristic leaning of the Humanities are revealed. 

Key words: heuristic teaching, creative interaction, subjects of the 

educational process, the Humanities, educational output.  

 

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в різних ланках 

суспільного життя України, неминуче потребують пошуку нових підходів до 

модернізації навчально-виховного процесу і в закладах освіти. Зважаючи на 

провідну мету української освітньої системи, що полягає у розвитку 

особистості та забезпеченні соціально-педагогічних умов для творчої 

самореалізації дитини у шкільні роки і виховання покоління, здатного 

ефективно працювати і навчатися протягом усього життя [2], стає 

зрозумілим, що досягти її можна лише за умови пріоритету осмисленої, 

мотивованої діяльності школярів. Протягом останніх років у навчальні 

заклади запроваджено новітні педагогічні та інформаційно-комунікаційні 



технології, зокрема систему комп’ютерного інформування, диференційоване, 

дистанційне навчання тощо. Проте не завжди вони стають джерелом 

потужного зростання творчого потенціалу особистості в умовах навчального 

процесу. Проведене нами дослідження довело, що найбільш реальною 

самореалізація особистості видається в умовах проблемного та евристичного 

навчання. 

Проблеми й особливості впровадження евристичного навчання в 

практику педагогічної освіти розглядалися в працях вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, зокрема В. Андреєва, Б. Коротяєва, В. Лозової, М. Лазарєва, В. 

Паламарчук, А. Хуторського та інших.  

Останнім часом педагогічна наука все впевненіше пов’язує проблеми 

самореалізації особистості з наданням їй можливості реалізувати себе 

переважно у творчій діяльності.  Проте недостатньо вивченими і теоретично 

обґрунтованими залишаються освітні моделі і технології, що сприяють 

максимальному розширенню поля творчої самореалізації учнів.   

Метою статті є окреслення завдань суб’єктів навчання (вчителя і учнів) 

на основних компонентах евристичної діяльності, їх готовності до 

конструктивної творчої взаємодії та реалізації творчого потенціалу.  

Аналіз змісту сучасних освітніх технологій засвідчує, що їх ключовою 

ланкою є позиція дитини, реалізація її природного потенціалу, ставлення до 

неї дорослих; дитина є ціллю навчально-виховної системи, а не засобом 

досягнення будь-якої мети. Відповідно висуваються нові вимоги й до 

вчителя, тому що процес навчання розуміється як єдність процесів 

викладання й учіння на основі суб’єкт-суб’єктних стосунків. За таких вимог 

учитель з фахівця, який передає знання, перетворюється на стимулятора 

навчальної роботи, тобто професіонала, який керує процесом отримання 

знань, є організатором навчальної діяльності й творцем такого навчально-

виховного середовища, в якому учні мають право вибору й несуть 

відповідальність за своє навчання, мають можливості відшукувати, 

синтезувати й ділитися своїми знаннями з іншими. Нова роль не зменшує 

важливості вчителя в класі, а, навпаки, вимагає від нього нових знань і 

навичок. Таким чином, процес творчої самореалізації школярів значною 

мірою залежить від професійної компетентності вчителя та характеру 

взаємодії між наставником і вихованцями.  

Евристичне навчання ми розглядаємо як складову гуманістичної 

парадигми освіти й повну протилежність традиційній освітній парадигмі. 

Його основними сутнісними характеристиками є надання простору для учня 

при самостійному виявленні проблеми,  визначенні власної мети і завдань 

роботи, засобів пізнавально-творчої діяльності, нарешті, створення ним 

освітнього продукту – зовнішнього і внутрішнього – кінцевої мети 

навчального процесу й конкретного свідчення про певний крок у 

самореалізації особистості.  Психологи та педагоги доводять, що правильно 

організоване навчання сприяє формуванню творчої особистості, а це 

можливо здійснити тільки завдяки включенню до змісту навчання різних 

евристичних механізмів і методів пізнавально-творчої діяльності та 



створення необхідних педагогічних умов для успішної творчості учня. 

Знання тільки в тому разі стають цінними, коли вони переосмислені розумом, 

«переплавлені» власним досвідом і представлені у свідомості кожного учня 

як особистісно значущий продукт, який спирається на відоме, донесене 

іншими, але обов’язково добудований, змінений власними зусиллями. І хоча 

різноманіття людського буття не зводиться лише до однієї евристичної 

діяльності, вона є ключовим моментом у розумінні специфічно людського 

ставлення до реальної дійсності, до навколишнього світу. 

Реалізуючи дидактичні можливості евристичного навчання, ми 

намагалися  організувати навчальну діяльність учнів старших класів таким 

чином, щоб розвивалися їхня мотивація до творчості, пізнавально-творча 

самостійність, формувалися уміння компетентно розв’язувати навчальні  

завдання із застосуванням механізмів творчої діяльності. Ми переконалися, 

що така мета стає досяжною лише за умови наявного пріоритету осмисленої, 

мотивованої творчої діяльності школярів у процесі засвоєння ними 

теоретичного і практичного матеріалу.   

Концептуальні основи евристичної технології навчання, перевірені 

тривалим педагогічним експериментом, були реалізовані дидактичною 

моделлю самореалізації пізнавально-творчих якостей старшокласників в 

евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу [1, с. 9]. Кожен 

компонент евристичної діяльності передбачав тісну творчу взаємодію її 

суб’єктів. Відповідно учитель як суб’єкт професійної діяльності мав 

виконати низку завдань, які сприяли б досягненню оптимального рівня 

пізнавально-творчої самореалізації учнів у навчанні.  

Реалізуючи мотиваційно-ціннісний компонент, передбачений 

експериментальною моделлю, учителі-дослідники формували в учнів не 

тільки позитивне ставлення до навчання, а й усвідомлення значимості, 

пізнавальної привабливості обраної проблеми. Спеціальні психолого-

педагогічні дослідження А.М. Алексюка, Г.С. Костюка, М.М. Скаткіна 

показують, що усвідомлена мета досягається учнем активніше, швидше, а 

результат є більш високий і якісний. І, що особливо важливо, коли мета 

зрозуміла, учень досягає більших успіхів при менших витратах зусиль і часу. 

І, навпаки, неусвідомлена мета, незрозумілість завдань гальмують активність, 

працездатність дії і, як не дивно, більше втомлюють учня навіть при менших 

витратах зусиль.  Тому головним завданням учителя на даному етапі було 

стимулювання учнів до пошуку власної мети, завдань, способів розв’язання 

проблеми та її суперечностей. Учитель мав привернути увагу учнів, 

зацікавити їх навчальною темою в широкому контексті.  

Перше місце в структурі мотиваційної роботи під час вивчення нового 

матеріалу в рамках евристичного навчання  відведено вступному слову 

вчителя – короткій, виразній розповіді, де педагог передає глибоке власне 

враження від літературного твору, мовного факту, історичної події тощо. 

Таким чином реалізується головний принцип евристичного навчання – 

принцип смислової значущості навчального матеріалу для суб’єкта освіти. 

Педагог виокремлює основні важливі для нього проблеми і суперечності, які, 



на його думку, стануть значущими й для учнів. При цьому вчитель свідомо 

остерігався нав’язувати учням свою думку, а лише за допомогою особистих 

внутрішніх переживань, індивідуального осмислення твору підкреслив право 

учнів на власне прочитання і власні враження, адже, читаючи один і той же 

текст, кожен відкриває в ньому свою новизну, свої проблеми й протиріччя.  

Розповіді про окремого оригінального автора, як і слово вчителя про 

незвичайні історичні події, зворушливі народні традиції, звичаї, свята на 

мотиваційному етапі евристичного навчання будуються таким чином, щоб 

вони вивели юних слухачів на рівень емоційно-творчих переживань, 

залучили їх до глибоких, життєво значимих, хвилюючих роздумів. Щоб 

переконатися в тому, що учні вийшли зі стану байдужості й перейшли в 

новий якісний стан – до творчого самопочуття (К. Станіславський), – педагог 

ставить перед ними і собою ряд запитань саме евристичного характеру. На 

основі цих запитань, аналізу свого минулого досвіду і знайомства з 

одержаною інформацією учні створюють певну картину своїх вихідних 

(стартових) знань, уявлень, оцінок нової теми, яка стала предметом  заняття. 

Відповіді на ці запитання (як перший власний евристичний продукт) учні 

представляють як в усній, так і в письмовій формі. Варто зазначити, що 

учителі-гуманітарії, активно залучаючи старшокласників до визначень 

актуальних і гострих проблем, часто суттєво змінювали свої попередні 

наміри: у процесі творчої взаємодії народжувалися більш цікаві, гострі, 

привабливі для шкільної молоді нові проблеми і завдання. 

Наступний компонент моделі – освоєння на евристичній основі 

теоретичних положень гуманітарних предметів – вимагав від учителя 

евристичного підходу до способів освоєння нового теоретичного матеріалу 

учнями.  

У нашому дослідженні ми розуміємо теоретичні знання як результат 

адекватного відображення дійсності (фактів, подій, предметів, явищ, законів, 

принципів, теорій), які певним чином переосмислені й переформульовані 

суб’єктами пізнання й відображені у їхній  свідомості у вигляді уявлень, 

понять, суджень, законів, принципів  тощо у відповідності з власними 

потребами, цінностями, досвідом особистості. У такому тлумаченні 

закладено особистісний  та  діяльнісний підхід до навчання,  використаний 

нами у дослідженні, зокрема на етапі формування у школярів нових 

теоретичних знань. Такий підхід до теоретичних знань визначає і головний 

шлях їхнього освоєння – пошуково-творчий. Тільки за цієї умови можна 

сформувати реальні й діючі знання. На це, зокрема, вказує  

В. Паламарчук, розглядаючи знання як змістову основу мислення, його 

фундамент й одночасно базисний компонент [3, с. 55].   

Варто підкреслити, що вчитель займає провідне місце в організації 

евристичної діяльності, в освоєнні учнями нових теоретичних знань. Тому 

дидактична і виховна роль учителя ускладнюються, адже він, крім функції 

вихователя й наставника, має стати професійним науковим консультантом, 

бути спроможним підтримувати належний рівень активного напруження 

волі, почуттів, розумових зусиль своїх вихованців і одночасно змінювати 



напруження емоційним релаксом, радістю насолоди життям і спілкуванням. 

Діяльність учителя в евристичному освоєнні теоретичних знань не зводиться 

до повідомлення учням загальних і завершених положень, а перетворює його 

роботу в управління діяльністю учнів по засвоєнню нового теоретичного 

матеріалу, коли школярі  весь час мають можливість замислюватись над 

різними тлумаченнями понять, законів, формул. Педагог керує цим процесом 

і створенням учнями власних інтерпретацій, порівнянь, оцінок образів,  

подій, явищ, особистих узагальнень. Апробація означеної моделі дала змогу 

виявити педагогічні умови успішного освоєння учнями теоретичних знань: 

створення необхідного мотиваційного поля (доведення й осмислення 

новизни, незвичності інформації, особистісної значимості для кожного учня); 

евристичні способи подання нової інформації (у вигляді обмеженої кількості 

проблемних блоків насамперед не для запам’ятовування і відтворення, а для 

осмислення, варіативного тлумачення та подальшої трансформації кожним 

учнем); організація пізнавально-творчої роботи зі створення і власного 

розуміння учнем поняття, закону, теорії, художнього образу, історичної події 

тощо. Після викладу матеріалу вчитель організовує діалог з найбільш 

важливих питань розглянутої проблеми, пропонує евристичні запитання 

щодо тлумачення учнями понять, їхнього ставлення до характеристик 

мовних явищ, поглядів літературних та історичних героїв тощо. Відповіді 

учнів стають важливою ланкою в осмисленні й узагальненні вивченого 

матеріалу й одночасно показником їхньої активності, сумлінності, динаміки 

особистісного росту.  

Дотримання вищеозначених умов стало підґрунтям для переходу до 

наступного важливого, складного і найбільш об’ємного компонента 

дидактичної моделі – евристичного застосування теоретичних знань і 

практичних умінь у самостійній пізнавально-творчій діяльності. 

Завдання вчителя полягало у спрямуванні учнів  на створення творчого 

освітнього продукту із застосуванням евристичних способів і засобів 

навчальної діяльності. Цей продукт є результатом досягнення власної творчої 

мети учня і має першочергово форму ідеї, версії, ідеального задуму тощо. 

Передбачити кінцевий продукт та його обриси непросто. Усе залежить від 

того, наскільки особистісно значущим він стане для кожного учасника 

евристичної діяльності. Проте підбираючи форми, методи навчання,  учитель 

повинен прогнозувати, який саме освітній продукт буде створений учнями на 

уроці, адже він є результатом вирішення власної проблеми учня, 

сформульованої проте на основі загальної проблеми, поставленої вчителем 

чи за його допомогою.  Цей продукт творчої самореалізації має бути 

пов’язаним з темою, що вивчається, доступним і цікавим учням, 

співставленим з їхніми індивідуальними можливостями та  

інтересами [4, с. 344]. 

Як виявлено у процесі експерименту, такий вирішальний компонент 

включає в себе, як правило, такі складові діяльності: мотиваційну, 

виконавчо-евристичну, оперативно-корекційну, самодіагностику й 

самооцінку. 



Послідовні евристичні кроки у цілому забезпечували створення 

особистісно значимого освітнього продукту як основної мети евристичної 

діяльності та вагомого результату самореалізації. Перебіг експериментальної 

роботи довів, що лише за умови вільного і самостійного вибору 

старшокласником певного освітнього продукту з гуманітарного предмета 

можна сподіватися на вагомий навчальний успіх.  

Забезпечення коректного використання діагностичного інструментарію 

та шляхів удосконалення освітніх продуктів учнів – основне завдання 

вчителя на діагностично-оцінному та корекційному компонентах.  

Для оперативного прогнозування, виконання й корекції різних видів 

освітніх продуктів (твір, реферат, проект, наукова доповідь тощо) вчитель 

повинен забезпечити учнів критеріально-діагностичним апаратом. 

Об’єктивна діагностика досягалася шляхом застосування цілого 

комплексу вимірювальних методів на основі діагностичного інструментарію: 

самоаналіз, самооцінка, взаємооцінка, експертний аналіз та оцінка вчителя не 

тільки продуктів діяльності, а й причин недоліків і помилок, яких 

припустилися учні при їх створенні.  

Сформованість інтересу та потреб до певного виду діяльності 

породжує прагнення до накопичення теоретико-практичного досвіду і до 

формування нових особистісних якостей. Тому більшість учнів-

старшокласників, як довів формувальний етап експерименту, намагаються 

доопрацювати, вдосконалити створений ними освітній продукт. Учитель 

підтримував конкретні дії виконавців щодо вдосконалення якості своїх 

творчих продуктів та їх кінцевої оцінки. Такі дії стимулювалися специфікою 

евристичної технології навчання, яка створює сприятливі педагогічні умови 

не тільки для мотивації й конструювання власного продукту, а й для його 

подальшого вдосконалення.  

Отже, проаналізувавши всі змістові компоненти дидактичної моделі, 

можна дійти висновку, що евристична технологія стає важливим, а в 

навчальному процесі вирішальним чинником активної взаємодії та 

самореалізації творчого потенціалу суб’єктів навчання. Разом з тим, 

евристичний підхід розкриває нові, раніше приховані можливості практики 

самореалізації учнів у навчанні. З цієї позиції самореалізацію можна 

розглядати  не тільки  як мету людського життя і засіб досягнення життєво 

важливих цілей, але як позитивний і конкретний поступ, який можна 

об’єктивно і достатньо повно виміряти за допомогою  створених 

особистістю внутрішніх і зовнішніх творчих продуктів своєї діяльності.  
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СОЦІОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 

 

У статті поставлено проблеми естетики мови й професійного 

мовлення, обґрунтовано соціокультурологічні чинники, що сприяють 

формуванню та духовному розвитку українськомовної особистості фахівця;  

конкретизовано поняття «мовно-професійне» виховання студентства як 

важливої соціальної групи. Розглянуто й розкрито діяльнісний, когнітивний, 

мотиваційний компоненти, що сприяють професійному зростанню і 

формуванню досконалого професійного мовлення фахівця, зазначено 

культуровідповідний вектор розвитку вищої школи. 

 Ключові слова: студентство, розвиток особистості, компоненти 

професійного самовизначення студентів, естетика мови й професійне 

мовлення, професійна мовленнєва компетенція студентів, мовно-професійне 

виховання. 

 

В статье представлены проблемы эстетики языка и 

профессиональной речи, обосновано социокультурологические факторы,  

способствующие формированию и духовному развитию украиноязычной 

личности специалиста; конкретизировано понятие «рече-

профессиональное» воспитание студенчества как важнейшей социальной 

группы. Рассмотрены и раскрыты деятельностный, когнитивный, 

мотивационный компоненты,  способствующие профессиональному росту и 

формированию профессиональной речи специалиста, отмечено 

культуросоответствующий вектор развития высшей школы. 

 Ключевые слова: студенчество, развитие личности, компоненты 

профессионального самоопределения студентов, эстетика языка и 

профессиональная речь, профессиональная речевая компетенция студентов, 

рече-профессиональное воспитание. 

 

The article raises the issue of language aesthetics and professional 

language. It presents social and cultural factors contributing to the formation and 

spiritual development of the Ukrainian national identity of specialists and specifies 



the concept of a «linguistic and professionally orientated education» of students as 

an important social group. It considers and explains active, cognitive, and 

motivational components that promote professional development and the formation 

of specialist’s perfect professional speech; reveals a cultural approach to higher 

educational institutions development. 

Key words: Students, components of students’ professional self-

determination, language aesthetics and professional language, students’ 

professional speech competence, linguistic and profession orientated education. 

 

Забезпечення успішного позиціювання України в світі глобалізації, 

ураховуючи умови соціальної та соціокультурної трансформації суспільства 

й необхідність переходу до навчання протягом життя, стають змушеними 

відповідями на виклики економіки й інших сфер соціуму, заснованих на 

знаннях. Це вимагає усвідомлення важливості ролі професійних знань і їх 

широкого використання й удосконалення в процесі цілеспрямованої 

реалізації тенденцій сучасного розвитку високих технологій. Держава 

зобов’язана піклуватися про освіту, що дає професійну стратегію, формує 

освічену людину й розвиває науку. Наука створює інновації, а інновації – це 

майбутнє, що вимагає інтелектуальної особистості.  

Інтелектуальний працівник, за словами відомого вченого П. Друкера, 

стає основною ланкою суспільного розвитку у ХХІ ст. [16, с. 11]. Коли 

розглядаються будь-які плани і програми, наприклад, програми розвитку 

енергетики, створення інноваційної системи в країні, плани розвитку 

нанотехнологій, − не можна забувати про дуже важливе завдання – 

підготовку висококваліфікованих кадрів для промисловості, фахівців, які 

забезпечують успішне їх виконання. Неможливо переоцінити значення, 

наприклад, інтелектуального потенціалу інженерів для національної 

економіки України. Тільки розвиваючи цей потенціал, можна досягти 

високого рівня національного добробуту. Треба погодитися з думкою голови 

Американської національної академії розробників Р. Морроу: «Нація, яка має 

найкращі інженерні таланти, володіє основним компонентом порівняної 

економічної й індустріальної переваги [8, с. 19]». 

Дослідження проблеми естетичного виховання засобами мови 

ґрунтується на фундаментальних працях філософів (Аристотель, І. Кант, Г. 

Сковорода, В. Андрущенко, Г. Гадамер, І. Зязюн, М. Каган, В. Лозовой, О. 

Лосєв, В. Лутай, П. Щедровицький). Ідеї про інтегральні характеристики 

людини, фахівця як особистості отримали своє висвітлення в працях Б. 

Ананьєва, А. Асмолова, Л. иготського, В. Давидова, В. Зінченко, О. 

Леонтьєва, О. Петровского  та ін. Сучасні концепції гуманізації освіти 

розроблені в працях О. Абдуліної, А. Алексюк, В. Андрущенко, А. 

Бодальова, А. Колесникової, Ю. Кулюткіна, А. Маркової, В. Сластьоніна, Г. 

Сухобскої та ін. На основі аналізу науково-методичних підходів до 

естетичного виховання (І. Зязюн, В. Лозовой, Г. Сагач) і мовного (З. Бакум, 

Л. Мацько, Г. Михайловська, Т. Панько), професійного мовлення (Н. 

Бородіна, Л. Головата, Л. Златів, Т. Окуневич, Л. Паламар, О. Семеног, 



Т. Симоненко, Н. Тоцька), ураховуючи наявність виражальних можливостей 

впливу мови через мовлення, обґрунтовується поняття «мовно-професійне 

виховання».  

Нові соціальні та соціокультурні трансформації суспільства, економічні 

умови й реалії ставлять перед вищою школою України низку  складних 

завдань щодо вдосконалення освіти, зокрема розвитку професійного 

мовлення засобами державної мови. Українська система виховання реалізує 

аксіому: нормальне навчання і виховання підростаючих поколінь, а отже, 

розвиток професійного мислення й мовлення можна забезпечити тільки 

рідною мовою. При цьому створюються найсприятливіші – психологічні, 

фізіологічні й інші умови для розвитку й саморозвитку як окремої 

особистості, так і всієї нації. Тому наше першочергове завдання – дослідити 

питання про взаємозв’язок оволодіння законами мови та культурою 

професійного мовлення – і віднайти в цьому взаємозв’язку той підхід, що 

виступає як вияв естетичного ставлення до мови.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні, розкритті проблем естетики мови 

й професійного мовлення, соціокультурологічних чинників, діяльнісного, 

когнітивного і мотиваційного компонентів, поняття «мовно-професійне» 

виховання студентів, культуровідповідного вектору розвитку вищої школи. 

Формування та духовний розвиток українськомовної особистості – 

процес непростий і тривалий. Кожен раз ми потрапляємо в нові ситуації, 

пов’язані з низкою складних проблем, тонкощами навчально-виховного 

процесу, що вимагають його вдосконалення. Особливо це стосується 

специфіки студентства як важливої соціальної категорії, специфічної 

спільноти людей, організаційно об’єднаних інститутом вищої освіти. 

Історично ця соціально-професійна категорія склалася в часи виникнення 

перших університетів у ХІ−ХІІ ст. [6, с. 183]. У соціально-психологічному 

аспекті студентство порівняно з іншими групами населення відрізняється 

найбільш високим освітнім рівнем, найбільш активним споживанням 

духовних цінностей, високим рівнем пізнавальної мотивації. Це соціальна 

спільнота, що характеризується найвищою соціальною активністю й 

достатньо гармонійним поєднанням інтелектуальної і соціальної зрілості. 

Урахування цих особливостей студентства лежить в основі ставлення 

викладача до кожного студента як партнера педагогічного спілкування, 

цікавої для викладача особистості. Студентські роки – центральний період 

становлення людини, особистості, виявлення найрізноманітніших інтересів, 

що має враховуватися викладачем у змісті, проблематиці і прийомах 

організації навчальної діяльності й педагогічного спілкування у ВНЗ у 

процесі розвитку професійного мовлення. Студентство як соціальна група 

характеризується професійною спрямованістю, сформованістю стійкого 

ставлення до майбутньої професії, адекватності й повноти уявлення студента 

про обрану професію, що  включає знання тих вимог, які ставить професія, і 

умов професійної діяльності. Результати досліджень свідчать про те, що 

рівень уявлень студента про професію (адекватних − неадекватних) 

безпосередньо співвідноситься з рівнем його ставлення до навчання: чим 



менше студент знає про професію, тим менш позитивним є його ставлення до 

навчання. При цьому показано, що більшість студентів позитивно ставиться 

до навчання [7, с. 183]. Однак не можна не заперечувати і той факт, що 

частина студентів стоїть у черзі за дипломом, а не за знаннями для 

професійної діяльності.  

В умовах значних сучасних перетворень українського суспільства 

молодь отримує вищу освіту з урахуванням модернізаційних тенденцій 

суспільства, що постійно трансформується, позаяк складаються тільки 

передумови для визнання інтелектуального ресурсу як провідного чинника 

економічного зростання. На соціалізацію молодої людини, її самореалізацію 

також впливає форма власності. Культурний зміст речі, що фіксується в 

понятті «цінність», не може бути зведений до економічного змісту, 

вираженому у понятті «вартість» [13], але ігнорувати вплив економічних 

чинників на розвиток особистості не можна. Тим більше, що соціальні ідеали 

як цінності, на думку Д. Леонтьєва, з яким важко не погодитися, − вихідна й 

основна форма цінності, укорінена в об’єктивному устрої суспільного буття, 

що відбиває практичний досвід життєдіяльності того чи того конкретного 

соціуму [11, с. 15−27]. Слід ураховувати, що формування ставлення до 

предметних цінностей нового економічного устрою далеке від завершення, 

більше того, процес цей вельми суперечливий. Але молоде покоління більше, 

ніж інші категорії населення України, сприймає приватну власність як 

необхідність, реальну цінність, основу ринкової економіки. Г. Риккерт 

зауважував: «Про цінності не можна говорити, що існують вони чи не 

існують, але тільки, що вони значать або не мають значущості [14]».      

У своєму дослідженні ми якраз звернули увагу на питання як 

професійного, так і соціального самовизначення студентів ВНЗ, одним із 

компонентів якого є ставлення до української мови серед інших соціальних 

цінностей. Ми виходили з того, що в процесі професійного самовизначення 

соціальні психологи виділяють 3 компоненти: діяльнісний, когнітивний, 

мотиваційний [1; 9, с. 271].  

Діяльнісний компонент у дослідженні представлений шкалою 

планування (рівень сформованості професійних планів). Ступінь 

сформованості цих планів визначалася трьома типами установок, 

запропонованими В.Матусевичем і В.Оссовським [12, с. 271]: 1) установки на 

професійну діяльність на рівень одиничного (за спеціальностями) розподілу 

праці – конкретний тип; 2) установки на вид професійної діяльності без 

урахування спеціальності – проміжний тип; 3) установки на фізичну або 

розумову працю певної кваліфікації без указівки на вид професійної 

діяльності й спеціалізації – абстрактний тип. 

Як відомо, ціннісні орієнтації визначають мотивацію соціальної 

поведінки особистості та впливають на всі сторони життя людини [4, с. 91]. 

Для самоствердження молодої людини, без сумніву, важливо співвіднести 

себе з соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві.  

Упродовж 2007−2012 років ми проводили анкетування й опитування 

магістрів 5 курсу Харківської академії міського господарства (усього 150 



студентів). Аналізуючи відповіді респондентів на питання щодо 

співвідношення особистісного й суспільного, бажаний спосіб професійної 

діяльності у майбутньому, ставлення до української мови як засобу 

спілкування під час виконання виробничих дій (бажання вдосконалювати 

знання державної мови як засобу професійного спілкування) можна виділити 

конкретні напрямки ціннісних орієнтацій особистості: 1) суспільно-

прогресивна спрямованість (переважання духовних цінностей, креативний 

розвиток професійної майстерності, зацікавленість у навчанні й розуміння 

ролі української мови як державної, гармонійне сполучення суспільних і 

особистісних інтересів) – характерно для 0,2 частини опитуваних; 2) творчо-

трудова (інтерес до продовження навчання, чітке уявлення про свою 

майбутню професію, акцент уваги на предметах, що будуть важливі в 

подальшому, ставлення до української мови як важливої складової існування 

української державності, урахування суспільних інтересів) – 0,1 частина 

опитуваних; 3) спрямованість типу «активне самоствердження» (прагнення 

проявити себе в корисних видах діяльності, основні професійні результати 

досягаються завдяки честолюбству і прориву, українська мова потрібна, щоб 

швидше просуватися службовими сходами або з престижних міркувань) − 

близько 0,5 опитуваних; 4) пасивна спрямованість (виключно на матеріальні 

цінності, відсутність професійно й соціально значимих цілей, байдужість до 

суспільства, вивчає українську мову, щоб отримати диплом інженера, 

оскільки українська мова входить до складу обов’язкових навчальних 

дисциплін) – 0,1 частина опитуваних; 5) утримансько-пристосувальницька 

спрямованість (вони згодні приносити користь, але тільки для себе, не 

обмежуючи своїх бажань, інтереси суспільства їх не стосуються, ставлення 

до української мови цілком байдуже або відверто вороже) – 0,1 опитуваних. 

Отримані нами результати свідчать про те, що ціннісні орієнтації 

студентів суперечливі, тобто одночасно існують два полюси, дві системи 

моральних норм. Одна базується на загальнолюдських гуманістичних 

засадах, де домінувальними виступають принцип свободи, національної 

самосвідомості й самоповаги, особистої автономії, поваги прав інших людей, 

самореалізація особистості. У вершину кута другої системи цінностей 

поставлені матеріальні блага, неприйняття українських національних 

цінностей, культ сили, споживання і придбання, незалежно від того, якими 

засобами здійснюється досягнення мети. Таким студентам важко 

визначитися у своїх головних життєвих принципах, конкретний життєвий 

план несформований, їхні ціннісні орієнтації нестійкі, нестабільні, світогляд 

характеризується суперечливим характером становлення особистості.  

Тому, розглядаючи проблему соціокультурологічної парадигми 

мовленнєвої комунікації мовними засобами, слід звернути увагу на естетичне 

виховання майбутніх фахівців, що складається в багатомірну систему, 

вміщує безліч аспектів, наприклад, таких, як діалектика, об’єктивне і 

суб’єктивне, практичне й духовне, зміст і функції, цінності й оцінки, 

естетичне й суспільне, естетичне і гносеологічне, і як нам уявляється, 

естетичне і професійно зумовлене. Естетичне ставлення до мови є 



особливим типом ціннісних відносин, що фіксують цінності світу і діяльність 

людини на основі двох взаємопов’язаних принципів: досягнутої 

досконалості, виразності, краси і гармонії, з одного боку; і міри саморозвитку 

і самореалізації людини (отже, професійного зростання і формування 

досконалого професійного мовлення), – з іншого; несе багатофункціональне 

навантаження, сприяє успішному вирішенню питань загального й 

особистісно значущого характеру [10, с. 52]. Зміцнення національної 

самосвідомості й міжнаціональних духовних зв’язків, прояви 

відповідального ставлення до навколишньої природи, підвищення загальної 

культури і культури праці, формування професійно досконалого мовлення 

визначається естетичним потенціалом людини, здатністю цінувати і 

примножувати досягнення художньо-перетворювальної практики. Виховання 

студентів засобами української мови розглядається як невід’ємна частина 

національного виховання, чинником якого є успадкування молодим 

поколінням багатства духовної культури народу, його національної 

ментальності. 

На основі останніх досягнень лінгвокультурології, лінгводидактики, 

лінгвістики тексту, методичних досліджень із питань естетичного виховання 

назріла необхідність принципово нових підходів до навчання мови, зокрема 

його естетичного спрямування, що є основою для створення професійно 

досконалої особистості. Розвиток психолого-педагогічних наук, з одного 

боку, і низький рівень культури мовлення учнів, потреба суспільства у 

вільній мовленнєвій компетенції, духовно-естетичному становленні 

підростаючого покоління як майбутніх фахівців, що будуть створювати 

суспільно значущий продукт – з іншого, спонукають до наукової розробки 

проблеми естетичного виховання у тісному зв’язку з концепцією розвитку 

навичок професійного мовлення.  

Для розв’язання цих завдань необхідна цілісна система гуманітарно-

освітньої й культурно-виховної діяльності. У межах блоку культурологічних 

дисциплін («Українська і зарубіжна культура», «Етика», «Естетика», 

«Культурологія», «Ділова українська мова», «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», «Методика викладання у вищій школі» тощо) 

як комплексу базових, альтернативних і факультативних курсів ефективним є 

використання особливих методів навчальної роботи, що синтезують як 

традиційні, так й інноваційні освітні стратегії із новими інформаційними 

технологіями, що проникають в усі сфери вищої освіти. Причому мета 

комунікації зумовлює необхідність вибору мовних засобів. А там, де є 

обдумування, там наявна й естетика мови [2, с. 36]. Естетична ж функція 

мови збагачує комунікативну, розвиває мислетворчу і надає професійному 

мовленню яскравості й виразності. Першоелементом, основою, на якій 

будується естетичне виховання, є культура мовлення, зокрема, професійного 

як засобу саморозвитку і самореалізації досконалої особистості.  

Актуальною залишається думка Р. Будагова про те, що хоч до естетики 

слова проявляють високий інтерес письменники, науковці, громадські діячі, 

лінгвістам так і не вдалося широко поставити проблему естетики мови й 



професійного мовлення [3, с. 24−26]. В. Русанівський зазначав, що на уроках 

мови органічно поєднуються мова як засіб пізнання, мова як засіб 

комунікації, мова як засіб апеляції до почуттів, засіб емоційно-естетичного 

виховання [15, с. 98]. Проблема естетичного виховання студентів є 

актуальною на нинішньому етапі розвитку освіти, оскільки розуміння 

естетичної функції мови – важлива умова формування професійної 

мовленнєвої компетенції студентів. Студенти отримують знання про мову, 

але не знають її виразних можливостей і особливостей.  

Тому в понятті «мовно-професійне виховання» визначається  

цілеспрямоване формування професійно досконалої особистості, здатної 

свідомо володіти скарбами рідної мови, що дає змогу для розвитку 

внутрішнього дару слова, гармонійного ділового спілкування, асоціативного 

фахового мислення, естетично-мовних смаків, риторичної довершеності. 

Таким чином, соціогуманітарне знання й естетичне виховання дозволяє 

зняти протиріччя між людиною і технікою, людиною і природою, дає такий 

рівень професійної культури, що на етапі проектування мінімізує негативні 

соціальні наслідки інноваційної діяльності, формує здатність до адекватної 

оцінки й прийняття правильного рішення в критичній діловій ситуації, 

актуалізує людський, а не тільки технічний зміст негуманітарних або суто 

інженерних професій. Соціально-гуманітарний компонент у мисленні й 

діяльності фахівця здійснює свого роду охоронну роль. З одного боку, 

фізична безпека суспільства гарантується соціальною, моральною, 

професійною компетентністю фахівців. З іншого боку, – знання механізмів 

функціонування суспільства, специфіки культурної динаміки, уміння 

спілкуватися, естетичне сприйняття української мови, мовно-естетична 

вихованість, інтелектуальна гнучкість, психологічна мобільність – усе те, що 

дає особистості соціально-наукове й гуманітарне знання, – полегшує 

входження людини в соціум, пошук оптимальних рішень у важких 

професійних і життєвих обставинах. Високий рівень естетичної культури 

сьогодні має стати одним із найважливіших критеріїв якості соціально-

гуманітарної підготовки фахівця з вищою нефілологічною освітою. Отже, 

засвоєння основ культурологічного знання для формування професійного 

мовлення засобами української мови повинне орієнтувати освітній процес у 

ВНЗ нефілологічного профілю на розвиток аксіологічного, естетичного, 

екологічного і професійного мислення студентів, на культивування ідеї 

моральної відповідальності індивіда за наслідки своєї професійної діяльності.  

Пізнаючи світ через мову, завдяки зануренню у зміст нових слів, їх 

переживанню і відчуттю, знайомлячись із творами літератури і мистецтва, 

студенти набувають численних вражень, що впливає на їх почуттєву сферу, 

естетичні уподобання, потреби, розвиває та формує їхнє естетичне ставлення 

до навколишнього світу, зберігає від професійного викривлення, пов’язаного 

з однобічністю фахового світогляду, сприяє формуванню навичок фахової 

культури, етики, професійного мовлення засобами державної мови.  

У руслі культуровідповідного вектора розвитку вищої школи 

закономірний інтерес має якість основного її продукту – особистості фахівця 



як результату його комплексної взаємодії з освітнім середовищем ВНЗ. 

Принципове значення набуває в цьому зв’язку переосмислення поняття 

освіченості, що характеризується тепер не тільки збільшенням «суми 

конкретних знань, умінь і навичок, на досягнення якої традиційно 

спрямований навчальний процес у вищій школі, але й урахуванням ціннісної 

орієнтації суспільства в цілому [5, с. 5]» й особистості фахівця зокрема, 

підвищенням конкурентоспроможності останнього за рахунок уміння 

адаптуватися до суспільно-економічних умов, що постійно змінюються, 

інтегруватися в сучасний культурно-інформаційний контент. Формування 

професійно значущих комунікативних навичок і вмінь усвідомлюється в 

подальшому як невід’ємна складова комплексної підготовки фахівця, його 

загальної і професійної культури. 

 

Література 

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учебник для вузов /                              

Андреева Г.М. − М. : Аспект Пресс, 2008. − 363 с. 

2. Баллер Э.А. О культуре и культурности / Баллер Э.А. − М. : Знание,            

1966. − 96 с. 

3. Будагов Р.А. Как мы говорим и пишем / Будагов Р.А. − М. : Изд-во МГУ, 

1988. − 79 с. 

4. Винтин И.А. Особенности социального самоопределения 

старшеклассников / И.А. Винтин // Социс. − 2004. − № 2. − С. 86−93.  

5. Гойхман О.Я. Научно-практические проблемы обучения речевой 

коммуникации студентов-нефилологов сервисных специальностей /                   

Гойхман О.Я. − М. : Вся полиграфия, 2000. − 232 с.   

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учебник для вузов /                         

Зимняя И.А. – М. : Логос, 2002. −  384 с.  

7. Зеер Э.Ф. Психология профессий : учеб. пособие / Зеер Э.Ф. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. − 244 с.  

8. Инженерное образование : состояние, проблемы и перспективы // Высшая 

школа ХХI века. − 2007. − № 8. − С. 19−21. 

9. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : Курс 

лекций : [Текст] / Красных В.В.  – М. : Гнозис, 2002. – 284 с. 

10. Крылова Н.Б. Эстетический потенциал культуры / Крылова Н.Б. − М. : 

Прометей, 1990. − 146 с.   

11. Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие : опыт 

многомерной реконструкции / Д.А. Леонтьев // Вопросы философии. −           

1996. − № 4. − С. 15−27. 

12. Матусевич В.А. Социальная середа и выбор профессии /  В.А. Матусевич, 

В.Л. Оссовский. − К. : Наук. думка, 1982. − 140 с.  

13. Межуев В.М. Проблемы философии и культуры. Опыт философского 

анализа / Межуев В.М. −  М. : Мысль, 1984. − 357 с.  

14. Риккерт Г. Философия жизни / Риккерт Г. – К. : Ника-Центр, 1998. −               

512 с. 



15. Русанівський В.М. Мова в нашому житті / Русанівський В.М. − К. : Наук. 

думка, 1989. − 112 с.  

16. Федулова Л. Вища освіта в національній інноваційній системі /  

Л. Федулова // Вища освіта України. − 2008. − № 1. − С. 9−17. 

    

Стаття надійшла до редакції 15 березня 2012 року 

 

УДК 811 

Станіслав Караман 

(Київ, Україна) 

 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ МОВНО- 

МОВЛЕННЄВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

 

У статті висвітлено стратегії професійної мовленнєвої підготовки 

вчителя-словесника, окреслено шляхи реалізації лінгводидактичної програми 

у мовленнєвій підготовці вчителя-словесника. 

Ключові слова: інтенсивна технологія, лінгводидактична стратегія, 

професійна мовленнєва підготовка. 

 

В статье освещена стратегия профессиональной речевой подготовки 

учителя словесности, определены пути реализации лингводидактической 

программы у речевой подготовке учителя словесности. 

Ключові слова: интенсивная технология, лингводидактическая 

стратегия, профессиональная речевая підготовка. 

 

У сучасній лінгводидактиці  значна увага приділяється теоретичним і 

практичним пошукам, пов’язаним із підготовкою комунікативно 

компетентного фахівця. Визначилися такі провідні напрями в цій галузі 

дослідження: 

– вивчення  теорії  комунікативно-діяльнісного  підходу  до   навчання; 

– диференціація змісту навчання мови залежно від типу освітнього 

закладу;  

– визначення принципів, методів і прийомів організації навчально-

виховного процесу у вищій школі й загальноосвітніх закладах нового типу; 

– оволодіння основами різних видів мовленнєвої діяльності. 

Мета статті – обґрунтування лінгводидактичної стратегії у професійній 

мовленнєвій підготовці вчителя-словесника, інтерпретація у практичне русло 

лінгводидактичної програми дій та форм співдіяльності суб’єктів 

навчального процесу у контексті багатоаспектних завдань сучасної 

університетської освіти. 

Методологічним підґрунтям у розробленні теоретичних засад з 

лінгводидактики та мовознавства, лінгводидактичних стратегій і технологій 

стали праці К. Городенської, М. Плющ, Н. Бабич, З. Бакум,  А. Богуш,         

М. Вашуленка, Н. Гавриш, Н. Голуб,  О. Горошкіної, Є. Голобородько,         



Т. Донченко, С. Карамана, О. Караман, Т. Ладижинської, Л. Любашенко,       

В. Мельничайка, Н. Остапенко, М. Пентилюк,  Т. Симоненко та ін. 

Пошуки шляхів підвищення ефективності навчання студентів-

філологів дали змогу спроектувати лінгводидактичні стратегії з 

виокремленням  програм дій, які передбачають нові організаційні форми 

взаємодії викладача і студента, а також нову систему діагностики та 

контролю навчального процесу, характерною ознакою якої є перенесення 

центру ваги у навчанні на самостійну роботу,  на  створення  умов,  які  б  

стимулювали  систематичне,   активне,   самостійне оволодіння знаннями. 

Базовими компонентами пропонованої системи навчання виступають:             

а)  модульна організація навчання; 

б) методичне і програмне забезпечення аудиторної та самостійної 

роботи студентів;   

в) поетапний контроль навчальної діяльності студентів; 

г)  рейтингова методика оцінювання. 

 У форматі пропонованої системи навчання реалізуються 

лінгводидактичні  стратегії через програми дій та навчально-методичне 

забезпечення, потужний інтернет-ресурс.   

Лінгводидактичні стратегії реалізується через програми дій, які 

розглядається нами як процес мовленнєвої діяльності з відповідним 

алгоритмом навчальних дій та операцій. У такому розумінні 

лінгводидактичні стратегії стосуються більшою мірою керівної діяльності 

викладача, що встановлює порядок і засіб упровадження кожного 

конкретного етапу навчання залежно від різноманітних ситуацій навчання, 

визначає характер дій педагога і студентів у конкретних умовах, здійснює 

заміни одних засобів, форм та методів іншими, більш доцільними, а також 

указує на способи оперативного управління навчальним процесом, у тому 

числі самостійною роботою студентів. Вочевидь, лінгводидактичні стратегії 

у цьому розумінні є набором певних педагогічних прийомів, які 

відображають методичний досвід, професійну компетенцію і здоровий глузд 

педагога, діалектичне розуміння сутності спроектованого процесу і його 

психолого-педагогічного обґрунтування. З погляду розуміння діяльності 

навчання як розподіленої співдіяльності її суб’єктів лінгводидактичні 

стратегії розглядаємо і як педагогічну умову для виконання навчального 

завдання чи розв’язання проблеми у реалізації стратегії співдіяльності 

викладача та студента. Отже, лінгводидактичні стратегії становлять 

операційну основу, які проектуються як узагальнений варіант множини 

зразків, з-поміж яких суб’єкти навчання можуть обрати відповідний до 

педагогічних умов спецкурс, модуль, факультатив, напрям спеціалізації, і 

спроектована в певні операційні блоки, до яких належать: 

–   сприйняття, осмислення, закріплення, оволодіння (С. Рубінштейн); 

–  засвоєння, пояснення, закріплення в дії (О. Кабанова-Меллер): 

–  сприйняття, пошук, заучування (Л. Ітельсон); 

–  усвідомлення засобів і тренування (Г. Щедровицький): 

–  когнітивне засвоєння дій і практичне їх застосування (В. Шадриков). 



Такі блоки можуть містити уточнену послідовність дій та операцій, 

побудовану за ієрархічним принципом. 

На наше переконання, лінгводидактичні стратегії, які репрезентовано 

як стратегії співдіяльності, спрямовані на продуктивний процес навчання з 

урахуванням особливостей діяльності мовлення. До них належать: 

– повідомлення необхідних знань; 

– формування умінь на репродуктивному рівні; 

– трансформація еталонів-зразків діяльності; 

– формування первинних умінь; 

– відпрацювання дій у спрощених умовах шляхом поділу завдань на 

частини та використання інструкцій; 

– організація самостійної практики з неперервним зворотним зв’язком 

із викладачем та підкріпленням діяльності студента методами позитивного 

оцінювання та заохочення; 

– перехід до пошукової та продуктивної стадії (шляхом самостійного 

продукування тексту); 

– розв’язання проблемних завдань, моделювання нестандартних 

ситуацій (наприклад, розв’язання проблеми у формі діалогу); 

– аналіз студентами своєї діяльності, її обговорення з викладачем у 

групі, оцінювання та контроль. 

У діяльнісному компоненті лінгводидактичних стратегій виокремлено 

три блоки: з’ясування змісту завдання (орієнтування в завданнях, проблемах, 

ситуаціях), опрацювання та відпрацювання (свідоме виконання); 

контрольно-оцінні операції, які представлено як  узагальнений алгоритм 

навчальних операцій. Оскільки мовлення є творчим процесом, яке створює, 

поряд із відтворюваними одиницями, унікальні їх комбінації, це означає, що 

процес його навчання не може бути цілком алгоритмізовананий, бо 

неможливо дати алгоритми створення усіх типів висловлювання та текстів, а 

також шляхів їхнього сприйняття. Адже «процес породження мовленнєвого 

висловлювання не є лише «видаванням» готового тексту, що зберігається в 

пам’яті , це творча діяльність. Процес розуміння також має творчий характер, 

оскільки у процесі сприйняття й розуміння усного та писемного 

висловлювання відбувається відтворення думки відповідно від побаченого і 

почутого [9, с 42]». Крім того, як стверджує Г. Ейгер, навчання лише 

алгоритмів дій з мовним матеріалом без з’ясування його структури не 

забезпечує створення орієнтаційної основи дій, яка охоплює всі об’єктивні 

умови дії [6, с. 145]». Лінгводидактичні стратегії дають можливість 

організувати й дисциплінувати дії та операції студентів на різних рівнях 

рецептивного та продуктивного мовлення. Вони охоплюють заздалегідь 

розроблені такі програми дій: 

– орієнтувальні програми дій, які передбачають формулювання 

завдання та його сприйняття, постановку та усвідомлення навчальної 

проблеми, аналіз і сприйняття навчальної ситуації; 

– виконавчі програми дій, які передбачають дії та операції для 

виконання завдання та корекцію навчально-пізнавальної діяльності; 



– контрольні програми дій, які передбачають перевірку результатів, 

оцінювання.  

Орієнтувальні програми дій залежать від створення певного образу 

виконання завдання, є своєрідним його підготовчим етапом. Це може бути 

інформативний матеріал підручника навчальної літератури або  пояснення 

викладача.  Орієнтувальні програми дій організують розуміння, 

запам’ятовування, осмислення і структурування в пам’яті студента 

навчального завдання. Роль викладача як суб’єкта розподіленої 

співдіяльності навчання на цьому етапі виявляється у представленні 

навчальної ситуації (зокрема проблемної) та поясненні завдання, навчальної 

проблеми. 

Створення проблемної ситуації досягається за допомогою: 

формулювання завдання, яке можна виконати лише за допомогою пошуку 

інформації та зіставлення різних по на предмет вивчення; представлення 

теоретичної та практичної значущості розв’язання завдання для задоволення 

фахових потреб студентів; пропонування різних шляхів і поглядів на 

розв’язання завдання. 

Специфіка навчання мови полягає в тому,  що будь-яка проблемна 

ситуація є комунікативною за своєю природою і має стимулювати 

мовленнєво-мисленнєву діяльність студента. 

Виконавчі програми дій сприяють організації безпосереднього 

виконання дій та операцій, спрямованих на оформлення висловлювання, 

виразне читання, критичне сприймання, створення тексту тощо. 

Через поняття «навчальна дія» зіставляється за функціональною 

ознакою навчальний процес із його системним описом у методиці навчання. 

Пошук власного шляху розв’язання навчального завдання розвиває 

здатність студентів до самостійного вироблення послідовності тактик. 

Щоправда, він вимагає ґрунтовних знань предмета вивчення, творчої інтуїції, 

уміння оцінювати вірогідність правильної відповіді. 

Контрольні програми дій  перевірки  результатів  навчання  та  

корекції,  спрямовані на регулювання виконавчих операцій і розгортаються 

поетапно. Спочатку контроль організовує викладач, ілюструючи прийоми 

його здійснення (наприклад, зіставлення текстів студентів із прийнятим 

зразком), потім контроль може доручатися студентам і бути їх самостійною 

діяльністю. Особливо це стосується поопераційного контролю правильності 

мовлення, який є одним із найскладніших щодо організації і пов’язаний з 

уміннями й навичками внутрішнього контролю висловлювання. Зокрема, до 

такого виду контролю можна віднести синтаксичний контроль 

висловлювання. 

Результатом контролю є оцінка, підсумковий бал або рейтинг студента, 

який водночас є методом стимулювання позитивної мотивації навчання. 

Останнім часом однією з найпоширеніших у вишах форм перевірки стали 

тестові завдання. 

 У лінгводидактиці за допомогою тестів можуть перевірятися: 

–   обсяг знань; 



–   ступінь автоматизації навички (під час відмінювання слів);           

–  відпрацювання мовленнєвих умінь (під час добирання синонімів): 

– індивідуальні можливості студента (швидкість та повнота виконання 

завдання). 

 Для поточної  перевірки часто більш необхідним є визначення рівня 

володіння мовленнєвими операціями, тому повноцінне використання тестів 

передбачає досить точне знання номенклатури і послідовності становлення 

умінь та навичок. Сьогодні у більшості вищих навчальних закладів 

застосовуються так звані «закриті» тести, студентові  пропонується  вибрати  

відповідь  із  кількох  можливих.  Такі  тести перевіряють незначну кількість 

умінь та навичок із циклу мовознавчих дисциплін, наприклад, тільки 

вибирати необхідний елемент з групи або порівнювати схожі елементи, або 

навичку граматичного письма. Здебільшого такі тести розраховані на 

перевірку декларативних знань структури мови. 

Цілковита заміна усього контролю в програмі дій за тестами не є 

доцільною,  бо  завдання  «закритих»  тестів   не  розкривають важливої  

частини мовленнєвої діяльності, як вибір різноманітних мовленнєвих 

одиниць, які доводиться здійснювати мовцеві в конкретних комунікативних 

ситуаціях. Єдина система тестів спрямовується на перевірку мовленнєвої 

діяльності та мовленнєвого досвіду студентів, до якої входять рецептивне і 

продуктивне мовлення; створення різностильових текстів, редагування, 

мовлення у різних жанрах, сприймання різного типу висловлювань та 

формулювання власної думки, ставлення до прочитаного чи прослуханого. 

Такий тестовий контроль уможливлює визначення об’єктивної картини рівня 

засвоєння мовознавчих дисциплін не лише в студентській групі, а й на 

певному курсі факультету (інституту).  

З огляду на це операції контролю, передбачені в лінгводидактичних 

стратегіях мають відповідати таким вимогам: 

– мати системний характер, охоплювати весь навчальний процес у 

межах курсу;  

– перевіряти навички та вміння різних видів мовленнєвої діяльності, а 

також мовного матеріалу, що слугує базою для їх формування (окремих 

мовних одиниць); 

– охоплювати всі види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 

говоріння,  перетворення тексту);  

– будуватися   на  основі   врахування   внутрішніх   законів   розвитку   

даного   виду діяльності; 

– відповідати різним типам і формам перевірки;  

– мати чіткі критерії і норми оцінювання, зрозумілі для студентів. 

Для навчання – керованої та усвідомленої діяльності – програми дій у 

процесі контролю є останньою ланкою діяльнісної структури стратегії. Якби 

реальні результати навчання завжди збігалися з проектними, контроль навряд 

чи знадобився б. Невідповідність результатів очікуваним, проектним 

еталонам зумовлює певні корекції діяльності й визначаються характером тих 

відомостей, які отримують викладач та студент за допомогою контролю в 



процесі зворотного зв’язку. Корекція здійснюється не лише з урахуванням 

помилок, яких припускаються студенти у виконанні завдання, але й причин, 

які їх породжують. 

У межах пропонованої системи навчання проектуються 

лінгводидактичні стратегії, що містять декілька видів виконавчих дій, які: 

– упорядковують здійснення дій та операцій, з’ясування завдання та 

особливостей комунікативної ситуації, окреслюють ближню дидактичну 

мету;                                   

– забезпечують доступність і прозорість дій кожного із суб’єктів 

навчального процесу, симулюють творчий пошук;  

– закріплюють   прийнятий   обома  суб’єктами   еталон   контролю   та   

оцінювання результатів навчання. 

Спроектовані у такий спосіб лінгводидактичні стратегії дозволяють 

студентові з’ясовувати навчальне завдання, аналізувати комунікативну 

ситуацію, виконувати крок за кроком дії та операції будь-якої складності, 

контролювати та коригувати діяльність; забезпечуються умови кожному 

студентові для повного зосередження на навчанні, осмисленні засвоюванних 

дисциплін загалом, опануванні мовознавчих дисциплін, підвищенні культури 

мовлення, що уможливлює вільне спілкування з урахуванням ситуації, 

стилю, типу мовлення, дотримання норм сучасної української літературної 

мови. 

Отже, запропонована система навчання зумовлює зміну в структурі та 

проведенні семінарських, практичних, лабораторних занять, організації 

самостійної роботи, системі контролю знань студентів, оцінюванні їхніх 

навчальних досягнень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ НА 

УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ПУНКТУАЦІЇ 

 

Метою наукової розвідки є визначення наукових засад класифікації 

пунктуаційних вправ, які сприяють удосконаленню у школярів стійких 

пунктуаційних умінь і навичок. У статті розглянуто поняття «творчі 

вправи», їх види; вказані особливості застосування творчих вправ у процесі 

вивчення пунктуації в основній школі. Авторка аргументовано доводить, що 

удосконалення у школярів основної школи стійких пунктуаційних навичок 

можливо лише за умов систематичного послідовного використання вправ 

творчого характеру. 

Ключові слова: творчі вправи, класифікація творчих вправ з 

пунктуації, пунктуаційний аналіз, творчий диктант.                                                                
 

Целью научного разыскания есть определение научных засад 

классификации пунктуационных упражнений, которые влияют на 

усовершенствование стойких пунктуационных умений и навыков 

школьников.  В статье рассмотрено понятие «творческие упражнения», их 

виды; указаны особенности применения творческих упражнений в процессе 

изучения пунктуации в основной школе. Автор аргументировано 

доказывает, что усовершенствование в школьников основной школы 

стойких пунктуационных навыков возможно лишь при условии 

систематического последовательного использования творческих 

упражнений. 



Ключевые слова: творческие упражнения, классификация творческих 

упражнений из пунктуации, пунктуационный анализ, творческий диктант.                                                               

 

The purpose of the present research is determining the scientific grounds for 

classification of punctuation exercises, which influence the improvement of firm 

punctuation skills and competencies of pupils. The article considers the notion of 

«creative exercises» and their types; it specifies the peculiarities of using creative 

exercises at school when learning punctuation rules. The author provides 

arguments to prove that improvement of firm punctuation skills of secondary 

school pupils is only possible in conditions of systematic and consistent use of 

creative exercises.                        

Key words: creative exercises, classification of creative exercises in 

punctuation, punctuation analysis, creative dictation. 

 

Сьогодення педагогічної науки вимагає реалізації нових підходів до 

навчання та виховання учнів основної школи, оскільки на сучасному етапі 

розвитку суспільства і педагогічної думки підвищуються вимоги до рівня 

інтелектуального розвитку школярів. 

Основна школа, зберігаючи наступність, забезпечує подальше 

становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний та фізичний 

розвиток. Умовою ефективності навчально-виховного процесу учіння 

школярів є результативність пізнавальної діяльності, від якої залежить 

цілеспрямованість розумової активності, розвиток інтелектуальної рефлексії 

та творчих здібностей учнів. 

У курсі навчання української мови в основній школі учні вивчають 

пунктуацію у взаємозв’язку із синтаксисом.  

В основі методики вивчення пунктуації лежить практична діяльність 

учнів, пов’язана з оволодінням навичок правильного вживання розділових 

знаків.  

При вивченні пунктуації в учнів виникають труднощі, що приводять до 

певних помилок: 

І. Відсутність знаків: 

а) відсутність розділових знаків (коми, двокрапки, тире), необхідних 

для відокремлення однієї частини складносурядного чи складнопідрядного 

речення (головного від залежного, рівних речень частин складносурядного 

речення), для відокремлення однорідних членів речення один від одного і від 

узагальнювального слова; б) відсутність знаків при відокремленні, прямій 

мові; в) відсутність одного зі знаків при необхідності виділити речення, 

зворот, сполучення слів чи окремий член речення з обох боків. 

ІІ. Зайві знаки: 

а) кома між підметом і присудком; б) кома після останнього 

однорідного члена речення, що сприймається як уточнювальна обставина; в) 

коми, за допомогою яких помилково відділяють відокремлений член 

речення; г) тире при відсутності узагальнювального слова. 

ІІІ. Заміна одних знаків іншими: 



а) тире замінюється комою при узагальнювальному слові у реченні з 

однорідними членами; б) кома замінюється двокрапкою між двома 

сурядними реченнями, які не знаходяться в причиновій залежності чи не 

передають послідовності подій [5]. 

Таким чином, актуальність нашого дослідження визначається, по-

перше, необхідністю підвищення грамотності учнів, по-друге, 

нерозробленістю цього питання в українській лінгводидактиці. 

Мета нашої розвідки полягає у визначенні наукових засад класифікації 

пунктуаційних вправ, які сприяють вдосконаленню у школярів стійких 

пунктуаційних умінь і навичок. 

Завдання дослідження: розробка класифікації пунктуаційних вправ; 

визначення найбільш ефективних із них для підвищення пунктуаційної 

грамотності учнів. 

Пунктуація становить систему загальноприйнятих правил уживання 

розділових знаків, які є частиною графічної системи мови, своєрідними 

умовними позначеннями. Основне призначення їх – членувати текст 

відповідно до його синтаксичних, смислових або інтонаційних особливостей. 

Оскільки розділові знаки є приналежністю синтаксичних категорій, 

необхідно пунктуаційні навички виробляти у процесі вивчення синтаксису. 

В основі сучасної пунктуації лежать три принципи: граматичний 

(синтаксичний), смисловий та інтонаційний. Провідним є перший, бо 

розділові знаки, як справедливо зазначають науковці, є насамперед 

показником синтаксичного, структурного членування писемного мовлення 

[1, с. 20]. Цей принцип забезпечує сучасній пунктуації стабільність, 

загальнообов’язковість. Інші ж принципи (смисловий та інтонаційний) є 

додатковими, вони створюють можливість передати багатство і 

різноманітність смислових відтінків та емоцій.  

Однак усі три принципи діють не відокремлено, а в єдності, що 

становить закономірність сучасної пунктуації, яка відображає структуру, 

смисл та інтонацію [1, с. 18–21]. 

Це й потрібно враховувати у процесі навчання пунктуації.  

Засвоєння мовного матеріалу не залишається на рівні сприйняття, а 

потребує реалізації у відповідних уміннях і навичках, що досягається 

тренуванням через спеціальні завдання – вправи.  

Існує багато визначень вправ, у яких підкреслюється, що вправи – це 

послідовні дії та операції, які виконуються багаторазово з метою набуття 

необхідних практичних умінь та навичок [4, с. 170].   

Під системою вправ ми розуміємо оптимальний набір необхідних типів 

і видів вправ, розташованих у порядку нарощування мовних та операційних 

труднощів з урахуванням послідовності і поетапності формування визначених 

програмою пунктуаційних навичок.  

Побудова оптимальної системи вправ із пунктуації обов’язково 

спирається на лінгвістичні, психологічні, дидактичні та лінгводидактичні 

засади. 



Лінгвістичною базою формування пунктуаційних навичок є 

синтаксичні поняття, які становлять основу пунктуаційних правил. Оскільки 

пунктуація вивчається поетапно, а пізнавальні можливості учнів на різних 

етапах неоднакові, синтаксична теорія сприймається ними неоднаково. Таким 

чином, робота з засвоєння пунктуації, у 5 класі має спиратися на конкретні 

поняття, а в 10–11 класах мати високий ступінь узагальненості. Засвоєння 

терміна «пунктограма» має стати  базовим у п’ятому класі. 

Аналіз лінгвістичної літератури засвідчує домінуючий характер 

синтаксичного (граматичного) принципу української пунктуації. 

Психологічними засадами формування та вдосконалення пунктуаційних 

навичок на синтаксичній основі є положення, що випливають із праць 

психологів про сутність навички (С. Рубінштейн, А. Запорожець, Ю. 

Бабанський та інші) і поетапне формування розумових дій (П. Гальперін). 

Специфіка пунктуаційних навичок полягає у тому, що розставляння 

розділових знаків майже завжди вимагає міркування, обґрунтування, більш 

або менш розгорнутого. Автоматизована пунктуаційна дія не виключає 

своєрідного осмислення у процесі письма, рішення граматичних завдань 

різного ступеня складності, яка розгортається максимально швидко. Тому до 

пунктуації найбільш прийнятною є позиція С. Гончаренка, який розглядає 

навички як дії, складові частини яких у процесі формування стають 

автоматичними. Формуються навички на основі застосування знань про 

відповідний спосіб дії, шляхом цілеспрямованих планомірних вправлянь [2, с. 

221].    

В уявленні психологів автоматизація пунктуаційних навичок постає як 

поступовий перехід від розгорнутих міркувань до згорнутого процесу, під час 

якого ланцюг логічних операцій скорочується, і як результат – поступове 

швидке виконання дії. 

Важливим для побудови системи пунктуаційних вправ (СПВ) є 

урахування специфіки механізму оволодіння навичками, який 

характеризується виникненням і стабілізацією часових зв’язків, їх міцність 

залежить від кількості підкріплень, різнобічності зв’язків між ними. 

Таким чином, від того, наскільки глибоко осмислені взаємозв’язки між 

поняттями, розкрито характер цих взаємозв’язків, залежить якість засвоєння 

учнями знань та міцність формування у них навичок. 

Дидактичними засадами нашого дослідження слугували праці, 

присвячені принципам, методам, прийомам навчання, підходи до класифікації 

вправ тощо. Загальнодидактичні принципи, урахування яких є обов’язковим у 

нашій системі вправ, – це принципи науковості, послідовності, 

систематичності, наступності та перспективності, свідомості, міцності, 

зв’язку теорії з практикою, наочності. 

Серед специфічних лінгводидактичних принципів виділяють: аналіз 

будови, складу і типів речень, урахування смислових та синтаксичних зв’язків 

між членами   речення та їх частинами; розвиток мовленнєвого слуху; виразне 

«читання» розділових знаків; розвиток навички розстановки розділових знаків 

у процесі письма; регулярна робота над пунктуаційним правилом з його 



осмислення, запам’ятовування і застосування у процесі виконання усних та 

письмових вправ у певній системі [3, с. 24–34]. 

Вивчення досвіду вчителів та особливостей навчальної діяльності 

школярів  основної школи переконує, що питання пунктуації дуже складне, 

але використовуючи різноманітні цікаві форми і методи навчання учні 

швидко і з легкістю опановують навчальний матеріал. 

Отже, процес навчання пунктуації в учнів основної школи ефективний 

за таких умов: якщо чітко дотримуватися етапів роботи при ознайомленні з 

правилами; використовувати різні види наочності; здійснювати інтегрований 

підхід до вивчення; використовувати творчі вправи. 

Використання творчих вправ якнайкраще розвиває у дітей творче 

мислення, інтерес до навчання, до творчої діяльності. Треба лише вдало 

добирати завдання, щоб вони викликали зацікавлення у школярів. Адже 

пробудити інтерес до пунктуації, навчати школярів творчо мислити – це 

найголовніша мета, до якої прагне вчитель у зв’язку з завданням підвищення 

рівня процесу навчання мови. Цьому сприяють: практичне ознайомлення 

школярів з нестандартним підходом до розв’язання мовних завдань; 

вправляння в пошуках оригінальних рішень; багатогранна творча діяльність 

школярів, яка спрямована на формування навичок пошукової праці. 

Для вирішення цих завдань доцільно використати різноманітні творчі 

вправи, запитання, завдання-жарти, дидактичні ігри, загадки, ребуси, які в 

свою чергу передбачають: встановлення суперечності; встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків; встановлення схожості та різниці між 

об’єктами, що порівнюються; зіставлення різних варіантів та дії вибору; 

виділення певних закономірностей у навчальній інформації; доведення 

правильності виконаних практичних або розумових дій; пошук і виправлення 

припущених помилок; висування гіпотез, пропозицій, здійснення певного 

прогнозу наступних подій. 

Оскільки мова йде про цікаві вправи для розвитку творчого мислення 

до вивчення пунктуації в основній школі, то для пожвавлення і підтримання 

інтересу до завдань, останні повинні задовольняти таким умовам: 

1) бути несхожими на завдання, що запропоновані у підручнику; 

2) зміст завдань повинен бути зрозумілим дітям; 

3) види, послідовність і кількість вправ повинні бути взаємопов’язані; 

відповідати темі та віковим особливостям учнів; 

4) завдання повинні викликати інтерес; 

5) дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти та спрямовувати; 

6) завдання урізноманітнювати, не пропонувати однотипні; 

7) вправи не пропонувати стихійно, а використовувати систематично; 

8) творчі завдання та цікаві питання можна пропонувати на етапі 

закріплення знань, умінь і навичок; 

9) дидактичні ігри варто супроводжувати унаочненням та 

використовувати їх під час засвоєння, поглиблення, систематизації знань 

учнів; 



10) завдання з логічним навантаженням варто виконувати з усім 

класом. 

Тільки за таких умов можна досягти високої якості кінцевих 

результатів, запобігти відставанню слабко встигаючих і забезпечити розвиток 

творчого мислення усіх учнів відповідно до їх навчальних можливостей.  

Використання творчих вправ урізноманітнює проведення уроків 

навчання пунктуації, які є показником сформованості основних 

пунктуаційних умінь – правильно вживати розділові знаки відповідно до умов 

спілкування.  

Таким чином, усе вищезазначене дозволило нам виокремити такі 

пунктуаційні вправи творчого характеру: 

– складання речень за схемами та комунікативним завданням;  

– скорочення і розширення (доповнення), перебудова текстів;  

– лінгвістичний та стилістичний експеримент, творчі диктанти;  

– редагування тексту;  

– рольові ігри, розв’язування ситуативних завдань, складання 

лінгвістичних казок; 

– самостійне складання алгоритмів, ребусів, кросвордів, підготовка 

узагальнювальних таблиць;  

– виконання комп’ютерних завдань узагальнювального характеру;  

– повний пунктуаційний аналіз текстів;  

– укладання тематичних словників;  

– конкурси на краще формулювання правила. 

 Отже, удосконалення у школярів основної школи стійких 

пунктуаційних навичок можливо лише за умов систематичного послідовного 

використання вправ творчого характеру. 
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ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-

ФІЛОЛОГІВ З ОПЕРТЯМ НА КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

У статті запропоновано авторський підхід до інтерпретації 

художнього тексту на основі концептуального аналізу, реалізація якого 

скерована на набуття магістрантами текстової компетенції як складника 

лінгводидактичної компетентності майбутнього філолога; обґрунтовано 

прийоми проведення концептуального аналізу тексту з опертям на 

структурно-змістовий аналіз концептів; визначено роль художнього 

контексту в моделюванні структури лінгвокультурного концепту. 

Ключові слова: текстова компетенція, лінгводидактична 

компетентність, концептуальний аналіз, лінгвокультурний концепт.  

 

В статье предложен авторский подход к интерпретации 

художественного текста в основе концептуального анализа, реализация 

которого направлена на приобретение магистрантами текстовой 

компетенции как составляющей профессиональной лингводидактической 

компетентности будущего филолога; обоснован приём проведения 

концептуального анализа текста на основании структурно-

содержательного анализа концептов; определена роль художественного 

контекста в моделировании структуры лингвокультурного концепта.  

Ключевые слова: текстовая компетенция, лингводидактическая 

компетентность, концептуальный анализ, лингвокультурный концепт. 

 

The article suggests the author’s approach to interpretation of artistic text 

on the basis of conceptual analysis, the realization of which is aimed at obtaining 

text competence as a component of linguistic-didactic competence of intended 

philologists by undergraduates; devices providing conceptual text analysis with 

the support of the concept structure and content analysis are proved; the role of 

artistic context while modeling the structure of the linguistic-cultural concept is 

specified.  

Key words: text competence, linguistic-didactic competence, conceptual 

analysis, linguistic-cultural concept. 

 

Одним з найважливіших напрямів сучасної професійної філологічної 

освіти є інтегрування професійної підготовки майбутніх магістрів і 

формування в них фундаментальних фахових компетенцій. Не випадково 

останнім часом у вітчизняній лінгводидактиці набуває все більшої підтримки 

компетентнісно-орієнтований підхід, який, на нашу думку, сприяє створенню 

такого освітнього середовища, що цілком спроможне забезпечити 

формування в майбутніх магістрів і лінгводактичної компетентності. 

Водночас, незважаючи на очевидну актуальність проблеми, питання щодо 

сутності наукового статусу, складових і механізмів формування 



лінгводидактичної компетентності надалі залишаються предметом наукових 

дискусій (А.М. Богуш, Ж.Д. Горіна, О.М. Горошкіна, Т.К. Донченко, 

О.А. Кучерява, Л.І. Мацько, А.В. Нікітіна, Н.М. Остапенко, М.І. Пентилюк, 

Т.В. Симоненко, О.М. Семеног). 

Виходячи з положення про те, що компетентність – це результат набутої 

інтегративної особистісної характеристики, що проявляється лише в 

діяльності (Н.М. Бібік, І.О. Зимня, В.О. Овчарук, Дж. Равен, 

А.В. Хуторський), у складі професійної філологічної компетентності 

випускника магістратури виокремимо фахові знання, уміння, навички, досвід 

практичної діяльності, виформовувані під час інтегрованого вивчення 

загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. Така інтеграція, на нашу 

думку, дозволяє значно поліпшити і поглибити роботу магістрантів, 

особливо їхню практичну діяльність – роботу з текстом, зокрема з творами 

художньої літератури. Адже, як відомо, однією з найважливіших практичних 

потреб майбутніх філологів є необхідність оволодіння вміннями 

поглибленого аналізу тексту. Ми вважаємо, що вивчення засобів мовної 

репрезентації концептів у творі того чи того письменника і відтворення на 

цій підставі їхнього змісту допоможе магістрантам-філологам осягнути 

лінгвокогнітивні властивості концептів, які, власне, і дозволяють визначити 

універсалії їх розуміння й використання письменником у тексті художньої 

літератури.  

Отже, предметом започаткованого дослідження виступають зміст і 

методичне забезпечення формування в майбутніх магістрів філології 

текстової компетенції як базової для становлення їхньої професійної 

лінгводидактичної компетентності. Метою цієї розвідки є технологія 

навчання майбутніх філологів з опертям на концептуальний аналіз 

художнього тексту. У дослідженні ми виходимо з наукового припущення: 

ефективність навчання магістрантів-філологів компетентісного аналізу 

художнього тексту може бути досягнута з опорою на аналіз змісту і 

репрезентації структур концептів, що складають ментальний простір 

художнього тексту. Завданнями цієї статті є: а) обґрунтування прийомів 

проведення концептуального аналізу тексту з опертям на структурно-

змістовий аналіз концептів, б) визначення ролі художнього контексту в 

моделюванні структури лінгвокультурного концепту. 

В останнє десятиріччя тривалий період панування системно-

структурного підходу до аналізу мовних одиниць і явищ, який включав і 

звернення до природи людини, змінився антропоцентричним напрямом. 

Відтак, у фокусі лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень опинився 

самий процес набуття і переробки інформації про зовнішній світ. Цей процес, 

зрозуміло, безпосередньо пов’язаний з реалізацією когнітивної діяльності 

людини, що потлумачена як вияви її ментальних здібностей, спрямованих на 

пізнання й оцінку довкілля. Когнітивна діяльність орієнтує людину на 

побудову власної мовної картини світу, що складає основу для її 

раціональної й усвідомлюваної поведінки. Невипадково філологічна думка 

зараз активно розвивається саме за напрямом концептуального аналізу, 



продовжуючи ідеї художньо-філософської рефлексії М.М. Бахтіна, 

М.О. Бєрдяєва, В.С. Біблера, М. Бубера, Л. Вітгенштейна, М.-Х. Гадамера, 

Е. Гуссерля, Д.С. Лихачова, Ю.М. Лотмана, П.О. Флоренського, 

М. Хайдеггера та ін.  

З огляду на це, як відомо, одним із ключових понять сучасної 

неолінгвістики виступає «концепт» як «глобальна розумова одиниця, що 

становить квант структурованого знання, концепти – це ідеальні сутності, які 

формуються у свідомості людини [9, с. 6]». Дослідники лінгвістичного 

концептуалізму й лінгвокультурології під концептом у сучасних розвідках 

переважно розуміють ментальне утворення, що, відображаючи об’єкти як 

наочного, так і ідеального світу, є одиницею колективної свідомості, що 

зберігається в національній пам’яті носіїв мови, характеризуючись 

багатовимірністю і дискретністю значення (М.Ф. Алефіренко, С.Г. Воркачов, 

В.І. Карасик, В.В. Колесов, Дж. Лакофф, З.Д. Попова, Г.Г. Слишкін, 

Й.А. Стернін, Ж. Фоконьє). Водночас різноманітність підходів щодо його 

тлумачення пояснюється як певною ізольованістю наук, які оперують цією 

категорією (кібернетика, філософія, психологія, лінгвістика), так і, 

безумовно, складністю самого об’єкта наукового опису. Відтак, у 

започаткованому дослідженні ми розглядатимемо категорію концепту в 

межах лінгвокогнітивного (А.П. Бабушкін, С.А. Жаботинська, 

О.С. Кубрякова, М. Мінський, О.О. Селіванова) та лінгвокультурологічного 

(А. Вежбицька, В.В. Жайворонок, В.А. Маслова, Н.В. Слухай, 

Ю.С. Степанов) підходів які, власне, сполучають у собі лінгвістичні, 

психологічні, кібернетичні і філософські методи аналізу означеного 

феномена. 

Художній текст становить самобутню форму існування культури: з 

одного боку, літературні твори глибоко занурені в національну культуру, з 

іншого, за влучним висловом В.А. Маслової, – створюють цю культуру, що, 

очевидно, зумовило проникнення когнітивно-концептуального напряму 

вивчення тексту в дослідження текстів художніх творів (Л.Г. Бабенко, 

О.М. Качановська, Ю.В. Казарін, М.П. Крупа, В.А. Маслова, З.Д. Попова, 

Й.А. Стернін). Зазвичай концептуальний аналіз використовують для 

вивчення семантичної організації художнього твору і в такий спосіб 

розширюють його лексико-семантичний аналіз, занурюючись в ідейне 

звучання тексту на підставі виокремлення змістовно-концептуальної 

інформації. Водночас, на нашу думку, когнітивно-концептуальний підхід до 

аналізу художнього твору дає змогу дослідити когнітивні ознаки 

лінгвокультурних концептів, розкрити роль і значення художнього контексту 

в моделюванні структури концепту. 

У творчості будь-якого письменника, як непересічної мовної 

особистості, зміст того чи того концепту конкретизується, утілюючись у 

художні образи. Йдеться про те, що крім загальновизнаних тлумачень, у 

просторі художнього тексту (або ідіолекту певного автора з’являються 

оказіональні відтінки значення, які відображають особливості свідомості і 

навіть життєвого кредо письменника. На нашу думку, одним з перших етапів 



концептуального аналізу є виділення ключових слів художнього твору. 

Ключові слова, або опорні слова, слова-лейтмотиви, концентрують у собі 

ідейний задум автора, оскільки розкривають змістовно-фактуальну і 

змістовно-концептуальну інформацію твору. Вони емоційно насичені й 

несуть на собі особливе стильове навантаження. На основі вибору та 

характеристики ключових слів реконструюють індивідуально-авторську 

картину світу. «У літературно-художньому тексті здійснюється естетична 

концептуалізація світу, яка виявляється в тому, що автор, як творча 

особистість, поруч із загальноприйнятими знаннями, привносить в уявлення 

про світ і власні, індивідуальні знання [1, с. 84]», які доповнюють структуру 

концептосфери образними репрезентаціями концепту. Робота з ключовими 

словами, що становлять семантичну домінанту тексту, нерозривно пов’язана 

з лексико-семантичним аналізом, описом лексичних комплексів, 

установленням асоціативних зв’язків. У прозових творах концептуальний 

смисл також виражається за допомогою художньої деталі, якій «властива 

особлива змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива 

композиційна та характерологічна функція [6, с. 731]». У зв’язку з цим 

художня деталь нерідко розглядається як ключове слово. 

В українській літературі майстром використання художньої деталі 

вважають Григора Тютюнника. Вибір для аналізу його оповідання «Зав’язь», 

не є випадковим, адже ключовим словом твору виступає лексема зав’язь, 

винесена в сильну позицію – заголовок. Вона концентрує головну ідею і 

задум автора, слугує лексичним репрезентантом текстового концепту.  

Ядро концепту становить словникова дефініція: Зав’язь – 1. Нижня здута 

частина маточки в квітці, у якій після запилення насінних зачатків 

утворюється плід; зав’язок, в’язь, пуп’янок. 2. Маленькі недостиглі плоди [8, 

с. 690]. В оповіданні ядро концепту представлене ще одним ключовим 

словом садок: Листя в садках ще тільки проклюнулося, тому в гіллі рясно 

миготять дрібні, мов роса, прозеленкуваті крапельки: то зав’язь. Загалом 

слово садок у творі зустрічається дев’ять разів, формуючи центральну зону 

концептосфери: кругом садки цвітуть, садок уже одцвівся, окурювати 

садок. До того ж, це символічне місце народження кохання: десь далеко в 

степу, за садками; іду садом на край кутка; прожогом кидаюсь в садок; 

Сонин садок.  

Утретє ключове слово зав’язь зустрічаємо наприкінці твору: Ану, 

лишень, парубче, помагай окурювати садок, бо пропаде к лихій годині уся 

зав’язь, – відповідно до якого і сприймається ідейний задум автора. Зав’язь 

знаменує не лише прихід весни, але й зародження молодого кохання, яке ще 

повинно пройти випробування і яке слід берегти та захищати. Навколо цієї 

художньої деталі групуються слова, узагальнюючи семантику яких, ми 

розширюємо структуру концепту зав’язь у межах аналізованого оповідання. 

Так, у асоціативному полі концепту акцентовано сему кохання, яка в 

основному виражається системою дієслів: наджигурився, ширшаю в плечах, 

твердішаю в ході, підлечу, голосу не стає, туркоче, починають терпнути 

ноги, паморочиться голова, серце починає калатати, нічого не бачу і нічого 



не чую, – які вказують на формування першого чистого почуття Миколки і 

Соні.  

У змалюванні головного героя важливою постає ще одна художня деталь 

шлях та асоціативно пов’язана з ним лексема поріг: виходжу на поріг, по той 

бік шляху, йдемо до шляху, на порозі я ще трохи пристоюю, мимо нас … 

мчать ранні машини. Шлях – символ складного, нелегкого життя, про що 

влучно й образно говорить дід Лаврін: бо то дівка з тієї куряви, що чорти на 

дорогах крутять. Для Миколки розпочинається самостійне доросле життя 

(пора мені вирушати, швидше виприснути з дому), на якому зустрінуться 

заграва, мара, провалля, чорна холодна прірва.  

Відтак, периферію концепту утворюють образні асоціації та конотації, 

пов’язані з авторським світовідчуттям і світосприйманням. Для 

Гр. Тютюнника зав’язь – це і пробудження природи навесні, і зародження 

кохання, втілене в реальних образах (самі ж, бач, кажуть: парубок) і в 

незвичних, емоційно-забарвлених (може, вони ото й правду казали, що 

кислички – солодка пекуча спрага), але найголовніше – це формування 

духовного світу головного героя, його морального ідеалу, вираженого 

ключовою фразою твору: буде в людей – буде і в нас.  

Структура концепту зав’язь, побудована на основі ключових слів і 

лексико-семантичних комплексів оповідання Гр. Тютюнника, звичайно, може 

бути дещо суб’єктивною, адже в ній передусім відображається 

індивідуально-авторська картина світу. Однак, за висловом В.А. Маслової, 

концепт – це «багатовимірне утворення, яке включає не лише понятійні, а й 

конотативні, образні, оцінні, асоціативні характеристики, які слід 

ураховувати, описуючи концепт [7, с. 59]». У дослідженні концептів художні 

твори не менш важливі за словникові статті, оскільки в них фіксуються 

найяскравіші, а головне комунікативно релевантні когнітивні ознаки. Отже, 

периферійні компоненти концепту виокремлюють, аналізуючи фразеологічні 

одиниці, паремії, твори усної народної творчості, художні твори.  

Так, історичний шар концепту утворюють міфологічні і ритуально-

обрядові народні уявлення, які виявляються у фольклорних текстах і, 

здебільшого, продовжують функціонувати в художньому контексті. 

Ураховуючи цей факт, на практиці використовують концептуальний аналіз 

сукупності літературних творів, що дозволяє доповнити модель концепту 

національно-культурними ознаками і підтвердити його значущість для певної 

лінгвокультурної спільноти. Приміром, барвінок – народний символ життя і 

безсмертя людської душі – висаджують на могилах як символ зв’язку життя й 

смерті, як його продовження: Викопай же мені глибоку могилу. Посади в 

головах червону калину. А в ніженьках хрещатий барвінок [3]. З іншого боку, 

барвінок – символ дівоцтва, молодості, чистоти, квітучий барвінок – 

освідчення в коханні, адже невипадково ця квітка була найголовнішою у 

весільному віночку. Семи чисте / перше кохання, кохана людина, весілля 

домінують під час використання лексеми барвінок у народних піснях і 

коломийках: Принесла я вам літечко / Ще й запашненьке зіллячко, / А вам, 

дівчата, по вінку / З хрещатого барвінку («Ой весна, весна – днем красна») 



[4, с. 55]. Не так зілля, не так зілля, як той барвіночок, / Як буде ся 

віддавати, вплете сі в віночок [4, с. 415]. 

Міфопоетичні уявлення про барвінок збереглися в художніх творах, 

формуючи основу його концепту. Так, у ліричному творі В. Сосюри «Не 

стелись, барвінку, не стелись низенько» квітка барвінку символізує 

нещасливе кохання: Не стелись, барвінку, не стелись низенько, / Бо мене на 

горе породила ненька. / Упаду землі я на холодні груди, – / Любая не любить і 

любить не буде. / В небі місяць лине, одцвітає вечір, / В лузі на калині соловей 

щебече. / Годі тобі, любий, щебетати дзвінко, / Ви не лийтесь сльози, не 

стелись барвінку! [10, с. 330]. 

За народною символікою, квітучий барвінок – це освідчення в коханні. 

Ліричний герой знає, що його кохання не розів’ється, а тому й просить, щоб 

барвінок не стелився, не розквітав. 

Окрім того, у народній пісні барвінок – це вічна пам’ять про померлого. 

З подібним значенням зустрічаємо цю лексему в однойменному вірші 

І. Драча. Ідеєю вірша є показ єднання вічного життя людей з небесним 

царством предків. Виразником цієї ідеї і став народний символ – барвінок. 

Лексема, винесена у заголовок, є ключовим словом, символічне значення 

якого поступово розкривається у вірші. Спочатку поет активізує поняттєві 

ознаки концепту: навесні, цвіли, синющі, блакитні, небоокі, а далі уточнює й 

підкреслює символіку барвінку: Цвіли вони на всіх моїх могилах, / На всіх 

зелених, з вітром в чубі, схилах, / Де все моє родинне вічне древо / Гуло в землі 

крислато, коренево [2, с. 53]. 

Остання строфа цілком розкриває як ідею вірша, так і семантичне 

навантаження лексеми барвінок: усе на світі змінюється, переходить постійно 

з одного стану в інший: А діти все гасали по барвінку, / Казились, толочили 

без спочинку. / А що барвінок? Чи він мав казати, / Що й він колись по них 

гайне гасати?! [2, с. 54]. 

Аналіз поетичного контексту функціонування концепту барвінок 

підтверджує його значущість для української культури, а багаторазове 

повторення у фольклорних і художніх творах – емоційно-естетичне 

навантаження когнітивних ознак концепту. 

Таким чином, як бачимо, концепти, окрім понятійних ознак, містять 

конотації й асоціації, позначені національно-культурним забарвленням, 

загальнолюдським та індивідуально-авторським досвідом, тому в 

моделюванні концептосфери важливе місце посідає інтерпретація 

семантичного простору художнього твору, виокремлення ключових слів, 

характеристика пов’язаних з ними лексико-семантичних груп. Текстовий 

концепт окремого художнього твору, як образний компонент, посідає 

особливе місце в макроструктурі культурного концепту. Крім того, у 

художньому контексті яскраво виявляються історичні ознаки концепту, цінні 

для певної культури.  

Сумуючи викладене, відзначимо, що технологія формування як 

професійної філологічної компетентності загалом, так і лінгводидактичної 

зокрема, включає в себе низку компетенцій, необхідних випускникові 



філологічного факультету. З-поміж власне фахових компетенцій 

(лінгвістичної, літературознавчої, методичної) чільне місце, на нашу думку, 

посідає текстова компетенція, що виявляється в практичній діяльності 

магістрантів з оволодіння методами і прийомами інтерпретації тесту, зокрема 

й концептуальним аналізом художнього твору. Текстова компетенція – це 

найвищий щабель філологічного осягнення текстового концепту, коли 

виявляється інтегративне мислення філолога в єдності й інтеграції 

лінгвістичної, літературознавчої і методичної компетенцій. Проведене 

експериментально-дослідне дослідження підтвердило справедливість 

висунутої наукової гіпотези: інтегроване дослідження художнього тесту з 

опертям на концептуальний аналіз дозволяє значно підвищити рівень 

професійної підготовки майбутнього магістра філології, оскільки дозволяє: 

а) розвивати вміння проводити аналіз на лінгвостилістичному рівні тексту, 

б) визначати ідейно-змістовий аспект художнього твору на 

літературознавчому рівні, в) синтезувати результати вивчення тексту 

художньої літератури, ураховуючи позатекстову реальність на рівні 

дискурсивного аналізу.  

Ураховуючи складність, багатоаспектність і важливість дослідження 

проблеми, перспективу дослідження вбачаємо в подальшому вивченні 

можливостей розробки спецкурсу концептуального аналізу художнього 

тексту на матеріалі творів різної родо-видової і жанрової приналежності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 

УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ 

СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми мовленнєвого 

розвитку учнів основної школи в процесі засвоєння словотвірної системи 

української мови, висвітлено її суперечливість, невирішеність і навіть 

загостреність в сучасних умовах. Наведено перелік причин, які негативно 

впливають на засвоєння учнями способів словотвору. Висловлено припущення 

щодо можливого впливу теоретичних знань зі словотвору на мовленнєвий 

розвиток учнів. 

Ключові слова: мовленнєвий розвиток, мовлення, словотвір, процес 

словотворення, словотвірна система. 

 

В статье обосновано актуальность проблемы речевого развития 

учащихся средней школы в процессе усвоения словообразовательной 

системы украинского языка, отражена ее противоречивость, нерешенность 

и даже заостренность в современных условиях. Приведен перечень причин, 

которые негативно влияют на усвоение учащимися способов 

словообразования. Выдвинуто предположение относительно возможного 

влияния теоретических знаний по словообразованию на речевое развитие 

учащихся. 

Ключевые слова: речевое развитие, речь, словообразование, процесс 

словообразования, словообразовательная система. 

 

The author of the article justifies the relevance of the problem of speech 

development of secondary school pupils while mastering the word-building system 

of the Ukrainian language and highlights its diversity and even its characteristics 

aggravated. in the present-day circumstances. The author gives a list of reasons 

that negatively influencethe pupils’ retention of wordbuilding methods. The author 

 makes assumptions as to the possible influence of theoretical wordbuilding 

knowledge on the pupils' speech development. 

Key words: speech development, speech, wordbuilding, wordbuilding 

process, wordbuilding system. 

 



Сучасні мовознавці значну увагу приділяють диференціації мови і 

мовлення. При цьому мова розглядається як засіб спілкування, явище 

суспільно-історичне, а мовлення – як явище індивідуально-психологічне, 

невід’ємна частина соціального буття людей, необхідна умова існування 

людського суспільства.  

Специфіка державного стандарту з української мови зумовлена також 

подвійною природою мови: з одного боку – це мова як система знань і 

правил, з іншого – мовлення, мовленнєва діяльність. Оскільки засвоєння 

мови, оперування її одиницями, мовна комунікація  пов’язані з мовленнєвою 

діяльністю, нагальною потребою є ретельне вивчення основ мовленнєвого 

розвитку учнів. 

Мета нашої розвідки – обґрунтувати актуальність і значущість обраної 

теми в теорії та практиці навчання української мови, проаналізувавши 

погляди відомих філософів, психологів, психолінгвістів, педагогів, лінгвістів, 

лінгводидактів. 

Проблема мовлення в процесі становлення особистості завжди 

хвилювала відомих учених,  науковців, педагогів. Такі кардинальні проблеми 

мовознавства, як зв’язок мови й мислення, мови й мовлення, 

взаємовідношення між мовою і суспільством, специфіка відображення 

людиною довкілля в мові, знаковість мови, структурне членування і 

внутрішні зв’язки мовної структури, мовні універсалії, методи і методики 

лінгвістичного дослідження не можуть бути розв’язані без філософських 

досліджень. Вивчення акту мовлення – це ключ до розуміння сутності мови 

та, відповідно, свідомості. В. фон Гумбольдт уперше розглядав сутність 

мовленнєвої діяльності як взаємозумовленої кореляції двох процесів, що 

доповнюють один одного, з яких один розпадається на фази формування 

мовлення – думки та його звукової зашифровки, а інший – протилежний за 

своїм напрямом процес – складається з дешифровки і наступного відтворення 

думки, спираючись знання мови і особистий досвід. Учений уважав, що 

вплив мови на людину настільки сильний, що мова визначає її мислення. 

І. Кант і В.Г. Гегель Указували на духовно-естетичну взаємозалежність 

проблем розвитку мовлення й виховання особистості, Ф. Ніцше, 

А. Шопенгауер висловлювали думку, що глибинні, підсвідомі мотиви 

творчості зароджуються, розвиваються і виявляються на рівні зовнішніх актів 

поведінки творчої особистості.  

Не менше, ніж філософами, приділялась увага мові й мовленню 

вченими-лінгвістами (І. Білодід, Р. Будагов, В. Ващенко, В. Виноградов, 

Р. Вихованець, К. Городенська, А. Коваль, М. Кочерган, Т. Ладиженська, 

Л. Мацько, М. Плющ, В. Русанівський, Л. Щерба та ін.), які визначають 

мовлення як один із модусів існування людської мови, процес спілкування 

однією мовою. Мова визначає форму мислення, що формується у 

відповідному мовленнєвому коді.  

Кожен рівень мови має свій вплив на мовленнєвий розвиток 

особистості. Особливе місце займає словотвір, оскільки на творенні слів 

сходяться різні підходи до усвідомлення лексики й граматики. Нові слова 



входять у лексику або внесенням назви для предмета чи явища, засвоєного з 

іншої мови, або утворенням назви за допомогою існуючих у мові засобів 

словотворення на базі слів (основ) української мови. До того ж одним із 

засобів збагачення словника є переосмислення семантики деяких слів, 

уживання слів у новому значенні, його розширення або звуження. Потреба в 

нових термінах, лексичних словосполученнях для вираження певних понять 

викликає створення нових слів відповідного словотвірного типу за 

існуючими словотвірними моделями. З іншого боку, кожен словотвірний тип 

пов’язаний із внутрішніми закономірностями розвитку української мови, її   

граматичної будови. Нові слова обов’язково оформляються за граматичними 

законами певної мови, підводяться під відповідні лексико-граматичні 

розряди (частини мови). Кожна частина мови має свої специфічні засоби 

словотворення, у різних частинах мови створюються неоднакові словотвірні 

моделі, використовуються своєрідні словотвірні типи. Морфологічні засоби 

входять у мовлення лише через синтаксичні одиниці – словосполучення і 

речення, тому основою мовленнєвого розвитку в процесі засвоєння 

словотвірної системи української мови є її вивчення на синтаксичній основі. 

Проблема розвитку мовлення школярів під час засвоєння словотвірної 

системи мови нерозривно пов’язана і з питанням функціональної стилістики, 

оскільки визначати словотвірні норми мовлення можна лише шляхом 

всебічного пізнання законів функціонування одиниць мови в її різноманітних 

проявах. А вивчення історії словотвору є не чим іншим, як дослідженням 

етимології слів. Етимологічний аналіз слова повинен відтворити найдавнішу 

структуру слова, тобто реконструювати первісну, словотвірну структуру, 

дійсний спосіб словотвору. Усе вищезазначене виводить вчителя на 

реалізацію комплексного підходу, що виявляється у взаємозв’язку з 

лексикою і граматикою.  

Проблеми, пов’язані з оволодінням мовою, розвитком і 

вдосконаленням усіх мовних процесів цікавила і вітчизняних та зарубіжних 

психологів. Проблеми розвитку мовлення досліджували, зокрема, О. Лурія, 

Л.Виготський, О. Леонтьєв, Дж. Міллер та інші. Вони пропонували різні 

теоретичні підходи до сприймання як різних мовленнєвих одиниць, так і 

мовлення взагалі в процесі міжлюдської комунікації. У ході досліджень 

зверталася увага на різні чинники, що впливають на сприймання мовлення, 

зокрема – емоційний стан (М. Вітт, Е. Носенко), індивідуальні когнітивні 

настановлення  членів комунікації (В. Адмоні).  

Численні дослідження в галузі психології засвідчують, що мовленнєві 

навички досить активно формуються в процесі засвоєння норм 

словотворення. Результати розвідок вітчизняних науковців переконливо 

довели, що свідоме засвоєння учнями основ словотвору не лише сприяє 

збагаченню, уточненню та систематизації їхнього словника, а й створює 

підґрунтя для вільного володіння граматичною, орфографічною і 

стилістичною нормами української літературної мови. У шкільній практиці 

пропедевтичне ознайомлення з елементами словотвору передбачено в 

початковій школі (учні навчаються добирати й утворювати споріднені слова, 



вивчають у слові всі його значущі частини). Розділ «Будова слова» 

вивчається в 5-му класі, а «Словотвір» у 6 класі разом із вивченням 

орфографії [3] (учні розширюють знання про значущі частини слова, 

поглиблюють знання про різновиди морфологічного способу творення слів, 

знайомляться з неморфологічними способами словотвору, вчаться розрізняти 

форми одного й того ж слова від новоутворених слів, оволодівають уміннями 

аналізувати слова за їх морфемним складом). У наступних класах робота зі 

словотворення продовжується у зв’язку з вивченням програмового матеріалу. 

Психологи та психолінгвісти (Б. Баєв, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Лурія, 

С. Рубінштейн, І. Синиця, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Соколов та 

ін.) стверджують, що в цей період в учнів формуються навички творення 

слів, усвідомлення їх семантики в тексті, здатність до сприйняття значущих 

морфем, точне знання норм словотворення, критичне ставлення до свого 

мовлення.  

Важливе методичне значення мають і твердження І.П. Павлова про те, 

що слово є результатом діяльності другої сигнальної системи лише тоді, коли 

воно зрозуміле в контексті. Виходячи з цього необхідно: 1) засвоєння 

словотвірної системи мови розглядати як мовленнєву діяльність, 2) для 

успішного її здійснення слід оволодіти комунікативними вміннями, що 

ґрунтуються на спеціальних знаннях, 3) навчальний матеріал подавати в 

системних відношеннях.  

У науку про розвиток мовлення особистості, про шляхи його 

формування вносять неоціненний вклад праці представників гуманістичної 

педагогіки (А. Дистервег, Я. Коменський, Я. Корчак, А. Макаренко, 

Г. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.).  Розвиток мовлення 

вони розглядають, як основоположний, провідний принцип, що пронизує і 

об’єднує всі види мовленнєвої діяльності особистості. Праці Л. Вагнера, 

В. Вахтеріва, Л. Виготського, В. Кан-Калика, А. Миртова, Т. Ладиженської, 

Є. Тихеєвої дають можливість зрозуміти шляхи та умови розвитку мовлення 

особистості в різні вікові періоди. Ідея комунікативного забезпечення уроку 

вперше висунута В. Кан-Каликом, Л. Виготським обґрунтована думка про дві 

взаємозв’язані зони розвитку – актуального та найближчого, Л. Вагнера 

цікавила педагогіка здібностей у цілому, В. Вахтерів першим застосовував 

статистику й показав формування граматичного ладу мовлення учнів до 12-

річного віку. У цьому ж напрямі працювали А. Миртов, Т. Ладиженська, 

Є. Тихеєва. 

Питання мовленнєвого розвитку особистості завжди було і в полі зору 

лінгводидактів,  оскільки від глибини засвоєння мовного матеріалу залежить 

уміння людини послуговуватися ним у різних життєвих ситуаціях.  Проблема 

розвитку мовлення учнів хвилювала методистів, починаючи ще з 

дореволюційних часів.  У ХІХ ст. викладанню мови в школі приділяли 

велику увагу А. Алфьоров, М. Бунаков, Ф. Буслаєв, І. Срезневський та ін. 

Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. характеризується періодом 

виокремленням методики розвитку мовлення (спілкування) в окрему галузь. 

На цей період припадає творча діяльність М. Бунакова, В. Голубкова, 



В. Масальського, О. Міртова, М. Рибнікової, О. Пєшковського, 

Л. Поліванова, В. Стоюніна, В. Флерова, С. Чавдарова, які заклали теоретичні 

основи сучасної методики розвитку мовлення, зокрема визначили мету, 

завдання, накреслили шляхи реалізації цих завдань. Подальшого розвитку 

набули ці питання в роботах В. Капінос, Д. Кравчука, М. Пльонкіна, 

І. Синиці, Я. Стельмаховича, Т. Чижової та ін. 

Теоретичні праці видатних методистів ХІХ – початку ХХ ст. століття 

стали основою для подальших пошуків методичної теорії і педагогічної 

практики. У другій половині ХХ – початку ХХІ ст. проблема розвитку 

мовлення учнів  висвітлювалася в працях українських та російських 

дослідників, зокрема А. Арушанової, М. Бардаш (Сокирко), М. Бернацького, 

О. Біляєва, А. Богуш, М. Вашуленка, О. Гвоздєва, Н. Голуб, О. Горошкіної, 

Т. Донченко, О. Карамана, П. Кордун, К. Крутій, М. Львова, 

В. Масальського,  В. Мельничайка, М. Пентилюк, Т. Потоцької, Г. Передрій, 

М. Рождєственського, Л. Симоненкової, І. Синиці, Л. Скуратівського, 

Ф. Сохіна, М. Стельмаховича, О. Текучова, Є. Тихєєвої,  Г. Шелехової та ін. 

Учених цікавили різні аспекти цієї проблеми: підвищення мовленнєвої 

культури учнів, розвиток мовлення в різні періоди становлення особистості, 

вирішення комунікативних завдань у процесі оволодіння мовним матеріалом, 

мовленнєвий розвиток особистості у процесі словотворення та окремі 

питання усвідомлення мовлення, формування «чуття мови» й ін. 

Ретроспективний аналіз літературних джерел щодо мовленнєвого 

розвитку особистості засвідчив, що через усі наукові праці проходить думка 

про: 1) необхідність роботи з розвитку мовлення школярів у тісному 

взаємозв’язку з розвитком їх мислення; 2) зв’язок викладання української 

мови з українською літературою (це підкреслюється і в працях, і в 

посібниках практичного характеру); 3) роботу над словом у різних його 

аспектах, оскільки рівень мовленнєвої підготовки учнів залежить від 

засвоєння ними лексичного багатства української мови, володіння 

граматичними категоріями, літературними нормами, що забезпечує 

формування вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності.  

Лінгводидактичні основи навчання словотворення в школах України 

слугують у нашому дослідженні теоретичними засадами, які повинні 

розкрити вихідні положення, дидактичні принципи, необхідні для 

обґрунтування змісту і структури навчання, шляхів презентації матеріалу, 

визначення співвідношення теорії і практики в курсі української мови, 

побудови системи вправ, спрямованої на мовленнєвий розвиток школярів.  

Методиці вдосконалення  мовленнєвого розвитку особистості, у тому 

числі й  формуванню всебічного розуміння слова як номінативної одиниці в 

єдності лексичного і граматичного значення (переважно на уроках 

лексикології, фразеології, морфології, синтаксису), присвячено й низку 

дисертаційних досліджень, що в різні роки здійснено на матеріалі російської та 

української мов (О. Артемової,  Н. Веніг,  Ж. Горіної, Г. Демидчик, К. Крутій, 

Л. Курач, І. Кучеренко, Т. Мельник, О. Петрук, І. Попової, О. Попової, Л. 

Сугейко, Л. Шевцової та ін.). 



Водночас такий важливий аспект, як мовленнєвий розвиток учнів 5–9 

класів у процесі засвоєння словотвірної системи української мови, залишався 

досі поза увагою дослідників. Лише дисертаційні дослідження Л. Чемоніної 

«Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в 

початкових і середніх класах загальноосвітньої школи», І. Волкової 

«Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5–6 класів 

загальноосвітньої школи (на прикладі вивчення словотвору й орфографії)» та  

М. Пігур  «Методичне осмислення зв’язків словотвору й синтаксису як засіб 

оптимізації навчального процесу» спеціально організовані на матеріалі 

словотворення, однак перше присвячене дослідженню проблеми реалізації 

загальнодидактичних принципів наступності й перспективності в процесі 

навчання рідної мови, інші –  не охоплюють засвоєння всієї словотвірної 

системи мови, яка є дуже складною. Ця складність зумовлена 

найрізноманітнішими зв’язками з іншими рівнями мови (не тільки з 

морфологічним і лексико-семантичним, а й із фонологічним та 

синтаксичним, а також морфонологічним і фразеологічним проміжними 

рівнями); з явищами синкретизму словотворення і словозміни, важкістю 

розмежування синхронічного й діахронічного планів і великою кількістю 

одиниць, категорій та теоретичних понять.  

Аналіз методичних праць засвідчив, що окремої монографічної роботи, 

яка стосувалася б проблеми розвитку мовлення учнів основної школи в 

процесі засвоєння словотвірної системи української мови, немає. 

Окрім того, спостереження за навчальним процесом на уроках 

української мови засвідчили, що більшість учителів не приділяють належної 

уваги словотвірній роботі, незважаючи на важливість цієї теми, проводять її 

несистемно, хоча розвиток мовлення в першу чергу забезпечується за 

рахунок появи нових слів, і важливу роль у цьому процесі відіграють різні 

способи словотворення. Не всі вчителі (переважно початківці) досконало 

володіють методикою ознайомлення учнів зі способами словотвору, не 

завжди усвідомлюють, що це потрібно робити на основі функціонально-

семантичного та текстоцентричного підходів до навчання. Певною мірою це 

пов’язано й з невеликою кількістю годин, відведених чинною програмою з 

української мови на вивчення розділу «Словотвір» (8 год.) [3], але ж 

засвоєння словотвірної системи української мови не повинно проводитися 

ізольовано, у відриві від роботи над іншими мовними розділами.  

До того ж, рівень знань учнів з теорії словотвору не відповідає їх 

практичному застосуванню. На нашу думку, ця проблема має низку причин. 

Це і шаблонність мислення, і психологічна непідготовленість учня долати 

труднощі, і невміння застосовувати вже готові логічні схеми та коди, що 

існують в його пам’яті. Апарат мислення учнів спрямований не на вивчення і 

розуміння правил,  а на їх формальне заучування (зубріння).  І як наслідок 

відбувається зниження інтересу до української мови. Тому потрібно створити 

сприятливі передумови для усвідомлення учнями системних зв’язків у 

структурі мови і, зокрема, характеру словотвірних процесів. 



У контексті вищезазначеного, першорядного значення у вивченні 

словотвору набуває комплексна презентація словотвірного мовного 

матеріалу, яка охоплює лексичний, словотвірний, морфологічний і 

синтаксичний рівні.  

Недостатнє теоретико-практичне опрацювання вищезазначеної 

проблеми,  невідповідність мовлення випускників середньої школи нормам 

літературної мови, відсутність спеціальних досліджень, недостатня дієвість 

традиційних методик щодо розвитку усного й писемного мовлення школярів 

доводять актуальність і значущість обраної теми в теорії та практиці 

навчання української мови.  

У подальших дослідженнях ми плануємо простежити можливий вплив 
теоретичних знань зі словотвору на мовленнєвий розвиток учнів. Значна 

увага приділятиметься: 1) систематичному проведенню словотвірного 

аналізу й відмежуванню його від морфемного; 2) поєднанню словотвірного 

аналізу з розкриттям стилістичної ролі афіксів; 3) конструюванню слів за 

існуючими у мові моделями.  
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МЕДІАКУЛЬТУРА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ФЕНОМЕНУ «МЕДІАПРОСТІР» 

 

У статті з’ясовується роль і місце медіапростору в контексті 

формування медіакультури сучасних студентів, розглядається сутність 

понять «медіакультура», «медіакультура особистості», її здатність 



ефективно сприймати, переробляти інформацію і взаємодіяти з 

інформаційними потоками. Уточнені основні функції медіакультури і 

необхідні якості, які мають бути притаманними медіакультурній 

особистості сучасного студента. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіакультура, медіапростір. 

 

В статье определяется роль и место медиапространства в 

контексте формирования медиакультуры современных студентов, 

рассматривается сущность понятий «медиакультура», «медиакультура 

личности», ее способность эффективно воспринимать, перерабатывать 

информацию и взаимодействовать с информационными потоками. 

Уточнены основные функции медиакультуры и необходимые качества, 

которыми должна обладать медиакультурная личность современного 

студента. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, 

медиапространство. 

 

The article determines the role and place of media space within the context 

of forming media culture of modern students, and analyzes the essence of such 

notions as media culture, media culture of a personality, its ability to accept 

information effectively, process it and interact with data flows. It clarifies the main 

functions of media culture and the necessary qualities that a mediacultural 

personality of a modern student should have.  

Key words: media education, media culture, media sphere. 

 

Входження України в новий вид відносин з іншими країнами та 

позиціонування її як перспективної європейської держави зумовлює потребу 

у формуванні висококваліфікованих фахівців, спроможних конкурувати на 

європейському ринку праці. Сучасне суспільство живе в епоху глобалізації, а 

зі збільшенням обсягу інформації пов’язано виникнення явища, яке отримало 

назву «мовна комунікація», що протягом доволі тривалого часу є об’єктом 

пильної уваги дослідників різноманітних наукових напрямів – комунікативна 

лінгвістика, соціологія комунікації, прагмалінгводидактика, прикладна 

психологія і лінгвістика, інформатика тощо. Означені проблеми вирішуються 

в межах відносно нової для української педагогіки освітньої парадигми – 

медіаосвіти, як наукового напряму в дидактиці, основними завданнями якої є 

«підготовка нового покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до 

сприйняття й розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її впливу 

на психіку тощо [1, с. 203]». 

Інтенсивний  розвиток медіакультури закономірно призводить до 

необхідності вдосконалення вітчизняної професійної освіти, важливим 

аспектом якої є не стільки  формування у студентів  навичок «вичитування» 

величезної кількості інформації, скільки вміння критично осмислювати, 

переосмислювати та інтерпретувати її. З цього приводу Н. Кирилова слушно 

зазначає: «Аудиторії потрібно дати орієнтир в умовах переповнення 



різнорідної інформації, навчити грамотно сприймати її, розуміти, 

аналізувати, дати уявлення про механізми і наслідки її впливу на  глядачів, 

читачів  і слухачів. Однобічна чи спотворена інформація (яка  передається,  

наприклад, телебаченням, що володіє великою силою пропагандистського 

впливу), безперечно, потребує осмислення. Тому надзвичайно корисним є 

визначення різниці між заданими і загальновідомими фактами, які 

потребують перевірки;  надійності  джерела  інформації;  пристрасності  

суджень;  нечітких  чи двозначних  аргументів;  логічних  невідповідностей  у  

ланцюгу  міркувань  і  т. ін. [2, с. 404]».  

Аналітичний огляд праць із досліджуваної проблеми (Н. Духаніна,                   

М. Гриневич, А. Моргун, Г. Недоходюк, Г. Онкович, І. Чемерис, М. 

Яцимірська, О. Федоров) дозволяє окреслити такі головні цілі сучасної 

медіаосвіти: 

– підготовка учнівської/студентської аудиторії до життя в 

демократичному суспільстві в сучасних інформаційних умовах;  

– навчання теорії медіа та медіакультури;  

– аналіз механізмів упливу і визначення цінності тієї чи іншої 

інформації;  

– вияв маніпуляційних упливів медіа;  

– орієнтація учнів/студентів на розвиток «критичного мислення»;  

– вироблення стійкого імунітету до неправдивої, спотвореної 

інформації;  

– оцінка естетичних якостей медіатекстів; 

– формування медіаграмотності [3, c. 29]. 

Нагадаємо, що досить широке розповсюдження медіаосвіта отримала 

передовсім у країнах Європи, де медіазасоби щільно інтегровано до                 

навчально-виховного процесу і вони є обов’язковою складовою національної 

освіти. Приєднання нашої держави до Болонського процесу зумовлює 

потребу розробки концепції медіаосвіти, що спираються на досвід іноземних 

медіадидактів (Дж. Кантор, Р. Квін, Р. К’юбі, С. Лівінгстон, М. Маклюен та 

ін.). Водночас, зрозуміло, що різні країни світу (Великобританія, США, 

Франція, Канада, Австралія) створюють власний варіант медіаосвітніх 

технологій з акцентом на національні особливості навчання і виховання. 

Тому сьогодні в Україні медіаосвіта, не маючи чіткої професійної 

спрямованості, цілком виправдано інтегрована в різні сфери освітньої 

діяльності. 

Метою статті є вияв ролі й місця медіапростору в контексті 

формування медіакультури сучасних студентів. 

Традиційно під культурою розуміють систему надбіологічних  програм 

людської діяльності, поведінки і спілкування, що історично розвиваються та 

виступають умовою відтворення і зміни соціального життя. Однак слід 

зазначити, що, маючи щільні зв’язки із попередніми поколіннями, культура 

завжди відповідає стану розвитку суспільства. Найяскравіше це простежуємо 

при аналізі способу вираження культури: найвідомішою та найдавнішою, з 

історичної точки зору, пам’яткою культури є іконічні малюнки прадавніх 



людей, чий устрій був ще далеким від сьогоднішнього розуміння суспільства, 

однак свою «культурну» місію вони намагалися виконати. Поява писемності 

спричинила принципово нові можливості вияву культури, а із винаходом 

книгодрукування тлом вияву культури стали книги. Відповідно, в наш час, 

коли левова частка інформації передається ЗМІ, саме вони є утілювачами та 

накопичувачами культури сьогодення. У свою чергу термін «засоби масової 

інформації» перегукується з поняттям медіапростору, тож саме він, на нашу 

думку, може вважатися основним засобом вияву медіакультури сучасного 

суспільства.  

У сучасній медіадидактиці наявна велика кількість підходів щодо 

тлумачення феномену «медіакультура». На думку О. Федорова, 

медіакультурою є сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей у 

галузі медіа, а також історично визначена система їх відтворення й 

функціонування в соціумі; стосовно студентської аудиторії медіакультура 

може виступати «системою рівнів розвитку особистості людини, яка здатна 

сприймати, аналізувати, оцінювати медіатексти, займатися медіатворчістю, 

засвоювати нові знання в галузі медіа [3, с. 18]». У свою чергу дослідниця Н. 

Череповська чітко диференціює поняття «медіакультура», як суспільний 

феномен виробництва медіаінформації певними групами та її споживання 

спільнотою й «медіакультура особистості», яка становить особистісне 

надбання кожним індивідом системи способів споживання та застосування 

медіаінформації [5, с. 185]».  Дослідниця Н. Кирилова  зазначає, що 

медіакультура – це сукупність інформаційно-комунікативних засобів,  

вироблених людством у ході культурно-історичного розвитку, що сприяють 

формуванню суспільної свідомості та соціалізації особистості. Окрім того, 

авторка наголошує на можливості тлумачення терміна «медіакультура» як 

показника рівня розвитку особистісних якостей людини, що живе в 

інформаційно навантаженому сьогоденні [2, с. 337]». Як бачимо в сучасній 

медіапедагогіці наявний бінарний підхід щодо тлумачення поняття 

«медіакультура», а саме: 1) сукупність культурних надбань, які втілюються у 

сучасному медіапросторі; 2) рівень розвитку особистості, який дозволяє 

вільно сприймати, опрацьовувати та створювати інформацію. Утім, уважаємо 

за доцільне підкреслити, що обидва підходи щодо визначення медіакультури 

знаходяться у нерозривному зв’язку, оскільки інформація та культура так чи 

інакше пов’язані з медіапростором. 

Розглядаючи медіакультуру, як сукупність культурних надбань, ми 

вважаємо, що найголовнішими з них є: інформативна, комунікативна, 

нормативна, релаксійна, креативна, інтеграційна та посередницька. Так, 

інформативна функція є однією з найвагоміших, адже знаходить утілення в 

інформаційних потоках, якими пронизано сучасний медіапростір. Саме в 

медіакультурі міститься вся інформація, яка є важливим надбанням 

сьогодення. Проте варто відзначити, що медіапростір є всеохоплювальним 

тлом відображення інформації, адже її потоки можуть існувати та 

пересуватися лише в його межах. Комунікативна функція нерозривно 

пов’язана з посередницькою, оскільки обидві міцно узгоджені та спрямовані 



на реципієнта – отримувача інформації. Однак комунікативна функція 

співвіднесена зі ЗМК, як  інструментом передавання певної інформації, тоді 

як посередницька  полягає у інтерпозиції медіакультури між створювачем 

(журналістом, репортером, редактором) та тим, хто буде сприймати 

означений продукт – глядачем, слухачем або читачем.  

Нормативна функція медіакультури виявляється в тому, що інформація 

вміщена в медіапросторі, виступає індикатором норм сучасності. Водночас 

медіакультура формує у свідомості студентів, які сприймають інформацію, 

певні культурно-мовні норми поведінки. Релаксійна функція медіакультури 

так само має тісний зв’язок із медіапростором, зокрема кіно та телебаченням, 

оскільки медіапростір дає змогу реципієнтові не тільки отримати необхідну 

інформацію, але і виступає осередком розваг, якими є кіно, телебачення чи 

ресурси Інтернету. Креативна функція здебільшого стосується автора 

(створювача), ніж реципієнта (сприймача) інформації. Медіакультура не є 

сталою, незмінною одиницею – вона органічно рухається і розширює свої 

межі із плином часу. Відповідно, кожен студент, як медіакультурна 

особистість, має змогу створити чи передати нову інформацію в її межах.  

Інтеграційна функція медіакультури, з нашого погляду, зумовлена 

процесом глобалізації та суцільної інформатизації сьогодення. Як було 

зазначено, медіакультура не є сталою одиницею, однак варто підкреслити, 

вона також не є замкненою для зовнішнього втручання системою. 

Інформаційні потоки, що містяться в межах одного медіапростору, мають 

змогу перетинатися з інформаційними потоками інших культур. Відтак 

медіапростір та медіакультура України, скажімо, легко інтегруються до 

більш глобальної одиниці – світового медіапростору. 

Виходячи з аналізу функцій медіакультури, як сукупності культурних 

надбань, очевидним стає факт їх упливу на формування медіакультурної 

особистості сучасного студента, під якою дослідники В. Живицький, Н. 

Лупак, В. Осадчий розуміють систему рівнів розвитку особистості. Однак  

означені функції мають неоднаковий вплив на медіакультуру особистості, 

найважливішими з-поміж них ми вважаємо інформативну, нормативну та 

креативну.  

Медіакультурна особистість сучасного студента, повинна добре 

орієнтуватися в інформаційних потоках, під міцним тиском яких вона 

постійно перебуває. Адже, зважаючи на той факт, що інформація надходить 

до свідомості людини недозовано, медіакультурна особистість має бути 

спроможною диференціювати її на важливу, яка посяде першочергове місце, 

та другорядну, яка або зовсім буде відкинута через свою неактуальність та 

непотрібність, чи буде сприйнята особистістю лише як «інформувальна». 

Сучасний медіапростір та культура, яка міститься в ньому, тією чи іншою 

мірою диктують певні норми, тому медіакультурність особистості студента, 

крім уміння розрізняти важливу і другорядну інформацію, включає в себе 

вміння виокремлювати у стрімкому медіапотоці інформацію, яка може 

нашкодити. Крім того, вважаємо за доцільне наголосити, що поняття 

«медіакультура особистості» комплексно включає в себе, крім уміння 



сприймати та опрацьовувати інформацію, що надходить, ще й уміння 

самостійно створювати якісну інформацію та грамотно інтегрувати її до 

медіапростору.  

Отже, медіакультурна особистість студента – це та, яка добре обізнана 

з усіма формами передавання інформації в сучасному медіапросторі, вміє 

грамотно опрацьовувати інформацію, чітко диференціюючи її для себе на 

актуальну та, відповідно, неактуальну. З огляду на це комунікаційна, 

релаксійна та посередницька функції є вагомими лише для медіакультури, 

оскільки в них більшою мірою реалізується її специфіка як сукупності 

культурних надбань певної нації. 

Підсумовуючи викладене, важливо наголосити, що становлення 

медіаосвіти, як нової педагогічної парадигми, спричинило появу наукових 

розвідок, спрямованих на дослідження основних її складових, однією з яких є 

медіакультура. У тлумаченні медіакультури в сучасній педагогічній науці 

виокремлюють два основних підходи: розуміння її як базового культурного 

надбання, яке існує в межах медіапростору, та тлумачення зазначеного 

поняття, як показника рівня розвитку особистості. Проаналізувавши основні 

функції медіакультури, ми дійшли висновку про важливість для формування 

медіакультурної особистості трьох з них: інформативної, нормативної та 

креативної. Медіакультура особистості студентів є комплексним поняттям, 

яке вміщує в себе не лише спроможність добре орієнтуватися у різноманітті 

сучасних інформаційних потоків і обізнаність у формах передавання 

інформації у медіапросторі, однак і потенційну можливість уміщувати 

інформацію у зазначені форми та грамотно їх інтегрувати до сучасного 

медіапростору.  

Перспективність досліджень вбачаємо в тому, що всеохоплювальний 

характер медіапростору дозволяє виокремити значний лінгводидактичний 

потенціал, оскільки використання його ресурсів є важливим у процесі 

формування медіакультури студентів. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

У статті здійснено спробу скласифікувати та проілюструвати 

лінгвокультурологічні завдання як один із засобів формування національно-

мовної особистості студента філологічного факультету, визначити їх 

місце в системі мовознавчих дисциплін, довести, що впровадження 

лінгвокультурологічних завдань у навчально-виховний процес дозволить 

розширити уявлення студентів-філологів про концептосферу української 

культури, збагатить їхню мовленнєву практику. 

Ключові слова: лінгвокультурологічні завдання, акумулятивні, 

асоціативні, аналітичні, креативно-конструктивні лінгвокультурологічні 

завдання, студенти філологічних факультетів. 

 

В статье осуществлена попытка проклассифицировать и 

проиллюстрировать лингвокультурологические задания как один из способов 

формирования национально-языковой личности студента филологического 

факультета, определить их место в системе языковедческих дисциплин, 

доказать, что внедрение лингвокультурологических заданий в учебно-

воспитательный процесс даст возможность расширить представление 

студентов-филологов о концептосфере украинской культуры, обогатит их 

речевую практику. 

Ключевые слова: лингвокультурологические задания, аккумулятивные, 

ассоциативные, аналитические, креативно-конструктивные 

лингвокультурологические задания, студенты филологических факультетов. 

 

The article deals with open letters of Ukrainian writers of the 1960s-1980s. It 

argues to prove the thesis that genre stylistic peculiarities of these letters have 

been influenced by the changes that Ukraine experienced within the specified 

period of time. It is noted that in the open letters the elements which are inherent to 

private letters create some kind of fusion with the elements of publicity, for the 

genre nature of which the social problematics is more natural. The article 

continues new interpretations of letters, which were have not been subject to 

research before. 

Key words: letter, open correspondence, epistolary, literary context.  

 



Одним з пріоритетних завдань сучасної мовної освіти є формування 

національно-свідомої, духовно багатої мовної особистості студента 

філологічного факультету, який понесе красу і багатство української мови в 

школу та інші сфери суспільно-громадського життя, прилучатиме учнів до 

культурних надбань рідного народу, користуючись наймогутнішою силою – 

рідним словом. Відтак нові університетські програми з української мови 

обов’язково повинні включати, як підкреслює Л.М. Паламар, «комплекс 

лінгвістичних та українознавчих питань, добір яких залежатиме від 

конкретного контингенту курсу, групи, а також форми проведення занять [4, 

с. 36]».  

Порушуючи питання мовної та мовленнєвої підготовки майбутніх 

словесників, більшість учених-методистів наголошує на важливості 

врахування лінгвокультурологічного принципу в організації навчання 

української мови на філологічних факультетах (В.Ф. Дороз, С.Я. Єрмоленко, 

Л.І. Мацько, Г.В. Онкович, М.І. Пентилюк, О.М. Семеног, 

Л.В. Скуратівський та інші). Його сутність полягає у «вивченні мови на 

основі створеної українським народом оригінальної і яскравої культури, 

відображеної у міфології, традиціях і звичаях, усній народній творчості, у 

творах красного письменства, а також акумульованої в перекладних 

літературних творах інших народів», у трансформації «відомостей з мови, 

літератури, історії та інших предметів, власного життєвого досвіду, що 

здійснюється у процесі підготовки усних і письмових творів, під час 

виконання творчих робіт інших жанрів, в особистісно неповторний погляд на 

життя, у переконання, світоглядні установки, ідеали, у знання культурних 

реалій, які забезпечують органічне входження в суспільство, визначення 

свого місця в ньому, реалізацію потенційних можливостей особистості [8, с. 

12−13]». Для реалізації головного положення лінгвокультурологічного 

принципу, що звучить так: вивчення української мови здійснюється в 

контексті української культури – необхідно створити належну методичну 

базу, під якою розуміємо комплекс лінгвокультурологічних завдань і вправ, 

розробку прийомів лінгвоконцептологічного моделювання, опанування 

національно-культурним компонентом мовних одиниць. 

У межах статті ми поставили за мету розглянути лінгвокультурологічні 

завдання як один із засобів формування національно-мовної особистості 

студента філологічного факультету, зокрема скласифікувати та 

проілюструвати використання лінгвокультурологічних завдань у межах 

мовознавчих дисциплін. 

Як відомо, в лінгводидактиці вправи класифікують за різними 

ознаками: за дидактичною метою, ступенем пізнавальної активності, 

критерієм комунікативності, формою мовлення, тематикою. Однак, у роботі з 

лінгвістичним і культурологічним матеріалом, наприклад, О.І. Потапенко 

ефективними вважає когнітивні та креативні вправи [7], автори концепції 

когнітивної методики навчання української мови – когнітивно-розвивальні 

вправи, що «складаються на основі тексту з фоновим національним 

компонентом [5, с. 8]» та поділяються на аналітичні, комунікативні, 



асоціативні і дослідницькі. Основним прийомом вивчення концептів 

національної культури (знаків етнокультури, лінгвокультурем) залишається 

лінгвокультурологічний (Л.І. Мацько, О.А. Кучерук) або концептуальний 

аналіз художнього тексту (Л.Г. Бабенко і Ю.В. Казарін, О.С. Кубрякова, 

В.А. Маслова, З.Д. Попова, Л.В. Поповська, О.О. Селіванова, Ю.С. Степанов, 

Й.А. Стернін та інші). Уводячи в методичний обіг поняття 

«лінгвокультурологічна задача», Н.Л. Мішатіна підкреслює, що подібні 

завдання мають комплексний характер – мовний та інтелектуально-

мовленнєвий, оскільки розширюють знання «не тільки про слово, але й про 

світ («Що таке світ, у якому я живу?»), а також визначають відношення до 

цього світу («Хто я в цьому світі і як мені жити?») [3, с. 100]». Отже, 

лінгвокультурологічні завдання як засіб реалізації лінгвокультурологічного 

принципу в процесі навчання рідної мови  виділяють поряд з мовними та 

комунікативними вправами з огляду на антропологічне спрямування сучасної 

лінгводидактики. 

Теоретико-методологічне підґрунтя лінгвокультурологічних завдань 

визначають когнітивна лінгвістика та теорія тексту. 

Спираючись на положення когнітивної лінгвістики, більшість учених-

методистів розглядають концепт як базову одиницю навчання (В.Ф. Дороз, 

В.І. Кононенко, Л.І. Мацько, Н.Л. Мішатіна, О.І. Потапенко), а мету 

лінгвокультурологічних завдань вбачають у «поглибленні або розширенні 

концептосфери учня як мовної / мовленнєвої особистості [3, с. 100]» (у 

нашому випадку – студента). У когнітивній лінгвістиці зміст поняття 

«концепт» суттєво варіюється в різних концепціях та наукових школах. З 

позиції лінгвометодики важливе розуміння концепту як основної одиниці 

обробки, збереження та передачі знань, основної клітинки культури в 

ментальному світі людини. У розробці і відборі лінгвокультурологічних 

завдань беруть до уваги і структуру концепту, в якій, крім понятійної основи, 

ядра, виокремлюють периферію – все те, що «привнесене культурою, 

традиціями, народним і особистим досвідом [2, с. 55]».  

Зокрема, Н.Л. Мішатіна виділяє такі види лінгвокультурологічних 

завдань, що спрямовані на моделювання лінгвоконцепту: 1) лексико-

семантичні передбачають створення словникового портрету концепту; 

2) структурно-семантичні, спрямовані на створення контекстуально-

метафоричного портрету концепту; 3) текстові, мета яких – створення 

словесного портрету концепту [3, с. 101−102]. 

Як стверджують З.Д. Попова та Й.А. Стернін, «концепт народжується 

як чуттєвий образ, але, з’явившись у свідомості людини, цей образ здатний 

просуватись за рівнями абстракції. Із збільшенням кількості закріплених 

концептом ознак, із збільшенням рівня абстрактності концепт поступово 

еволюціонує від чуттєвого образу до власне мисленнєвого [6, с. 125]». Мета 

лінгвокультурологічних завдань якраз і полягає у добудові відсутніх 

фрагментів національно-мовної картини світу студента як національно-

мовної особистості, в осмисленні, а головне переживанні студентом 

національно-духовних цінностей, закладених у лінгвокультурний концепт.  



При цьому в роботі над збагаченням змісту лінгвоконцептів важливу 

роль відіграє художній текст, в якому якнайповніше розкривається 

національно-культурний та метафорично-образний потенціал мовних засобів. 

Відповідно основу лінгвокультурологічних завдань становлять художні та 

фольклорні твори, сутність яких окреслюється «на перехресті понять 

«естетичне освоєння дійсності», «суспільна свідомість», «культура» [1, 

с. 407]». Однак духовне освоєння всієї реальності відтворюється у різних 

видах мистецтва, тому лінгвокультурологічна та лінгвоконцептологічна 

практики залучають для аналізу концептів не лише художні твори, а й інші 

продукти духовної діяльності людини – живопис, музику, скульптуру, 

декоративно-прикладне мистецтво тощо. Використання невербальних 

артефактів дозволяє збагатити чуттєвий досвід студентів, ураховуючи в описі 

лінгвоконцепту інформаційний зміст, образні, оцінні та асоціативні 

характеристики. З цієї позиції лінгвокультурологічні завдання можна 

поділити на: 

 завдання, що ґрунтуються на роботі з художніми та фольклорними 

творами; 

 завдання, побудовані на роботі з невербальними артефактами. 

Таким чином, ураховуючи різні види сприймання лінгвоконцепту, 

лінгвокультурологічні завдання дозволяють забезпечити його повноцінне 

формування в єдності образного компоненту, інформаційного змісту та 

інтерпретаційного поля (за З.Д. Поповою та Й.А. Стерніним). 

Традиційно в лінгводидактиці, вибираючи систему вправ, ураховують 

положення про поступове ускладнення завдань, наростання самостійності і 

творчості студентів. Побудована таким чином типологія вправ спирається на 

основні способи діяльності студентів з мовним матеріалом (аналіз, 

порівняння, узагальнення, перебудова, побудова тощо). На необхідності 

врахування принципу градуальності при розробці лінгвокультурологічних 

завдань, який вимагає поступове ускладнення лінгвокультурологічної 

діяльності учнів, наголошує і Н.Л. Мішатіна.  

З огляду на сказане, лінгвокультурологічні завдання було 

скласифіковано за характером виконуваних студентами операцій з 

лінгвоконцептом. Розглянемо детально комплекс лінгвокультурологічних 

завдань. 

Акумулятивні лінгвокультурологічні завдання передбачають 

накопичення та опрацювання інформації українознавчого характеру. Тексти, 

побудовані на історичному, етнографічному, етнокультурному, 

міфологічному, етнопсихологічному та етнопедагогічному матеріалі, 

виступають і джерелом збагачення змісту лінгвоконцептів, і дидактичним 

засобом для засвоєння мовних явищ. Важливе місце з-поміж акумулятивних 

завдань посідає робота з лінгвістичними та енциклопедичними словниками, 

які допомагають розкрити зміст концепту (його ядро), виявити специфіку 

його мовного вираження, побудувати словниковий портрет. Відповідно 

акумулятивні лінгвокультурологічні завдання будуть доречними при 

опрацюванні будь-якого розділу із сучасної української літературної мови, 



окремих питань з діалектології, стилістики та історії української літературної 

мови. Наприклад (тема «Українська фразеологія»): 

1. Прочитайте текст і виконайте завдання. 

а) Чому українці вважали хліб святим? Визначте культурно-історичне 

підґрунтя наведених прислів’їв. Які вам відомі народні звичаї та прислів’я 

про хліб? 

б) Ознайомтесь з українською народною символікою та особливостями її 

використання у побуті. Доберіть зразки вишивки або писанок із знаком землі, 

зораної ниви. Розкодуйте зміст зображених на них текстів-візерунків. 

Хліб українці називають «святим», «божим даром», «батьком», 

«годувальником», «головою», «розпорядником». «Хліб – батько, вода – мати, 

з хлібом і стіл – престіл, і хата – багата», «Коли є хліба край, то й під 

вербою – рай», «Без хліба шматка і рибка бридка», – стверджують 

українські прислів’я. Без хліба селяни не могли прожити і дня, без нього не 

обходилось жодне обрядове дійство, жодне свято і урочиста подія. Хліб 

символізує життя, а слова «жити» і «жито» в українській мові мають один 

корінь. Шана до хліба закріпилась в народних звичаях. Наприклад, гріхом 

вважалося сказати «поріж хліб»: його не різали, а краяли, тому й казати 

потрібно «покрай». Надзвичайно шанобливе ставлення українців до хліба 

означає, що хліб був святим, жертвою богам або втіленням їх божественної 

сили чи навіть самим божеством. 

Символізуючи життя, жито (колос, зерно, зорана нива) стали 

художніми атрибутами, невід’ємною частиною багатьох орнаментів. 

Наприклад, заштриховані косими лініями, навхрест або поцятковані 

крапочками квадрати та ромби є знаками землі – зораного поля, засіяної 

ниви. Заштриховані клинці та трикутники також символізують ниву. 

Символом багатства, гарного врожаю і достатку є писанка 40 клинців. Її 

писала господиня для себе, приурочуючи кожен клинчик якомусь виду 

господарства (За С. Творун «Практична етнологія для ділових людей»). 

2. Відомо, що лінгвоконцепт «земля» виступає ключовим у багатьох 

фразеологізмах, які репрезентують його когнітивні ознаки, а також 

національно-культурну специфіку. Доберіть фразеологічні одиниці із 

стрижневим компонентом «земля». Подайте до них 

лінгвокультурологічний коментар. 

Асоціативні лінгвокультурологічні завдання спрямовані на 

опрацювання образного значення, пов’язаного з тим чи іншим 

лінгвоконцептом, особистісного чуттєвого досвіду, емоційно-оцінного 

ставлення до національно-культурної реалії, що досліджується. Робота з 

асоціаціями активізує минулий досвід студента, образне мислення, розширює 

пізнання мови. Особливо цікавими є художні асоціації, які постають 

«наслідком естетичного освоєння дійсності та розбудови нових естетичних 

реалій [1, с. 130]» і беруть участь у створенні літературно-художнього образу 

як естетичної категорії. Художні асоціації часто мають національно-

культурний підтекст, а отже, виступають джерелом лінгвоконцептологічного 

моделювання. Наведемо зразки асоціативних завдань: 



1. Прочитайте вірш М. Старицького «Виклик» («Ніч яка, Господи! 

Місячна, зоряна»). Яка картина української ночі виникає у вашій уяві? Які 

художні засоби використовує письменник для змалювання української ночі? 

Які художні асоціації покладено в їх основу? Які з них мають народно-

поетичне підґрунтя? 

2. Уважно роздивіться картини А. Куїнджи «Вечір на Україні», 

«Українська ніч». Опишіть свої відчуття, враження, спогади. Які з 

викликаних асоціацій пов’язані з культурно-історичними традиціями, 

уявленнями українського народу? Проаналізуйте їх. Хто з відомих 

українських та зарубіжних митців захоплювався красою української ночі? 

Які образи в них викликала українська ніч? 

Аналітичні лінгвокультурологічні завдання спрямовані на опанування 

національно-культурним компонентом лінгвоконцепту, моделювання його 

структури. Вони ґрунтуються на використанні прийомів концептуального 

аналізу, з-поміж яких можна виділити такі: 

 аналіз концептуального простору художнього твору і моделювання 

концептосфери текстового концепту (Л.Г. Бабенко і Ю.В. Казарін); 

 аналіз когнітивних і мовних знаків як виразників змістовно-

концептуальної інформації (мовних символів, пейзажних описів, 

особистісних номінацій, художніх деталей) (Л.В. Поповська); 

 трактування лінгвокультурних концептів у суміжних видах мистецтва 

(В.А. Маслова); 

 дослідження лексико-семантичних полів, лексичних і фразеологічних 

домінант, які синтезують різноманітні когнітивні ознаки концепту; 

 активізація позатекстових і внутрішньотекстових аспектів 

прецедентності у структурі текстового концепту (Г.Г. Слишкін). 

Наприклад, зверніть увагу на пейзажні описи в оповіданні 

Гр. Тютюнника «Холодна м’ята». Доповніть словесну модель лінгвоконцепту 

«м’ята» запаховими, зоровими та звуковими образами на основі аналізу 

концептуального простору художнього твору. 

Креативно-конструктивні лінгвокультурологічні завдання 

передбачають побудову власних висловлювань із використанням відповідних 

мовних одиниць (лінгвоконцептів), які переживають як особистісно значущі, 

невід’ємні від рідної культури. Креативно-конструктивні завдання пов’язані 

із творчим осмисленням лінгвоконцептів української культури і включають 

різні за жанровими особливостями види письмових робіт, як-от: 

лінгвокультурологічний портрет концепту як результат 

лінгвоконцептологічного моделювання; етюд, що відтворює образний або 

інтерпретаційний компоненти лінгвоконцепту; есе, в якому студент має 

можливість висловити індивідуальні думки та враження від сприймання та 

переживання лінгвоконцепту. 

Окреслені види лінгвокультурологічних завдань можуть широко 

використовуватись у межах мовознавчих дисциплін. Зокрема асоціативні 

завдання будуть корисними у засвоєнні лексичного і фразеологічного 



матеріалу, його стилістичних особливостей; аналітичні та креативно-

конструктивні – на практичних заняттях зі стилістики, лінгвістики тексту. 

Найбільш повно потенціал лінгвокультурологічних завдань розкривається у 

процесі читання таких курсів, як «Лінгвокультурологія» та «Когнітивна 

лінгвістика», які найчастіше становлять варіативну частину навчального 

плану. 

У підсумку підкреслимо, що використання лінгвокультурологічних 

завдань у межах мовознавчих дисциплін дозволяє озброїти студентів 

знаннями про українську культуру, фольклор, символіку, міфологію, 

етнографію, загалом про рідну мову крізь призму рідної культури і на цій 

основі розширити уявлення про концептосферу української культури, 

збагатити мовленнєву практику. 

Перспективи започаткованого дослідження вбачаємо в подальшій 

розробці когнітивно-концептуальної методики навчання української мови у 

вищій школі. 
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ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОНОМАСТИКИ У 

ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

 

У статті визначено особливості етнопедагогічного потенціалу 

ономастики у вихованні молодших школярів. З’ясовано, що у молодшій школі 

перевага надається вивченню антропонімів, топонімів, космонімів, 

бібліонімів та зоонімів. Окрім основного навчального матеріалу, закладеного 

в підручниках, учителеві потрібно користуватися цілеспрямованим 

допоміжним матеріалом, необхідним для розвитку національної 

самосвідомості учнів, виховання екологічної та моральної культури, 

формування гуманістичного світогляду. 

Ключові слова: ономастика, етнопедагогічний потенціал, молодші 

школярі, виховання, національна самосвідомість. 

 

В статье сформулированы особенности этнопедагогичеcкого 

потенциала ономастики в воспитании младших школьников. Определено, 

что в младшей школе преимущественно изучаются антропонимы, 

топонимы, космонимы, библионимы и зоонимы. Кроме основного ученого 

материала, заложенного в учебниках, учителю нужно пользоваться 

вспомогательным материалом, необходимым для развития национального 

самосознания учащихся, воспитания экологической и нравственной 

культуры, формирования гуманистического мировоззрения. 

Ключевые слова: ономастика, этнопедагогический потенциал, младшие 

школьники, воспитание, национальное самосознание. 

 

The article formulates the peculiarities of ethnic-pedagogical potential of 

onomastics in educating junior schoolchildren. It is defined that the primary 

school mostly concentrates on studying personal names, toponyms, cosmic names, 

Biblical names and zoological names. Besides the basic school material contained  

in the textbooks, the teacher should use additional material in order to develop the 

national self-consciousness of schoolchildren, and shape their ecological  and 

moral culture, as well as their humanitarian outlook. 

Key words: onomastics, ethic pedagogical potential, junior schoolchildren, 

education, national self-consciousness. 

 

Свідоме ставлення до мови починається із проникнення в її лексичне 

багатство. Оскільки слово – найактивніша одиниця мовлення, то вивченню 

лексеми слід приділяти належну увагу на всіх освітніх рівнях. Достатній 

лексичний запас і свідоме його розуміння – одна з умов вільного володіння 

усним і писемним мовленням, що є фундаментальною основою розвитку 

навчально-пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку не лише 

на уроках мови, а й у процесі вивчення всіх інших предметів початкової 

ланки освіти. 



Саме у початковій школі закладаються основи світосприймання дитини, 

виховуються почуття патріотизму і гуманізму, формується добросовісне 

ставлення до навчання, активізується пізнавальний інтерес, поглиблюється 

внутрішня потреба до здобуття й усвідомлення знань. Тому кожному 

вчителеві потрібно відповідально ставитися до осмислення основного змісту 

навчання, закладеного в чинних підручниках, а в разі необхідності, творчо 

підійшовши до його аналізу, самому розробити або дібрати з кращих 

художніх творів той матеріал, який розширив би світогляд учнів і викликав у 

них потребу самостійно пізнавати сутність виучуваного. 

Одним з ефективних засобів, який може допомогти у частковому 

розв’язанні проблеми національного відродження, є використання 

ономастичного матеріалу, що має практично невичерпні навчальні й виховні 

можливості. Такий зміст навчання, як засвідчує практика роботи учителів 

загальноосвітніх шкіл, постійно стимулює пізнавальну активність учнів, 

сприяє виробленню у них умінь користуватися словом, допомагає виявляти 

та розвивати потенційні можливості школярів, впливає на формування 

україномовної особистості в цілому. 

На необхідність використання локального ономастичного матеріалу у 

навчально-виховному процесі з дітьми у свій час вказували А.Ф. Дістервег, 

Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинський, 

В.О. Сухомлинський. Їхні ідеї були творчо розвинуті В.П. Вахтеровим, 

О.В. Духновичем, Т.Г. Лубенцем, Д.Д. Семеновим та іншими педагогами.  

У дисертації Т.А. Торчинської вдало розв’язується проблема розвитку 

навчально-пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної 

мови засобом ономастичного матеріалу. Проте окремих досліджень, 

присвячених етнопедагогічному потенціалу ономастики у вихованні 

молодших школярів, немає. 

Таким чином, вибір теми статті визначається, з одного боку, соціальною 

значущістю оволодіння словом як найбільш активною одиницею мовлення, а 

з іншого – недостатнім опрацюванням етнопедагогічного потенціалу 

ономастики як засобу розвитку україномовної особистості молодшого 

школяра.  

Мета статті: сформулювати особливості етнопедагогічного потенціалу 

ономастики у вихованні молодшого школяра. 

Школа має не лише забезпечувати всебічний розвиток дитини, 

удосконалювати її здібності й обдарування, а й формувати громадянина 

України, здатного до свідомого суспільного вибору. При цьому особлива 

роль у початковій школі належить урокам мови, які є першою сходинкою 

формування, розвитку і вдосконалення україномовної особистості. 

Навчальний матеріал з мови мусить бути конкретним, а форма викладу – 

емоційною, цікавою, захоплюючою.  

У процесі аналізу методичної літератури з проблеми дослідження 

з’ясовано, що на педагогічних факультетах потрібно знайомити студентів з 

ономастичним матеріалом та методикою його використання на уроках рідної 

мови, оскільки цього вимагає зміст навчання, закладений у підручниках 



«Рідна мова» для початкових класів. Наявність у них 713 бібліонімів, 544 

антропонімів, 256 топонімів, 142 зоонімів і 233 онімів інших класів (загальна 

кількість онімів – 1888 слів) спонукає вчителя проводити систематичну 

роботу, спрямовану на розуміння і засвоєння учнями ономастичної лексики. 

Упровадження у навчально-виховний процес ономастичної лексики, 

дібраної за семантичною і комунікативною цінністю, «веде до суттєвих 

позитивних зрушень в активному словниковому запасі молодших школярів, 

який є основою для вироблення мовленнєвих навичок, завдяки чому 

забезпечується розвиток пізнавального інтересу до вивчення мови, 

формуються раціональні форми розумової діяльності та уміння 

використовувати здобуті знання у практичній роботі [3, с. 6]». 

Детальний аналіз змісту навчання рідної мови у початковій школі дає 

можливість зробити висновки, що, окрім основного навчального матеріалу, 

закладеного в підручниках, учителеві необхідно мати цілеспрямований 

допоміжний. Їхнє поєднання забезпечить успіх у досягненні мети, яка стоїть 

перед кожним педагогом початкової ланки освіти: сформувати і розвинути 

пізнавальний інтерес до об’єкта пізнання і до самого процесу навчальної 

праці, постійно удосконалювати навчально-пізнавальну активність молодших 

школярів шляхом використання різноманітних форм роботи в навчально-

виховному процесі, виявляючи та розвиваючи потенційні можливості учнів 

1–4 класів, озброюючи їх знаннями ономастичного матеріалу, призначення 

якого – глибоко пізнавати слово, а через нього – і світ навколо себе. 

Горпинич В.О. вважає, що «залучення учнів початкових класів до 

краєзнавства через вивчення власних назв вносить у систему навчальної і 

виховної роботи доступність, конкретність, емоційне забарвлення, 

з’являються елементи допитливості, шукання і відкриття, отримання учнями 

за допомогою учителя і різноманітних джерел відповідей на запитання, що 

виникають у процесі навчання і хвилюють школярів [1, с. 37]».  

Таким чином, шкільне краєзнавство є важливим засобом підняття 

ефективності уроків і позакласних заходів.  

Ономастичний матеріал успішно можуть використовувати учителі у 

роботі з дітьми не лише з метою розвитку пізнавальної активності молодших 

школярів на уроках рідної мови, а і як додатковий матеріал на уроках 

читання, при організації гурткової роботи, підготовці ранків на теми: «Мій 

родовід», «Наші імена та прізвища», «Стежинами краси рідного краю» тощо. 

Уведення у навчально-виховний процес етимологічних відомостей про 

імена, назви міст, сіл, рік, гір, країн тощо сприятиме посиленню інтересу 

учнів до навчання, розширить їхній кругозір, збагатить мовлення, виробить 

початкові навички наукового аналізу, допоможе на основі знайомих місцевих 

назв краще запам’ятати складний матеріал. Форми і методи такої роботи 

найрізноманітніші: окрім виконання завдань підручника, пов’язаних з 

ономастичним матеріалом, і наведенням прикладів, які базуються на місцевій 

омонімії, це і різноманітні творчі завдання з елементами дослідження та 

наукового аналізу, і вправи «змагального» характеру (вікторини, конкурси), і 

проведення виховних заходів типу «Назви зоряного неба» (з опорою на 



давньогрецьку, давньоримську та власне українську міфологію), «Що 

означають назви міст України», «Поетика назв українських річок», і, 

безумовно, позакласна ономастична робота, основною ланкою якої має стати 

ономастичний гурток, а одним із основних завдань – складання словника 

антропонімів класу, школи, села, топонімічного словника села, району, 

області тощо.  

Серед умінь, що формуються завдяки ономастичної лексики, 

виділяються різні типи: 

– активізація розвитку уваги до змісту ономастикону, вироблення 

здатності вибору ономастичної лексики відповідно до її вживання у певній 

ситуації; 

– формування умінь використовувати ономастичний матеріал при 

побудові тексту, поєднуючи назви за семантикою та комунікативною 

цінністю; 

– удосконалення знань і вмінь правильно добирати поєднувані з 

ономастичною лексикою слова на позначення ознак та дій; 

– формування умінь добирати видові ономастичні поняття до родових та 

навпаки; 

– виявлення творчих можливостей учнів шляхом роботи над розкриттям 

лексичного значення слова та текстотворення з використанням різних 

власних назв (антропонімів, топонімів, космонімів, бібліонімів та зоонімів). 

«На уроках української мови та в позакласній діяльності інформацію про 

кожен тип онімів слід ретельно аналізувати, відбираючи, насамперед, цікавий 

і доступний матеріал, відкидаючи другорядний, нудний та складний для 

дитячого розуміння [2, с. 84]».  

Звертання уваги, насамперед, на антропоніми, зокрема – на особові 

імена, вмотивоване тим, що діти зустрічаються з ними, починаючи ще із віку 

немовляти. Імена батьків, братів чи сестер входять у число тих слів, які 

дитина починає вимовляти найшвидше.  

Особові імена появляються уже на перших сторінках «Букваря» (Ніна, 

Дарина, Роман, Мартин тощо), і майже кожна нова сторінка вміщує якусь 

особову назву.  

Дітям можна коротко розповісти про виникнення особових назв, а потім 

розкрити семантику імені, що вивчається, звідки до нас прийшло те чи інше 

ім’я і що воно означало у тих мовах, з яких відбулося запозичення).  

Гордість за своє ім’я викличе в дітей ознайомлення з їхніми тезками, 

вчинки яких прославили їх на увесь світ. Доречним буде зауваження, що 

тільки від власника імені залежить, щоб його ім’я звучало гарно, тому що 

звеличують його гарні справи.  

Прізвища як значний шар антропонімікону останнім часом постійно 

перебувають у центрі уваги українських ономастів. Однак для учнів 

початкових класів здебільшого ще рано використовувати матеріал про 

становлення системи українських прізвищ. А ось визначення найбільш 

поширених у певному мікропросторі прізвищ, складання словника таких 

прізвищ їм якраз під силу.  



Псевдоніми майстрів пера більше зустрічаються на уроках читання. 

Глибокий аналіз причин їх появи та способів творення, мабуть, для учнів 

початкових класів поки що непотрібний, можна лише співвіднести той чи 

інший псевдонім із справжньою особовою назвою: Тарас Шевченко-Кобзар, 

Леся Українка-Лариса Косач.  

Топоніми – це той благодатний матеріал, який дозволяє учителеві внести 

у навчально-виховний процес елементи новизни, зацікавити учнів невідомою 

їм інформацією. Якщо це будуть гідроніми, то необхідно враховувати, що це 

– один із найдавніших шарів лексики української мови, у якому знайшли 

відбиток численні міжмовні інтегративні впливи та різні фонетико-

морфологічні трансформації. Тому часто буде достатнім згадати час першої 

фіксації гідроніма та зробити переклад на рідну мову з тієї, звідки прийшла 

до нас ця назва.  

Аналіз оронімів та хоронімів мало чим відрізняється від характеристики 

назв поселень. Якщо назви територій пов’язані з назвами племен, 

народностей і народів, то необхідно у розповідь внести інформацію про 

етимологію певного етноніма. Назви материків (частин світу) здебільшого 

ґрунтуються на міфах та легендах, тому дітям цікаво сприймати цю 

інформацію.  

На цій же основі (або греко-римського, або власне українського 

походження) часто виникали і назви планет і сузір’їв, тому ознайомлення 

учнів з ними не лише сприятиме розширенню кругозору школярів, а й 

виховуватиме їх в дусі українського народознавства. Слід відзначити, що це 

дуже благодатний матеріал для позакласної роботи.  

Зооніми часто зустрічаються учням, починаючи з «Букваря». Етимологія 

їх дітям зрозуміла: це або онімізовані назви тварин (кіт Котик), або 

квалітативні назви відприкметникового (собака Рябко) чи вигуково-

звуконаслідувального (Нявчик, Гавчик) походження. Бесіду про творення 

зоонімів доцільно поєднати із вихованням турботливого ставлення до тварин.  

Бібліоніми в підручниках з мови – це переважно назви мікротворів, тому 

певний аналіз їх за структурою та мотивацією цілком доступний учням 

початкових класів. Найпродуктивнішими є назви творів – окремі слова та 

сурядні й підрядні словосполучення, які вказують на головну дійову особу, 

час або місце дії, хоча трапляються і назви складнішої структури.  

Таким чином, ономастика як компонент національної культури має 

значний виховний потенціал, необхідний для розвитку національної 

самосвідомості учнів, виховання екологічної, моральної та релігійної 

культури молодших школярів та формування гуманістичного світогляду. 

Перспективою подальшої роботи з визначеної проблеми може бути 

визначення критеріїв та рівнів сформованості ономастичних умінь в учнів 

молодших класів.  
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (НА МАТЕРІАЛІ КУРСУ «МЕТОДИКА 

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ») 

 

Матеріал даної статті акцентує увагу на засобах підвищення фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення курсу 

«Методика навчання української мови». Важливим чинником означеного 

процесу є самостійна навчальна діяльність студентів. У статті 

проаналізовано ефективні шляхи її впровадження в навчальний процес 

педагогічних факультетів. 

Ключові слова: лінгводидактична підготовка, самостійна робота, 

форми та види самостійної роботи, якість професійної підготовки. 

 

Материал данной статьи акцентирует внимание на средствах 

повышения профессиональной подготовки будущих учителей младшей 

школы. Важным фактором этого процесса является самостоятельная 

учебная деятельность студентов. В статье проанализировано 

эффективные способы её внедрения в учебный процесс на педагогических 

факультетах. 

Ключевые слова: лингводидактическая подготовка, самостоятельная 

работа, формы и виды самостоятельной работы, качество 

профессиональной подготовки. 

 

The article focuses on the means to intensify professional training of future 

primary school teachers when taking the course in the Methodology of Teaching 

Ukrainian. The students’ self-study work appears as an important factor of the 

process. The article investigates effective ways of its implementation at teacher-

training departments. 



Key words: linguistic-didactic training, self-study work, quality of 

professional  training. 

 

Однією з важливих складових вітчизняної вищої освіти, її інтеграції до 

європейського освітнього простору є висока якість підготовки фахівця. 

Означений напрям модернізації освітньої галузі повною мірою стосується і 

фахової підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти. Сучасний 

учитель молодших класів має володіти цілим рядом професійних 

компетентностей для того, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному 

ринку праці та водночас озброєним ефективними методами й засобами 

навчання. Про необхідність підготовки спеціаліста такого рівня наголошують 

закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державна програма 

«Вчитель». У свою чергу, вимоги Болонської декларації потребують 

звернути особливу увагу на аспект самостійної підготовки майбутніх 

учителів. 

Перехід до кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу у вищій школі зумовлює суттєве посилення ролі самостійної 

діяльності студентів. Означена форма навчального процесу спрямована на 

самостійне засвоєння матеріалу, набуття професійної компетентності. 

В умовах модернізації вищої освіти, оновленні її змісту та структури 

посилюються вимоги до фахової компетенції вчителів. Піднесення якості 

підготовки сучасних педагогічних кадрів потребує перегляду організації 

навчання студентів  українських вузів. Значною мірою це стосується і 

методичної освіти майбутніх учителів початкової школи. Це пов’язано з 

розширенням гуманітарної складової навчання молодших школярів. Тому 

методико-філологічна підготовка вчителя стає більш пріоритетною в 

загальній системі професійної педагогічної освіти. 

Аналіз останніх досліджень із педагогіки, дидактики, психології, 

лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики засвідчує, що проблема 

аналізу самостійної роботи досліджувалася вченими різнопланово: 

– визначення наукових засад самостійної роботи (С. Архангельський 

(1980 р.) [1], В. Бондар (1996 р.) [2], В. Мороз (2003 р.) [4] та ін.); 

– аналіз психологічної готовності індивіда до самостійної роботи як 

вищої форми навчальної діяльності (К. Дурай-Новакова (1983 р.), І. Зимня 

(1999 р.), І. Шайдур (2003 р.)); 

– з’ясування ролі самостійної роботи в процесі розвитку творчих 

здібностей студентів (В. Мороз (20003 р.) [4], Л. Журавська (2003 р.) Р. Пріма 

(2010 р.)); 

– висвітлення самостійної роботи студентів як засобу професійної 

підготовки до навчання гуманітарних дисциплін (М. Князян (2006 р.), Т. 

Потоцька (2007 р.), Д. Ємельянова (2010 р.), М. Пентилюк (2011 р.) [6], та 

ін.); 

– лінгвістичні та лінгводидактичні засади самостійної роботи у 

професійній підготовці вчителів загалом та початкової школи, зокрема (М. 

Чабайовська (1999 р.), Н. Голуб (2002 р.), О. Горошкіна (2004 р.), М. 



Пентилюк (2010 р.) [6], М. Вашуленко (2010 р.) [3], М. Починкова (2010 р.) 

та ін.); 

– дослідження організації самостійної роботи, її структури та форм 

реалізації (Л. Журавська (1999 р.), П. Підкасистий (2003 р.), Т. Донченко 

(2009 р.) та ін.). 

Визначення раніше недосліджених аспектів загальної проблеми: у 

процесі адаптації кредитно-модульної системи навчання (ЕСТS) до 

національної виникають певні протиріччя. Ця неузгодженість стосується і 

курсів  «Сучасна українська мова з практикумом» та «Методика навчання 

української мови». Вона проявляється в слабкій регламентації самостійної 

навчальної діяльності студентів. З одного боку, Положенням про організацію 

навчального процесу у ВНЗ передбачено, що самостійна робота студентів 

повинна становити не менше ⅓ і не більше ⅔ від загального обсягу часу  на 

вивчення конкретної дисципліни. Така кількість годин дає можливість 

розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність як рису 

особистості, здатність до творчого розв’язання сучасних педагогічних 

завдань. 

Мета статті полягає в розробці, обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці навчально-методичної системи самостійної підготовки студентів до 

навчання української мови в початковій школі.  

Відповідно до мети було окреслено завдання які включають наступне: 

розробити дидактичну модель самостійної роботи з курсу «Методика 

навчання української мови в початковій школі», що реалізується засобом 

змістового модуля. 

«Сучасна українська мова» та «Методика навчання української мови в 

початкових класах» – це профільні дисципліни на педагогічних факультетах 

у вищих навчальних закладах. Основна мета цих курсів полягає в тому, щоб 

сформувати в майбутніх учителів професійно-методичні уміння, 

стимулювати їх до науково-методичної творчості, виховувати прагнення 

вдосконалювати свою педагогічну освіту, самостійно працювати над 

професійним зростанням. Аналіз навчальних планів свідчить, що курси 

«Сучасна українська мова з практикумом» та «Методика навчання 

української мови» є надзвичайно об’ємними, що зовсім не узгоджується з 

тією кількістю годин, яка на них відведена. 

Тому значна кількість навчального матеріалу переноситься на 

самостійне опрацювання студентами. Основною умовою успішної 

методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах 

обмеженої кількості аудиторних годин є підвищення мобільності у 

навчальному процесі, готовність до самостійної фахової підготовки. 

Самостійна робота з означених курсів базується на комплексному підході до 

модульної побудови програми підготовки фахівців і максимальному 

системно-методичному забезпеченні навчального процесу.  

З метою оптимізації самостійної навчальної діяльності студентів з 

курсу «Методика навчання української мови» було розроблено методичне 

забезпечення до блоку самостійної роботи з означеної дисципліни. Такий 



підхід до організації та навчально-методичного забезпечення усіх тем, 

винесених на самостійне опрацювання студентами зорієнтовано на нову мету 

шкільної мовної освіти – формування й удосконалення вмінь і навичок щодо 

володіння рідною мовою в усіх сферах і видах мовленнєвої діяльності [3]. 

Проілюструємо сказане на прикладі розробленої теми «Методика 

роботи над словосполученням і реченням» (IV курс, VIII семестр). 

Методичні рекомендації: студентам необхідно актуалізувати власні 

теоретичні знання із синтаксису української мови, способи аналізу 

синтаксичних одиниць. 

Базова термінологія з теми: синтаксис, словосполучення, речення, 

синтаксичні вправи. 

Перелік питань до самостійного опрацювання: 

1. Види мовленнєвих вправ із словосполученнями, методика їх   

проведення. 

2. Види вправ з реченнями. Типові помилки у будові речень, шляхи 

запобігання їх. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Обґрунтуйте доцільність розміщення вправ у підручнику «Рідна 

мова» для 4 класу під час вивчення теми «Однорідні члени речення». 

2. Доберіть 2-3 ускладнені однорідними членами і звертаннями 

речення, розберіть їх за схемою аналізу для початкових класів. 

3. Доберіть різні види вправ для роботи з реченням під час повторення 

вивченого за рік у 2, 3 і 4 класах. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть характерні ознаки синтаксичного конструювання в 

початкових класах. 

2. У чому полягає робота над засвоєнням інтонаційних особливостей 

речення? 

3. Які прийоми є ефективними у процесі вивчення елементів 

синтаксису в 3-4 класах? 

4. Які теми із синтаксису вивчаються в початкових класах? 

5. Які основні синтаксичні поняття засвоюють учні? 

6. Яке значення має засвоєння елементів синтаксису в початкових 

класах? 

7. Як ви думаєте, чому відомості із синтаксису в кожному класі 

вивчаються на початку навчального року? 

8. Як навчити учнів визначати основу речення? Доберіть вправи, які 

можна використовувати на різних етапах засвоєння знань під час вивчення 

теми «Основа речення», проаналізуйте їх. 

9. Як навчити учнів установлювати зв’язки міх словами в реченні? 

Обґрунтуйте значення таких умінь для розвитку зв’язного мовлення 

школярів. 

10. Які пунктуаційні правила засвоюють учні? 

11. Які види вправ використовуються для роботи над речення? Які з них 

сприяють розвитку зв’язного мовлення школярів? 



Обов’язкові та додаткові  завдання, приклади виконання завдань: 

Схема усного синтаксичного розбору речення: 

1. Прочитайте аналізоване речення. 

2. Визначте, яким є речення за метою висловлювання. 

3. Визначте, яким є речення за інтонацією. 

4. Визначте основу речення. 

5. Назвіть підмет і присудок, встановивши між ними за допомогою 

питань двосторонній зв’язок. Назвіть, якими частинами мови вони виражені. 

6. Назвіть другорядні члени речення, залежні від підмета, поставивши 

до них запитання від підмета. 

7. Назвіть другорядні члени речення, залежні від присудка, 

поставивши до них питання від присудка. 

8. Назвіть другорядні члени, залежні від інших другорядних членів. 

Схема письмового аналізу речення: 

1. Запишіть аналізоване речення. 

2. Підкресліть умовними лініями головні і другорядні члени речення. 

3. Випишіть із речення всі сполучення слів парами, у дужках запишіть 

питання від слова до слова. 

Для письмового аналізу пропонуються неускладнені речення з 

чотирьох – шести слів. Для усного можна пропонувати і більші за обсягом 

речення, ускладнені звертаннями та однорідними членами. Аналіз таких 

речень проводиться під безпосереднім контролем і за допомогою вчителя. 

Елементи синтаксичного розбору обов’язково включаються у схеми 

морфологічного розбору частин мови: встановлюється залежність між 

словами за допомогою граматичних питань, з’ясовується синтаксична роль 

слова в реченні. 

Оскільки мовленнєво-методична підготовка фахівця початкової ланки 

освіти є важливою складовою його професійної компетентності, то подібна 

організація матеріалу для самостійної підготовки допоможе студентові 

самоорганізуватися до опрацювання навчального матеріалу, змотивує до 

творчого пошуку та дасть можливість більш ефективно опрацьовувати 

наукові першоджерела. 

У результаті аналізу досліджуваної проблеми можемо зробити 

висновки й окреслити перспективи подальших розвідок у визначеному 

напрямі. Процес самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи є важливим чинником  їх фахової підготовки до навчання 

української мови. Його організація та змістове наповнення потребують 

інноваційних форм роботи та використання сучасних лінгводидактичних 

технологій навчання. Представлений матеріал не вичерпує усіх аспектів 

порушеної проблеми і може бути реалізований в подальшому обґрунтуванні 

дидактичної моделі самостійної роботи з курсу «Методика навчання 

української мови». 
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ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОБОТИ З ТЕКСТОМ  

У КОНТЕКСТІ РИТОРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розглядається проблема визначення дидактичного 

(навчального, розвивального, виховного) потенціалу роботи на уроках 

української мови з текстами різних типів і стилів. Риторизацію як 

переосмислення предмету і процесу його викладання за канонами риторики 

та діалогічною концепцією трактуємо як необхідну умову модернізації 

шкільної мовної освіти. 

Ключові слова: дидактика, навчання, виховання, розвиток, текст, 

текстоцентричний принцип, принципи шкільної риторики, риторична 

компетентність.  

 

В статье рассматривается проблема определения дидактического 

(обучающего, развивающего, воспитательного) потенциала работы на 

уроках украинского языка с текстами разных типов и стилей. Риторизацию 

как переосмысление предмета и процесса его преподавания по канонам 

риторики и диалогической концепцией трактуем как необходимое условие 

модернизации школьного языкового образования. 

Ключевые слова: дидактика, обучение, воспитание, развитие, текст, 

текстоцентрический принцип, принципы школьной риторики, риторическая 

компетентность.  

 



The problem of defining the didactic (teaching, developing, educational) 

potential of work with different types and  styles of text  at Ukrainian language 

lessons is considered in this article. Rhetorization as rethinking of the subject and 

the process of its teaching by the rules of rhetoric and dialogical conception is 

considered as a necessary condition for modernization of the school language 

education. 

Key words: didactics, teaching, education, development, text, text-focused 

principle, principles of school rhetoric, rhetoric competence. 

 

У реформуванні освіти України, яке відбувається в контексті освітніх 

реформ у Європі, останнім часом спостерігаються позитивні зрушення. Усе 

більше розширюються прямі зв’язки між вітчизняними й закордонними 

освітніми школами, усе частіше запроваджуються в нашій державі 

інноваційні освітні проекти, які підтримуються міжнародними організаціями 

чи університетами. Завдяки цьому українська освіта швидко збагачується 

новим досвідом, підходами, освітніми технологіями та методами, які 

підвищують «конвертованість» у світі українських дипломів та атестатів.  

Проте, як зазначає М. Пентилюк, залишається наявним «дефіцит 

мовленнєво-мисленнєвої та комунікативної культури випускників у різних 

сферах суспільного життя … Не досягши належного рівня цих умінь, учні не 

можуть творчо будувати висловлювання, міркувати над проблемою, 

аргументувати свої думки, переконувати інших [10, с. 96]». 

Подолати це протиріччя можна, змістивши акценти в шкільній мовній 

освіті на реалізації комунікативної змістової лінії програми. Дієвим кроком 

плекання комунікативної й риторичної культури учнівської молоді є 

риторизація освітнього простору сучасної школи (О. Борецький, А. Бушев, 

Н. Голуб, Л. Горбач, Д. Гудков, Ч. Далецький, С. Меньшеніна, С. Мінєєва, 

В. Нищета, М. Пряхін, Н. Семенов,  Л. Синельникова, Г. Хазагеров, 

С. Шилов  та ін.). Риторизація, на думку дослідників, розглядається як: 

1) процес переосмислення предмета і способів його викладання, 

переосмислення організації освітнього процесу як повноцінного ділового 

спілкування за канонами риторики; 2) активізація пізнавальної діяльності 

процесу навчання засобами діалогу; 3) процес зміни мовної норми й 

нормативного мовного мислення з погляду успішності комунікації; 

4) осмислення всіх ситуацій навчального й позанавчального спілкування як 

риторичних і збагачення їх риторичними способами вирішення; 

5) організація процесу спілкування за допомогою риторичних текстів 

конкретних риторичних жанрів; 6) крок до відродження риторичного циклу 

наук; 7) спосіб зниження можливості некритичного, нерефлексивного 

засвоєння інформації та невільної, неосвіченої поведінки; 8) педагого-

прагматичний аспект теорії комунікації з погляду агональних мовленнєвих 

актів; 9) перетворення (удосконалення й розвитку) освітнього процесу 

засобами риторичної діяльності; 10) рефлексія суспільної свідомості; 

11) усвідомлене осмислення основних понять гуманітарної діяльності та 

осмислене використання їх в контексті усного мовлення; 12) шлях до діалогу 



з текстом. На будь-якому підході можна було б зауважити як провідному. 

Переконані, що риторизація є найдієвішим напрямом модернізації шкільної 

мовної освіти. 

Більшість дослідників вважають текстоцентричність одним із 

провідних принципів риторизації. Про багатовимірність і складність поняття 

«текст» свідчить той факт, що велика кількість науковців – Д. Баранник, 

М. Бахтін, О. Біляєв, М. Вашуленко, Л. Виготський, М. Жинкін, І. Гальперін, 

О. Гойхман, Н. Голуб, С. Єрмоленко, І. Зимня, А. Коваль, Т. Ладиженська, 

О. Лурія, Л. Мацько, В. Мельничайко, Т. Надеїна, Е. Палихата, Є. Пасов, 

О. Пономарів, В. Русанівський, І. Синиця, Т. Стельмахович та ін. – 

присвятили свої доробки його дослідженню. Не маючи на меті аналізувати 

всю палітру тлумачень поняття «текст», зауважимо на двох дефініціях: 

лінгводидактичного спрямування («Текст … являє собою усну чи писемну 

монологічну або діалогічну змістову й структурно завершену систему з 

кількох чи багатьох речень, яким властива інформаційна насиченість та 

виражене ставлення автора до висловленого повідомлення [10, с. 98]») і з 

погляду педагогічного мовленнєзнавства («Текст – результат мовленнєво-

мисленнєвого процесу, реалізованого автором у вигляді конкретного 

письмового (чи усного) твору у відповідності з мотивами, цілями, обраною 

темою, замислом та ідеєю, який характеризується певною структурою, 

композиційною, логічною й стилістичною єдністю [8, с. 239]»). У контексті 

нашої розвідки ми зосередимо увагу на навчальних текстах, які, за 

твердженням Н. Голуб «виконують різні функції стосовно вчителя й учнів: 

для вчителя текст є засобом навчання і засобом контролю, для учня – 

об’єктом вивчення й розуміння і джерелом інформації [1, с. 171]». 

Робота з текстом у проекції риторизації розгортається в умовах 

навчального процесу в загальноосвітній школі, тому логічно дослідити 

дидактичне тло цієї роботи. 

Мета статті – висвітлити потенціал роботи з текстом у контексті 

процесів риторизації шкільної мовної освіти з погляду дидактики.  

У сучасній науковій думці вважається: дидактика – галузь педагогіки, 

теорія навчання й освіти – досліджує процес засвоєння індивідом 

узагальненого суспільного досвіду (знань, умінь, навичок), норм, цінностей 

шляхом трансформації його в суб’єктивний світ особистості забезпечує 

єдність навчання, виховання, розвитку й саморозвитку, а також освітні 

результати (рівень загальної культури, освіченості й духовності особистості) 

[2, с. 184]. Предметом дидактики є навчання як засіб освіти й виховання 

людини, взаємодія викладання та учіння в їх єдності, яка забезпечує 

організоване вчителем засвоєння учнями змісту освіти. Дидактика досліджує 

сутність процесу навчання з погляду реалізації його освітніх, виховних і 

розвивальних функцій. Отже, у межах нашої розвідки дидактичний потенціал 

роботи з текстом логічно висвітлити в аспектах: навчальному (засвоєння 

знань, формування вмінь і навичок), розвивальному, виховному, аспекті 

результатів. 



Риторика є наукою успіху, успішного й ефективного спілкування, вона 

є текстотворчим ученням, досліджує текстотворення й аспект реалізації 

текстів в умовах реального мовлення, у комунікативних актах різних рівнів. 

Учні, на думку М. Пентилюк, опановуючи риторику, «одночасно повинні 

володіти навичками структурної організації тексту та умінь подати навчальну 

чи іншу інформацію в описовому чи розповідному вигляді, у формі 

міркувань, роздумів в тому чи іншому стилі [9, с. 87]». Аналогічно, 

риторизацію варто безпосередньо розглядати в контексті текстоцентричності. 

А результатом риторизації має стати успіх у практиці володіння мовою, 

спроможністю послуговуватися нею в успішному спілкуванні в усіх сферах і 

проявах життя. 

У лінгводидактиці накопичено цілий арсенал методів, прийомів, вправ, 

форм роботи з усними та писемними, первинними та вторинними текстами 

як в аспекті творення, так і в аспекті реалізації. Дослідники одностайно 

наголошують, що результативність роботи з текстами безпосередньо 

залежить від їх вартісності – смислової, змістової, ідейної, мистецької, 

художньої тощо. У зазначеному сенсі, на нашу думку, заслуговує на увагу 

творча спадщина В. Сухомлинського. Глибина, проникливість, духовна 

щедрість, мудрість слова славетного українського педагога завжди знаходила 

й продовжує знаходити відгук у серцях людей, спонукаючи до роздумів, 

рефлексії власного єства, надихаючи на творчу думку, влучне слово, 

благородний вчинок.  

Л. Жадан розробив посібник [3], у якому поєднав роботу з текстами за 

авторством В. Сухомлинського й завдання риторичної освіти. Усі тексти 

зазначеного посібника виконують як інформативну (у її основі – 

безпосередня чи декларована мета, інтенція автора), так і риторичну функції 

(передача особистісно-смислових відтінків предметного змісту) [4]. 

Наведемо приклади текстів (окремих висловів і розгорнутих висловлювань 

В. Сухомлинського) і запропонуємо низку потенційних завдань до них 

(методів, прийомів, вправ, форм роботи). 

Приклад 1. «У зовнішній людській красі втілені наші уявлення про ідеал 

прекрасного. Зовнішня краса – це не тільки антропологічна довершеність 

усіх елементів тіла, не тільки здоров’я. Це внутрішня одухотвореність – 

багатий світ думок і почуттів, моральної гідності, повага до людей і до 

себе, скромність. Єдність внутрішньої і зовнішньої краси – це естетичний 

вираз моральної гідності людини. Нема нічого поганого в тому, що людина 

прагне бути красивою, мати гарний вигляд [3, с. 6]». Завдання: 

− виразно прочитати текст; 

− визначити перелік ключових слів у тексті; 

− переказати текст, послуговуючись ключовими словами; 

− визначити тему (предметний зміст) тексту; дібрати заголовок, що 

містив би тему тексту; 

− визначити основну думку тексту; екстраполювати основну думку на 

суб’єктний досвід життєдіяльності та сформулювати ідею (ідею-твердження, 



ідею-запитання, ідею-заклик); дібрати заголовок, що містив би основну 

думку тексту; 

− визначити тип і стиль мовлення; сформулювати аргументовані 

висловлювання на підтвердження своєї думки; 

− змоделювати цільову аудиторію мовлення, прокоментувати хід своїх 

міркувань; 

− на основі первинного тексту скласти вторинний (тези, коментар, 

полемічну відповідь тощо); 

− визначити мікротеми в тексті; 

− записати текст стисло, використавши різноманітні прийоми компресії 

(заміни, стискання, злиття); 

− диктант чи контрольне списування з метою цілісного сприймання й 

осмислення тексту; 

− визначити тему та ідею тексту й написати «міні-есе у відповідь»; 

− скласти діалог-унісон (полілог), учасники якого мають поділитися 

суб’єктним розумінням теми (ідеї), збагатитися результатами міркувань, 

узгодити спільні позиції; 

− скласти риторичний виступ на тему: «У чому краса людини» 

(«Краса… Розумієш красу?»). 

Приклад 2. «Я люблю зустрічати сонце. Задовго до сходу воно 

сповіщає про своє пробудження. Забарвлює своїми променями нічний 

небосхил, гасить зорі. Біля самої землі – темна, багряно-червона смуга. Далі 

– оранжева, потім – рожева, блакитна, лілова, синя. Де, в якій глибині 

сонячних надр народжується ця краса? Що там відбувається? Як запалився 

вогник життя на землі? Чи завжди сяятиме сонце? Що жде Землю, коли 

воно погасне? [3, с. 12]». На виключаючи можливість застосування 

наведених вище завдань, пропонуємо такі: 

− визначити тип і стиль тексту; скласти аргументовані висловлювання 

на користь художності тексту; 

− виявити риторичні засоби виразності (тропи), визначити їх риторичну 

та стилістичну функцію в тексті; 

− виявити риторичні засоби виразності (риторичні фігури), визначити 

їх риторичну та стилістичну функцію в тексті; 

− написати стилізований твір-роздум (своєрідне продовження тексту); 

− проаналізувати текст на експліцитному (графічна оболонка; рівень 

мови; рівень мовлення; рівень явного об’єктивного змісту; рівень явних 

авторських оцінок) й імпліцитному рівнях (рівень прихованого об’єктивного 

змісту; рівень неявних авторських оцінок; «вертикальний контекст»); 

− скласти власне цілком нове висловлювання (вторинний текст-

синонім), використавши різноманітну лексику, доповнивши своїми знаннями 

й переживаннями; 

− скласти запитання й завдання за текстом для свого товариша; 

− емпатійне читання (виявлення ціннісного значення тексту; емоційне 

забарвлення центральних положень тексту; зіставлення виявлених 



авторських смислів з реаліями власного життя; емоційна переконливість в 

істинності чи хибності ідей тексту). 

Приклад 3. «У нас є святі слова, є високі, благородні ідеали. І якщо ми 

поминатимемо їх всує, якщо на кожному кроці і з кожного приводу будемо 

клястися нашими ідеалами, то велике і святе може стати для наших 

нащадків брязкальцем, порожнім звуком. Пустослів’я і пустодзвонство, як 

іржа,  роз’їдають юну душу, спустошують серце, отруюють розум. Це 

особливо треба пам’ятати нам [3, с. 11]». Завдання: 

− прочитати текст; виявити власне рефлексивне ставлення до тексту 

(комплекс емоційно-естетичних реакцій); 

− визначити проблематику тексту; виділити одну проблему, яка була б 

цікавою для обговорення; обґрунтувати свій вибір; 

− проаналізувати етос автора (авторського мовлення): морально-етичні 

позиції автора в колі проблематики тексту; 

− проаналізувати власний етос (моральні позиції, світоглядні 

переконання, суб’єктний досвід); 

− проаналізувати пафос тексту (комунікативне завдання автора); 

− проаналізувати логос тексту (базу аргументації, мовні й мовленнєві 

засоби); 

− продовжити текст, розвиваючи його тему, основну думку, добираючи 

відповідні засоби виразності; 

− змоделювати невербальну поведінку у процесі усного проголошення 

тексту. 

Запропоновані методи, форми, види, прийоми роботи варто розглядати 

як цілеспрямовану педагогічну діяльність щодо формуванні мовлення учнів, 

здійснювану на основі текстів як бездоганних зразків мовлення.  

У результаті в учнів формуватимуться й накопичуватимуться знання: 

про текст як лінгвістичну категорію; про тему, основну думку, ідею тексту, 

про заголовок як квінтесенцію теми чи ідеї тексту; про види текстів; про 

стилі й типи мовлення; про прийоми компресії тексту; про діалог, види 

діалогу; про тропи й фігури мовлення як риторичні засоби; про функції 

риторичних засобів у тексті; про алгоритм риторичного аналізу тексту; про 

проблематику й ключові слова тексту; про основні категорії риторики – етос, 

пафос, логос; про невербальні засоби мовлення (спілкування). На ґрунті 

окресленого кола знань та оволодіння способами діяльності у школярів 

формуються уміння й навички: виразного читати; емпатійного читати; 

визначати ключові слова тексту; переказувати тексти стисло й докладно; 

визначать тематику, проблематику та ідейний зміст тексту; моделювати 

цільову аудиторію мовлення; формулювати аргументовані висловлювання; 

визначать тип і стиль тексту; складати вторинні тексти на основі первинних; 

цілісно сприймати й осмислювати тексти; виконувати компресію тексту; 

складати діалоги; готувати риторичний виступ; виступати з риторичною 

промовою; визначати риторичні засоби виразності; послуговуватися в 

мовленні риторичними засобами виразності; писати твори, есе; складати 

запитання за текстом; здійснювати риторичний аналіз тексту; аналізувати 



риторичне мовлення з погляду основних категорій риторики; моделювати 

невербальну поведінку у процесі риторичного виступу. Отже, робота з 

текстом виконує навчальну функцію. 

У процесі роботи з текстом відбувається активний розвиток психічних 

процесів учнів: сприймання, уваги (зокрема, до слова й до себе як до 

продуцента мовлення), пам’яті, уяви, мислення, адже текст – мисленнєво-

мовленнєвий продукт («Мислення в риторичній діяльності має характер 

творчості й водночас підпорядковане законам логіки. Тому мисленнєвий 

компонент риторичних умінь спрямований на розвиток творчого образного 

та словесно-логічного мислення, а комунікативна діяльність є результатом 

поєднання думки і слова й спрямована на досягнення взаєморозуміння між 

мовцем і аудиторією [11, с. 373]»); а також креативності та творчих 

здібностей. Не викликає сумнівів, що в процесі роботи з текстами активно 

розвивається й мовлення школярів (відбуваються позитивні якісні зміни 

різноманітних характеристик мовлення). Як зазначають фахівці, риторика 

має потужний розвивальний потенціал. Висловлюємо переконання, що 

розвивальний потенціал має також і робота з текстами як напрям риторизації. 

І цей факт особливо важливий з огляду на особистість учнів, яка в шкільні 

роки проходить складний період формування і становлення. Наведені 

приклади роботи з текстами є практичною реалізацією принципу формування 

особистості через слово та принципу розвивального впливу [6, с. 17]. Таким 

чином, тезу про те, що робота з текстом виконує розвивальну функцію, 

вважаємо доведеною. 

Ключем до осмислення тексту в цілому є осмислене ставлення до 

слова. Поділяємо думку А. Курінної, що вчитель-філолог має докладати 

зусилля щодо формування в учнів «позитивного ціннісного ставлення до 

слова [5]», і зауважуємо про необхідність формування у шкільної молоді 

позитивного ціннісного ставлення і до мовлення загалом, і до себе як до 

творця висловлювання (тексту). Реалізація текстоорієнтованого підходу 

передбачає ставлення до дитини як людини цілісної, що мислить, відчуває, 

діє, співчуває, турбується, є відповідальною, здатної передбачити  наслідки 

своїх мовленнєво-комунікативних дій (А. Чувакін). Риторична підготовка має 

бути спрямованою на виховання гідного громадянина, компетентного в 

публічному мовленні (О. Волков). Шкільна риторика, а також риторизація 

мовної освіти має бути спрямована на формування духовної особистості, 

духовності особистості ціннісного виміру буття внутрішнього та зовнішнього 

в їх єдності, його співвіднесеністю з вічністю, з устремлінням до Істини, 

Добра, Краси, з творчістю та свободою (І. Зайченко, Г. Сагач, 

Л. Скуратівський). Підсумуємо: риторика, і риторизація, і робота з текстом 

мають своїм підґрунтям принцип аксіологізації, принцип громадянського 

виховання, принцип духовного становлення особистості [6, с. 17−19]. Отже, 

зазначене свідчить про потужний виховний потенціал роботи з текстом. 

Однією з основних категорій дидактики є освіта (як процес і як 

результат). Логічно розглянути окреслені вище завдання щодо роботи з 

текстами з погляду результатів:  



1) запропоновані методи роботи (вправи) стосуються образно-

мовленнєвого, теоретичного, аналітичного, мотиваційно-оцінного, 

діяльнісного, творчого, емоційно-вольового аспектів комунікативної 

вправності;  

2) комплексне опрацювання текстів сприяє формуванню в учнів 

риторичної вправності (комплексу мовних і  риторичних знань у контексті їх 

вправного застосування в мовленнєвій діяльності; вправності у володінні  

експресивно-емоційними засобами мови для досягнення запланованого 

прагматичного результату; навичок спілкування, комунікації відповідно до 

мовленнєвої ситуації; застосування вмінь використовувати обрані засоби для 

досягнення комунікативної мети; цінностей, ціннісних орієнтацій, духовності 

особистості). 

Результатом роботи з текстами має стати комунікативна й риторична 

компетентності [7]. 

Отже, проведене дослідження дозволило зробити висновок про 

дидактичний потенціал реалізації текстоцентричного принципу риторизації 

мовної освіти з погляду навчання, виховання, розвитку шкільної молоді, а 

також з погляду освітніх результатів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в уточненні сутності 

риторизації та розробці конкретних механізмів (методик, технологій) 

риторизації як модернізації шкільної мовної освіти. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ 

ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

 

У статті розглядаються основні аспекти роботи над формуванням 

лексичної компетентності на уроках української мови, акцентується увага 

на особливостях методів навчання, системи вправ і завдань, типах вправ. 

Автор доводить, що формування лексичної компетентності  на уроках 

української мови дасть змогу учням правильно і доцільно використовувати 

лексичний потенціал мови в життєво необхідних ситуаціях. 

Ключові слова: компетентнісний підхід,  лексична компетентність, 

комунікативна компетентність, система  вправ і завдань, методи навчання. 

 

В статье рассматриваются основные аспекты работы по 

формированию лексической компетентности на уроках украинского языка, 

акцентируется внимание на особенностях методов обучения, системы 

упражнений и заданий, типах упражнений. Автор доказывает, что 

формирование лексической компетентности  на уроках украинского языка 

даст возможность ученикам правильно и целесообразно использовать 

лексический потенциал языка в жизненно необходимых ситуациях 

Ключевые слова: компетентностный подход, лексическая 

компетентность, коммунистическая компетентность, система 

упражнений и заданий, методы обучения. 

 



The paper examines the main aspects of work on formation of lexical 

competence in the lessons of Ukrainian, and focuses attention on the peculiarities 

of teaching methods, the system of exercises and assignments, and types of 

exercises. The author proves that forming lexical competence at the lessons of 

Ukrainian enables pupils to use the lexical potential of the language properly and 

expediently in all possible situations of life.  

Key words: competence-based approach, lexical competence, Communist 

competence, system of exercises and activities, teaching methods. 

 

У зв’язку із спрямованістю педагогічної науки на реформування 

системи освіти в Україні, виникає необхідність постійного вдосконалення 

процесу навчання в загальноосвітній школі. Зміни у змісті освіти, 

переорієнтація програм і педагогічних технологій, що зумовлені  

переосмисленням ролі знань і зосередженням уваги на уміннях здобувати й 

застосовувати їх, є нагальною потребою, яка закріплена низкою новітніх 

стратегічних і концептуальних державних документів. Основою цих змін 

стало впровадження компетентнісного підходу.  

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміють спрямованість 

освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і 

предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде 

формування загальної компетентності, що є сукупністю ключових 

компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така 

характеристика має сформуватися у процесі навчання і містити знання, 

вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. 

Саме поняття «компетенція» латинського походження, що означає від 

лат. сompetentia «здібний», або від лат. сompetere – досягти, відповідати. У 

сучасному тлумачному словнику англійської мови  competence – 

визначається як  здібності і вміння здійснювати необхідну діяльність; як 

спеціальна сфера знань; як спеціальні вміння для виконання певних 

професійних обов’язків [5, с. 270].  

Компетентність, на думку А.В. Хуторського, – це сукупність 

взаємопов’язаних характеристик учня (ціннісно-смислових орієнтацій, знань, 

умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його діяльності в певній 

соціально- й особистісно-значущій сфері [3, с. 185].  

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнтованим 

і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня і 

може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання 

конкретним учнем певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту 

освіти, перетворення його з моделі, що існує об’єктивно, для «всіх» учнів, на 

суб’єктивні надбання одного учня, які можна виміряти. Компетентність 

базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.  

В описі освітньої галузі «Мови і літератури» в новій редакції 

Державного стандарту базової і повної середньої освіти, який ґрунтується на 

засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно 

зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання зазначено, що у процесі 



вивчення змістового компонента української мови мовленнєва лінія 

забезпечує вироблення й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма), 

формування готовності розв’язувати проблеми життєвотворення в 

особистісному і суспільному вимірах, відображаючи цей процес і здобутий 

результат у передбачених програмою рівнях володіння усним і писемним 

мовленням (формування мовленнєвої компетентності). Мовна лінія 

передбачає засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і 

почуттів людини та формування мовної компетентності учнів (формування 

мовної компетентності).  

 Оскільки нинішньою формою вимірювання результативності навчання 

є його загальна компетентність, сучасний учень має чітко усвідомити, що, 

готуючись до професійного вибору, необхідно оволодіти певними 

мовнокомунікативними вміннями, що формуються на основі комунікативної 

компетентності, сутність якої полягає в сукупності знань про спілкування в 

різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також в умінні  

ефективно застосовувати здобуті знання в конкретному спілкуванні, в ролі 

адресанта й адресата. Складником комунікативної компетентності є мовна 

компетентність, яка означає знання учасниками комунікації норм і правил 

мови й уміле використання їх під час  продукування висловлювань [2, с. 13].   

Невід’ємною частиною мовної компетентності є лексична 

компетентність, яка полягає в оволодінні лексичними засобами мови і 

вмінні користуватися ними. Вона передбачає багатий словниковий запас, 

зокрема,  володіння термінологією, необхідною для спілкування в певній 

професійній  сфері. Вибір і використання лексичних елементів залежить від 

сфери й ситуації, у яких відбувається комунікативний процес.  

Систему вправ і завдань, спрямовану на формування лексичної 

компетентності, варто використовувати за принципом наростання труднощів: 

від завдань аналітичного характеру до завдань репродуктивно-продуктивних. 

Аналітичні завдання (спостереження над мовою тексту; 

попереджувальні, коментовані диктанти, просте списування; складання 

словникової статті) і аналітико-синтетичні завдання (зорові диктанти, 

вибіркове списування, письмо з пам’яті, розподільні диктанти) передбачають 

елементи мовного аналізу. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що 

аналіз тексту є основним із видів завдань. Ця робота має проводитися в 

декілька етапів (сприймання тексту, самостійне  читання, бесіда за текстом). 

Комплексна робота з текстом може знайти використання у процесі 

індивідуальної і групової роботи з учнями. 

Синтетичні завдання (створення тексту за аналогією, стилізація, 

твори-мініатюри) реалізують письмо як вид мовленнєвої діяльності. 

Вправи маюмь містити матеріал, що яскраво розкриває особливості 

національної культури й історії, народні звичаї і традиції, моральні цінності 

українців та орієнтує на кращі зразки світової літератури. Зміст матеріалу має 

відповідає соціокультурній змістовій лінії, що реалізує ідеї Державного 

стандарту з української мови і розробленої на основі нього програмі. 



Відповідно до зазначених типів вправ і завдань в учнів 

формуватимуться такі важливі уміння: знаходити у текстах певні мовні 

факти; визначати значущість цих явищ у тексті; створювати письмові 

висловлювання за зразком і самостійно. 

Обов’язковою вимогою до організації роботи над формуванням 

лексичної компетентності повинно стати моделювання широкого кола 

комунікативних ситуацій, в яких вона може бути використана. 

Зміни освітньої парадигми передбачають реалізацію принципів 

гуманізації освіти, її демократизації, переорієнтацію  процесу навчання на 

розвиток духовної й творчої комунікативномовної особистості, зумовлюють 

необхідність у раціональній організації роботи над словом у процесі 

навчання української мови, використанні сучасних методів і прийомів 

навчання. «Вибір методів навчання визначається: змістовими цілями освіти, 

особливостями навчального курсу, метою уроку, можливостями школярів, 

наявними засобами навчання і часом, перевагами вчителя, особливостями 

використаної ним дидактичної системи [4, с. 175]».  

 Компетентнісний підхід до роботи над лексичними засобами визначає 

методи навчання. Оскільки лексичні одиниці, що вивчаються, вводяться 

спочатку у відповідні мовленнєві зразки, згодом – у  систему мовленнєвих 

дій, які виконують учні в різних ситуаціях спілкування, нам удалося виявити 

найефективніші методи навчання, а саме: метод стилістичного аналізу 

тексту-зразка, що дає змогу розкрити текстотворчі функції  лексичних 

одиниць, які вивчаються, і метод моделювання  власного висловлення, 

котрий реалізується в різноманітних ситуативних вправах, що ґрунтуються 

на залежності змісту і мовленнєвого оформлення висловлення від 

мовленнєвої ситуації. 

Методи навчання мови (за класифікацією Л.П. Федоренко) поділяються 

на теоретичні, теоретико-практичні й практичні. Найбільш  ефективним є 

метод моделювання  висловлювання (практичний метод), який реалізується у 

виконанні ситуативних завдань різних видів, що ґрунтуються на залежності 

змісту й мовленнєвого оформлення висловлення від мовленнєвої ситуації.  

Метод  моделювання реалізується за допомогою продуктивних вправ, 

спрямованих на такий кінцевий результат: а) створення усного чи птсьмового 

тексту певного стилю  (учні мають навчитися створювати текст, 

наповнювати його лексичним матеріалом відповідно до стилю мовлення, 

теми і змісту висловлювання; вправи покликані формувати вміння й навички 

користуватися стилістичними прийомами); б) складання усного чи 

письмового твору або твору-мініатюри певного стилю  (учні вчаться 

доцільно використовувати лексичні засоби і стилістичні прийоми в тексті). 

Підсумовуючи сказане, обмежимося загальними міркуваннями. 

Формування лексичної компетентності  на уроках української мови дасть 

змогу учням правильно і доцільно використовувати лексичний потенціал 

мови в життєво необхідних ситуаціях. Ці рекомендації не вичерпують  усіх 

можливостей поставленої проблеми, що потребує подальшого дослідження й 

постійної уваги.  
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ 

СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

У пропонованій статті розглядаються основні підходи до навчання 

лінгвістики тексту майбутніх учителів-словесників. Значна увага 

звертається на роль українознавчого, діяльнісно-орієнтованого, 

текстоцентричного, компетентнісного й комунікативного підходів до 

навчання дисциплін філологічного спрямування, у тому числі й лінгвістики 

тексту. Автор переконливо доводить, що за умови впровадження 

компетентнісного підходу до навчання студент стає не пасивним об’єктом, 

одержувачем знань, а активним суб’єктом освітнього процесу. 

Ключові слова: підхід до навчання, українознавчий підхід, діяльнісно-

орієнтований підхід, текстоцентричний підхід, компетентнісний підхід, 

комунікативний підхід, текст, лінгвістика тексту, студенти-філологи, 

фахова підготовка. 

 

В предлагаемой статье рассматриваются основные подходы к 

обучению лингвистики текста будущих учителей-словесников. Особенное 

внимание обращается на роль украиноведческого, деятельносно-

ориентированого, текстоцентрического, компетентностного и 

коммуникативного подходов к обучению дисциплин филологического цикла, в 

том числе и лингвистики текста. Автор убедительно доказывает, что при 

условии внедрения компетентностного подхода к обучению студент 



превращается из пассивного объекта, получателя,  в активный субъект 

образовательного процесса.  

Ключевые слова: подход к обучению, украиноведческий подход, 

деятельносно-ориентированый подход, текстоцентрический подход, 

компетентностный подход,  коммуникативный подход, текст, лингвистика 

текста, студенты-филологи. 

 

The present article deals with main approaches in teaching text linguistics 

to future language teachers. Particular attention is paid to the role of Ukrainian 

studies-based, activity-oriented, text-focused, competence-based and 

communicative approaches in teaching philological subjects including text 

linguistics. The author provides convincing arguments to prove that with the 

introduction of the competence-based approach to studies, the student is no longer 

a passive subject to teaching and recipient of knowledge, but an active participant 

of the education process. 

Key words: teaching approaches, Ukrainian studies-based approach, 

activity-oriented approach, text-focused approach, competence-based approach, 

communicative approach, text, text linguistics, students-philologists, specialist 

training. 

 

Головним призначенням педагогічного університету є підготовка 

фахівця, формування в нього певної світоглядної системи, гуманістичних 

цінностей орієнтації, розуміння ролі професійної освіти, свого місця в 

суспільстві, задоволення від обраної професії тощо. Однак, для цього, 

насамперед, потрібно виокремити основні та інваріантні підходи до 

організації такої підготовки. 

Основи професійної майстерності майбутнього вчителя формуються 

через вивчення усіх дисциплін вишівського курсу. Для майбутнього вчителя-

словесника важливо «осмислити систему філологічної підготовки, роль 

кожної дисципліни у своєму професійному становленні, міждисциплінарний 

зв’язок фахових дисциплін, зокрема лінгвістичного циклу, із 

загальнонауковими, психолого-педагогічними, історико-культурологічними 

[7, с. 6]». У цьому процесі важливу роль відіграє засвоєння лінгвістики 

тексту як основи власного мовленнєвого розвитку й використання набутих 

знань у професійній діяльності.  

Засадами комунікативної лінгвістики можна вважати ідеї лінгвістичної 

філософії (З. Вендлер, Л. Вітгенштейн, П. Грайс та ін.), практичної філософії 

(Ю. Габермас, М. Рідель та ін.), психолінгвістики (Т. Ахутіна, М. Жинкін, О. 

Залевська, О. Леонтьєв та ін.), ідеї когнітивного підходу до мови (Дж. 

Міллер, Г. Томпсон та ін.), ідеї функціональної лінгвістики (О. Бондарко, І. 

Вихованець, А. Загнітко, Г. Золотова та ін.), соціологічні теорії (М. Марр, А.  

Мейє, Е. Сепір, Л. Щерба та ін.) тощо. 

Проблема формування мовної, мовленнєвої та комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців активно обговорюється вченими різних 

галузей (Л. Барановська, Н. Бабич, М. Вашуленко, Л. Виготський, О. 



Горошкіна, Н. Гузій, Б. Ельконін, І. Зимня, Л. Златів, О. Лурія, Л. Мацько, Л. 

Паламар, М. Пентилюк, Г. Сагач, Н. Тоцька, Г. Шелехова та ін.).  

Дослідженням проблем тексту займалися лінгвісти й психолінгвісти Л. 

Булаховський, І. Гальперін, М. Жинкін, О. Леонтьєв, В Мельничайко та ін. 

Вони вважали, що мовленнєва діяльність є основою професійної діяльності 

вчителя; передбачає сприйняття й відтворення висловлювань, текстів. 

Положення про те, що оволодіння лінгвістичною теорією тексту сприяє 

ефективному формуванню умінь текстотворення і текстосприйняття 

неодноразово доведено в дослідженнях Т. Ладиженської, В. Мещерякова, В. 

Статівки та ін. Текстотипологічні питання досліджували В. Виноградов, М. 

Жинкін, А. Новиков, Л. Якубинський та ін.  

Основні підходи до навчання мови, формування комунікативних умінь 

і навичок визначені З. Бакум, О. Горошкіною, Т. Донченко, С. Караманом, А. 

Нікітіною, С. Омельчуком, М. Пентилюк, Г. Шелеховою. 

Результати досліджень у галузі теорії тексту й теорії мовленнєвої 

комунікації (В. Бадер, Ф. Бацевич, О. Біляєв, І. Гальперін, Н. Голуб, А. 

Нікітіна, М. Пентилюк, Г. Шелехова та ін.) визначили актуальність пошуку 

нових підходів до вирішення проблеми формування культуромовної 

особистості майбутнього вчителя-словесника. Адже «підхід до мовленнєвого 

акту як до способу досягнення людиною певної мети та розгляд під цим 

кутом зору мовних засобів, які ним використовуються, – головна особливість 

теорії мовленнєвої діяльності [4, с. 13]». 

Метою наукової розвідки є визначення й аналіз основних підходів до 

навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні спостерігається 

переорієнтація досліджень з вивчення мови в ізольованому виді до вивчення 

її функціонування в різних формах мовної діяльності в процесі комунікації. У 

зв’язку з цим у мовознавстві сформувався особливий напрям, що називається 

лінгвістикою тексту, «специфічного мовного утворення [3]», що розглядає 

текст, як «комунікативну одиницю найвищого рівня, порівняно стійку 

операційну одиницю мови, у якій забезпечується логічна, тематична, 

структурна і прагматична зв’язність [5]». 

Тексти здавна привертали увагу як особливий об’єкт вивчення. 

Спочатку це стосувалося сакральних текстів, що відіграють основну роль у 

всіх найбільших релігіях. Пізніше об’єктом вивчення стали тексти інших 

типів, зокрема юридичні та літературні. З кінця ХІХ ст. тексти стали 

предметом пильної уваги етнологів. Проте текст як структура стає об’єктом 

спеціального інтересу лише в ХІХ–ХХ ст. 

Існує думка, що лінгвістика тексту виникла в 1964 році, після виходу в 

світ статті П. Хартмана «Текст, тексти, класи текстів» та книги Х. Вайнріха 

«Темпус». Становлення ж лінгвістики тексту як наукової галузі і навчальної 

дисципліни має набагато довшу передісторію.  

У своєму розвитку лінгвістика тексту пройшла кілька етапів. Перший 

етап називають структурно-граматичним, хоча вже в 70-ті роки XX ст. 

закладаються передумови для відходу від текстової граматики до текстової 



семантики. На цьому ж етапі зароджуються й комунікативні орієнтири 

лінгвістики тексту. У межах структурно-граматичного напрямку увага 

дослідників (Т. ван Дейк, О.І. Москальська, Х. Ізенберг та інших) була 

зосереджена на засобах і типах зв’язності тексту, компонентах структури 

тексту, актуальному членуванні тощо. На другому етапі в межах лінгвістики 

тексту виокремилось кілька напрямів, зокрема: комунікативно-прагматичний 

напрям – текст розглядається як засіб соціально-психологічного, емоційного, 

естетичного впливу; семіотичний напрям, який досліджує знакові моделі 

тексту, в основі яких взаємодія комунікантів за посередництва тексту; 

когнітивний напрям (Т. ван Дейк) – дослідження смислу на основі 

моделювання ментальних конструктів, які стоять за текстом. 

Отже, лінгвістика тексту – це наукова дисципліна, головним предметом 

дослідження якої є текст. Складність цього поняття полягає в тому, що він 

виявляється одночасно матеріалом діяльності і її результатом. 

Текст утілює в собі надбання думки, силу духу, свідомість мовця. Він є 

унікальною і складною словесною цілісністю, у якій зосереджено процес і 

результати пізнання дійсності. 

Лінгвістика тексту охоплює вивчення структур мовних одиниць, їх 

членування, способи творення зв’язного тексту, частотність уживання 

одиниць мови в тих чи інших типах тексту, змістову й структурну повноту 

тексту, мовні норми в різних функціональних стилях, типи мовлення, 

особливості письмової й усної форм реалізації мови тощо [6, с. 11]. 

Знання лінгвістики тексту допомагає не лише правильно оцінити його 

щодо типу мовлення, структури, композиційного оформлення, 

функціонально-стилістичної організації, а й впливає на формування 

культуромовної особистості майбутнього вчителя-філолога. «Саме в процесі 

роботи з текстом формуються мовна, комунікативна, соціокультурна, 

риторична компетенції студентів, розвивається їхня емоційна сфера, 

професійна компетентність, відбувається духовне збагачення [9, с. 372]». 

На сьогодні проблема дослідження тексту займає одне із центральних 

місць і в лінгводидактиці (І. Дроздова, С. Єрмоленко, Т. Єщенко, Л. Златів, В. 

Мельничайко, М. Пентилюк, Л. Федотова, Л. Цоуфал, Л. Шиянюк та ін.). 

Учені відзначають, що в центрі викладання лінгвістичних дисциплін має 

бути текст з його стилістичними, жанровими і структурними особливостями. 

Сприймаючи текст як єдність, що складається з певних елементів, між якими 

існують різноманітні смислові та структурні зв’язки й відношення, можна 

повністю усвідомити зміст і призначення будь-якого тексту, насамперед 

наукового, науково-навчального, що становить основу пізнавальної, 

мовленнєвої і професійної діяльності студента [7]. 

Мовленнєва діяльність є основою в процесі породження тексту і 

складається з таких послідовних фаз: орієнтування, планування, реалізація і 

контроль. 

Щоб повноцінно спілкуватися, студент (майбутній учитель) повинен 

оволодіти низкою ключових умінь: швидко орієнтуватися в умовах 

спілкування; правильно планувати своє мовлення, визначати зміст і 



структуру акту спілкування; вміло добирати відповідні засоби для передачі 

змісту; забезпечувати зворотній зв’язок із співрозмовником (за О. 

Леонтьєвим). 

Таким чином, процес породження тексту безпосередньо пов’язаний з 

тими обставинами, які впливають на здійснення мовленнєвого акту і 

творення зв’язного висловлювання.  

Для майбутнього вчителя-словесника особливо важливим є засвоєння 

лінгвістики тексту як основи власного мовленнєвого розвитку й 

використання набутих знань у професійній діяльності. Особливу роль тут 

відіграє курс психології у процесі засвоєння якого студенти опрацьовують 

тему «Спілкування» і вивчають ті мовленнєвознавчі поняття, що становлять 

психологічну основу засвоєння лінгвістики тексту (функції спілкування: 

комунікативна, інформаційна, когнітивна, емотивна, конативна, креативна; 

види спілкування: матеріальне, когнітивне, кондиційне, мотиваційне, 

діяльнісне, біологічне, соціальне, безпосереднє, опосередковане, пряме, 

непряме, ділове, особистісне, інструментальне, цільове та ін.; засоби 

спілкування: вербальні (мовні) – мова, мовлення, невербальні (жести, міміка, 

пантоміміка) тощо). 

Важливими для засвоєння лінгвістики тексту є й такі психолінгвістичні 

поняття, як форми (усна і писемна), види (аудіювання, говоріння, читання, 

письмо), фази (орієнтування, планування, реалізація, контроль) тощо. Адже 

студент-філолог у процесі навчання в університеті повинен не тільки 

удосконалити свої лінгвістичні знання та комунікативні вміння й навички, а 

й освоїти технологію формування цих умінь у своїх майбутніх учнів. 

Навчити їх сприймати, розуміти, аналізувати, відтворювати, редагувати і 

створювати власні висловлювання, а отже, формувати культуру мовлення, 

пізнавальні та креативні вміння і навички. 

Розуміння необхідності підготовки майбутнього фахівця як 

висококваліфікованого комуніканта вимагає від викладачів вищої школи 

постійно звертатися до тексту як засобу вдосконалення пізнавальних та 

креативних умінь і навичок студентів [7]. 

Положення про те, що оволодіння лінгвістичною теорією тексту сприяє 

ефективному формуванню умінь текстотворення і текстосприйняття 

неодноразово доведено в дослідженнях Т. Ладиженської, В. Мещерякова, Н. 

Іпполітової, М. Пентилюк, В. Статівки та ін. Основоположником цієї теорії 

можна вважати В. Мещерякова, який у своїх працях усебічно розглядав 

питання лінгвістики тексту, жанрології, теорії спілкування, мовленнєвого 

етикету, формування комунікативної, мовної і соціокультурної компетенцій 

особистості.  

Працюючи з текстами різних типів і стилів мовлення студенти-

філологи удосконалюють мовні, мовленнєві, культуромовні, естетичні, 

творчі вміння і навички, засвоюють стилістичні норми тощо.  

Цьому сприяє низка таких лінгвістичних дисциплін: «Практикум з 

української мови», «Сучасна українська літературна мова», «Основи 

культури мови», «Культура професійного мовлення», «Стилістика», 



«Риторика»,  «Методика навчання української мови», «Лінгвістика тексту», 

«Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Сучасні аспекти лінгвістики», 

«Сучасна лінгвістика», «Теорія тексту» тощо. 

У процесі вивчення цих дисциплін варто спиратися на сучасну 

теоретичну базу лінгвістики тексту. Адже робота на заняттях у вищих 

педагогічних навчальних закладах з мовленнєво-комунікативним 

дидактичним матеріалом (текстом) сприяє успішному особистісному 

розвиткові студентів, формуванню в них україномовної комунікативної 

компетентності, риторичної культури – передумови успіху в практичному 

оволодінні рідною мовою, здатністю використовувати її для успішного 

спілкування в реальних життєвих обставинах, майбутній професійній 

діяльності.  

Аналіз основних тенденцій розвитку лінгвістичної науки виявив вплив 

теорії лінгвістики на методичну науку, на сучасні підходи до професійного 

навчання. 

Ефективній підготовці майбутнього фахівця як висококваліфікованого 

комуніканта сприяють методологічні підходи до навчання, виокремлені В.І. 

Лозовою: 

− особистісний, який полягає у визнанні особистості як мети 

соціального розвитку, носія культури, інтелекту, моральної свободи тощо. 

Він передбачає як опору на природний процес саморозвитку, самореалізацію, 

самоствердження, так і створення для цього відповідних умов; 

− діяльнісний, спрямований на організацію діяльності суб’єкта, яка б 

забезпечувала його активність у пізнанні, праці, спілкуванні; 

− системний, мета якого та завдання, зміст, форми й методи 

обов’язково взаємопов’язані та орієнтують на визначення навчання як 

цілеспрямованої творчої діяльності його суб’єктів; 

− гуманістичний, який передбачає духовно-особистісну спрямованість 

кожного навчального предмета, формування стосунків між студентами, 

викладачами й студентами на основі поваги, довіри, чуйності, 

доброзичливості, уваги, співчуття, віри в можливості людини; 

− ресурсний, що орієнтований на виявлення й розвиток потенційних 

можливостей кожного студента; 

− синергетичний, який полягає в здійсненні самореалізації й 

саморозвитку особистості на основі постійної взаємодії з навколишнім 

світом, що сприяє формуванню нових якостей у структурі особистості; 

− аксіологічний, який забезпечує вивчення явищ з метою виявлення їх 

можливостей задовольняти потреби людини, розв’язувати завдання 

гуманізації суспільства, у якому людина є найвищою цінністю; 

− компетентнісний, який передбачає певні аксіологічні, мотиваційні, 

когнітивні, операційно-технологічні та інші результати діяльності суб’єктів 

навчання і сприяє розширенню не тільки знань, умінь і навичок, а й досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до дійсності [8, с. 77–78]. 

Однак варто зазначити, що в наведених методологічних підходах, при 

всій їх беззаперечності, існує певна поняттєва та ієрархічна неузгодженість. 



Адже, як відомо, компетентнісний підхід містить у собі аксіологічний, а 

діяльнісний – є родовим визначенням щодо компетентнісного. 

У сучасній українській лінгводидактиці методистами (З. Бакум, О. 

Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, А. Нікітіна, С. Омельчук, М. Пентилюк, 

Г. Шелехова) було визначено провідні підходи до навчання мови: 

− українознавчий (передбачає засвоєння студентами мовної картини 

світу засобами рідної мови, формування національної свідомості 

особистості); 

− діяльнісно-орієнтований (передбачає формування системи 

компетенцій – мовної, мовленнєвої, соціокультурної та діяльнісної. 

Діяльнісні концепції займають чільне місце у вдосконаленні методики 

викладання мови); 

− текстоцентричний (сприяє формуванню у студентів-філологів, на 

підґрунті здобутих  знань зі стилістики, культури мовлення, лінгвістики 

тексту, практичних умінь і навичок, необхідних у майбутній професійній 

діяльності. Реалізація принципу текстоцентризму сприяє удосконаленню не 

тільки мовленнєвої, а й мисленнєвої діяльності студентів); 

− компетентнісний (забезпечує формування низки компетенцій 

(загальних, лінгвістичних, комунікативних, соціолінгвістичних, 

дискурсивних та інших), якими має оволодіти кожен мовець та інші) [7]. 

Останнім часом саме цьому підходу в професійній освіті приділяють 

особливу увагу. Адже компетентнісний підхід дозволяє «перейти в 

професійній освіті від її орієнтації на відтворення знань до використання й 

організації знань … у власній професійній діяльності; поставити на перше 

місце міждисциплінарно-інтегровані вимоги до результатів освітнього 

процесу; орієнтувати людську діяльність на нескінченну розмаїтість 

професійних і життєвих ситуацій [1, с. 11]». 

Але, домінуючим є те, що «компетентнісний підхід дозволяє віднайти в 

структурі будь-якої професії той стрижневий компонент, який є підґрунтям і 

для результативного засвоєння змісту навчання, і для досягнення цілей вищої 

освіти з обов’язковим урахуванням професійно-ціннісних і пізнавально-

освітніх орієнтацій при підготовці фахівця [2, с. 11]».  

На сьогодні компетентнісний підхід є втіленням інноваційного процесу 

в освіту. Він забезпечує формування низки компетенцій якими має оволодіти 

кожен мовець (загальних, лінгвістичних, комунікативних, 

соціолінгвістичних, дискурсивних та інших) і сприяє формуванню ключових, 

загальногалузевих і предметних компетентностей.  

Розглядаючи ці поняття в контексті Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти можна зазначити, що компетентність є 

комплексною характеристикою особистості, яка має конкретні знання в 

певній галузі, а компетенції – це сума знань, умінь та характерних рис, що 

дозволяє особистості виконувати певні дії. 

А оскільки професійна діяльність вчителя-словесника безпосередньо 

пов’язана з мовленнєвою діяльністю, то стрижневим компонентом навчання 

має бути формування комунікативної компетенції. 



Зі сказаного випливає, що визначені вченими провідні підходи в 

навчанні мови підпорядковані найголовнішому – комунікативному, «який 

сприяє формуванню комунікативно компетентної особистості, здатної вільно 

й легко висловлюватися з будь-яких питань, виявляючи високий рівень 

мовної культури, дбаючи про якості свого мовлення [7, с. 20]».  

Упровадження сучасних підходів у навчання мови можливе за умови 

використання текстової основи дидактичного матеріалу, оскільки текст є 

носієм інформації, засобом пізнання довкілля, формування у студентів 

національно-мовної картини світу. 

Отже, процес засвоєння дисциплін філологічного циклу, у тому числі й 

лінгвістики тексту, студентами філологічних факультетів має відбуватися на 

основі вищезазначених підходів навчання. Адже за такої умови студент є не 

пасивним об’єктом, одержувачем знань, а активним суб’єктом освітнього 

процесу. Нові підходи до навчання (українознавчий, соціокультурний, 

особистісно-зорієнтований, комунікативно-діяльнісний, компетентнісний  та 

ін.) сприяють самовизначенню, саморозвитку, самовдосконаленню 

особистості, забезпечують якість підготовки майбутніх філологів. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в проведенні більш 

детального дослідження компетентнісного й комунікативного підходів до 

навчання мови та їх ролі у процесі засвоєння лінгвістики тексту студентами 

філологічних спеціальностей педагогічних університетів. 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ 

 

У статті визначено сутність дослідницького підходу як складного 

лінгводидактичного інтеграційного поліфункційного явища, розкрито його 

основні поняття, проаналізовано змістовий і процесуальний компоненти 

цього підходу до навчання морфології української мови, схарактеризовано 

його основні функції, доведено його доцільність. 

Ключові слова: дослідницький підхід до навчання морфології, 

дослідницький метод, дослідницький стимул, рівні засвоєння мовного 

матеріалу, складники дослідницького підходу, функції дослідницького 

підходу. 

  

В статье определено суть исследовательского подхода как сложного 

лингводидактического интеграционного полифункционального явления, 

раскрыто его основные понятия, проанализировано содержательный и 

процессуальный компоненты этого подхода к обучению морфологии 

украинского языка, охарактеризовано его основные функции, доведено его 

целесообразность. 

Ключевые слова: исследовательский подход к обучению морфологии, 

исследовательский метод, исследовательский стимул, уровни усвоения 

языкового материала, компоненты исследовательского подхода, функции 

исследовательского подхода. 

 

The article defines the essence of research approach as a complex linguistic 

and didactic integration multifunctional phenomenon and discloses its  basic 

notions, analyzes the contextual and processing components of this approach in 

the study of morphology of the Ukrainian language, characterizing its basic 

functions and proving its expedience of usage.     

Key words: the research approach in studying the morphology of  the 

Ukrainian language, the research approach, research incentive, levels of 



understanding the linguistic material, components of the research approach, 

functions of the research approach. 

. 

 

Вивчення української мови в основній загальноосвітній школі сприяє не 

лише збагаченню словникового запасу учнів, а й розвиткові мовних, 

інтелектуальних і пізнавальних здібностей, оволодінню сучасними методами 

оперування мовними знаннями, уміннями й навичками, вихованню в учнів 

потреби в удосконаленні власної мовленнєвої культури впродовж життя. У 

реалізації цієї мети провідним постає дослідницький підхід до навчання 

української мови. 

Ідеї дослідницького навчання закладено в працях філософів різних 

епох, зокрема Сократа, автора методу, названого згодом «сократівським», 

або частково-пошуковим; Дж. 

спираючись на її інтереси й допитливість; Ж.Ж. Руссо, засновника теорії 

«вільного» навчання; А. Дистервега, основний принцип виховання якого – 

вільне, самостійне пізнання в процесі самодіяльності; Дж. Дьюї, який уважав 

досвід ключовим поняттям шкільного навчання («чужі слова і книги можуть 

дати знання, але виховують не вони, а досвід»).  

Психологічні основи дослідницького підходу до навчання закладено в 

роботах Л. Виготського, З. Калмикової, І. Калошиної, С. Максименка, 

О. Матюшкіна, В. Овчинникова, О. Савенкова, О. Поддьякова, 

С. Рубінштейна, Б. Теплова та ін. У дослідженнях А. Алексюка, 

Д. Богоявленського, Г. Ващенка, В. Всесвятського, М. Качуріна, В. Оконя, 

Г. Щукіної, К. Ягодовського розглянуто дидактичні й методичні питання 

організації дослідницького навчання учнів. Деяким аспектам реалізації 

дослідницького підходу в процесі навчання присвячено дисертаційні роботи 

з теорії і методики навчання математики (А. Карпащук), інформатики 

(О. Рєзіна), фізики (Н. Іваницька), української літератури (О. Міхно), музики 

та музичного виховання (М. Фалько) тощо. У вітчизняній лінгводидактиці 

цю проблему частково відображено в працях учених-методистів О. Біляєва, 

О. Горошкіної, С. Карамана, В. Мельничайка, М. Пентилюк, К. Плиско, 

В. Скуратівського, Г. Шелехової та ін.  

Поділяємо думку М. Махмутова про те, що «зміст навчальних 

предметів імпліцитно містить у собі основні методи науки [5, с. 37]», з-поміж 

яких учений виділяє діалектичний метод, різні види і форми дослідження, 

зокрема емпіричні (спостереження й експеримент) і теоретичні (аналіз і 

синтез, абстрагування, індукція й дедукція, моделювання, історичний і 

логічний методи пізнання, перехід від абстрактного до конкретного, 

формалізація й деталізація тощо). Це стосується і змісту навчання морфології 

української мови в основній школі, що реалізується через діяльнісну 

(стратегічну) змістову лінію. Проте критичний аналіз лінгводидактичної 

літератури дає підстави для висновку про відсутність спеціальних 

систематизованих наукових досліджень щодо реалізації дослідницького 

підходу в навчанні української мови на різних етапах шкільної освіти.  



Мета статті – визначити сутність і зміст дослідницького підходу до 

навчання морфології української мови, схарактеризувати його основні 

функції. 

У загальному розумінні підходом називають «сукупність способів, 

прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення до 

кого-, чого-небудь [1, с. 969]». У вітчизняній лінгводидактиці [2], [7], [8] 

виокремлюють такі основні підходи до вивчення морфології української 

мови в основній школі: 

  функційно-стилістичний (спрямований на засвоєння учнями 

виражальних можливостей усіх частин мови); 

  когнітивний (мета якого – опанування учнями мовних одиниць як 

концептів, тобто глибинних значень розгорнутих змістових структур  тексту, 

що є втіленням мотивів та інтенцій автора); 

  структурно-семантичний (вимагає протиставлення в рамках кожної 

частини мови групи слів, що, крім спільних для певних частин мови 

диференційних ознак, відзначаються специфікою значення, формальних 

показників, способу вживання); 

  комунікативний, або комунікативно-діяльнісний, функціонально-

комунікативний (сутність якого виявляється в навчанні учнів розв’язувати 

комунікативні завдання з метою оволодіння високим рівнем спілкування 

українською мовою); 

  соціокультурний, або українознавчий (передбачає вивчення 

української мови в контексті оновлення й розширення її функцій, зростання 

інтересу громадян нашої держави до народознавства, української літератури, 

усної народної творчості, народних звичаїв, традицій тощо); 

  діяльнісно-орієнтований (базується на мовленнєвій діяльності, 

ураховує когнітивні, емоційні й вольові здібності учнів і передбачає 

формування системи компетенцій); 

  проблемно-пошуковий (забезпечує безпосередній саморозвиток 

особистості); 

  системний (дає змогу використати принцип системності як 

мисленнєву технологію, що реалізує на практиці принцип цілісного розгляду 

мовних явищ у складному взаємозв’язку їхнього розвитку); 

  особистісний (виявляється в моральному й естетичному та етичному 

вихованні учнів на основі засвоєння морфологічної системи, її виражальних 

засобів). 

Значну роль у розумовому розвиткові учнів, формуванні в них мовної 

картини світу відіграє, на наше переконання, дослідницький підхід до 

навчання морфології української мови. Поняття досліджувати передбачає 

«піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання, 

вияснення чогось»; «ретельно обстежувати кого-, що-небудь, уважно 

знайомитися з чим-небудь для встановлення чогось [1, с. 321]». Цей термін 

знаходимо вже у «Великій дидактиці» Я.А. Коменського: «Люди повинні 

вчитися, наскільки це можливо, черпати свою мудрість не з книг, а з неба і 



землі, з дубів і буків, тобто повинні вчитися пізнавати й досліджувати самі 

речі, а не тільки чужі спостереження за речами [4, с. 285]».  

На думку К. Ягодовського, в основі дослідницького підходу лежать два 

методи – дедуктивний і індуктивний. Головне, уважає вчений-методист, 

«виховувати індуктивне мислення [10]». Позитивними рисами дослідницької 

роботи учнів він називає такі: інтерес, що створює напруженість у роботі; 

активність уваги; спостереження за явищами; активізація мисленнєвої 

діяльності. У своїй праці «Исследовательский метод в школьном обучении» 

К. Ягодовський, розвиваючи дидактичні погляди Я.А. Коменського, 

Ж.Ж. Руссо й А. Дистервега, звертає увагу на основні поняття 

дослідницького підходу – дослідницький стимул, дослідницький метод і 

структура знання.  

Дослідницький стимул (або стимул творчості) в науковій літературі 

відомий як термін інтерес. Цей стимул не лише обумовлює інтерес, тобто 

напружене емоційне ставлення учня до роботи, а й досить часто, на думку 

К. Ягодовського, вказує на причини такого ставлення. При цьому важливо 

враховувати способи організації дослідницького стимулу. Так, учений 

виділяє стимул мети і стимул діяльності. Мета може стимулювати роботу 

тільки за умов, якщо вона буде близькою і зрозумілою учням, буде їм 

важливою, якщо це буде їхньою метою. Проте зауважимо, що не будь-який 

інтерес може бути викликаний дослідницьким стимулом.  

У дидактиці дослідницький метод тлумачать як «метод залучення учнів 

до самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони 

встановлюють зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, 

пізнають закономірності  [2, с. 102]». 

До основних понять дослідницького підходу навчання морфології 

української мови, крім зазначених К. Ягодовським, ми відносимо також 

пізнавальну активність, пізнавальну самостійність і дослідницьку поведінку 

учнів. 

На доцільності застосування дослідницького підходу в процесі 

навчання учнів наголошують і вчені-психологи. Так, С. Максименко і Ю. 

Руденко переконливо доводять, що «дослідницький метод проблемного 

навчання сприяє досягненню найвищого ступеня самостійності учнів [6, с. 

32]». За такого підходу учні цілком самостійно розв’язують проблемні 

завдання: осмислюють пізнавальну трудність, усвідомлюють і формулюють 

проблему, висувають гіпотези, обґрунтовують власні положення, 

окреслюють план досягнення кінцевої мети. При цьому, зазначають учені, в 

учнів найбільшою мірою розвиваються пізнавальні потреби, які створюють 

стійку мотивацію творчої діяльності. 

Дослідницький підхід у методиці навчання української мови не є 

новим. Його елементи закладено в теоретичних основах вітчизняної 

лінгводидактики другої половини ХХ століття О. Біляєвим, 

В. Мельничайком, М. Пентилюк, Г. Передрій, Л. Рожило. Так, 

виокремлюючи три рівні засвоєння мовного матеріалу (сприймання 

матеріалу, запам’ятовування його і відтворення; багаторазове повторення 



матеріалу за певним зразком на основі усвідомлених знань; засвоєння знань 

шляхом розв’язання проблемних завдань, коли учні набувають досвіду 

творчої діяльності), учені-методисти наголошують на тому, що сучасний 

навчальний процес передбачає обов’язкове доведення основних мовних 

знань і вмінь до третього рівня, що є умовою розвивального навчання, у 

якому «дидактичні дії забезпечують розвиток пізнавальних здібностей 

[7, с. 11]». 

Дослідницький підхід ми розглядаємо як складне лінгводидактичне 

інтеграційне явище, в основі якого лежить реалізація продуктивних методів 

навчання української мови, спрямованих на формування дослідницької 

компетентності учня, підвищення рівня його пізнавальної активності й 

самостійності, мисленнєвих творчих здібностей тощо.  

Сутність дослідницького підходу до навчання морфології української 

мови вбачаємо в органічному поєднанні його змістового й процесуального 

компонентів. Змістову основу становить взаємозв’язок і взаємообумовленість 

змісту навчального матеріалу з морфології (ознайомлення з граматичними 

ознаками частин мови, поглиблення знань про лексичне і граматичне 

значення слів, особливості їхньої словозміни і словотворення, засвоєння 

морфологічних норм і правил) і технології навчання морфології як комплексу 

сучасних продуктивних методів і прийомів, що забезпечують оптимальну 

реалізацію процесуального компонента дослідницького підходу до навчання 

– творчої дослідницької й пошукової діяльності учнів, основна мета якої – 

усвідомлене засвоєння морфологічних категорій, явищ і закономірностей та  

використання набутих знань з морфології в практичній діяльності (див. рис.).  
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Складники дослідницького підходу до навчання  

морфології української мови 

Ще Я.А. Коменський свого часу справедливо зазначав, що прагнення до 

вчення збуджується і підтримується в дітях методом навчання: «Учитель 

повинен дослідити всі шляхи виявлення пізнавальних здібностей і відповідно 

до обставин застосовувати їх [4, с. 225]». Тому основоположним складником 

дослідницького підходу до навчання морфології української мови вважаємо 

раціональне використання трьох методів: дослідницького, частково-

пошукового, або евристичного, та методу проблемного викладу, які 

активізують пізнавальну діяльність учнів, сприяють вихованню 

ініціативності, допитливості, розвитку мисленнєвих здібностей, заохочують 

потребу дітей у самостійних пошуках.  

До прийомів дослідницького навчання морфології відносимо, по-перше, 

прийоми мисленнєвого характеру, побудовані на основі логічних розумових 

операцій (абстрагування, характеристика, теоретичне міркування, аналіз, 

синтез, трансформація, порівняння й зіставлення, класифікація, побудова 

висновків), по-друге, лінгвістичний експеримент (або мовознавче 

дослідження). Особлива роль у реалізації дослідницького підходу належить 

прийомам пошукового навчання: створення проблемних ситуацій, 

постановка проблемних питань, розв’язання проблемних завдань тощо. 

Зміст процесуального компонента дослідницького підходу до навчання 

морфології ми розглянули в статті «Дослідницькі завдання з морфології на 

основі логічних розумових операцій  (на матеріалі розділу «Прислівник») 

[9]». 

Зауважимо, що дослідницький підхід до навчання морфології 

української мови є явищем поліфункційним. До його основних функцій 

зараховуємо такі: 1) розвиток пізнавального інтересу учнів до виучуваних 

морфологічних категорій, явищ і закономірностей; 2) активізація 

пізнавальної активності в процесі практичної роботи з теми; 3) розвиток 

дослідницьких здібностей школярів, а саме: креативної спрямованості 

особистості в засвоєнні мовного матеріалу, нестандартного (дивергентного) 

способу мислення (уміння переносити набуті знання з морфології в 

нестандартні ситуації), інтелектуальної сфери й мотиваційно-вольової 

забезпеченості дослідницької діяльності учнів; 4) формування в школярів 

пізнавальної самостійності під час розв’язання проблемних завдань і 

виконання дослідницьких завдань з морфології; 5) творче переосмислення 

учнями виучуваного мовного матеріалу й самостійний пошук нових 

пізнавальних орієнтирів. 

Таким чином, сутність дослідницького підходу до навчання морфології 

української мови полягає, по-перше, в раціональному використанні 

продуктивних методів на всіх етапах навчання (актуалізації мотиваційних 

резервів учнів, мотивації їхньої навчальної діяльності, засвоєнні 



теоретичного матеріалу з морфології, формуванні практичних умінь і 

навичок, етапі закріплення, узагальнення й систематизації тощо); по-друге, в 

організації дослідницької й пошукової творчої діяльності школярів на основі 

відповідних прийомів дослідницького й пошукового характеру; по-третє, в 

ефективному структуруванні змісту навчального матеріалу з морфології з 

урахуванням внутрішньопредметних зв’язків. Доцільність дослідницького 

підходу в шкільній мовній освіті вбачаємо також у його взаємозв’язку з 

іншими підходами до навчання морфології української мови, зазначеними в 

цій статті. 

У подальших наукових розвідках з’ясуємо сутність дослідницького 

методу в навчанні української мови, його змістове наповнення й ключові 

поняття, визначимо роль цього методу у формуванні стратегічної 

(діяльнісної) компетентності учня основної школи. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРАНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

У статті описано можливості реалізації роботи такого спрямування, 

як аналіз програмно-методичних джерел у процесі вивчення курсу 

«Методики викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі», який є 

складовою системи професійної підготовки магістрів-русистів. Визначені 

завдання, які повинні допомогти усвідомити багатоаспектність 

самостійної й індивідуальної роботи студентів-філологів у світлі сучасних 

вимог до організації навчального процесу. 

Ключові слова: професійна підготовка магістрів; програмно-

методичні джерела; види завдань, що передбачають аналіз програмно-

методичних джерел. 

 

В статье показаны возможности реализации такого направления 

работы, как анализ программно-методических источников в процессе 

изучения курса «Методика преподавания лингвистических дисциплин в 

высшей школе», входящего в систему профессиональной подготовки 

магистрантов-русистов. Обозначены задания, которые должны помочь 

осознать многоаспектность самостоятельной и индивидуальной работы 

студентов-филологов в свете современных требований организации 

учебного процесса. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка магистрантов; 

программно-методические источники; виды заданий, предполагающие 

анализ программно-методических источников. 

 

The article deals with the opportunities to realize such a trend of activity as 

analysis of curricular and methodical sources in the process of studying the course 

of «Teaching Methods of Linguistic Subjects in Higher Education» belonging to 

the system of professional training of post-graduates who major in Russian. It 

points out the tasks that should promote understanding of the multitude of aspects 

in independent and individual work of students-philologists in the light of modern 

requirements to organizing the education process.  

Key words: professional training of post-graduates, curricular and 

methodical sources, types of assignments suggesting analysis of curricular and 

methodical sources. 

 

 

От любого другого специалиста магистры-педагоги отличаются тем, 

что должны не только владеть знаниями и умениями по дисциплинам 

соответствующей специальности, но и уметь обучать других, уметь 



организовывать учебный процесс в системе подготовки педагогических 

кадров. Организация учебного процесса в вузе без знания программно-

методических источников, предназначенных студентам, немыслима. В этом 

контексте важным аспектом методической подготовки будущих 

преподавателей является анализ ими учебных планов, типовых и рабочих 

программ, учебников, учебных пособий, сборников упражнений, 

методических рекомендаций по соответствующей специальности; 

необходимо научить магистранта смотреть на указанные источники с 

позиции преподавателя. 

В лингводидактике вопросы использования учебно-методических 

источников в вузовском преподавании не новы. Применительно к 

специалистам-русистам они активно обсуждались во многих научно-

методических публикациях, в выступлениях на многочисленных 

конференциях 70–80-ых годов прошлого столетия, когда методика 

вузовского преподавания являлась сравнительно молодой областью 

методической науки (Л.Г. Антонова [1], Г.Ф. Калашникова [2], Л.Ю. 

Максимов [3], Г. Позднякова [4], О.С. Рябикова [5], Э.П. Хворостухина [6], 

Л.И. Циркуль [7] и др.). Ключевым тезисом этих публикаций и выступлений 

был тезис о том, что «необходимо… обстоятельнейшее знакомство с 

дидактическим материалом всех школьных учебников, со школьными 

словарями.., а также специальной литературой для учителя (конечно, в 

разумных пределах) и учеников… [3, с. 100]», нужно «сделать школьный 

учебник буквально настольной книгой студента, использовать его на всех 

практических занятиях, включать вопросы из школьной грамматики в планы 

подготовки к практическим занятиям, коллоквиумам и в экзаменационные 

билеты [2, с. 94]». Задания, предполагающие анализ программ, учебных книг 

для школ, были включены в пособия-практикумы по методике русского 

языка для студентов педагогических вузов (Т.В. Напольнова, П.С. 

Пустовалов «Практикум по методике преподавания русского языка»; 

Г.И. Блинов, Б.Т. Панов «Практические и лабораторные занятия по методике 

русского языка»). Представлены они и в современных учебных пособиях для 

студентов. Так, в рубрике «Контрольные вопросы и творческие задания», 

которой заканчивается каждый раздел пособия «Обучение русскому языку в 

школе», вышедшего под ред. Е.А. Быстровой, немало таких заданий.  

Экстраполяция указанного направления работы на систему 

методической подготовки магистрантовделает его актуальным. Показать 

возможности реализации этого направления в процессе изучения курса 

«Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе», 

входящего в систему профессиональной подготовки магистрантов-русистов, 

и является целью данной статьи. 

Один из ключевых вопросов указанного курса – это вопрос о целях 

вузовских лингвистических дисциплин. В современной лингводидактике 

утвердился подход, согласно которому цели обучения языку определяются 

через понятие компетенция. Общая целевая установка вузовских 

лингвистических курсов, определяющая частные цели преподавания каждой 



дисциплины, входящей в план подготовки будущих учителей-русистов, – это 

формирование лингвистической и языковой компетенций во взаимосвязи, 

причем чаще лингвистическая компетенция является преобладающей. 

Коммуникативная же компетенция в системе вузовской подготовки 

квалифицируется как второстепенная, хотя есть курсы, при изучении 

которых значимость коммуникативной компетенции повышается. 

Соотношение обозначенных разновидностей компетенций, как справедливо 

замечает М.Б. Успенский, может варьироваться в различных 

лингвистических дисциплинах и даже в отдельных разделах курса 

современного русского литературного языка [8, с. 75]. Выявить и осознать 

это соотношение магистрантам могут помочь следующие задания, 

включенные в план подготовки к практическому занятию «Цели, содержание 

и структура вузовских лингвистических курсов». 

1. На основе учебного плана по специальности 6.020303 «Филология. 

Русский язык и зарубежная литература» (прилагается к плану занятия) 

составьте перечень дисциплин лингвистического цикла, которые входят в 

систему профессиональной подготовки будущих учителей-русистов. 

Определите, на формирование какой компетенции будущих филологов они 

направлены – лингвистической (языковедческой), языковой, 

коммуникативной (речевой). При формировании нескольких компетенций 

укажите, какая из них преобладает. 

2. Проанализируйте все упражнения раздела «Введение» (С. 5–11) в 

учебном пособии Т.Г. Юрчук, Н.П. Голубевой, А.К. Смерчко, О.А. 

Шестаковой «Современный русский язык. Сборник упражнений» с точки 

зрения того, формированию какой компетенции они способствуют. 

Распределите их по соответствующим группам. Выделите упражнения 

синкретичного характера, направленные на формирование нескольких 

компетенций одновременно. 

В рамках данного занятия у магистрантов формируется и понятие 

методической компетенции будущих учителей-русистов, а также осознается 

суть профессионализации (педагогизации) преподавания лингвистических 

дисциплин, в частности современного русского литературного языка, в 

педагогическом вузе. В этом контексте целесообразными, на наш взгляд, 

будут такие задания: 

1. Пользуясь пояснительной запиской к типовой программе по 

дисциплине «Школьный курс русского языка и методика его преподавания», 

представьте перечень профессиональных умений, которые составляют 

методическую компетенцию будущих учителей русского языка. 

2. Познакомьтесь с «Введением» к учебному пособию «Практические 

занятия по современному русскому языку», составителем которого является 

О.П. Ермакова. Особое внимание при этом обратите на ту часть, где 

говорится о реализации в анализируемом источнике профессиональной 

направленности. Как реализуется эта направленность в пособии? Приведите 

конкретные примеры упражнений из данного сборника. 



Важным аспектом курса «Методика преподавания лингвистических 

дисциплин в высшей школе» является освоение магистрантами технологии 

построения программ по дисциплинам, входящим в систему 

профессиональной подготовки учителей-русистов, в свете требований 

кредитно-модульного подхода к организации учебного процесса. Эту работу 

целесообразно начать с анализа имеющихся на кафедре рабочих программ, 

который осуществляется на практическом (или лабораторном) занятии 

индивидуально каждым магистрантом по следующему плану. 

План анализа рабочей программы 

1. Дать определение рабочей программы. Описать структуру рабочей 

программы в соответствии с требованиями кредитно-модульной технологии 

организации учебного процесса (вопрос раскрывается на основе положения 

об организации учебного процесса в кредитно-модульной системе 

подготовки специалистов, которое имеется в каждом вузе). 

2. Указать название дисциплины, специальности, курс анализируемой 

программы. 

3. Определить структуру анализируемой программы (назвать 

структурные части). 

4. Описать содержание «Пояснительной записки» к анализируемой 

программе. 

5. Описать построение каждого раздела (структурных частей) 

анализируемой программы. 

6. Дать определение зачетного кредита (по источнику, указанному в 

вопросе № 1). Описать структуру зачетного кредита анализируемой 

программы. 

7. Дать определение модуля (по указанному источнику). Описать 

структуру одного из модулей зачетного кредита анализируемой программы. 

8. Дать определение содержательного модуля (по указанному 

источнику). Привести пример одного содержательного модуля 

анализируемой программы. 

9. Описать содержание самостоятельной работы по курсу и форму 

презентации ее в программе. 

10. Описать содержание индивидуального учебно-исследовательского 

задания (ИУИЗ) по дисциплине и форму его представления в программе. 

11. Описать систему оценивания учебной деятельности студентов по 

дисциплине. 

12. Сделать вывод о соответствии данной программы требованиям 

кредитно-модульной системы организации учебного процесса в вузе, 

которые изложены в первом вопросе плана. 

На практическом занятии «Методы и приемы вузовских 

лингвистических курсов» (в частности при отработке вопроса о практических 

методах обучения в условиях высшей школы) необходимо формировать у 

магистрантов понимание того, что одним из факторов успешного усвоения 

студентами отдельных тем и дисциплины в целом является уместный подбор 

преподавателем упражнений для подготовки к практическим и лабораторным 



занятиям, выполнения на занятии, для самостоятельной работы студентов. 

Поэтому будущий преподаватель должен ориентироваться если не во всех 

существующих в методической науке классификациях практических методов 

обучения, то хотя бы в тех, которые удобно использовать в условиях высшей 

школы. Кроме того, нужно учитывать, что в проекции на методику 

преподавания лингвистических дисциплин в вузе группировку практических 

методов обучения целесообразно «соотнести с классификацией упражнений 

(видов работы) по выработке обучаемыми практических умений и навыков 

[8, с. 105]». В анализе упражнений из пособий для студентов и состоит суть 

следующих заданий: 

1. Проанализируйте все упражнения темы «Ядро и периферия 

лексической системы» (С. 81–89) в учебном пособии Т.Г. Юрчук, Н.П. 

Голубевой, А.К. Смерчко, О.А. Шестаковой «Современный русский язык. 

Сборник упражнений», распределив их по группам: 

а) некоммуникативные: имитативные; оперативные; аналитические; 

б) коммуникативные. 

Отдельно выделите упражнения, которые имеют синкретичный 

характер и которые, следовательно, можно отнести к нескольким группам 

(укажите к каким). Сделайте вывод о преобладании тех или иных групп 

упражнений в анализируемом пособии. 

2. Подобную работу проведите на материале одного и того же раздела 

– «Имя числительное», но из разных учебных пособий: Т.Г. Юрчук, Н.П. 

Голубевой, А.К. Смерчко, О.А. Шестаковой «Современный русский язык. 

Сборник упражнений» (С. 148–153) и «Сборник упражнений по 

современному русскому языку» под ред. С.Г. Ильенко (С. 76–81). Проведите 

сравнительный анализ. В случае преобладания отдельных типов упражнений 

в одном из двух сборников укажите причину этого (подсказка: обратите 

внимание на адресат пособий). 

3. Познакомьтесь с содержанием предисловия (и осмыслите его) к 

учебному пособию Н.П. Голубевой, Н.М. Громовой, О.Н. Тарасюк, 

М.Б. Успенского «Современный русский язык. Сборник упражнений» (С. 

975). Просмотрите пособие и выполните следующие задания: 

а) охарактеризуйте принцип построения заданий в сборнике; 

б) укажите, в чем заключается познавательное значение этих заданий; 

в) укажите недостатки подобных заданий; 

г) охарактеризуйте каждый тип заданий, выделяемый по критерию 

соотношения теоретического и текстового материала в задании: 

– «теоретические» задания, их разряды; 

– «информационно-практические»; 

– «практические»; 

д) приведите по два примера заданий каждой группы (выберите из 

этого же пособия). При этом задания подбираются из разных разделов 

пособия, при подборе заданий первого типа («теоретические задания») 

учитываются их разряды. 



Учебно-методические источники для студентов-филологов можно и 

целесообразно анализировать и в контексте изучения магистрантами темы 

«Наглядность и ТСО на вузовских занятиях по лингвистическим курсам». В 

рамках изучения данной темы можно предложить магистрантам упражнения, 

целью выполнения которых является: 1) подтверждение теоретических 

положений, представленных на лекции, а именно: а) основное назначение 

наглядности и ТСО при изучении вузовских лингвистических курсов – 

иллюстрация, уточнение и конкретизация профессиональных знаний и 

умений будущих специалистов; б) значительное уменьшение роли наглядных 

средств, предназначенных для формирования коммуникативно-речевых 

навыков студентов, что определяется целью вузовских лингвистических 

курсов – формирование лингвистической и языковой компетенций во 

взаимосвязи, 2) формирование умений правильно квалифицировать 

графические средства наглядности. 

1. По материалам раздела «Орфоэпия» (С. 33–45) учебного пособия 

Т.Г. Юрчук, Н.П. Голубевой, А.К. Смерчко, О.А. Шестаковой «Современный 

русский язык. Сборник упражнений» составьте картотеку заданий, 

выполнение которых предполагает использование ТСО. Проанализируйте 

соответствующий раздел в других сборниках упражнений по современному 

русскому литературному языку и по возможности дополните составленную 

картотеку (с указанием сборника, из которого взято упражнение). Сделайте 

выводы о преобладании анализируемых заданий в отдельных пособиях, 

укажите причины этого. 

2. Проанализируйте содержание лабораторных работ по разделу 

«Орфоэпия» в сборниках лабораторных работ: 1) Современный русский 

язык. Сборник лабораторных работ / Под ред. Е.М. Смирновой. – К., 1991. – 

С. 25–45; 2) Камынина А.А., Мишина К.И., Николаенко Л.В. и др. 

Лабораторные работы по русскому языку / Под ред. Л.Ю. Максимова. – М., 

1984. – С. 61–70. Осмыслите те задания, которые предполагают 

использование ТСО. Подумайте, с какими трудностями может столкнуться 

преподаватель (и / или студенты) при выполнении подобных заданий. 

3. Проанализируйте учебник «Современный русский язык» в трех 

частях (І ч. «Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и 

орфография» (Н.М. Шанский, В.В. Иванов); ІІ ч. «Словообразование. 

Морфология» (Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов); ІІІ «Синтаксис. Пунктуация» 

(В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов)) с точки зрения наличия в нем единиц 

зрительной наглядности: 

– представьте количественные данные о наличии единиц зрительной 

наглядности в каждой части учебника; 

– определите тип образцов зрительной наглядности (вербальные 

информативные таблицы, схемы-таблицы (неорганические и органические), 

схематическая наглядность); установите, какой тип зрительной наглядности 

преобладает; 

– установите, существует ли зависимость количества и характера 

таблиц от тематики материала (раздела курса). 



4. Проанализируйте раздел «Сложное предложение» в разных 

сборниках упражнений по современному русскому языку и составьте на 

основе этих сборников картотеку заданий, предполагающих использование 

схематической наглядности (схем). 

Пониманию магистрантами особенностей такой формы организации 

учебного процесса на филологических отделениях вузов, как лабораторные 

работы (в рамках изучения темы «Виды (формы) занятий по 

лингвистическим дисциплинам в вузе»), поможет, на наш взгляд, следующее 

задание. 

Проведите сравнительный анализ двух учебных пособий 

(«Современный русский язык. Сборник лабораторных работ» / Под ред. 

Е.М. Смирновой. – К., 1991 и «Лабораторные работы по русскому языку» 

А.А. Камыниной, К.И. Мишиной, Л.В. Николаенко и др. – М., 1984) по 

представленному плану (при анализе используйте материал предисловий и 

собственно лабораторных работ). 

План сравнительной характеристики 

1. Содержание (разделы) и тематика лабораторных работ, 

представленных в пособиях (по содержанию пособий). 

2. Принципы отбора тем для лабораторных работ. 

3. Отражение профессиональной направленности (педагогизации) 

курса «Современный русский литературный язык» (привести конкретные 

примеры из лабораторных работ). 

4. Схема построения лабораторных занятий в пособиях. 

5. Характер индивидуальных заданий к лабораторным работам 

(привести конкретные примеры из лабораторных работ). 

6. Методика проведения, предлагаемая авторами пособий. 

Осознать многоаспектность самостоятельной и индивидуальной 

работы студентов-филологов в свете современных требований организации 

учебного процесса должны помочь приведенные ниже задания. 

1. Познакомьтесь с методическими рекомендациями А.А. Евграфовой 

«Организация самостоятельной работы студентов по курсу «Введение в 

языкознание». – Сумы: СГПИ, 1990. Опишите предлагаемую автором 

систему работы.Обратите внимание на характер упражнений к каждой теме, 

определите их особенности. Подумайте, можно ли использовать 

представленную в данных методических рекомендациях систему работы в 

современных условиях подготовки специалистов и нуждается ли эта система 

в адаптации к современным требованиям. 

2. Познакомьтесь с учебным пособием И.И. Пахненко «Методика 

преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком 

обучения. Руководство к самостоятельному изучению курса». – Сумы: 

Университетская книга, 2006. Опишите предлагаемую автором систему 

самостоятельной работы студентов (прежде чем анализировать учебный 

материал пособия, внимательно прочитайте предисловие; обратите особое 

внимание на типологию заданий для самостоятельной работы).  



3. Проанализируйте все имеющиеся на кафедрерабочие программы по 

лингвистическим дисциплинам, разработанные в соответствии с 

требованиями кредитно-модульной системы организации учебного процесса 

(специальность – «Русский язык и зарубежная литература»), с точки зрения 

того, какие виды индивидуальных учебно-исследовательских заданий 

(ИУИЗ) в них представлены. Составьте картотеку этих заданий с системой их 

оценивания, разработанной авторами рабочих программ. 

4. Познакомьтесь с системой ИУИЗ, приведенных в учебном пособии 

И.И. Пахненко «Методика преподавания русского языка в начальной школе с 

украинским языком обучения. Тестовые и индивидуальные учебно-

исследовательские задания». – Сумы: Университетская книга, 2010. Обратите 

внимание на форму презентации каждого варианта ИУИЗ, объясните ее 

целесообразность. Проанализируйте предложенные ИУИЗ с точки зрения 

возможности разработки подобных заданий на материале курса, входящего в 

систему профессиональной подготовки студентов-филологов, – «Школьный 

курс русского языка и методика его преподавания». 

Апробация приведенных в статье и других подобных им заданий, 

предполагающих анализ программно-методических источников, показала, 

что они (задания) являются не только эффективным средством 

профессиональной методической подготовки будущих преподавателей, но и 

способствуют усвоению курса «Методика преподавания лингвистических 

дисциплин в высшей школе», а также формируют умения самостоятельной 

работы, помогают магистрантам осмыслить понятие «самообразование», 

которое так необходимо преподавателю высшей школы. 

 

Литература 

1. Антонова Л.Г. Профессионально-педагогическая направленность 

самостоятельной работы студентов на занятиях по «Практикуму» / 

Антонова Л.Г. – М. : МГПИ, 1986. – С. 43–52. 

2. Калашникова Г.Ф. О некоторых формах подготовки студентов по 

русскому языку в святи с профессиональной направленностью / 

Г.Ф. Калашникова // РЯШ. – 1971. – № 6. – С. 93–97. 

3. Максимов Л.Ю. Профессионализация преподавания русского языка в 

педагогическом институте / Л.Ю. Максимов // РЯШ. – 1982. – № 4. – 

С. 97–103. 

4. Позднякова Г. Самостоятельная работа студентов по анализу школьных 

учебников в системе занятий по методике русского языка / Г. Позднякова 

// Самостоятельная работа студентов на занятиях по методике русского 

языка. Методические рекомендации. – М. : МГПИ, 1986. – Выпуск IV. – 

С. 22–27. 

5. Рябикова О.С. Подготовка студентов к курсу методики русского языка / 

О.С. Рябикова // РЯШ. – 1983. – № 3. – С. 104–106. 

6. Хворостухина Э.П. О методике изучения раздела «Морфемика. 

Словообразование» в курсе современного русского языка / 

Э.П. Хворостухина // РЯШ. – 1984. – № 4. – С. 110–112. 



7. Циркуль Л.И. Использование школьного учебника при самостоятельной 

работе на занятиях по современному русскому языку / Л.И. Циркуль // 

Самостоятельная работа студентов на занятиях по методике русского 

языка. Методические рекомендации. – М. : МГПИ, 1986. – Выпуск IV. – 

С. 34–43. 

8. Успенский М.Б. Курс современного русского языка в педагогическом 

вузе / Успенский М.Б. – М. : Московский психолого-социальный институт 

; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 190 с. 

 

Стаття надійшла до редакції 14 березня 2012 року 

 

УДК 811.161.1 
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(Брест, Білорусь) 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ В ШКОЛЕ 

 

У поданій статті автор ділиться досвідом роботи кафедр 

Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна, які відкриті в 

школах, центрах, дошкільних закладах, коледжах. Аналізуються основні 

напрямки  роботи зазначених філіалів. Автор доводить, що створення 

філіалів кафедр стимулює безперервну професійну освіту педагогів-русистів, 

забезпечує її доступність через активну співпрацю з професорсько-

викладацьким складом університетської кафедри. У результаті чого 

організаційна і практична робота сприяє підвищенню рівня мовленнєвого 

розвитку школярів і удосконаленню компетенцій студентів. 

Ключові слова: філіал, кафедра, напрямок, навчання, робота, 

викладачі, студенти, учні, практика, професійні уміння. 

 

В данной статье автор делится опытом работы филиалов кафедр 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, 

открытых в школах, центрах, дошкольных учреждениях, колледжах. 

Анализируются основные направления в работе обозначенных филиалов. Автор 

доказывает, что создание филиалов кафедр стимулирует непрерывное 

профессиональное образование педагогов-русистов, обеспечивает его 

доступность через активное сотрудничество с профессорско-

преподавательским составом университетской кафедры. В итоге 

организационная и практическая работа способствует повышению уровня 

языкового развития школьников и совершенствованию профессиональных 

компетенций студентов. 

Ключевые слова: филиал, кафедра, направление, обучение, работа, 

преподаватели,  студенты, ученики, практика, профессиональные умения. 

 

In the present article, the author shares experience of the work of branches 

of departments of A.S. Pushkin Brest State University opened at schools, preschool 



establishments, and colleges. He analyzes the main lines of activity in the work of 

these branches. The author argues that creating branches of university 

departments encourages continued professional education of Russian language 

teachers and ensures its availability through active cooperation with the faculty of 

a university department. As a result, organizational and practical work promotes 

improved level of speech development of pupils and improvement of professional 

skills of the students.  

Key words: branch, department, line, education, work, university faculty, 

students, pupils, practice, professional skills.   

 

В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина 

функционирует 27 филиалов кафедр, открытых в школах, центрах, 

дошкольных учреждениях, колледжах. Работа по созданию филиалов кафедр 

началась в 2007 г. по решению Совета университета. 24 января 2008 года был 

подписан договор о сотрудничестве и создании филиала кафедры общего и 

русского языкознания БрГУ имени А.С. Пушкина в ГУО «Музыкальная 

гимназия №  4 г. Бреста» (заведующий филиалом доцент Г.В. Писарук). 

Филиал является структурным подразделением кафедры и создается для 

практико ориентированного обучения студентов педагогических 

специальностей, формирования компетенций будущих учителей, 

воспитателей в реальных условиях школы. Создание филиалов кафедр 

стимулирует непрерывное профессиональное образование педагогов-

русистов, обеспечивает его доступность через активное сотрудничество с 

профессорско-преподавательским составом университетской кафедры. 

Филиал кафедры способствует интенсификации научно-исследовательской, 

теоретико-педагогической, инновационной деятельности преподавателей 

университета и учителей, выработке совместных форм научно-

исследовательской, учебно-методической, психолого-педагогической работы 

и достижению эффективности ее результатов. В итоге организационная и 

практическая работа способствует повышению уровня языкового развития 

школьников и совершенствованию профессиональных компетенций 

студентов. В филиале ведется активная, разносторонняя и системная работа в 

соответствии с планом и теми направлениями, которые определены в 

договоре.  

Первое направление – проведение на базе гимназии учебно-научной 

деятельности по темам, актуальным для образования и воспитания в 

современных условиях.  

Эта работа проводится в разных формах: организация лабораторных и 

практических занятий по учебным дисциплинам, изучение опыта работы 

лучших учителей-филологов (посещение открытых уроков, проведение 

мастер-классов). Например, на базе гимназии систематически проводятся 

лабораторные занятия студентов по методике русского языка, практические 

занятия по курсу «Риторика». Цель посещения и обсуждения уроков – 

знакомство с методикой преподавания русского языка и риторики: анализ 

содержания, структурных компонентов и организации современного урока. 



Материально выраженный итог занятия – письменный анализ урока по 

памятке. 

В апреле 2011 г. студенты 2 курса отделения «Русская филология», 

изучающие курс «Риторика», посетили открытый урок по риторике в 10-А 

классе (учитель С.Б. Грабовская). Тема урока – «Слово и образ: их 

соотношение». Итог посещения урока – устный анализ занятия по 

речеведческой дисциплине с целью характеристики содержания, выявления 

методических основ построения и организации урока риторики.  

В марте и ноябре 2011 г. организовано посещение студентами 4 курса в 

рамках изучения дисциплины «Методика преподавания русского языка» 

кабинета русского языка в гимназии (завкабинетом Т.А. Подуто) с целью 

знакомства с методической базой УМК гуманитарных дисциплин. 

Материально выраженный итог данных лабораторных занятий – пополнение 

студентами своих индивидуальных «Методических копилок».   

Гимназия является базой проведения педагогических практик. 

Студенты проходят практику у учителей русского языка и литературы 

высшей категории Т.А. Подуто и С.Б. Грабовской в среднем и старшем звене. 

Такая поэтапная организация практики в гимназии для одних и тех же 

студентов позволяет увидеть динамику развития профессиональных умений 

студентов. 

Сделана попытка использовать гимназию как опытную площадку для 

проведения экспериментальной работы студентов. Учителя-предметники 

гимназии предоставляли возможность студентам проводить фрагментарные 

методические эксперименты. Член проблемной научной группы «Поле 

поиска» (науч. рук. Г.В. Писарук) Чёрная Наталья, разрабатывая тему 

«Современные стратегии речевого развития учащихся в структуре 

формирования языковой личности», получила индивидуальное задание 

апробировать методы и приёмы развития речи учащихся в процессе обучения 

русскому языку. В ходе первой педагогической практики она провела 

диагностический срез среди учащихся 7 класса (учитель Т.А. Подуто) с 

целью выяснения эффективности усвоения речевых аспектов темы 

«Наречие» (9 тестовых и текстовых заданий). Результаты выполнения 

учащимися заданий в табличной и текстовой форме представлены в курсовой 

работе, в виде доклада на Международной конференции молодых ученых-

филологов. Материалы опубликованы.  

Проходя вторую педагогическую практику в гимназии, Н. Чёрная 

провела диагностический срез, направленный на выяснение уровня умений 

учащихся 11 класса работать с текстовыми заданиями нового типа. 

Материалы оформлены в качестве составляющей дипломной работы. 

Второе направление – апробация в условиях гимназии учебной 

литературы и наглядных средств обучения, подготовленных 

преподавателями кафедры.  

На заседании УМК гуманитарных дисциплин гимназии были 

обсуждены материалы учебно-методического пособия Г.В. Писарук и 

С.Г. Рачевского «Моя мастерская – класс!..» (современные уроки языка и их 



разработка). Материалы были одобрены и опубликованы в 2009 г. Книга 

передана гимназии для использования в работе. 

Доцентом кафедры С.А. Королевич составлена программа элективного 

курса «Сложные вопросы русского языка: теория и практика». По этой 

программе в 11 классе  работает учитель Т.А. Подуто.  

Кафедра заботится о пополнении методической базы гимназии. В 

кабинеты русского языка гимназии переданы следующие материалы: 

С.А. Королевич «История русского языка в школьной программе» по 

разделам «Морфемика. Словообразование» и «Фонетика. Графика» для 

рубрик «А знаете ли вы?» и «Это интересно»; Г.В. Писарук и С.Г. Рачевский 

«Анализ урока русского (белорусского) языка как одно из условий 

профессионального совершенствования учителя»; О.Б.Переход 

«Разноуровневые задания по синтаксису русского языка»; распечатки тестов 

по русскому языку, сигнальные карточки, материалы для проведения 

рефлексии, разработанные и оформленные студентами-практикантами для 

учащихся 10-х специализированных классов с лингвистическим уклоном;  

Третье направление – внедрение  в практику гимназии инновационных 

подходов, методов, приёмов, средств и форм обучения, воспитания и 

развития детей и подростков. 

С презентацией методических материалов об использовании 

модельных текстов на уроках русского языка выступала Г.В. Писарук на 

Республиканской научной конференции «Літаратура для дзяцей і юнацтва ў 

кантэксце сучасных адукацыйных і выхаваўчых праблем» (13–14 марта 2009 

г. Брест, БрГУ). Гимназии был передан теоретический материал о модельных 

тестах и 25 экземпляров текстов рассказа В. Вересаева «Мать» для работы в 

старших классах. 

С января 2008/2009 учебного года совместными усилиями 

преподавателей кафедры и учителей-словесников гимназии началась 

реализация проекта в формате «преподаватель/студент – учитель/ученик» на 

тему «Языковой портрет слова». Объект совместной научно-

исследовательской работы преподавателей вуза и студентов, учителей 

средней школы и учащихся – музыкальная лексика. В названии гимназии в 

течение многих лет присутствует слово «музыкальная», поскольку 

параллельно с общеобразовательной деятельностью учащиеся гимназии 

получают музыкальное образование. 

Над проектом работают: Г.В. Писарук – к.п.н., доцент кафедры общего 

и русского языкознания, Т.А. Подуто – учитель высшей категории, 

заведующая УМК гуманитарных дисциплин гимназии № 4 г. Бреста, 

студенты филфака, изучающие курс «Методика преподавания русского 

языка», и учащиеся 9-10 классов гимназии № 4. 

Работа над одним и тем же материалом в соответствии с 

возможностями каждого из участников позволит создать комплексный 

материал, который может быть использован учителем-словесником в работе 

с учащимися средней школы в разных аспектах. 



В учебно-воспитательный процесс гимназии внедрен проект 

«Лингвометодический формуляр текста (рассказ В. Вересаева «Мать»)». 

Презентация проекта состоялась в апреле 2010 г. 

Четвертое направление – оказание консультативной помощи 

педагогическому коллективу в организации учебно-методической работы на 

современном уровне. 

Кафедрой оказывается консультативная помощь учителям-словесникам 

гимназии в реализации планов индивидуального профессионального 

развития по темам: «Лексическая работа со словом на уроках и во 

внеурочное время» (Т.А. Подуто), «Освоение методики преподавания 

русского языка на углублённом уровне» (С.Б. Грабовская), «Развитие 

творческих способностей учащихся в урочной и внеклассной деятельности» 

(И.А. Пашкевич). Учителям переданы списки литературы по 

соответствующим темам. 

Пятое направление – проведение совместных мероприятий научно-

методического характера. 

Кафедрой проводится ежегодный Региональный научено-методический 

семинар «Проблемы лингводидактики в свете новой образовательной 

парадигмы», в организации которого участвует кафедра гуманитарных 

дисциплин гимназии. Обсуждались актуальные для современных требований 

к развитию языкового образования школьников темы: «Вариативность норм 

русского языка» (2008 г.), «Исследовательская работа учащихся: содержание 

и организация» (2009 г.); «Проблемы преподавания риторики в школе и вузе» 

(2010 г.), «Новое в русской орфографии и пунктуации» (2011 г.), 

«Лингвистическая составляющая отзыва о литературном произведении» 

(2012 г.). 

Учителя гимназии регулярно участвуют в работе организуемой 

кафедрой Международной научно-методической конференции «Славянские 

языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования», 

публикуются в сборнике материалов конференции. 

Педагоги гимназии  принимают участие в заседании факультетского 

круглого стола «Педагогическая практика: проблемы формирования 

профессиональной компетенции». Т.А. Подуто в 2011 г. выступила на тему 

«Типичные трудности в работе студента-практиканта». 

Учитель русского языка гимназии С.Б. Грабовская и ученица 11 класса 

Елена Демко 16 февраля 2009 г. приняли участие в презентации проекта 

«Коллективный дневник «Становление ритора» (организатор Г.В. Писарук). 

Е. Демко представила публичное выступление на тему «Музыка языка». 

Шестое направление – пропаганда научных, технических, культурных 

знаний в педагогическом и детском коллективах – осуществляется в 

следующих формах: выступление членов кафедры на заседаниях УМК 

гуманитарных дисциплин (Г.В. Писарук на тему «Практические аспекты 

технологии РКМ», С.А. Королевич на тему «История русского языка в 

школьной программе»), проведение студентами внеклассных мероприятий 

среди учащихся по русскому языку (А. Войтюк – Игра-путешествие 



«Лингвистический паровозик» в 5 классе; Н. Чёрная – «Путешествие в страну 

«Наречие» в 7 классе), участие гимназистов в факультетском конкурсе 

«Грамотей», Открытом университетском конкурсе «Мастер слова» по 

приглашению кафедры. 

Седьмое направление – совместная разработка учебно-методической 

литературы и средств обучения. 

Как результат завершённого проекта «Лингвометодический формуляр 

текста» (по рассказу В.Вересаева «Мать»)» в формате 

«преподаватель/студент – учитель/ученик» методические материалы 

представлены в научно-методический журнал «Русский язык и литература». 

Материалы к уроку Т.А. Подуто «Путь в поэзию» (поэтическая мастерская на 

уроке развития речи в 5 классе), опубликованные в белорусском журнале 

«Русский язык и литература» (№ 11 за 2008 г.), в феврале были направлены 

Г.В. Писарук для публикации в украинском научно-методическом журнале 

«Русская словесность в школах Украины» (2009 г., № 6). 

Материалы к уроку Т.А. Подуто «Стилистический приём и речевая 

ошибка» отредактированы и прорецензированы доцентом Г.В. Писарук, 

опубликованы в республиканском научно-методическом журнале «Русский 

язык и литература». 

Восьмое направление – оказание помощи учителям в подготовке 

одаренных учащихся к олимпиадам различного ранга. 

УМК гуманитарных дисциплин гимназии переданы распечатки 

материалов С.А. Королевич по истории русского языка в школьной 

программе для подготовки учащихся 9-11 классов к олимпиаде по русскому 

языку (12 заданий с комментированными ответами). 

Организован в декабре 2009 г. консультационный пункт для учащихся 

классов с лингвистическим уклоном по теме «Трудные вопросы 

словообразования в заданиях ЦТ» (доцент Л.А. Годуйко).  

Весной 2009 г. учащийся 9 класса Михаил Симоненко участвовал в 

открытом университетском конкурсе ораторского мастерства «Мастер 

слова». Выступал на тему «Музыка – душа моя», занял 3-е место среди 

участников-школьников. 

Девятое направление – осуществление профессиональной ориентации 

учащихся.  

Кафедрой организована студенческая агитбригада по профориентации 

школьников. Студенты выступили в гимназии с программой «Наш 

университет и мой факультет» перед учащимися старших классов гимназии. 

Десятое направление – изучение передового опыта психолого-

педагогической деятельности и описание её образцов, внедрение их в 

содержание частных методик, преподаваемых студентам. 

Изучен многолетний опыт работы учителя высшей категории 

С.Б. Грабовской в преподавании курса «Риторика» в 10 классе. Ежегодно   

студенты посещают уроки С.Б. Грабовский, на её опыт опирается Г.В. 

Писарук в преподавании курса «Риторика» в вузе в теме «Методика 



преподавания риторики в школе», проведен мастер-класс учителя высшей 

категории Т.А. Подуто для студентов филологического факультета. 

Несмотря на большую работу, проводимую филиалом кафедры, есть 

еще много нерешенных проблем.  

В гимназии с 2009/2010 учебного года появились классы с 

углублённым изучением русского языка. Учителя просят помощи в 

разработке практических материалов для учащихся этих классов. Следует 

расценивать это как спецзаказ от УМК гимназии.  

Экспериментальная работа студентов в гимназии до сих пор 

заключалось в проведении диагностических срезов. Необходимо 

ориентировать студентов на обучающие эксперименты. 

При разработке тематики дипломных и курсовых работ по-прежнему 

слабо учитываются возможности их выполнения на базе филиала.  

Таким образом, у филиала кафедры есть перспективы и новые планы. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ − 
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У статті обґрунтовано думку про те, що підготовка майбутнього 

вчителя іноземної мови на засадах компетентнісного підходу є 

найефективнішою для освітнього процесу. Автор доводить, що формування 

комунікативної компетенції студента і на основі її комунікативної 

компетентності майбутнього вчителя іноземної мови є провідною 

складовою професійною підготовки вчителя-європейця ХХІ ст. за умов 

комунікативно-діяльнісного підходу. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, освітній процес, 

комунікативна компетентність, комунікативно-діяльнісний підхід. 

      

В статье обоснована мысль о том, что подготовка будущего учителя 

иностранного языка на началах компетентностного подхода наиболее 

эффективна для образовательного процесса. Автор доказывает, что 

формирование коммуникативной компетенции студента и на основе ее 

коммуникативной компетентности будущего учителя иностранного языка 

является ведущей составной профессиональной подготовки учителя-

европейца ХХІ ст. при условиях коммуникативно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: компетентностный подход, образовательный 

процесс, коммуникативная компетентность, коммуникативно-деятельный 

подход. 



 

The article proves the idea that training of a future foreign language teacher 

on the basis of the competence-based approach is the most effective one in the 

educational process. The author argues that formation of communicative 

competence of a student and formation of communicative competence of a future 

teacher performed on its basis is a leading element of professional training of the 

European teacher of the 21
st
 century within the framework of the communication 

and activity approach.   

Key words:  competence-based approach, educational process, 

communicative competence, communication and activity approach. 

 

Розвиток України як держави, сучасні соціально-економічні умови, 

орієнтація на євроінтеграцію зумовили потребу в особистостях, які б мали 

змогу ефективно взаємодіяти в сучасному світі. У зв’язку з цим виникає 

необхідність у розвитку й поліпшенні іншомовної професійної підготовки 

майбутніх спеціалістів. Про це вказано в Законі України «Про освіту» і в 

Законі України «Про вищу освіту». Стратегічна спрямованість України на 

європейську спільноту, прагнення якнайбільше наблизити умови і стандарти 

нашого життя до загальноєвропейських відображаються в змінах, які 

відбулися і відбуваються не лише у світі. Так, згідно із чинною Програмою 

для загальноосвітніх закладів вивчення іноземної мови починається з другого 

класу, що зумовлює необхідність підготовки фахівців, які б викладали 

іноземну мову і в початкових класах.  

Процес оволодіння іноземною мовою досліджено психологами І.А. 

Замною, І.В. Зязюном. Проблема професійної підготовки вчителя англійської 

мови досліджується методистами О.Б. Бігич, С.Ю. Ніколаєвою, С.В. Роман.  

Актуальність обраної теми зумовлена соціальними вимогами 

формування творчої мовленнєвої особистості; сучасними тенденціями 

розвитку суспільства й лінгвістики щодо розвитку особистості, здатної брати 

участь у міжкультурній комунікації; невисоким рівнем сформованості вмінь 

та навичок учителів англійської мови.  

Чинна програма з іноземної мови для вищих навчальних закладів 

висуває ставить вимоги до рівня володіння студентами всіма видами 

мовленнєвої діяльності, що є основою для безпосередньої іншомовної 

комунікації. 

 У сучасній науково-методичній літературі аналізуються різні підходи 

розуміння комунікативної компетенції особистості як інтегральної 

характеристики її спілкування із суб’єктами взаємодії. Інтелектуальна 

готовність до вирішення задач щодо оволодіння іноземною мовою як засобом 

спілкування передбачає володіння лінгвістичним і комунікативним 

прийомами актуалізації цих знань у конкретній ситуації, а також 

фонетичними, лексичними, граматичними навичками та вміннями читання, 

аудіювання, говоріння і письма. Комунікативна компетенція підпорядковує і 

здатність проявити розумову та пізнавальну активність, самостійність і 

самоорганізацію при вирішенні комунікативно пізнавальних завдань. 



Розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед освітою 

принципово нові проблеми. Тому останнім часом активно дискутується 

питання підготовки майбутнього спеціаліста на засадах компетентнісного 

підходу як найефективнішого для освітнього процесу, такого, що забезпечує 

підготовку фахівця відповідно до сучасних вимог суспільства. Звичайно, 

саме поняття «компетентність» не є новим. Аналіз відповідної літератури 

свідчить, що значна частина науковців досліджувала цю проблему. Зокрема 

питаннями структури професійних компетенцій і компетентностей у галузі 

освіти займалися Н.М. Бібік [1, c. 48], А.К. Маркова [3, с. 86], І.В. Родигіна 

[4, с. 34], А.В. Хуторський [5, с. 46] та ін. 

Разом з тим ознайомлення з відповідною літературою засвідчує, що 

кожен з існуючих наукових підходів до аналізованих освітньо-наукових 

проблем (особистісно-діяльнісний, системно-структурний, знаннєвий, 

культурологічний та ін.) пропонує власне трактування поняття «професійна 

компетентність». У рамках компетентнісного підходу під професійною 

компетентністю розуміється єдність знань, умінь, здібностей, а також, 

готовності діяти в складній ситуації й розв’язувати професійні завдання з 

високим рівнем невизначеності; здатність і готовність до досягнення більш 

якісного результату праці, відношення до професії як до однієї з ключових 

особистих цінностей. З точки зору А.В.Хуторського, доцільно розвести 

поняття «компетенція» і «компетентність» [5, с. 34]. На його думку, 

компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистостей, які є 

заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для 

якісної продуктивної дії відносно них. Компетентність – це володіння 

людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до 

предмета діяльності. Тобто, компетенцію слід розуміти як задану вимогу, 

норму освітньої підготовки особистості, а компетентність – як реально 

сформовані її особистісні якості та мінімальний досвід діяльності. Що 

стосується комунікативної компетенції, то вона розглядається як уміння 

спілкуватися. Налагоджувати стосунки, встановлювати контакти, готовність 

людини до повноцінного міжособистісного спілкування. Вона виконує 

функцію подальшого вдосконалення реальної комунікативної поведінки. 

Увага вчених до проблем формування комунікативної компетентності 

пов’язана, перш за все, з якісними змінами, широкомасштабними 

технологічними інноваціями, що відбуваються в суспільстві, економіці, 

промисловості, міжнаціональних відносинах. Це зумовило мету статті – 

теоретично обґрунтувати необхідність формування комунікативної 

компетентності як складової професійної підготовки вчителя іноземних мов у 

новій історичній реальності, в єдиному європейському освітньому просторі, 

через комунікативно-діяльнісний підхід. 

Ми виходимо з того, що середовище, яке оточує сучасну людину 

(глобальний світ, держава, суспільство, освітні установи, ринок праці), 

визначає комунікативну поведінку. Комунікативна компетенція формується в 

свою чергу, як під впливом зовнішніх чинників (знання, навички, уміння 

цінності, мотивації), так і внутрішніх (комунікабельність, здатність до 



адаптації, здатність до саморозвитку, здатність до інтеграції). На відміну від 

комунікативної компетенції комунікативна компетентність передбачає 

володіння цією компетенцією, яку ми розуміємо як здатність особистості 

професійно вирішувати практичні завдання. 

Професійна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов 

передбачає формування комунікативної компетенції в рамках діяльнісного 

підходу, який спирається на культурно-історичну компетенцію 

Л.С. Виготського та теорію діяльності О.М. Леонтьева.  При такому підході 

під комунікативною компетенцією треба розуміти сукупність якостей 

особистості, які забезпечують комунікативний зміст спілкування як 

діяльності. Відповідно комунікативна компетентність належить до 

методичного аспекту вивчення іноземної мови, як готовності особистості до 

професійної діяльності. 

Сьогодні Європа перебуває в пошуках нових цінностей, що пов’язані із 

взаєморозумінням, співробітництвом, згодою, прагненням створити 

полікультурну, полілінгвістичну і поліетнічну Європу. У реалізації 

зазначених цінностей певне місце відведено новій генерації вчителів-

європейців. Їх підготовка відбувається у новій історичній реальності – 

єдиному європейському освітньому просторі. 

У зв’язку зі створенням спільного ринку праці особливо актуальним 

стало завдання розробки правових нормативних актів, які б забезпечили не 

лише визнання дипломів, але й визнання професійної придатності їх 

власників. Визначена необхідність розробки єдиних уніфікованих документів 

у галузі інженерної освіти й отримання диплому «євроінженера» 

(чотирирічне навчання у вищій школі і трирічна професійна практика на 

виробництві). Аналогічне завдання – професійна підготовка вчителя-

європейця – постає і в галузі педагогічної освіти. Воно розглядається як один 

із основних механізмів інтеграції України до європейського освітнього 

простору поруч із прийняттям і реалізацією провідних європейських 

цінностей (демократії, соціальної справедливості, захисту прав людини), 

загальних методів і способів виховання – традиційних та інноваційних [2, с. 

8]. 

 Рада Європи висунула та активно підтримує концепцію європейської 

освіти, що заснована на ідеї «спільного європейського дому». Її ідеологи 

виходять із того, що Європа – це спільнота, що має спільні духовні витоки і 

цінності. І відповідно, європейський світогляд має базуватися на знаннях 

європейської спадщини, спільного історичного шляху протягом двох 

тисячоліть. Провідним інструментом об’єднання визнано мову. Стосовно 

загальних підходів до проблеми мови в Європі, стратегічним спрямуванням 

мовної політики на континенті є мультилінгвальність з перспективою 

оволодіння кожним європейцем трьома і більше мовами. У цих умовах 

викладач іноземної мови стає одним із найбільш необхідних, а дисципліна 

«іноземна мова» − у всіх типах навчальних закладів – однією із пріоритетних 

[2, с. 10]. 



Серед проектів  ХХІ століття для українських викладачів та студентів 

найдоступнішим є такі як: «Допомога новим країнам – членам ЄС в 

оновленні вищої освіти», «Вища освіта для демократичного суспільства», 

«Побудова університету завтрашнього дня та практика вищої освіти в 

Європі». 2001 рік було проголошено Європейським роком мови. Аналіз 

матеріалів міжнародних наукових конференцій, наукових розробок у галузі 

методики викладання іноземних мов, нормативних документів з освіти 

доводить необхідність для фахівця володіння іноземними мовами, що 

розглядається як спосіб життя в діалозі культур, мов і релігій, а також як 

основа можливостей критичного розгляду інформації, що надається засобами 

масової інформації, Інтернетом. Метою освіти визнано не знання іноземної 

мови, а вміння нею користуватися.  

У проектів «Вивчення мов для європейського громадянства» подано 

науково обґрунтовану шкалу професійного володіння іноземною мовою: 

«Рівень 1 – рівень виживання (Survival), Рівень 2 – допороговий (Waystage), 

Рівень 3 – порогів (Threshold), Рівень 4 – верхній проміжний (Upper 

Intermediate), Рівень 5 – просунутий (Advanced)». Новий національний 

стандарт вивчення англійської мови заснований на таких ключових поняттях, 

як спілкування (Communication), культура (Culture), мотивація (Motivation) та 

інтерактивність (Advanced). Провідною метою навчання іноземної мови на 

«пороговому» рівні визнають формування комунікативної компетенції. Що 

має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну, 

стратегічну, соціальну та дискурсивну. Лінгвістична компетенція передбачає 

оволодіння певною сумою формальних знань і відповідних їм навичок, 

пов’язаних із різними аспектами мови: лексикою, фонетикою, граматикою. 

При цьому постає питання: які слова, граматичні структури та інтонеми 

необхідні людині того чи іншого віку, професії тощо для забезпечення 

нормальної взаємодії мовою, яка вивчається. Соціолінгвістична компетенція 

– це здатність здійснювати вибір мовних форм, використовувати і 

перетворювати їх відповідно до контексту. Мова відбиває особливості життя 

людей. Набуття соціокультурної компетенції не зводиться лише до 

формування глобальних уявлень про світ. Вона пропонує весь процес 

навчання іноземної мови.  

Певні вміння й навички у організації мовлення, вміння вибудовувати 

його логічно послідовно й переконливо, ставити завдання й досягати 

поставленої мети – це вже новий рівень комунікативної компетенції, що у 

матеріалах Ради Європи названий стратегічним чи дискурсивним. Багато 

питань даного рівня комунікативної компетенції прекрасно розроблено в 

курсі риторики: недарма деякі гуманітарно-орієнтовані школи включають цю 

дисципліну до обов’язкової програми. Ключовим поняттям концепції 

вивчення іноземних мов у європейських країнах є «поріг комунікації», а 

методичними орієнтирами – правильна вимова і сучасне розмовне мовлення. 

Вивчення іноземної мови, таким чином, виходить за рамки педагогіки і 

набуває важливого політичного значення. Йдеться про переорієнтацію з 

оволодіння граматичними структурами на оволодіння живою мовою. 



Останньою зі складових комунікативної компетенції, але жодним чином не 

останньою за значущістю («The last but not the least») є соціальна 

компетенція. Вона передбачає готовність і бажання взаємодіяти з іншими, 

впевненість у собі, а також уміння поставити себе на місце іншого і здатність 

впоратися із ситуацією що склалася.  

Такий підхід до професійної підготовки вчителя знайшов відбиття і в 

сучасному методі навчання – комунікативно-діяльнісному, що ставить за 

мету навчання мови через мовлення і заснований на таких ключових 

поняттях, як «спілкування», «культура», «мотивація», «інтерактивність». До 

провідних характеристик цього методу належать наступні: 

 адекватність до реального спілкування; 

 пріоритет мовленнєвої діяльності у взаємозв’язку всіх її видів; 

 застосування активних форм спілкування (бесід, диспутів, 

конференцій, круглих столів, обговорень, роботи в «English-speaking club»), 

що дають можливість висловитися, виразити свої думки в діалозі чи 

монолозі; 

 синхронність, послідовність. 

Таким чином, розглядаючи навчання в такому плані, слід відзначити, 

що навчати мови – це значить не тільки давати знання про мову, а й навчити 

користуватися мовою як засобом спілкування, критично мислити, 

отримувати інформацію з усіх доступних джерел, оцінювати її, розуміти 

співрозмовника, формулювати власні думки. Враховуючи ці провідні види 

діяльності, вчитель не має перетворювати урок на «урок про мову», а 

створювати мовленнєві ситуації для тренінгу у спілкуванні, конкретно й 

позитивно коментувати оцінки, створювати ситуації успіху для кожного, хто 

навчається, розвивати позитивне ставлення до мови. За умов комунікативно-

діяльнісного підходу змінюється і роль вчителя: він не просто повідомляє 

знання, але організовує пізнавальну діяльність учнів, створює умови для 

висловлення власної думки, ставлення до матеріалу, що вивчається, 

співвідносячи його з реальним життям. Отже, формування комунікативної 

компетенції студента і на основі її комунікативно компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови є провідною складовою професійною 

підготовки вчителя-європейця ХХІ ст. за умов комунікативно-діяльнісного 

підходу. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В СИСТЕМІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті проаналізовано особливості використання інтерактивних 

технологій у процесі становлення особистості висококваліфікованого 

педагога-словесника, схарактеризовано специфіку застосування деяких 

інтерактивних методів навчання під час вивчення студентами-філологами 

синтаксису української мови. Автор аргументовано доводить, що 

використання інтерактивних технологій – це дуже специфічний і кропіткий 

вид роботи, адже вимагає ґрунтовної підготовки і виважених підходів до 

організації пізнавальної діяльності студентів. 

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, мовна особистість, 

фахова підготовка студентів-філологів. 

 

В статье проанализированы особенности использования 

интерактивных технологий в процессе становления личности 

высококвалифицированного педагога-словесника, охарактеризирована 

специфика использования интерактивных методов обучения во время 

изучения студентами-филологами синтаксиса украинского языка. Автор 

аргументировано доказывает, что использование интерактивных 

технологий – это очень специфический вид деятельности, так, как он 

требует основательной подготовки и взвешенных подходов к организации 

познавательной деятельности студентов. 

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, речевая 

личность, профессиональная подготовка студентов-филологов. 

 

The article analyzes the peculiarities of interactive technology use in the 

process of making of a highly skilled philology teacher’s personality. It 

characterizes the application of some interactive methods of studying syntax by 

philology students. The author of the research demonstrates that the use of 

interactive technology is a very specific activity, as it requires profound 
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proficiency and reasonable approaches to the organization of students’ cognitive 

activity. 

Key words: interactive technology of learning, linguistic personality, 

linguistic professional training 

 

 

Реформування сучасної шкільної та вишівської освіти висуває якісно 

нові вимоги до фахової підготовки педагогів, зокрема вчителів-словесників, 

основним завданням яких є не лише виховання знавців української мови, а 

вмілих компетентних комунікантів зі сформованим світоглядом, 

світосприйняттям і світобаченням. Повною мірою реалізувати цю мету 

покликане особистісно зорієнтоване навчання, яке, на думку Л.О. Варзацької, 

своєю метою ставить «не оволодіння знаннями, уміннями, навичками, як в 

авторитарному типі навчання, а вільний розвиток особистості, яка у процесі 

пізнання зберігає свою індивідуальну неповторність, самобутність та 

гармонію з довкіллям [1, с. 9]». Тому педагог повинен дбати про 

забезпечення екзистенційних потреб особистості вихованця: свободи і 

вільного вибору себе, своїх дій, учинків; самостійності й особистої 

відповідальності, саморозвитку і саморегуляції, самовизначення і творчості. 

Особистість учителя української мови повинна бути бездоганною з 

погляду не лише теоретичної фахової підготовки, практичних умінь 

продукувати навчальні тексти, методично правильно та цілеспрямовано 

організовувати навчально-виховний процес, а, передусім, бути 

високоморальною мовною особистістю. Студента з такими якостями 

С.А. Омельчук називає «комунікативною особистістю», тобто людиною, «яка 

вільно і легко висловлює власні думки, виявляє високий рівень мовленнєвої 

культури, дбає про якість свого мовлення і його вдосконалення [4, с. 1]». 

Мовна особистість – це людина, яка досконало володіє знаннями з 

української мови, вміє користуватися всіма її багатствами й виражальними 

засобами з урахуванням ситуації спілкування (особливостей мовленнєвого 

акту). Сучасна система освіти покликана сформувати таку особистість, 

стимулювати виховання самосвідомості й національної свідомості у студента 

ВНЗ. 

Становлення майбутнього вчителя-словесника обов’язково передбачає 

володіння професійним мовленням, нормами мовленнєвої поведінки, і, на 

думку Т. Гнаткович, формування мовної компетентності суб’єкта навчально-

виховного процесу, «тобто умінь мобілізувати знання про мову в реальній 

життєвій ситуації, перетворюючи їх на знання мови [2, с. 13]», що забезпечує 

результативність і ефективність діяльності педагога. 

Формування такого фахівця можливе за умов використання методів, 

прийомів і форм організації навчально-виховного процесу, що відповідають 

вимогам часу. До них віднесемо інтерактивні технології, спрямовані на 

постійний творчий пошук, активізацію пізнавальної діяльності суб’єктів 

навчальної діяльності шляхом активної взаємодії педагога і вихованців. Тому 

метою нашої публікації є визначення особливостей використання 



інтерактивних технологій у процесі фахової підготовки студентів-філологів, 

зокрема під час вивчення синтаксису. 

Технології інтерактивного навчання досліджено у роботах 

О.І. Пометун, Л.В. Пироженко, К.О. Баханова та ін. Історія розвитку 

педагогічної думки щодо форм навчання свідчить про те, що було 

апробовано різні способи організації навчально-виховного процесу (групове, 

парне, фронтальне, індивідуальне навчання тощо). Групову навчальна 

діяльність, яку Г.П. П’ятакова та Н.М. Заячківська розглядають як форму 

організації навчання в малих групах вихованців, об’єднаних загальною 

навчальною метою за опосередкованого керівництва педагогом і співпраці з 

ними [5], дослідниками розглянуто як альтернативу традиційному навчанню, 

за якого студент (учень) є пасивним одержувачем знань, продукованих 

викладачем (учителем). В її основі – ідеї про вільний розвиток дитини Ж.-

Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Дж. Дьюї. 

У ХХ столітті було зроблено спроби впровадити різні форми 

організації навчальної діяльності, зокрема белланкастерську систему, згідно з 

якою навчання відбувалося у великих групах під керівництвом старших 

учнів; бригадно-лабораторну, особливістю якої була робота в «бригадах» із 

обраним серед учнів «бригадиром»; Дальтон-план, в основі якого – робота 

учнів за визначеним планом й індивідуальними завданнями. Кожна з цих 

систем мала свої недоліки: нераціональне використання часу, зниження ролі 

педагога, культивування нездорового суперництва серед вихованців, 

індивідуалізму. 

Саме тому групове навчання, особливістю якого є організація 

навчально-виховної діяльності в освітніх закладах на засадах співробітництва 

між педагогом і вихованцем, дає змогу інтенсифікувати навчально-

пізнавальну діяльність, сприяє саморозвиткові й самовдосконаленню, 

підвищенню самооцінки, вихованню серед учнів прагнення до 

взаємодопомоги, взаєморозуміння і співпраці. Окрім того, групова діяльність 

як вид організації навчання виконує мотиваційну, організаційну, навчальну, 

розвивальну і виховну функції. 

Та все ж оптимальним шляхом формування висококваліфікованого 

педагога-словесника вважаємо використання у процесі навчально-

пізнавальної діяльності студентів інтерактивних технологій. 

Термін «інтерактивний» походить від англійського interact («inter» – 

взаємний, «act» – діяти), тобто той, що здатний до взаємодії, діалоговий. На 

думку О.І. Пометун та Л.В. Пироженко, інтерактивне навчання – «це 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 

передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [6, с. 7]». Така 

форма організація навчально-пізнавальної діяльності передбачає активну 

взаємодію всіх учасників цього процесу і, на відміну від класичного 

навчання, зміщення акцентів на суб’єкт-суб’єктні відносини. Позитивним 

аспектом у такому типові організації навчально-виховного процесу є те, що 

він унеможливлює превалювання однієї думки над іншою (педагога чи 



вихованця, одного вихованця з-поміж інших), а тому виховує демократизм у 

стосунках між учасниками навчально-пізнавальної діяльності, повагу до 

позиції іншої людини. Досліджено, що рівень засвоєння навчального 

матеріалу за використання інтерактивних технологій теж збільшується, 

оскільки відбувається вплив навчання не лише на активність вихованців, а й 

на їх емоції та почуття – вони підсилюють мотивацію до засвоєння 

навчального матеріалу. 

До інтерактивних методів навчання віднесено «Мозковий штурм», 

«Постав на голову», «Мікрофон», «Акваріум», «Дерево рішень» та ін. 

Спробуємо проілюструвати специфіку використання деяких із них на 

прикладі вивчення майбутніми словесниками синтаксису сучасної 

української мови. Це зумовлено кваліфікацією синтаксису як розділу, що 

займає центральне місце у граматиці, а також дає змогу повною мірою 

виявити функціональну значущість мовних одиниць у процесі досягнення 

мети комунікації. Відповідно майбутній філолог повинен володіти 

комплексом знань про цей мовний рівень і його зв’язок з іншими з метою 

реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення української мови 

та наступності у цьому процесі. А тому вивчення курсу «Сучасна українська 

літературна мова. Синтаксис» на засадах компетентнісної освіти 

спрямований на узагальнення відомостей про всі рівні мовної системи, бо, як 

зауважує М.У. Каранська, синтаксис зумовлює утворення певної морфології, 

а частини мови – це історично вироблені, розподілені й закріплені форми слів 

якогось значення в ролі певних членів речення і «морфологія обмежує своїми 

рамками синтаксис остільки, оскільки частини мови у якихось своїх формах 

закріплено вживаються у тій чи іншій синтаксичній функції [3, с. 5]». Тісним 

також є зв’язок синтаксису з лексикологією, зокрема семасіологією, оскільки 

в процесі творення синтаксичних одиниць беруть участь не будь-які слова, а 

ті, на думку науковця, що валентні між собою, тобто ті, понятійні значення 

яких є сумісними.  

Тому ефективним методом удосконалення професійних філологічних 

умінь і навичок вважаємо рольову гру, за якої завчасно розподілено ролі між 

студентами групи (один із студентів обирається викладачем, інші є 

вихованцями). Студент-викладач готує конспект практичного заняття на 

тему, що відповідає навчальному планові, а також узгоджує його з 

викладачем. За таких умов значно підвищується рівень теоретичної і 

практичної підготовки студента-філолога до семінарського заняття, оскільки 

він стає відповідальним не лише за свої знання, а за знання колег; а також 

зобов’язаний керувати навчально-виховним процесом у групі. У той же час 

це дає змогу виявити вміння майбутнього педагога до самоорганізації, 

самореалізації та самоосвіти. «Викладач» має рефлексувати на 

відповідність/невідповідність літературним нормам відповідей студентів, їх 

логічність, послідовність тощо. Цей процес не можливий без наявності у 

самого «педагога» таких вмінь і якостей, а також сприяє їх удосконаленню. 

Варто під час одного практичного заняття дати змогу виявити свою 

професійну компетентність двом студентам, оскільки академічна година 



становить 90 хвилин, тому кожен із студентів практикуватиме педагогічну 

майстерність упродовж 45 хвилин, що відповідає тривалості шкільного 

уроку. Позитивним моментом також є те, що під час такого практичного 

заняття студент-викладач є не лише колегою своїх одногрупників, а 

своєрідним наставником, що сприяє самореалізації, підвищенню 

самовпевненості та рішучості особистості майбутнього словесника. 

Якісно проведене заняття, що відповідає методичним рекомендаціям, а 

також таке, що виявило зацікавлення, пожвавлення інтересу до вивчення 

дисципліни у студентів, відповідно викликає повагу колег, бажання рівнятися 

на «педагога», брати з нього приклад. 

Під час вивчення конструкцій із чужим мовленням результативною 

вважаємо роботу у парах, групах, зокрема складання і розігрування 

монологів, діалогів, полілогів на актуальні теми культури української мови і 

мовлення; а також уривків творів класиків української літератури, в яких 

репрезентовано невласне пряму чи вільну пряму мови (М. Коцюбинського, 

О. Гончара, М. Хвильового та ін.), із подальшим аналізом запропонованих 

конструкцій, визначенням їх особливостей, подібності/відмінності з іншими 

конструкціями з чужим мовленням. Можна також запропонувати іншим 

членам групи записати складені й продекламовані структури, пояснити 

пунктограми. 

Такий метод роботи вважаємо ефективнішим, ніж просте 

переповідання теоретичної інформації про пряму, непряму, невласне пряму 

мови, а також можливістю апробації цих синтаксичних конструкцій у процесі 

комунікації з подальшим аналізом особливостей їх уживання у писемному 

мовленні. 

Варто зауважити, що використання інтерактивних технологій – це дуже 

специфічний і кропіткий вид роботи, адже вимагає ґрунтовної підготовки і 

виважених підходів до організації пізнавальної діяльності студентів, оскільки 

не всі інтерактивні методи можна використовувати під час вивчення тієї чи 

іншої теми. Тому слід пам’ятати, що не можна навчальну діяльність 

перетворювати в ігрову, самоціль якої – експериментування різних видів 

інтерактивних технологій упродовж заняття. Такі методи варто комбінувати з 

класичним виконуванням вправ із метою закріплення виучуваного матеріалу, 

апробації набутої компетенції в усному та писемному мовленні, підготовки 

до майбутньої професійної діяльності, а тому потрібно формувати фахову 

компетентність студентів-філологів під час розв’язання системи усних і 

писемних мовленнєвих завдань, розміщених у порядку наростання їхньої 

складності. 

Актуалізація мовної освіти в України, яку можемо спостерігати 

сьогодні, має на меті сформувати освіченого спеціаліста, який не лише 

оволодів теоретичними знаннями з рідної мови, а здатен реалізувати набуті 

мовленнєві уміння й навички у будь-яких життєвих ситуаціях, показувати 

високий рівень мовленнєвої культури (культури спілкування). Цьому 

процесові сприяє використання інтерактивних методів навчання, що 

полягають у результативній співпраці між викладачем і студентами. 



Організація навчально-пізнавальної діяльності на засадах демократизму 

сприяє розвиткові студента на професійному та особистісному рівнях, а 

також набуттю досвіду та фаховому зростанню. 

Питання використання інтерактивних технологій в системі 

філологічної освіти потребує подальшого дослідження, оскільки вважаємо їх 

ефективним методом формування у студентів-філологів 

мовнокомунікативної компетентності – невід’ємної складової особистості 

висококваліфікованого фахівця сфери освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ  У МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглядаються теоретичні аспекти формування у 

майбутніх учителів початкових класів правильності мовлення як основної 

комунікативної ознаки, аналізуються норми сучасної української 

літературної мови та причини, що призводять до їх порушення, наводяться 

приклади недотримання мовцями орфоепічних, лексичних, морфологічних, 

синтаксичних, стилістичних норм. 
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Ключові слова: мовна культура, правильність мовлення, комунікативні 

якості мовлення, норма, правила, нормативне мовлення. 

 

В статье  рассматриваются  теоретические аспекты формирования 

у будущих учителей начальних классов правильности речи как основного 

коммуникативного признака, анализируются нормы современного 

украинского литературного языка и причины, которые приводят к их 

нарушению, приводятся примеры несоблюдения говорящими орфоэпических, 

лексических, морфологических, синтаксических, стилистических норм. 

Ключевые слова: речевая культура, правильность речи, 

коммуникативные качества речи, норма, правила, нормативная речь. 

 

The article describes theoretical aspects of forming correct speech of future 

primary school teachers, as the main communicative feature. It analyses the 

reasons which cause the breach of language norms. It provides examples of 

speakers’ ignoring the orthoepical, lexical, morphological, syntactical and stylistic 

norms. 

Key words: language culture, correctness of speech, communicative 

qualities of speech, norm, rules, standard speech. 

 

 

Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка особи 

незалежно від її віку, фаху, посади. Навряд чи матиме належний авторитет і 

вплив той, хто не вміє правильно висловити свою думку, хто не користується 

виражальними мовними засобами, неспроможний дібрати лексичні вирази 

відповідно до конкретної ситуації. Це особливо стосується фахової 

підготовки вчителів початкових класів, оскільки вони прищеплюють 

школярам основи мовної культури. 

Рівень мовленнєвої культури сучасного вчителя стрімко падає. Це 

визнають не тільки спеціалісти в галузі мовознавства, але і самі вчителі. 

Звичайно, таке становище можна спробувати виправдати загальними 

тенденціями як у суспільстві в цілому, так і у сфері освіти. Вчителі, у свою 

чергу, несуть відповідальність за те, який рівень мовленнєвої культури вони 

дають учням. Мовлення вчителів сприймається учнями щоденно і цим самим 

найбільше, сильно і глибоко впливає на формування їхніх мовленнєвих 

орієнтирів. 

У мові є поняття норми, тобто необхідні знання про те, як треба 

вимовляти або вживати слова, як з’єднувати їх у словосполучення і речення. 

Для людини, професія якої пов’язана з педагогічною діяльністю, володіти 

«нормальним» мовленням недостатньо: необхідна мовленнєва майстерність, 

тобто інший рівень її якості.  

Мета статті – розкрити комунікативні якості мовлення майбутніх 

учителів на всіх мовних рівнях та причини, що порушують відхилення від 

літературних норм. 



Мова живе в мовленні, не може без нього здійснювати своєї 

комунікативної функції. Проте і мовлення, а відтак мовленнєва 

комунікативна діяльність, неможливі без мови, її словникового складу, 

фонетичних законів, правил граматики. Це, за висловлюванням І. Синиці, 

«мова в дії», що охоплює аудіювання, говоріння (в тому числі так зване 

внутрішнє мовлення – мовчазну розмову із самим собою), читання (вголос і 

мовчки), письмо. Правильно й чисто говорити рідною мовою може кожний, 

аби тільки було бажання. Це не є перевагою вчених-лінгвістів, письменників 

або вчителів-мовників, це – не тільки ознака, а й обов’язок кожної культурної 

людини. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, працює 

людина розумово чи фізично [6]. 

Взірцем правильності мовлення має бути вчитель. Він повинен 

володіти здоровим, неупередженим відчуттям мови, постійно стежити за 

змінами, які відбуваються в нормах вимови, наголошування, слововживання. 

Мовний режим повинен бути єдиним для всіх шкільних підручників, усіх 

педагогів, мовним етикетом повинні володіти учні й учителі. 

Школа готує майбутнього громадянина – творця матеріальних і 

культурних цінностей, людину активної позиції. Логічна, точна мова, уміння 

вибрати темп, тон мовлення, інтонацію бесіди, здатність не лише словом, а й 

змістом, естетикою вплинути на слухача повинні бути внутрішньою 

потребою кожного вчителя. Багатство й різноманітність мовлення його – 

джерело збагачення мови учня, чистота й досконалість; образність мови 

вчителя – запорука поваги учня до естетичних цінностей, створених засобами 

мови. Мовлення вчителя повинно відзначатися такими ознаками: 1) 

правильністю – орфоепічною, граматичною, орфографічною, пунктуаційною; 

2) виразністю – змістовою, інтонаційною, візуальною; 3) чистотою, що не 

допускає штучності, фальшивого професіоналізму; 4) лаконізмом при 

збереженні змістової вичерпності, різноманітності засобів для висвітлення 

теми. 

Проблема формування правильності мовлення вчителя  є надто 

важливою для сучасної вищої і початкової школи.  Аналіз комунікативних 

якостей мовлення знаходимо у мовознавчих. студіях О. Синявського, 

І. Чередниченка, Л. Булаховського, Р. Будагова, М. Пилинського, Б. Головіна, 

С. Гурвича, Б. Антоненка-Давидовича, П. Одарченка, О. Пономаріва та 

інших. 

Правильність мовлення вчителя сучасної української школи 

розглядалися у багатьох посібниках таких авторів: І. Ощипко, Н. Бабич, 

В. Жовтобрюх, О. Муромцевої, О. Сербенської, С. Дорошенка та інших. 

Окрім цього, проблема формування правильності досліджувалась і в науково-

методичних статтях М. Жовтобрюха, О. Біляєва, Р. Колесникової, 

М. Леонової  тощо. 

Майстерне володіння мовою необхідне вчителю для того, щоб 

комунікативно цілеспрямовано організувати спілкування з учнями, батьками, 

вчителями. Мовлення фахівця повинно бути граматично й стилістично 

правильним. Такі якості мовлення в лінгвістиці називають комунікативними. 



Комунікативні якості мовлення – такі якості, що допомагають 

організовувати спілкування і роблять його ефективним. Термін 

«комунікативні якості мовлення» був запропонований порівняно недавно, в 

60-х pp. XX століття, вченим-лінгвістом Б. Головіним, який уперше об’єднав 

ці якості мовлення в систему, що охоплює співвідношення мовлення і 

діяльності, мовлення і мови, мовлення і мислення, мовлення і свідомості. За 

цими співвідношеннями виділяють правильність, чистоту, точність, 

багатство, логічність, доречність, доступність і виразність як основні 

досягнення мовлення. Як правило, гарне мовлення свідчить про високий 

рівень культури мовця і тому робить спілкування більш ефективним. 

Мовлення вчителя – це відображення не тільки рівня його особистої 

культури, але і рівня культури всіх освітніх закладів. 

Правильність − одна з визначальних ознак культури мовлення. За 

тлумаченням сучасних словників, правильний: 1) який відповідний дійсності; 

2) який відповідний встановленим правилам, нормам; 3) безпомилковий.  

Правильність, охоплюючи всі структурні рівні літературної мови і 

забезпечуючи її єдиність, стабільність і авторитетність, лежить в основі 

багатьох інших комунікативних якостей мовлення: перш ніж оволодіти 

тонкощами, особливостями мовленнєвої культури, необхідно засвоїти 

загальноприйняті літературні норми і правила, навчитися користуватися 

ними. «Немає правильності, – пише Б. Головін, – не можуть «спрацювати» 

інші комунікативні якості – точність, логічність, доречність та інші. Тому 

визначення правильності мовлення як її головної комунікативної якості 

можна вважати загальноприйнятим в науці і достатньо чітким: правильність 

мови – це відповідність її мовної структури діючим мовленнєвим нормам»  

[3, с. 40]. Критерій правильності – мовна дійсність конкретної епохи, а її 

еталон – строга відповідність правилам, за допомогою яких сформульовано 

норми. «Працюючими» термінами у цьому випадку є правило і норма. 

Норма (мовна) визначає літературну мову. Норма – це сукупність 

мовних засобів, що відповідають темі мови й сприймаються її носіями як 

зразок суспільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства. 

Це прийняті в суспільно-мовленнєвій практиці освічених людей правила 

вимови звуків, наголошування слів, слововживання, словозміни, 

орфографічні й пунктуаційні правила для писемного мовлення. Норми – 

категорія історична, змінна. Вони тісно пов’язані з усіма рівнями системи 

конкретної мови, історично і соціально зумовлені. Діючи в конкретний час як 

стабільні, вони все ж динамічні і можуть зазнавати змін. 

Правила − це положення, які виражають певну закономірність, 

постійне співвідношення мовних явищ або які пропонують як нормативний 

конкретний спосіб використання мовних засобів у писемному й усному 

мовленні.  

Нормативним є мовлення: 

1) яке відповідає системі мови, не суперечить її законами; 

2) у якому варіант норми володіє новими семантико-стилістичними 

можливостями,  уточнює контекст, дає додаткову й вичерпну інформацію; 



3) не допущено стилістичного дисонансу; 

4) правомірно застосовано норми з іншого стилю; 

5) не допущено зміщування норм різних мов під впливом 

мовленнєвої практики мовця. 

За узагальненням Б. Головіна, «норма – це зразкове, закріплене 

творами, авторитетною у суспільстві літературою, захищене наукою і 

державою правило, яке регулює вимову, наголос, утворення слів і їх форм, 

побудову речень та їх інтонацій». 

Б. Головін пропонує розрізняти такі структурно-мовні типи норм: 

норми вимови; норми наголошування; норми лексичні; норми морфологічні; 

синтаксичні норми; норми стилістичні [3, с. 48]. 

Норми вимови – регулюють вибір акустичних варіантів фонеми або 

фонем, які чергуються (наприклад, можна [лекц’ійа] – не можна [л’екц’ійа], 

можна [час] – не можна [ч’ас]). 

Щоб добре засвоїти правила літературної вимови слід усвідомлювати, 

які причини призводять до їх порушення. 

Порушення норм української літературної вимови відбуваються 

здебільшого під впливом таких чинників: вплив певної місцевої говірки; 

вплив іншої мови, з якою українська перебуває в безпосередньому контакті;  

вплив письма, графіки.  

         Таким чином, порушення орфоепічних норм з’являються не випадково, 

вони пов’язані з умовами, у яких функціонує і розвивається мова. Практичну 

допомогу в засвоєнні норм орфоепії можуть надати словники, зокрема 

орфоепічний словник, укладений М. Погрібним. Цей словник нараховує 

понад 40 тисяч слів сучасної української літературної мови, поданих у різних 

формах, і може слугувати як довідник з норм вимови та наголошування. 

Норми лексичні – регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети 

висловлювання (наприклад, можна індукційний і не можна індуктивний, якщо 

йдеться про струм (фіз.); можна рятувальник і не можна рятівник, якщо 

мовиться про професію; не друк, а преса, якщо йдеться про сукупність 

періодичних видань, бо друк − це процес виготовлення друкованого твору. 

Серед лексичних недоліків найпоширеніші ті, що стосуються: 

1) уживання слів у невластивому для контексту значенні, наприклад, 

«відбиття (замість зображення) життя» (у творі), «грати значення» (замість 

роль); 

2) порушення лексичної сполучуваності слів: «вірно (замість 

правильно) відповідати», «день відчинених (замість відкритих) дверей»; 

3) багатослів’я, вживання зайвих слів (плеоназм): «кожна хвилина 

часу», «напишіть свою автобіографію», «вперше знайомитися», «зібрано 10 

тисяч карбованців грошей»;  

4) тавтології – невиправданого повторення тих самих або 

однокореневих слів.  

Понад усе псують мовлення, знижують рівень його культури кальки із 

російської, особливо лексичні русизми.  



Норми морфологічні – регулюють вибір варіантів морфологічної 

форми слова і варіантів її поєднання з іншими словами, оскільки часто 

виникають труднощі в утворенні й уживанні нормативних форм деяких 

частин мови, зокрема, іменників, прикметників, числівників, займенників, 

дієслів (наприклад, можна матерів, не можна доповідів (треба доповідей), 

можна по-українськи і пo-українському. Пояснюється це тим, що в 

морфологічній будові літературної мови є так звані сильні і слабкі норми. 

Сильні норми необхідні всім, хто володіє українською літературною мовою 

як рідною. Слабкі норми, навпаки, піддаються розхитуванню і тому часто 

спотворюються у нашій мові. 

Синтаксичні норми – регулюють вибір варіантів побудови простих і 

складних речень (наприклад, не можна «Спостерігаючи реставрацію 

пам’яток рідного міста, твоя душа радіє за його майбутнє»; «Він віддав цю 

дивовижну гірську квітку дівчині, яку можна бачити лише в Карпатах»; 

треба: «Коли спостерігаєш..., твоя душа радіє....»; «Він віддав дівчині цю 

дивовижну гірську квітку, яку...»). 

С. Дорошенко виділив такі випадки недотримання синтаксичних 

правил: 1. Часто трапляються помилки на добір форм додатків при дієсловах. 

Типовими є такі відхилення від норми: 

а) при дієсловах із значенням мислення, говоріння (думати, говорити, 

розповідати, сказати, розказати) помилково вживають прийменник за 

замість прийменника про, як-от: «Мені розповідали за педагогічну 

практику», «Тут говорили за гуртожиток». У цих реченнях на місці 

прийменника за слід поставити прийменник про, оскільки саме він доречний 

тоді, коли необхідно вказати на конкретну особу, предмет або абстрактне 

поняття, що виступають об’єктом розмови або роздуму. Потрібно говорити: 

Розповідали про практику...; Говорили про гуртожиток...; 

б) при дієсловах навчати, викладати, видавати, перекладати слово 

мова помилково вживають у місцевому відмінку з прийменником на, як-от: 

«Навчають на українській мові», «Перекладають на російську мову», 

«Видають на англійській мові». Слово мова при цих дієсловах треба ставити 

в орудному відмінку: «Навчати українською мовою», «Перекладати 

російською мовою», «Видавати англійською мовою»; 

в) дієслова дорікати, докоряти вимагають давального й орудного 

відмінків: «Докоряти (або дорікати) (кому ?) братові (чим ?) неуважністю». 

Неправильно: «Дорікати (кого ?) брата» та інші. 

2. Щоб убезпечити себе від можливих похибок, звернемо ще раз увагу 

на те, що:  

а) дієслово гордувати вимагає орудного відмінка: «Гордувати своїм 

походженням», «Гордувати відмінними оцінками»; 

б) дієслово ігнорувати потребує знахідного відмінка: «Ігнорувати 

указівку», «Ігнорувати наказ»; 

в) дієслово нехтувати має при собі іменник в орудному відмінку: 

«Нехтувати застереженнями», «Нехтувати сімейною прихильністю»; 



г) дієслово додержувати керує іменником у родовому (не знахідному) 

відмінку: «Додержувати тиші», «Додержувати порядку». 

3. Форми керованих слів бувають різними залежно від того, які частини 

мови ними керують. Так, при активних дієприкметниках командуючий, 

керуючий, завідуючий уживаються іменники в орудному відмінку: 

«Завідуючий кафедрою», «Керуючий відділом», «Командуючий фронтом». 

Якщо ж керуючим словом виступає віддієслівний іменник, то, як і належить 

іменникам, він вимагає від залежного слова родового відмінка: «Керівник 

відділу», «Завідувач кафедри», «Командувач армії». 

4. Відомо, що речення з дієприслівниковим зворотом становлять 

приналежність книжних стилів мови. Вони не чужі також усному мовленню. 

Це й зрозуміло, адже конструкції з цим зворотом урізноманітнюють виклад, 

роблять його динамічним [4]. 

Норми стилістичні – регулюють вибір слова або синтаксичної 

конструкції відповідно до умов спілкування і стилю викладу (наприклад, 

розрізняти, а не диференціювати – у розмовному стилі; море глибиною..., а 

не глибоченне море – у науковому стилі; у зв’язку з тим, що..., а не бо... – в 

офіційно-діловому стилі). 

Оскільки стилістиці ні в школі, ні в педагогічному ВНЗ десятиліттями 

не приділяли належної уваги, то мовленнєва практика вчителя не 

відзначається стилістичною грамотністю. В усякому разі письмове мовлення 

та усні виступи багатьох учителів свідчать про загалом невисокий рівень 

їхніх стилістичних умінь і навичок. До недоліків стилю відносимо не будь-

який невдалий вираз чи мовленнєву неправильність, що суперечать гарному 

залагодженому стилеві, а, як того вимагає сучасне розуміння функціональної 

стилістики, насамперед те, що веде до порушення стильової єдності тексту, 

коли в ньому вживаються слова і фразеологізми, властиві переважно іншому 

стилеві. Як стверджують учені-методисти, основні недоліки стилю пов’язані 

також із невиправданим повторенням тих самих слів і зворотів, яке створює 

звукову одноманітність мовлення, веде до невиправданої розтягнутості 

тексту словесною пишномовністю, яка призводить до удаваної краси 

мовлення [5]. 

Отже, щоб опанувати ці норми, замало вивчених граматичних і 

правописних правил – необхідна постійна робота з різноманітними за 

стилями (стильовими жанрами) текстами, живе мовне спілкування в різних 

ситуаціях, потрібна постійна увага до змін, що відбуваються в удосконаленні 

норм і правил сучасної літературної мови. 

Подальших досліджень, на нашу думку, потребує з’ясування  основних 

типів помилок та відбір найефективніших  методів та прийомів, що 

сприятимуть формуванню  грамотної, соціально-активної мовної особистості. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

У статті висвітлюються наукові основи розвитку творчої 

активності молодших школярів на уроках української мови. Узагальнюється 

досвід вирішення проблеми. Визначаються найважливіші вміння вчителя, які 

забезпечують розвиток творчої активності учнів. Виділено структурні 

компоненти творчої активності школярів. Розкриваються поняття 

«творчість», «творчі здібності», «активність». Описано етапи формування 

творчої активності учнів. 

Ключові слова: творча активність, розвиток, молодші школярі, 

творчість,навчальний процес. 

 

В статье освещают научные основы развития творческой 

активности младших школьников на уроках украинского языка. Обобщается 

опыт решения проблемы. Определяются важнейшие умения учителя, 

которые обеспечивают развитие творческой активности учеников. 

Выделено структурные компоненты творческой активности школьников. 

Раскрываются понятия «творчество», «творческие способности», 

«активность». Описаны этапы формирования творческой активности 

учеников. 

 Ключевые слова: творческая активность, развитие, младшие 

школьники, творчество,  учебный процесс. 

 

The article highlights scientific bases of development of creative activity of 

junior pupils in the lessons of the Ukrainian language. The  experience in solving 

this problem is summarized. Major abilities of a teacher, which provide for 

development of creative activity of the pupils are determined. The article also 



points out structural components of creative activity of pupils. The concepts of 

creative work, creative abilities,  and activity are exposed. The stages of forming 

creative activity of the pupils are described. 

 Key words: creative activity, development, junior pupils, creative work, 

learning process. 

 

 

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з 

державною національною програмою «Освіта», є формування освіченої, 

активної, творчої особистості [2, с. 27]. А тому сьогодні особливо 

актуальною в освіті є проблема розвитку творчої активності школярів. 

Оскільки це є одним із головних завдань сучасної школи, яка повинна 

формувати особистість, важливими рисами якої є здатність до творчого 

сприймання світу, соціальна активність та ініціативність, уміння висловити 

свої почуття, думки, розуміння поглядів іншого, прагнення до 

самовдосконалення та самоосвіти протягом життя. Адже саме творчість дає 

людині можливість реалізувати свої потреби, інтереси. Творче 

самовираження сприяє формуванню особистісної значущості, упевненості в 

собі, забезпечує самостійність у процесі діяльності.  

Нашим завданням є обґрунтування та розкриття практичної значущості 

та особливостей розвитку творчої активності молодших школярів на уроках 

мови. Адже творча активність особистості − інтегративна якість індивіда, 

представлена широким комплексом інтелектуальних, еморційних 

характерологічних властивостей, що забезпечують можливість діяти творчо 

під час розв`язання будь-якої проблемної ситуації або навчальної задачі й 

гарантують оригінальність, ефективність та позитивний результат даної 

діяльності [1, с. 95].Соціальна значимість проблеми вимагає її глибокої 

теоретичної розробленості й практичної дієвості. 

Проблема розвитку творчої активності молодших школярів завжди 

була в полі зору вчених. Педагогічний аспект проблеми розкрито в роботах 

Л.П. Аристової, А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, В.І. Андреєва, 

М.О. Данилова, Б.П. Єсипова, М.Н. Кашина, Б.І.Коротяєва, І.Я. Лернера, 

Л.Л. Момот, І.Т. Огороднікова, В.Ф. Паламарчук, П.І.Підкасистого. У цих 

роботах творчу діяльність розглядають у нерозривному зв’язку з проблемою 

активізації пізнавальної діяльності школярів. Загальні питання творчої 

активності досліджуються в працях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, 

Д.Б. Ельконіна, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної, Д.Б. Богоявленської, 

Н.В. Кузьміної. 

Визначенню поняття творчої особистості приділяється в літературі 

багато уваги (В.А. Кан-Калик, Н.В. Кичук, С.О. Сисоєва, Н.В. Кузьміна, В.І. 

Андреєв, Д.Б. Богоявленська). Більшість авторів стверджують, що творча 

особистість − це індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до 

нового та оригінального. Для творчої активної особистості творча діяльність 

є життєвою потребою. Н.В. Кичук визначає творчу особистість через її 

інтелектуальну активність, творче мислення [2]. 



Творча активність розглядається як творча діяльність (М.О. Данилов, 

Г.О. Люблінська, М.І. Махмутов), як якість особистості (М. Матюшкін, 

В. Кузін ), як потреба особистості (Л. Божович). 

Учені одностайні у своїх думках щодо передумов, які сприяють 

розвитку творчої активності особистості. У своїх працях О. Киричук, 

О. Савченко, Є. Ільїн, М. Матюхіна визначили пізнавальний інтерес 

основним засобом стимулювання творчої активності школярів. У роботах 

питання стимулювання творчої активності розглядається як 

системоутворюючий фактор її розвитку. 

Деякі науковці вважають активну творчу працю складовою людської 

діяльності, поряд з ігровою, навчальною тощо (О. Шпак, І. Смолюк, 

О. Падалка). 

Психологічні основи розвитку творчої активності досліджені в працях 

Л. Виготського, П. Гальперіна, Г. Костюка, Д. Ельконіна, Н. Тализіної та ін. 

На сучасному етапі проблема розвитку творчої активності особистості 

залишається однією з найактуальніших і досліджується багатьма науковцями 

(В. Лозова, В. Паламарчук, М. Савіна, О. Савченко, Т. Шамова, Г. Щукіна та 

ін.). 

Життя висунуло суспільний запит на виховання активної творчої 

особистості, здатної самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати 

нестандартні рішення [2, с. 109]. Такий стан справ потребує нового підходу 

до розв’язання проблеми розвитку творчої активності молодших школярів. 

Тільки творча атмосфера уроку сприяє активній роботі на уроці. Учитель до 

всього повинен підходити творчо, адже без методичної вправності, яка 

розуміється не лише як узвичаєні вчительські вміння, а як постійний творчий 

пошук, не йде на користь найбагатша теоретична база. 

Аналіз педагогічної теорії та практики дав змогу визначити 

найважливіші вміння вчителя, які характеризують і забезпечують творчу 

діяльність. А це, звісно, впливає позитивно на активність учнів у навчальній 

діяльності. Це такі вміння: правильно сприймати окремого учня й ті процеси, 

що відбуваються в колективі; уміння організувати життя дітей; довіряти й 

вимагати;швидко орієнтуватися й переключати увагу; організовувати 

дидактичну гру; використовувати різні прийоми впливу; передавати свої 

почуття, думки, використовуючи міміку, голос. Творче спрямування в 

навчальному процесі сприяє розвиткові розумової активності. 

Позитивно впливають на розвиток творчої активності на уроках мови 

дидактичні ігри, самостійне складання вправ, завдання творчого характеру, 

елементи цікавої граматики. Сформувати творчу активність можна лише 

тоді, якщо залучати учнів до творчої діяльності. Відомо, що використання 

творчих вправ, створення ситуацій роздумів, здогадів, використання 

проблемних питань та ін. сприяють формуванню творчої активності. 

Пізнавальна активність у навчальному процесі може бути 2 видів − як 

відтворююча, так і творча (М.І. Махмутов, І.Я. Лернер, Г.О. Люблінська, 

І.І. Родак та ін.). Перший вид активності є необхідним, але розвивається 

звичка засвоювати матеріал в готовому вигляді, а власна думка відсутня, 



твори − за зразком. Не сприяє розвитку оригінальності мислення й мовлення. 

Творча діяльність сприяє вдумливому, свідомому, глибокому засвоєнню 

матеріалу, виробляє навички й уміння самостійно здобувати знання. 

Визначені шляхи стимулювання творчої активності учнів (Г.І. Щукіна, 

В.Б. Бондаревський та ін.). Творчість − це постійне прагнення уникнути 

трафарету, одноманітності, постійний пошук. Творчість має наступні 

характерні ознаки: новизна, оригінальність (творчий стиль, багатство 

індивідуальної натури), комунікація (самовираження та самореалізація), 

цінність (соціальна й особиста), незапланованість, надситуативність, 

безкорисливість творчої діяльності тощо. 

Основою творчої активності дитини є виникнення й розв’язання 

творчого завдання, проблемної ситуації, а джерелом – внутрішній саморух 

особистості до творчої самореалізації та самовдосконалення. 

Основні  структурні компоненти творчої активності особистості : 

− пізнавально-діяльнісний компонент − активність дитини в 

оволодінні знаннями, уміннями та навичками, що є важливими для 

відповідної творчої діяльності (художньо-естетичної, науково-технічної, 

дослідницько-експериментальної), стимулює особистість до самостійної 

творчої праці, забезпечує її вміння використовувати здобуті знання під час 

розв’язання творчих завдань; 

− мотиваційно-вольовий компонент − сформованість у дитини 

позитивних мотивів творчої діяльності, вольових рис особистості 

(цілеспрямованості, організованості, самостійності) та її ціннісних 

орієнтирів, що забезпечують уключення у творчу діяльність; 

− змістовно-операційний компонент – сформованість активно-

перетворювального ставлення дитини до  власної діяльності, цілісність, 

мобільність, результативність та надійність; 

− емоційних компонент – здатність особистості до активного творчого 

сприйняття оточуючої дійсності, уміння спілкуватися з іншими людьми 

(однолітками, педагогами),у процесі якого відбувається налагодження 

позитивних контактів, зміна особистісних установок, прийняття колективних 

норм життєдіяльності; 

− самооцінний компонент – прагнення дитини до творчого пізнання 

своєї особистості, виявлення та розвитку власного творчого потенціалу, 

самооцінка своїх індивідуальних якостей, здатності до самовиховання,уміння 

аналізувати й реально оцінювати свої вчинки, визначати спрямованість і 

динаміку саморозвитку. 

Головним показником сформованості творчої особистості вважають 

наявність творчих здібностей [2, с. 113]. Враховуючи те, що в процесі 

розгляду цього питання ми часто зустрічаємося з поняттями творчість та 

креативність (у контексті визначення суті творчих здібностей), вважаємо 

доцільним уточнити зміст цих понять, що допоможе розумінню творчих 

здібностей. 

Донедавна в українській лінгводидактиці відоме було лише одне 

поняття, тобто, творчість − це  продуктивна людська діяльність, здатна 



породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного 

значення. Розвиток творчого потенціалу діяльності є важливою умовою 

культурного прогресу суспільства й виховання людини. Тому в сучасній 

школі слід звертати особливу увагу на формування в учнів системи знань, на 

максимальну стимуляцію самостійної діяльності учнів, на розвиток стійких 

творчих інтересів.  

Нині поняття творчість проаналізовано в контексті навчального 

процесу. Творчість у навчальному процесі визначають як форму діяльності, 

спрямовану на створення якісно нових цінностей, важливих для формування 

особистості як соціального суб’єкта. 

Термін креативність (з англ. «creativity» – творчість) з’явився тільки в 

80−90-тих роках під впливом зарубіжної психолінгвістичної школи. 

Найбільш вдалий підхід до визначення запропонувала С. Сисоєва. Введення 

в український науковий обіг терміна креативність сприяло виокремленню в 

самостійну галузь дослідження особистісного аспекту творчості.  

Креативність у широкому розумінні слова − сукупність властивостей 

особистості, що забезпечує її входження у творчий процес. Означений 

феномен характеризується вченими, як процес виникнення чутливості до 

проблеми, відчуття дефіциту або дисгармоній наявних знань, визначення 

проблеми й пошук шляхів її розв’язання. 

Розвиток творчої активності є процесом прогресивних змін особистості 

в часі й просторі, що відображається в кількісних, якісних і структурних 

перетвореннях дитини, у керованому розвитку творчих здібностей та 

інтелекту на основі пробудження інтересу до творчої діяльності, оволодіння 

методами творчого здобуття знань і їх творчого використання на практиці, 

формуванні культури інтелектуально-творчої праці. 

Модель формування творчої активності особистості має передбачати 

наступні послідовні етапи: підготовчий – інтегрувальний − креативний. На 

підготовчому етапі процесу формування творчої активності школярів 

учитель має забезпечити: 

− досягнення прогностико-діагностичного рівня розвитку творчої 

активності на основі самопізнання та самовизначення особистості, готовності 

до переходу на рівень активного засвоєння нових способів пізнавальної та 

творчої діяльності ; 

− формування загальної уяви про творчу активність та її основні 

компоненти; 

− пробудження пізнавального інтересу до творчої діяльності, 

корекцію самооцінки внутрішніх творчих потенцій; 

− сформованість уміння планувати та практично реалізувати власну 

творчу ініціативу. 

Завданням інтегрувального етапу процесу розвитку творчої активності 

учнів є: 

− досягнення школярами рівня активного засвоєння способів творчої 

діяльності та їх свідомого використання; 



− подальше відпрацювання практичних  умінь здійснення пізнавальної 

та творчої діяльності; 

− розвиток творчих здібностей вихованців у різних формах творчої 

діяльності. 

Креативний  етап процесу розвитку творчої активності учнів має на 

меті досягнення ними: 

− стійкої творчої спрямованості у всіх видах діяльності;  

− високого рівня розвитку мотивації творчої діяльності; 

− розкриття неповторної індивідуальності учнів, винятковості власної 

творчої діяльності. 

Аналіз літератури дав можливість з’ясувати, що проблема є 

актуальною, має теоретичну базу, але єдиної концепції не вироблено.Творча 

діяльність молодших школярів розглядається як найвищий рівень 

активності.Визначено найважливіші вміння вчителя, які забезпечують 

розвиток творчої активності учнів. Питання потребує наступного розгляду, 

оскільки є надзвичайно важливим. 
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ПРОБЛЕМА  ТИПОЛОГІЇ  УРОКІВ  МОВИ 

 

У статті проаналізовано класифікаційні підходи до уроків мови як 

основної форми організації навчально-виховного процесу в 

загальноосвітньому закладі, охарактеризовано їх структуру. Пропонується 

аналіз термінів «урок навчального переказу», «урок аналізу контрольного 

переказу», «урок контрольного твору». Запропоновано компоненти 

визначених типів уроків. Подано сучасну типологію уроків. Спостереження 

підтверджено прикладами. 

Ключові слова: урок, сучасний урок, типологія уроків, структура 

уроків. 

 



В статье проанализированы классификационные подходы к урокам 

языка как основной формы организации учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательном заведении, дана характеристика их структуры. 

Анализируются термины «урок обучающего изложения», «урок анализа 

контрольного изложения», «урок контрольного сочинения». Предложены 

компоненты определенных типов уроков. Предусмотрено и описано 

современную типологию уроков. Наблюдения подтверждены примерами. 

Ключевые слова: урок, современный урок, типология уроков, 

структура уроков. 

 

The article analyses the classificatory approaches to language lessons and 

their structure, which are considered to be a basic form of the educational process 

organizing in secondary schools. The articles defines the notions «retelling 

lesson», «retelling analysis lesson» and «composition based exam lesson». It 

describes the components of these types of the lessons and their contemporary 

typology. The results of the research are provided with examples. 

Key words: lesson, modern lesson, typology of lessons, structure of lessons. 

 

 

Нові соціально-економічні відносини в українському суспільстві 

зумовлюють необхідність удосконалення навчально-виховного процесу в 

школі. Особливої актуальності набуває формування високоосвічених, 

інтелектуально розвинених фахівців, здатних досконало володіти мовними 

засобами, високою культурою мовної комунікаціїї. Від вибору типу уроку й 

адекватної йому структури залежить ефективність сприймання навчальної 

інформації, рівень засвоєння учнями мовних фактів і понять, вміння 

застосовувати лінгвістичну теорію в мовленнєвій практиці. 

Сучасним вважається урок, який за своїми цілями (навчальною, 

розвивальною, виховною), змістом, структурою і методами проведення 

відповідає найновішим вимогам теорії і практики навчання в школі і є 

високоефективним [9, с. 13]. 

Проблеми сучасного уроку мови, їх типи і структуру відображено в 

роботах О.М. Біляєва, С.О. Карамана, Н.М. Остапенко, М.І. Пентилюк, К.М. 

Плиско, М.С. Позднякова, Т.В. Симоненко, О.В. Текучова, С.Х. Чавдарова та 

інших вітчизняних і зарубіжних дослідників. Ми зробили спробу узагальнити 

підходи до класифікації уроків мови, визначити їх структурні особливості. 

У сучасній дидактиці уроки класифікують за дидактичною метою, за 

метою організації пізнавальної діяльності, за основними етапами 

навчального процесу, за способами організації навчальної діяльності учнів, 

за формами навчання (моделями)  (В.О. Онищук, М.І. Махмутов, С.В. Іванов, 

І.М. Чередов, О.І. Пометун та ін.). 

Одним із головних критеріїв якості уроку є досягнення його мети. За 

основною дидактичною метою класифікує уроки В.О. Онищук: урок 

засвоєння нових знань; урок застосування знань, умінь і навичок; урок 



узагальнення і систематизації знань; урок перевірки знань, умінь, навичок; 

урок формування умінь і навичок; комбінований урок. 

Серед сучасних підходів до типології уроків привертає до себе увагу 

класифікація за формами навчання (моделями), у яких реалізуються 

інтерактивні технології. О.І. Пометун і Л.В. Пироженко розподіляють їх на 

чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної 

діяльності учнів: інтерактивні технології кооперативного навчання; 

інтерактивні технології колективно-групового навчання; технології 

ситуативного моделювання; технології опрацювання дискусійних питань [15, 

с. 33]. 

Одна з перших спроб розробити наукову класифікацію уроків мови 

належить М.С. Позднякову. Серед її засад – основні етапи засвоєння учнями 

мовної інформації: уроки повідомлення нового матеріалу; уроки закріплення 

одержаних відомостей; уроки перевірки засвоєння знань і вироблення 

навичок; уроки узагальнення засвоєного. Поза увагою лишилося повторення 

як окремий тип уроку.  

С.Х. Чавдаров розробив класифікацію на основі досягнення мети 

заняття: урок, на якому подається новий матеріал; урок для закріплення 

вивченого; урок перевірки знань учнів. Повторення планувалося проводити 

на уроках закріплення. Не виокремлено урок узагальнення вивченого. 

Залежно від мети класифікує уроки мови О.В. Текучев: урок 

повідомлення нових знань; урок закріплення вивченого; урок перевірки 

(контролю) знань і навичок. Повторення розглядається як різновид уроків 

закріплення, а узагальнення – як варіант уроків повторення. 

В обґрунтуваннях класифікаційних підходів до уроку нерідко фігурує 

поняття традиційності. З огляду на це уроки мови логічно розподілити на 

традиційні, що ґрунтуються на традиції їх застосування й закріплені нею у 

тривалому навчально-виховному процесі, і нетрадиційні, зумовлені 

новітніми технологіями в організації і проведенні шкільних занять. 

Серед традиційних виокремлюються визначені О.М. Біляєвим аспектні 

уроки й уроки розвитку мовлення [2, с. 27–61]. Головна мета аспектних 

уроків – на основі теоретичних знань сформувати у школярів фонетико-

орфоепічні, лексичні, словотвірні, граматичні і правописні компетенції. До 

них належать: 

Урок вивчення нового матеріалу. Його структура: 1. Перевірка 

домашнього завдання. 2. Підготовка учнів до сприймання нового матеріалу 

(актуалізація опорних знань). 3. Повідомлення теми і мети уроку. 

4. Пояснення вчителем нового матеріалу. 5. Вправи на закріплення 

одержаних знань. 6. Підсумки уроку. 7. Завдання додому та інструктаж про 

його виконання. 

Урок формування умінь і навичок: 1. Повідомлення теми майбутньої 

роботи, усвідомлення її учнями. 2. Відтворення теоретичних відомостей, 

застосування яких буде потрібним на уроці. 3. Виконання учнями вправ. 

4. Перевірка якості самостійної роботи учнів. 5. Завдання додому. 

6. Підсумки уроку. 



Урок перевірки якості засвоєного: 1. Повідомлення мети перевірки та 

способів її проведення. 2. Усна перевірка знань учнів (фронтально). 

3. Самостійне виконання учнями контрольної роботи. 4. Відповіді вчителя на 

питання учнів. 5. Підсумки уроку. 6. Завдання додому. 

Урок аналізу контрольної роботи: 1. Вступне слово вчителя. 2. Бесіда 

про характер недоліків і помилок та робота над ними. 3. Підбиття підсумків 

роботи. 4. Завдання додому. 

Урок узагальнення вивченого: 1. Перевірка домашнього завдання. 

2. Повідомлення мети уроку. 3. Аналіз матеріалу з метою узагальнення 

вивченого. 4. Робота над висновком. 5. Вправи на застосування 

узагальнювальних правил.  6. Оголошення вчителем оцінок. 7. Завдання 

додому. 8. Підсумки уроку. 

Урок повторення: 1. Ознайомлення учнів із завданням уроку. 

2. Повторення вузлових питань розділу. 3. Усні та письмові вправи на 

матеріалі повторення. 4. Підсумки проведеної роботи. 5. Виставлення оцінок. 

6. Завдання додому. 

К.М. Плиско, думку якої поділяє С.О. Караман, класифікує уроки за 

метою організації: для вивчення нової інформації, закріплення чи 

застосування її [14, c. 206; 5, с. 84]. 

Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко і В.М. Руденко привертають увагу до 

комбінованого уроку – типу заняття, який характеризується поєднанням 

(комбінацією) у його межах різноманітних видів навчальної роботи 

(пояснення нового матеріалу, бесіда з учнями, робота над перевіркою знань, 

умінь та навичок, міні-контроль) або елементів кількох типів аспектних 

уроків та уроків розвитку мовлення. 

Структура комбінованого уроку: 1. Оголошення теми, мети і завдань 

уроку. 2. Підготовка до сприймання нового матеріалу. 3. Вивчення нового 

матеріалу. 4. Закріплення вивченого матеріалу. 5. Підготовчі вправи до 

написання творчого переказу. 6. Написання творчого переказу. 7. Підбиття 

підсумків уроку. 8. Оголошення домашнього завдання.  

При цьому дослідники акцентують увагу на тому, що в комбінованому 

уроці поєднуються елементи уроків вивчення нового матеріалу та розвитку 

мовлення, і застерігають: «комбінування елементів уроку вивчення нового 

матеріалу та уроку закріплення знань і формування вмінь та навичок учнів є 

нераціональним [11, с. 71]». 

З огляду на потребу формування у школярів комунікативної 

компетенції на основі мовленнєвої діяльності учнів класифікацію аспектних 

уроків М.І. Пентилюк подає так: 1. Урок засвоєння знань (формування 

мовної і мовленнєвознавчої компетенції). 2. Урок формування умінь і 

навичок (формування мовної і мовленнєвої компетенції). 3. Урок повторення, 

узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок (формування 

мовленнєвої компетенції). 4. Урок розвитку комунікативних умінь і навичок 

(формування комунікативної компетенції). 5. Урок контролю знань, умінь і 

навичок (перевірка володіння всіма видами мовленнєвої діяльності) [10, с. 

85]. 



Відповідно до змісту використовуваного на заняттях ілюстративного 

матеріалу аспектні уроки можуть бути тематичними, або уроками на єдину 

тему висловлювання (виховання громадянської позиції, патріотизму, сили 

волі, моральних якостей, поваги до державних атрибутів і т. ін.) та уроками з 

дидактичним матеріалом різної тематики (наприклад, присвячених  

вихованню у школярів дбайливого ставлення до батьків і любові до природи; 

потреба займатися спортом і захищати слабших за себе і т. ін.). 

Уроки розвитку мовлення сприяють формуванню у школярів 

комунікативної компетенції. О.А. Петровська в системі занять з української 

мови виділяє лише один тип уроку мовлення – урок навчального письмового 

переказу і побіжно називає урок аналізу письмового переказу. 

У класифікації Г.Н. Приступи як окремий тип розглядається урок 

розвитку мовлення з такими різновидами: урок вільного диктанту, урок 

творчого диктанту, урок навчального твору за картиною. Не виділено уроків 

контрольного переказу і контрольного твору. 

Поклавши в основу класифікації вид творчої роботи і мету її 

проведення, О.М. Біляєв визначає два види уроків: 1) уроки, на яких учні 

виконують, так би мовити, «малі жанри» творчих робіт (усний переказ, 

складання автобіографії, розгорнутого протоколу, написання нарису, 

вільного або творчого диктанту) і 2) уроки проведення великих за обсягом 

переказів і творів (навчальних і контрольних) та їх аналізу. Особливу увагу 

вчений-лінгводидакт звертає на такі уроки: 

Урок навчального переказу: 1. Вступна бесіда. 2. Читання тексту. 

3. Бесіда за змістом прочитаного. 4. Складання плану. 5. Мовний аналіз 

тексту. 6. Повторне читання тексту. 7. Підготовка чорнового варіанта 

переказу. 8. Редагування роботи і переписування її начисто. 9. Перевірка й 

аналіз робіт. 10. Доопрацювання переказів. 

Урок контрольного переказу: 1. Вступне слово вчителя. 2. Читання 

тексту. 3. Пояснення нових слів і запис їх на дошці. 4. Самостійне складання 

учнями переказу. 5. Повторне читання тексту. 6. Написання переказу в 

чорновому варіанті. 7. Переписування робіт начисто. 8. Самостійна перевірка 

написаного. 

Урок аналізу контрольного переказу: 1. Вступне слово вчителя. 

2. Загальна оцінка якості виконання переказу. 3. Розгляд кращих робіт. 

4. Аналіз допущених у переказах недоліків і помилок. 5. Проведення вправ на 

подолання помилок. 6. Визначення домашнього завдання. 

Урок навчального твору: 1. Вступна бесіда (визначення мети уроку, 

ознайомлення з особливостями жанру). 2. Ознайомлення зі зразком (уривок із 

твору письменника або кращий твір учня). 3. Робота над усвідомленням теми 

та основної думки твору. 4. Колективне складання плану письмової роботи. 

5. Складання усного твору. 6. Написання твору на 

чернетці. 7. Удосконалення написаного (саморедагування твору). 

8. Перевірка й аналіз творів. 9. Доопрацювання робіт і переписування їх 

начисто. 



Урок підготовки до контрольного твору: 1. Вступна бесіда. 

2. Повторення видових особливостей твору. 3. Читання й аналіз зразка. 

4. Лексико-стилістична робота. 5. Визначення домашнього завдання. 

Урок контрольного твору: 1. Вступне слово вчителя. 2. Самостійне 

складання плану твору. 3. Написання роботи в чорновому варіанті. 

4. Редагування твору і переписування його начисто. 5. Самостійна перевірка 

написаного. 

Урок аналізу контрольного твору: 1. Вступне слово вчителя. 

2. Загальна характеристика виконання твору. 3. Розгляд кращих робіт або 

фрагментів із них. 4. Колективний аналіз допущених недоліків і помилок. 

5. Проведення вправ на подолання помилок. 6. Індивідуальна робота учнів 

над виправленням творів. 7. Визначення домашнього завдання [2, c. 32–33]. 

Відповідно до провідної мети уроку: інтелектуального й мовленнєвого 

розвитку учнів, збагачення їхнього емоційного й духовного світу – Г.Т. 

Шелехова виокремлює такі заняття з розвитку мовлення: уроки формування 

нових понять; уроки вироблення комунікативних умінь і навичок; уроки 

контролю; уроки вдосконалення усних і письмових висловлювань [18, c. 20]. 

Нову типологію уроків розвитку мовлення розробила М.І. Пентилюк: 

урок аудіювання – урок сприймання усної інформації, урок читання – урок 

сприймання писемної інформації, урок опрацювання ділових паперів, урок 

роботи над діловим мовленням [12 c. 94]. При цьому уроки аудіювання і 

читання об’єднує в одну групу – уроки сприймання (розуміння) усної та 

писемної інформації такої структури: 1. Вступне слово вчителя (мотивація 

навчальної діяльності учнів). 2. Актуалізація опорних знань учнів 

(відомостей про мовленнєву діяльність). 3. Ознайомлення учнів із 

технологією аудіювання/читання. 4. Аудіювання/читання тексту. 5. Робота з 

тестами. 6. Підбиття підсумків уроку. 7. Домашнє завдання [13, c. 5]. 

У загальноосвітніх закладах набуває популярності інтерактивна 

методика, що сприяє інтенсифікації й оптимізації навчального процесу. 

Психологи, дидакти, лінгводидакти обґрунтовують доцільність інноваційної 

технології, що забезпечує взаємодію вчителя й учнів на уроці. Серед 

педагогічних категорій поряд із інтерактивним навчанням, інтерактивною 

моделлю, інтерактивними технологіями, інтерактивними методами, 

інтерактивними формами та інтерактивними прийомами чільне місце посідає 

інтерактивний урок, структура якого, на думку Н.М. Остапенко, Т.В. 

Симоненко і В.М. Руденко, зазвичай містить п’ять етапів: 1. Мотивація 

навчання. 2. Оголошення теми, мети й очікуваних результатів уроку. 

3. Надання учням необхідної інформації. 4. Інтерактивна частина (вправи). 

5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку [11, с. 97]. 

   Дослідники акцентують увагу на тому, що основним структурним 

компонентом такого уроку є інтерактивна частина, у якій учитель застосовує 

інтерактивні вправи, виконання яких займає 50–60 % часу на занятті.  

Аби забезпечити належний рівень комунікативної компетенції 

школярів, необхідно дбати про розвиток їх комунікативної вправності  не 

лише на спеціальних заняттях розвитку мовлення. Л.М. Кратасюк, 



наприклад,  вважає, що активізувати комунікативну діяльність школярів 

можна у процесі взаємопов’язаного навчання мови й мовлення, коли увага 

зосереджується на розвитку комунікативних здібностей учнів, збагаченні їх 

словникового запасу, виробленні вмінь і навичок зв’язного висловлювання. 

За формою проведення такий урок є інтерактивним, оскільки під час 

виконання різних завдань учні перебувають у постійній взаємодії з усіма 

учасниками навчального процесу в режимі діалогу: учень – учитель, учень – 

учень, учень – група учнів, учень – джерело інформації. 

Дослідник пропонує таку структуру інтерактивного уроку мови й 

мовлення: І. Мотиваційний етап: з’ясування емоційної готовності, 

актуалізація опорних знань і суб’єктного досвіду, постановка завдань, 

цілевизначення, планування. ІІ. Опрацювання навчального матеріалу: 

узагальнення, систематизація. ІІІ. Застосування навчального матеріалу: 

закріплення, корекція. ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап: рефлексія, 

самооцінювання, взаємооцінювання, домашнє завдання [7, с. 126–127].   

Нетрадиційні уроки відзначаються новизною й оригінальністю їх 

змісту і захоплюючим способом проведення. До них ми віднесли інтегровані 

уроки і власне нетрадиційні: урок-презентацію, урок-спогад, «Засідання 

лінгвістів-ерудитів» та ін. Можна погодитися з думкою авторів «Технології 

сучасного уроку рідної мови», що ці уроки є «еквівалентом до визначених у 

науці типів [11, с. 59]», однак незаперечним є і те, що вони вирізняються 

своєрідними особливостями організації. 

Інтегровані уроки ґрунтуються на міжпредметних зв’язках, органічно 

поєднують матеріал кількох предметів, здебільшого двох: мови і літератури, 

мови й історії, мови й образотворчого мистецтва та ін. Дидактичні 

особливості інтеграції змісту навчання на інтегрованих уроках аналізували 

О.М. Біляєв, В.Р. Ільченко, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко та ін. На думку 

дослідників, міжпредметна інтеграція може бути: 1) повна, являючи собою 

об’єднання в одному курсі різних навчальних предметів;  2) часткова, що 

полягає в поєднанні підпорядкованого певній темі матеріалу різних 

предметів 

Л.О. Варзацька і Л. Дворецька розробили типологію інтегрованих 

уроків української мови за сукупністю основ: цільової (на якому етапі 

оволодіння мовними знаннями є доцільною інтеграція навчання); діяльнісної 

(який вид емоційно-образної діяльності є домінуючим, слугує засобом 

активізації пізнавальної і мовленнєвої діяльності); предметної (з яких 

навчальних предметів доцільно інтегрувати блоки знань навколо однієї 

теми); організаційної (тривалість інтегрованого уроку, варіативність 

організаційних форм – колективної, групової, індивідуальної діяльності); 

тематичної (урок на морально-етичну, культурологічну теми, про природу) 

[3, с. 32]. 

Найоптимальнішою, на думку І.А. Кучеренко, є така структура 

інтегрованого уроку рідної мови: 1. Організація класу. 2. Мотивація 

навчальної діяльності. 3. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок. 

4. Вивчення нового матеріалу. 5. Застосування інформації. 6. Виконання 



пізнавальних і творчих завдань. 7. Формування мовної, мовленнєвої і 

комунікативної компетентності. 8. Оцінювання. 9. Домашнє завдання. 

10. Підбиття підсумків [8, c. 12]. 

Серед інтегрованих уроків вирізняють бінарний, що органічно поєднує 

вивчення двох предметів, наприклад мови й географії, мови й математики і т. 

ін. 

Своєрідним різновидом інтегрованих занять є уроки словесності, що 

поєднують у собі мовний і літературний матеріал. До них вдавалися ще в 

часи Острозької і Києво-Могилянської академій. Сьогодні відновлюються 

кращі традиції їх використання з урахуванням вимог до сучасної освіти. Л.В. 

Скуратівський, наприклад, обстоює важливість цих уроків, які через 

словесно-художній вплив забезпечують різнобічний розвиток школярів, 

формують у них естетичне ставлення до навколишнього світу, сприяють 

вихованню уваги до слова, збагаченню словникового запасу, усвідомленню 

важливості мовленнєвої індивідуальності. 

Проведені Т.К. Донченко експерименти свідчать, що в класах, де уроки 

мови проводилися як уроки словесності, школярі швидше досягали мовного 

розвитку, зросла їх пізнавальна активність і навчальна продуктивність. 

Здобуті результати вмотивовано тим, що аналіз тексту забезпечує 

органічність переходу від розгляду його змісту, структури до відбору мовних 

засобів, що дає можливість аналізувати мовний матеріал на мовленнєвій 

основі. Тексти допомагають організовувати вивчення мовної категорії від її 

функції до форми та значення, категоріальних ознак, а також правил 

використання в мовленні й від них до застосування певної мовної одиниці у 

власному мовленні [5, с. 15–16]. 

Характерною ознакою нетрадиційних уроків є те, що вони позбавлені 

структурних стандартів, властивих узвичаєним шкільним заняттям, палітра їх 

використання надзвичайно широка. Умовно назвемо їх уроками довільної 

структури. Серед них: урок-лекція, урок-семінар, урок-практикум, урок-

залік, урок-аукціон знань, урок-подорож, урок-конкурс,  розроблені нами 

урок «Засідання бізнес-клубу» [16], урок-лекція, урок-практикум, урок-залік 

[17] та ін. З.П. Бакум ілюструє приклади нетрадиційних уроків, що 

проводяться у формі змагань (лінгвістичний турнір), уроки, засновані на 

формах, жанрах і методах роботи, відомих у суспільній практиці (інтерв’ю, 

репортаж, лінгвістичне дослідження), уроки з використанням фантазії (урок-

казка), уроки з імітацією публічних форм спілкування (прес-конференція, 

аукціон, бенефіс, телепередача), уроки, побудовані на імітації діяльності 

організацій та закладів (засідання вченої ради, дебати в парламенті), уроки, 

які імітують громадсько-культурні заходи (заочна екскурсія, лінгвістичний 

театр) [1].  

Н.П. Волкова до нетрадиційних уроків відносить: 1) уроки змістовної 

спрямованості (уроки-семінари, уроки-конференції, уроки-лекції); 2) уроки 

на інтегративній основі (уроки-комплекси, уроки-панорами), яким властиве 

викладання матеріалу кількох тем укрупненими частинами, такі уроки 

проводять кілька вчителів, один із яких є ведучим; 3) міжпредметні уроки, 



мета яких – «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів; 4) уроки-

змагання (уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-вікторини, уроки-конкурси); 5) 

уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-

експромт-екзамени, уроки-консультації, уроки-взаємонавчання, уроки-

консиліуми); 6) уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні журнали, 

уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, 

уроки-репортажі, уроки-панорами, уроки-протиріччя, уроки-парадокси); 7) 

театралізовані (уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіноуроки, дидактичний 

театр); 8) уроки-подорожування, уроки-дослідження (уроки-пошуки, уроки-

розвідки, уроки-лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожування, 

уроки-експедиційні дослідження, уроки-наукові дослідження); 9) уроки з 

різновіковим складом учнів; 10) уроки-ділові, рольові ігри (уроки-захисти 

дисертацій, уроки-«слідство ведуть знавці», уроки-суди, уроки-імпровізації, 

уроки-імітації); 11) уроки драматизації (драматична гра, драматизація 

розповіді, імпровізована робота в пантомімі, тіньові п’єси, п’єси з ляльками 

та маріонетками); 12) уроки-психотренінги [4, c. 324–349].  

 Отже, учитель-словесник має широкі можливості застосування 

різнотипних уроків відповідно до теми, мети і завдань шкільного заняття, з 

урахуванням вікових та інтелектуальних можливостей школярів. 

Формування в учнів мовних і мовленнєвих компетенцій відбувається 

передусім на традиційних уроках. Нетрадиційні вимагають затрати творчих 

сил, що компенсуються активізацією навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, однак не варто перенасичувати ними навчальний процес. Доречно 

використовувати по 2-3 уроки різновидових форм нетрадиційних типів на 

семестр, вкраплюючи їх між заняттями традиційної структури. Перспективи 

розвитку мають уроки словесності за умови їх системного впровадження у 

шкільні заклади освіти. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розкрито роль навчальної мотивації у процесі навчання 

української мови учнів основної школи, проаналізовано  мотиви, які 

визначають поведінку людини в різних видах діяльності, у процесі 

спілкування з іншими людьми,  у різноманітних  життєвих ситуаціях, 

наголошується на необхідності  врахування закономірності розвитку 

мотивації, створення умов  для її успішного формування і вмілого керування 

вчителями цим процесом. 

Ключові слова: мотивація, мотив, пізнавальний інтерес, уява, цілі, 

мислення й мовлення.  



 

В статье раскрыта роль  учебной мотивации в процессе обучения 

украинскому языку учащихся основной школы, проанализированы  мотивы, 

которые  определяют  поведение человека в различных видах деятельности,  

в процессе общения с другими людьми,  в разнообразных  жизненных 

ситуациях, акцентируется внимание на необходимости учета 

закономерности  развития мотивации, создании условий для ее успешного 

формирования  и умелого руководства учителями этим процессом. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, познавательный интерес, 

представление, цели, мышление  и речь.    
 

The article explores the role of academic motivation in teaching pupils the 

Ukrainian language in secondary school. It analyzes the motives that determine a 

human’s behaviour in different activities, life situations and in the process of 

communication with other people. It emphasizes the need to incorporate principles 

of motivation development, to create some conditions for teachers to form and 

control this process skillfully. 

Key words: motivation, motive, cognitive interest, imagination, purpose, 

thought and speech. 

 

 

На сучасному етапі розвитку мовної освіти  дуже актуальним  є 

розв’язання  проблеми формування в учнів  позитивної мотивації  в процесі 

навчання української мови. Її актуальність обумовлена оновленням змісту 

навчання, постановкою завдань формування в учнів прийомів самостійного 

здобуття  знань і пізнавальних інтересів, формування в них активної життєвої 

позиції. Адже нині навчальний процес  стає важливим мотиваційним 

фактором  за умови його спрямованості  на формування стійкого інтересу  

школярів до  опанування української мови  і процесу  учіння, на розвиток  

потреби учнів цей інтерес задовольняти й на  створення умов,  які 

сприятимуть активізації  мотиваційної сфери учнів та  успішному 

оволодінню ними  вмінням  учитися.  

Проблема мотивації у навчанні виникає під час вивчення кожного 

шкільного предмета. У відповідних методиках і навчальних посібниках 

розробляються способи її розвитку й стимулювання з урахуванням специфіки 

предмета, проте  недостатньо враховується  системноутворювальний 

характер навчальної мотивації, об’єктом формування якої виступають усі 

компоненти  мотиваційної сфери: мотиви, цілі, емоції  і вміння вчитися. 

Психологічна і педагогічна науки стверджують, що найбільш успішно 

навчання учнів здійснюється за умови їх позитивного ставлення до нього. 

Мотиви − це те, що спонукає людину до тієї чи іншої дії. Вони 

характеризують спрямованість діяльності, ставлення людини до неї. У 

навчанні велика роль належить як соціальним, так і пізнавальним мотивам. 

Мотиви пов´язані з віковими періодами розвитку дитини, мають як 



позитивні, так і негативні риси. Кожен шкільний вік характеризується 

домінуванням тих чи інших мотивів. 

Так, у середньому шкільному віці до позитивних якостей мотивів 

відносять: загальну активність підлітка, готовність включитися у різні види 

діяльності тощо. До негативних відносять такі: незрілість оцінки підлітка 

самим собою, байдужість до думки вчителя тощо. Знання вікової динаміки 

мотивів полегшує правильну організацію процесу навчання. 

Відомо, що способи навчання школярів  лише тоді дають належний 

ефект, коли враховуються рушійні сили і насамперед мотиви учіння. Будь-

яка дія виходить з мотиву, тобто з переживання чогось значущого, у чому 

розкривається сенс дії для особистості. Коли вчитель хоче проаналізувати та 

інтерпретувати зміни в діях і поведінці якогось учня, він розглядає 

мотиваційний аспект його діяльності, з’ясовує, яким був хід його міркувань, 

якими прагненнями, бажаннями він керувався, що мав на меті, яку потребу 

намагався задовольнити. Оцінюючи дії, учитель намагається врахувати 

мотиви, які спонукали учня до певної дії чи  вчинку тощо. 

Аналіз навчального процесу сучасної школи, зокрема основної,    

засвідчує недооцінювання того факту, що в ситуації навчання взаємодіють 

два фактори – власне діяльність учителя (процес організації, предмет 

засвоєння, учитель з його методикою, досвідом тощо) і особистість учня 

(запити, інтереси, потреби, цілі). Таким чином, процес  формування 

мотивації  навчання містить два складники: розкриття  мотиваційного 

потенціалу самого процесу навчання й потенцій особистості  вчителя й учня. 

Для успішної реалізації цього необхідно враховувати закономірності 

розвитку мотивації, створювати умови  для її успішного формування і вміло 

керувати цим процесом. 

Процес навчання, спрямований на формування позитивної мотивації, 

повинен характеризуватися  відходом від авторитарного спілкування, 

перебудовою  мислення вчителя й учня, розвитком пізнавальних інтересів, 

активності, самостійності школярів, які успішно реалізуються  за умови  

продуктивно-творчого рівня розвитку навчально-пізнавальної діяльності на 

уроках української мови. 

Методологічною основою вивчення цієї проблеми є положення 

діяльнісної теорії про психологічний зміст, функції, механізм утворення й 

функціонування мотивів. Реалізація діяльнісного підходу означає можливість 

і необхідність дослідження навчальних мотивів як структурного елемента 

діяльності навчання.  

Проблема формування мотивації навчання лежить на стику навчання й 

виховання, є значущою у процесі мовленнєвого розвитку школярів. У 

сучасній психології мотивація  позначає систему чинників, що детермінують 

поведінку людини (потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення та ін.),  і 

характеристику процесу, яка стимулює і підтримує поведінкову активність на 

певному рівні [1, с. 113]. 

Досліджуючи  проблему мотивації, Г. Костюк зазначав, що  

«характерною рисою всякої свідомої діяльності людини є її спрямованість на 



досягнення певних цілей. Цілі діяльності людини пов’язані з її мотивами. 

Мета діяльності − це те, на що вона спрямована і що повинно становити її 

прямий результат [2, с. 423]». 

Уявлення про мотивацію виникає при спробі пояснення поведінки. 

Дуже важливим для навчання успішного спілкування засобами українського 

мовлення є пошук школярами (перш ніж сприймати чи продукувати 

мовлення) відповідей на запитання типу «чому?», «навіщо?», «з якою 

метою?», «який сенс?». Виявлення й опис причин стійких змін поведінки  

учнів і є відповіддю на запитання про мотивацію їхніх вчинків. 

У широкому розумінні мотив – це усвідомлюване чи мало усвідомлене 

спонукання до діяльності. Таке розуміння мотиву випливає з праць 

вітчизняних психологів (Божович Л., Ковальов О., Костюк Г., 

Леонтьєв О.М.). 

Мотивами можуть бути знання, почуття, потреби, які змушують 

людину прагнути до мети. 

Глибоко розкриваючи причини, якими пояснюється та чи інша 

поведінка людини, її дії та вчинки, ми обов’язково аналізуємо сукупність 

мотивів, якими зумовлюється певна поведінка.  

Генетично основою мотивів діяльності людини є її різноманітні 

потреби – первинні (природні) і вторинні (матеріальні й духовні). 

Система мотивів, що є актуальною для певної людини, становить 

мотивацію. Існують різні типи мотивації залежно від змісту й характеру 

мотивів, якими спонукається поведінка людини в різних видах діяльності,  у 

процесі спілкування з іншими людьми,  у різноманітних  життєвих ситуаціях.  

Прийнято розрізняти такі  групи мотивів:  

1) пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності й 

процесом її виконання. Це може бути інтерес до нових фактів, явищ, до 

перших дедуктивних висновків або інтерес до закономірностей у 

навчальному матеріалі і т. д.; інтереси до прийомів самостійного здобуття 

знань, до методів наукового пізнання, способів саморегуляції навчальної 

діяльності, раціональної організації своєї праці тощо;  

2) соціальні мотиви, пов’язані з соціальними взаємодіями учнів із 

іншими людьми, їхнього  співробітництва і взаємодії з друзями й учителем. 

Ці  мотиви полягають у прагненні здобути  знання, щоб бути корисним 

державі, суспільству, у бажанні виконати свій обов’язок як необхідність 

вчитися і в почутті відповідальності. До цієї групи мотивів можна віднести й 

бажання добре підготуватися до майбутньої професії та ін.;  

3) мотиви самоосвіти, які полягають у спрямованості учнів на 

самостійне вдосконалення способів здобуття знань,  формування вмінь і 

навичок. Ці мотиви є важливою основою самовиховання і 

самовдосконалення особистості. 

Формування комунікативних  умінь і навичок на уроках української 

мови, як і будь-який мовленнєвий процес, супроводжується цілим 

комплексом психічних процесів і дій. Під час навчання української мови 

необхідно враховувати психологічні особливості й механізми мовлення, 



особливості формування творчого мислення школярів, їхньої уваги, пам'яті, 

уміння бачити факти, порівнювати їх, синтезувати, узагальнювати, 

конкретизувати й абстрагувати − тобто навчання здійснювати на основі 

психічного відображення дійсності. 

Психолінгвісти (Гальперін П., Григоровська Л., Леонтьєв О. М., 

Лурія О., Москалець В., Петровський А., Потебня О., Рубінштейн С. та ін.) 

розглядають мовлення саме через процеси психічного відображення, звідси й 

випливає необхідність з’ясування психологічної сутності цих процесів. 

Оскільки у процесі розвитку особистості функції  мовлення й мислення  

перебувають у взаємодії, це  дає підстави характеризувати їх як єдиний 

процес мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Так,  В.Паламарчук [3] виділяє 5 

компонентів мислення, а саме: мотиваційний (усвідомлення мотивів 

шкільного навчання, урахування емоційного стану учнів у процесі засвоєння 

знань); цільовий (полягає в усвідомленні й досягненні мети інтелектуальної 

операції  на основі  необхідного обсягу знань про предмет); операційний 

(зумовлює оволодіння певними прийомами мислення); контрольно-

корекційний (полягає в перевірці результатів мислительного акту). Визначені 

компоненти мислення співвідносяться з фазами  мовленнєвої діяльності й 

основними комунікативними вміннями: мотиваційний і цільовий – фаза 

орієнтування (уміння швидко й правильно орієнтуватися в умовах 

спілкування, визначати мету, форму, вид висловлювання); змістовий – фаза 

планування (уміння правильно спланувати мовлення, визначити зміст і 

послідовність акту спілкування); операційний – фаза реалізації  плану 

(уміння дібрати адекватні засоби для передачі  змісту акту спілкування); 

контрольно-корекційний – фаза контролю (уміння забезпечити зворотній 

контроль). 

Отже, у механізмі мовлення  відбувається рух «від мотиву 

(комунікативної потреби) через мислення до внутрішнього мовлення, від 

внутрішнього мовлення до думки, від внутрішнього мовлення до 

зовнішнього [1, с. 121]».  

Основним пізнавальним мотивом є інтерес, який позитивно впливає на 

всі психічні процеси й функції: сприймання, увагу, мислення, пам’ять, волю, 

утворюючи особливий стан особистості.  

Життя кожної людини невіддільне від необхідності постійної реалізації 

її найрізноманітніших інтересів. Проблеми виникнення інтересів, їх розвитку, 

удосконалення й використання завжди були й надалі залишаються 

актуальними в науці й психолого-педагогічній практиці. Так, основним 

мотивом навчальної діяльності учнів основної школи, пов’язаної з 

усвідомленням її завдань, є їхнє прагнення до пізнання світу, інтерес до 

знань. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі інтересу, дає змогу  

зробити висновок про те, що інтерес є системним утворенням, яке 

визначається сукупністю різних параметрів, що відрізняються за змістом, 

характером, видом, рівнями й характеризуються якісними етапами свого 

розвитку. Так, у роботах В. М'ясищева, В. Іванова, О. Ковальова виділено 



такі риси інтересу, як прагнення й переживання; у роботах С. Рубінштейна 

[6] − ставлення та увага; у роботах О. Фортунатова розкрито пізнавальний 

аспект потреб; інтерес як спрямованість особистості розглядали Л. Божович і  

Н. Морозова; як загальну спрямованість особистості − М. Бєляєв; як 

дослідницьку мотивацію − А. Петровський [5]; як вторинну потребу − 

Б. Додонов. 

Визначаючи інтерес як головний чинник, психологи (Леонтьєв О.М., 

Костюк Г., Менчинська Н., Маркова А.) вважають, що завдання вчителя 

полягає в такій організації навчання, яка збудила б усі внутрішні сили, 

необхідні для подолання труднощів. Тому виникає потреба на уроках 

української мови  зацікавлювати учнів, спрямовувати їхню діяльність, 

розвивати їхній інтерес, викликати бажання розмовляти правильно, виразно, 

добирати для цього відповідні виражальні засоби. Учні  повинні 

усвідомлювати: щоб бути цікавим співрозмовником, потрібно працювати над 

своїм мовленням, постійно його збагачувати й удосконалювати тощо. 

Отже, інтерес до навчання української мови  пов’язаний зі складними 

мотиваційними процесами, які супроводжуються здатністю до мовленнєвої 

діяльності учнів  на основі уяви, яка сприяє кращому засвоєнню виражальних 

засобів і формуванню вмінь свідомо ними користуватися під час спілкування. 

Здійснене анкетування серед учителів міста Києва і Київської області  

засвідчило, що вчителі усвідомлюють   важливість проблеми  формування 

мотивації в учнів основної школи  у  процесі   навчання української мови. 

Учителі  відзначають, що на цих уроках переважає стиль напруженого 

чекання («спитають – не спитають»), учні часто пасивні, оскільки їм не 

вистачає новизни, їх мало  цікавлять  знайомі й стандартні форми роботи, 

засоби навчання тощо. 91% учителів  вважають, що стиль навчання й 

спілкування на уроці  потребує перегляду. Питання про організаційну форму 

уроку  та інтерес пізнавального плану, можливості його задоволення  шляхом  

зміни умов навчання  актуальне для  93% учителів. 87% учителів  вбачають 

істотний недолік  навчання  мови без опори на емоційну сферу  учнів, що 

пов’язано з абстрактністю мовного матеріалу, який здебільшого 

запам’ятовується механічно, недостатньою комунікативною спрямованістю 

процесу навчання мови, а також відсутністю  технологій, якими враховано 

важливість і провідна роль  емоційного  компонента в навчальній діяльності 

особливо учнів основної школи. 

Відомо, що  мовлення завжди мотивоване. Людина, як правило, 

говорить тому, що у неї є для цього певна внутрішня причина, є мотив, який 

виступає в ролі двигуна діяльності. Людина може усвідомлювати або не 

усвідомлювати цей мотив в певний момент, але він завжди пов'язаний зі 

спілкуванням.  

В основі мотивації лежить потреба. В основі комунікативної мотивації 

лежить потреба двох видів: а) потреба в спілкуванні,  яка властива людині як 

істоті соціальній, б) потреба в здійсненні конкретного мовного вчинку, 

потреба «втрутитися» в якусь мовну ситуацію.  



Зрозуміло, що обидва ці види взаємопов’язані, але використання їх у 

процесі навчання мови  неоднозначне. Перший вид можна назвати загальною 

комунікативною мотивацією, її рівень часто не залежить від організації 

навчального процесу (є люди говіркі і неговіркі), але він є фоном для другого 

виду мотивації; другий вид − це ситуативна мотивація, рівень якої на 

вирішальному етапі визначається тим, як ми навчаємо, як створюємо мовні 

ситуації, який використовуємо дидактичний матеріал, засоби навчання  тощо. 

Ситуативна мотивація виховує в учня потребу в спілкуванні взагалі, створює 

постійну мотиваційну готовність, що дуже важливо для здійснення ним 

успішної комунікації.  

Дослідження підтверджують, що формування комунікативних умінь в 

учнів  тісно пов’язане з поняттям мовленнєвої ситуації, оскільки лише в 

ситуації живого спілкування виникає мотив мовлення. Є.І. Пассов вважає 

мовленнєву ситуацію стимулом до мовленнєвого  спілкування [4, с. 204]. 

Вона повинна: задовольняти реальні комунікативні потреби учнів, 

стимулювати позитивну мотивацію до спілкування; бути інформаційно 

насиченою; стимулювати учасників спілкування до оцінки фактів, подій, 

явищ дійсності; містити комунікативну проблему, яку необхідно 

розв’язувати учням, здійснивши адекватний вибір мовних засобів; визначити 

вид мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, письмо, читання) і форму 

спілкування (усна, письмова). 

Таким чином, формування мотивації  в учнів на уроках української 

мови – це насамперед створення умов для появи внутрішніх спонукань до 

навчання, усвідомлення їх самими учнями й подальшим саморозвитком 

мотиваційної сфери. Аналізуючи  чимало методичних посібників, у яких 

подається структура уроків української мови для різних класів, де 

обов’язковим етапом є мотивація, варто  наголосити, що практично ніде вона 

не описується. 

З’ясовано, що вчитель може лише опосередковано вплинути на 

мотивацію, створюючи передумови й формуючи підстави, на базі яких в 

учнів виникає особиста зацікавленість у виконанні певного виду роботи.  Тут 

слід мати на увазі, що особливу роль у формуванні мотивації відіграє 

новизна здобутої інформації. Тому важливим завданням учителів  є 

створення реальних й уявних ситуацій спілкування на уроці української  

мови, використовуючи для цього різні методи,  прийоми  й форми роботи 

(рольові ігри, дискусії, творчі проекти, парну й групову роботи тощо). 

Наявність елементів пошукової діяльності на уроках української мови, 

пізнавальних мотивів й емоційний стан учнів забезпечують їм вихід з 

навчальної діяльності в самоосвітню й творчу. 

Доведено, що від мотиву, який визначає сам учень  у процесі навчання 

української мови,  залежить успішність розвитку комунікативних умінь на 

текстовій основі. Важливо, щоб тексти відповідали інтересам учнів основної 

школи, містили актуальні  для розв’язання проблеми, за рівнем складності 

знаходились у зоні їхнього найближчого розвитку, спонукали  учнів до 

духовного самовдосконалення й саморозвитку. Звідси випливає увага до 



позитивних емоцій у формуванні комунікативної  компетентності школярів: 

частіше й на довше учні запам’ятовуватимуть те, що схвилювало чи захопило 

їх, збудило їхню увагу, активізувало пам’ять, мислення й мовлення, і навпаки 

− охоплені гнівом або негативними емоціями, учні навряд чи спроможні хоча 

б концентрувати думку. 

Таким чином, у процесі формування в учнів основної школи  

позитивної мотивації на уроках української мови  важливо враховувати  такі 

особливості: по-перше, важливим є стиль  навчання, який виставляє на 

перший план  активні форми навчання, які передбачають не тільки 

співробітництво, а й співтворчість на нетрадиційно організованому уроці; по-

друге, у розробленні й виборі таких навчальних засобів, які допоможуть 

учителеві водночас розв’язати  завдання організації на уроці  навчальної 

пізнавальної діяльності (інноваційні засоби наочності, тексти різноманітного 

змісту тощо), які викликають інтерес в учнів, і створення стійкої  позитивної 

мотивації за рахунок  залучення класу  у творче пізнання, творчу діяльність.  

Це досягається використанням різноманітних джерел здобуття знань (образ-

опора, наочність, яка набуває в інноваційному навчанні нової функції – 

керування  пізнавальною діяльністю  учня через його емоції; видом 

навчальної діяльності  (спостереження і практичні дії переважають  над 

слуханням, поясненням учителя або супроводжують його; логікою 

пізнавального процесу (індукція супроводжує дедукцію), урахування  

психології пізнавального процесу, який спирається на механізми творчої 

діяльності (аналіз через синтез,  асоціативний та евристичний аналізи,  

зв’язок емоційного й раціонального тощо), що забезпечує  перехід 

навчально-пізнавальної діяльності на продуктивно-творчий рівень. 

Необхідним компонентом навчання учнів української мови  є стимулювання  

мотивації на основі  використання внутрішньопредметних і міжпредметних  

зв’язків, можливостей  Інтернет тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ  В АСПЕКТІ  

СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ І ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ     

НАУКОВИХ ПАРАДИГМ 

 

У статті здійснено аналіз сучасних лінгвістичних наукових парадигм у 

зв’язку із провідною проблемою лінгводидактики – процесом формування 

комунікативної компетенції студентів-філологів. Особлива увага 

звертається на основні підходи до навчання української мови. У роботі 

автор пропонує перегляд усталених стратегій навчання української мови у 

вищій школі. 

Ключові слова: наукова парадигма, комунікативна компетенція, 

комунікативний аспект у навчанні, функціонально-стилістичний підхід, 

теорія мовленнєвої діяльності, функціональний синтаксис.      

  

В статье анализируются современные лингвистические научные 

парадигмы в связи с ведущей проблемой лингводидактики – процессом 

формирования коммуникативной компетенции студентов-филологов. 

Особенное внимание обращается на основные подходы к обучению 

украинскому языку. В работе автор предлагает пересмотр сложившихся 

стратегий обучения украинскому языку в высшей школе. 

Ключевые слова: научная парадигма, коммуникативная компетенция, 

коммуникативный аспект в обучении, функционально-стилистический 

подход, теория речевой деятельности, функциональный синтаксис. 

      

The article deals with the analysis of modern linguistic scientific paradigms 

in the context of  leading issue of lingual didactics such as the process of shaping 

communicative competence of students of philological faculties. Special attention 

is paid to approaches to Ukrainian teaching. The author of the article suggests the 

revision of strategies in teaching Ukrainian in high school. 

Key words: Scientific paradigm, communicative competence, communicative 

aspect of teaching, functional and stylistic approach, speaking activity theory, 

functional syntax. 

      

Сьогодні увага дослідників насамперед зосереджена на мові як 

знарядді комунікації та впливу, тому сучасний парадигмальний простір 

лінгвістики, як відзначає О. Селіванова [13], представлений співіснуванням 

двох домінантних парадигм: прагматичної та когнітивної, синтез яких 

зумовлює становлення нової когнітивно-дискурсивної лінгвістичної 

парадигми, орієнтованої не лише на способи представлення знань у мові, а й 

на комунікативну компетенцію мовця й адресата. Проблема формування 

комунікативної компетенції є провідним компонентом і у структурі загальної 



підготовки й розвитку особистості. Особливо актуальною є вищезазначена 

проблема у процесі підготовки студентів-філологів. 

Питання формування мовної особистості студента-філолога глибоко й 

різнобічно висвітлене в наукових розвідках учених (Л. Паламар,  

Т. Симоненко, Л. Стасів, Н. Янчук, В. Мельничайко, Н. Остапенко, 

О. Семеног та ін). Шляхи формування мовної особистості педагога закладено 

і в низку концепцій розбудови мовної освіти в Україні Л. Мацько та 

С. Єрмоленко [4]. Однак сучасної інтерпретації, як відзначає М. Пентилюк, 

проблема мовної особистості ще не набула  [11, с. 30].  

Недостатня розробленість зазначеної проблеми, її багатоаспектний 

характер, недоліки у практиці викладання дисциплін лінгвістичного циклу у 

ВНЗ, що гальмують забезпечення навчального процесу на рівні сучасних 

вимог, зумовили актуальність теми нашої наукової розвідки. 

Мета статті – проаналізувати взаємозв’язок провідних наукових 

парадигм мовознавчої науки та проблем лінгводидактики, пов’язаних з 

процесом формування комунікативної компетенції студентів філологічних 

факультетів педагогічних ВНЗ.      

У вищій школі, на жаль, домінує лінгвістичний підхід до вивчення 

мови, який орієнтований на роботу над удосконаленням орфографічної та 

пунктуаційної вправності студентів. Однак більшість випускників ВНЗ 

виявляє низький рівень мовленнєвої культури. Тому потреби сучасного 

освітнього простору  вимагають перегляду усталених стратегій навчання 

української мови у вищій школі − підпорядкування роботи над мовною 

теорією інтересам мовленнєвого розвитку тих, хто навчається. 

У «Словнику-довіднику з української лінгводидактики» відзначено, що 

«комунікативна компетенція складається з мовленнєвої компетенції (уміння 

застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними одиницями), 

мовної компетенції (знання одиниць мови та правил їх поєднання), 

предметної компетенції (уміння на основі активного володіння загальною 

лексикою відтворювати в свідомості картину світу), прагматичної 

компетенції (здатність до здійснення мовленнєвої діяльності, зумовленої 

комунікативною метою, до вибору необхідних форм, типів мовлення, 

урахування функціонально-стильових різновидів мовлення) [16, c.70]». З 

урахуванням досягнень таких галузей мовознавчої науки, як комунікативна 

лінгвістика, паралінгвістика, прагматика та дискурсологія, структуру 

комунікативної компетенції слід доповнити дискурсивною компетенцією 

(здатність поєднувати повідомлення у зв’язні дискурси) та іллокутивною 

(здатність реалізувати комунікативні наміри, використовуючи структуру 

повідомлення) [2].  

Розвиток таких пріоритетних галузей лінгвістики, як психолінгвістика, 

етнопсихолінгвістика, когнітологія, вплинув на формування нових підходів 

до навчання рідної мови (українознавчий, етнопедагогічний, 

культурологічний та ін.), однак ці підходи підпорядковуються 

найголовнішому – комунікативно-діяльнісному. 



У зв’язку з необхідністю формування мовної особистості у практику 

роботи словесників увійшли нові терміни − мовна особистість і мовленнєва 

діяльність. Під мовною особистістю розуміють такого носія мови, який добре 

володіє системою лінгвістичних знань, репродукує мовленнєву діяльність, 

має навички активної роботи зі словом  [16, с. 85–86]. 

Теорія рівневого лінгвістичного аналізу Е. Бенвеніста, який поставив 

питання про існування окремого, автономного рівня мови (текстового) та 

потреба виходу за межі речення й мовної системи до сфери мовлення через 

орієнтацію наукового знання на функціонально-комунікативну парадигму 

стали поштовхом до нового мовознавчого напряму досліджень – текстового; 

це спонукало багатьох лінгводидактів до розуміння того, що в основу 

викладання мови має бути покладена мовленнєва діяльність, яка передбачає 

«психолінгвістичну орієнтацію на сприймання, розуміння, засвоєння, 

відтворення та активне продукування мовних текстів [4, с. 28]».            

У лінгвістиці тексту сформувалася стійка тенденція кваліфікувати 

текст як комунікативний засіб. Дослідниця З. Тураєва відзначає: «Соціальна 

взаємодія значною мірою здійснюється на підставі текстів, які породжуються 

та сприймаються особистістю [18, с. 17]». Мовленнєве спілкування сьогодні 

розглядається як дискурсивне мовлення. Дискурс трактується як текст  у 

сукупності з прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими 

чинниками; текст, узятий в аспекті тих подій, які в ньому відображені. 

Дискурсивний підхід до вивчення мови виявив себе у лінгвістиці тексту і 

теорії мовленнєвих актів. Тому сучасна методика викладання мови керується 

положенням про те, що засвоєння знань з граматики слід здійснювати на 

засадах функціонально-стилістичного та комунікативно-діяльнісного 

підходів.            

Особливості комунікативної стратегії навчання, що спирається на  

спілкування, проаналізовано у працях М.С. Вашуленка, О.Ю. Купалової, 

М.Р. Львова, Л.М. Паламар та ін. Поворот мовознавства до людини в мові 

визначив активізацію в лінгвістиці методології функціоналізму, яка      

одержала методичну інтерпретацію у працях С.Г. Дубовик, 

О.Д. Митрофанової, Л.М. Паламар. За функціонального підходу методика 

будується так, що кожна нова мовна одиниця чи форма розглядається крізь 

призму її ролі, функції у вираженні думки мовця.  

Зіставлення особливостей функціонального і комунікативного підходів 

дало змогу стверджувати доцільність їх інтеграції, що забезпечує якісно 

новий напрям у формуванні свідомого ставлення студентів до мовних явищ. 

Сьогодні лінгводидакти у фахових виданнях пропонують  системи вправ, 

спрямовані на реалізацію функціонально-комунікативного підходу до 

вивчення мовних одиниць різних рівнів [6; 17; 20; 21].  

З утвердженням комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови 

зріс інтерес науковців до проблем розвитку мовлення студентів, 

вдосконалення їхньої мовленнєвої діяльності у науковій та професійній 

сферах. Тому об’єктом спеціальних лінгводидактичних досліджень стає 

зв’язний текст, дискурс, зокрема науковий і навчальний [5; 13], адже 



комунікативна підготовка студентів-філологів, здійснювана на практичних 

заняттях, передбачає  удосконалення умінь сприймати, відтворювати та 

створювати власні тексти різних типів і стилів.  

На особливу увагу заслуговує комунікативно-діяльнісний підхід до 

вивчення синтаксису, що не лише інтегрує знання, отримані під час вивчення 

одиниць усіх мовних рівнів, а й дає змогу моделювати мовленнєві 

висловлювання. Такий підхід до вивчення мовних одиниць реалізується у  

ситуативних вправах, суть яких полягає у формуванні вмінь у студентів 

співвідносити зміст і форму своїх висловлювань з мовленнєвою ситуацією 

[20]. На основі комунікативних умінь і навичок, що формуються у процесі 

виконання подібних вправ, встановлюється комунікативна компетентність.    

Труднощі визначення теоретико-інформаційного змісту мовної освіти у 

ВНЗ пов’язані й з тим, що для сучасного синтаксису характерним є розгляд 

речення як одиниці, що поряд з формальною будовою має  певну семантичну 

структуру і комунікативну організацію. Відтак студенту-філологу, який 

опановує багаторівневу реченнєву структуру та вивчає основні положення 

функціонального синтаксису, доречно на відповідних заняттях 

продемонструвати, що «однакові мовні засоби можна організувати і 

сприйняти по-різному залежно від комунікативних настанов, водночас 

комунікативні настанови можна вербалізувати в різний спосіб [17, с. 30]». 

Проте у практиці викладання синтаксису у вищій школі домінує аналіз 

формально-граматичної організації реченнєвих структур. Крім того, 

вишівські підручники з української мови орієнтують викладачів та студентів 

передусім на вивчення речень книжно-писемних стилів. Відтак корекції 

потребують і тексти вправ, які передбачають аналіз не лише «типових» 

речень, відірваних від реальної мовленнєвої практики.  Вдалою, на наш 

погляд, є система вправ і завдань на засадах функціонально-комунікативного 

підходу до вивчення мовних одиниць різних рівнів, представлена 

Н. Баранник [1], С. Єрмоленко [3], С. Омельчуком [8; 9], Т. Симоненко 

[13;14], Н. Янчук [18; 19; 20],  Н. Мединською [7] та ін.       

Основним видом дидактичного матеріалу, на думку багатьох   

дослідників, має бути текст. Аналіз тексту дає цілісне уявлення про його 

ідейно-смислове навантаження і систему мовних засобів, що його 

виражають. У такий спосіб здійснюється не лише формування 

комунікативної компетенції студентів, але й виховання їхніх моральних 

якостей.          

Невідповідність між теоретичними знаннями і практичними 

мовленнєвими вміннями студентів негативно позначається і на культурі 

їхнього мовлення, що орієнтує лінгвометодичну науку на впровадження 

функціонально-стилістичного підходу до вивчення мовних одиниць. 

Ідеї вивчення граматики у стилістичному аспекті представлені у працях 

Г. Винокура, О. Пєшковського, Б. Кулика. Стилістичні функції 

морфологічних засобів досліджувала Л.Мацько, стилістичні можливості 

словотворення аналізували В. Чабаненко, Л. Родніна. Проблемам 

стилістичного синтаксису  присвячено праці П. Дудика, С. Єрмоленко та ін.            



Оскільки основним завданням мовної освіти у ВШ є формування 

мовної особистості, то лінгводидактика ставить своїм завданням 

обґрунтувати психологічні, соціальні, лінгвістичні та дидактичні засади 

формування професійної комунікативної компетенції студентів-філологів. 

Очевидно, варто погодитись з думкою Т. Симоненко про необхідність 

комплексного формування професійно-комунікативних умінь та навичок 

студентів-філологів на основі інтеграції комунікативно спрямованих 

лінгвістичних дисциплін [15].  Проте підручники з синтаксису не дають 

відомостей з теорії мовної комунікації, дискурсу і дискурсивного аналізу. Цю 

прогалину поки що заповнюють праці Ф. Бацевича та О. Селіванової. До того 

ж на сьогодні, як справедливо зауважує М.Я.Плющ, існує «критично велика 

відмінність між змістом шкільного курсу мови та названим курсом вищої 

школи, як і відмінність у трактуванні мовних одиниць та їх функціонування в 

актах мовлення, у тексті [12, с. 127]».      

Аналізуючи проблеми професійної мовної освіти в аспекті сучасних 

лінгвістичних наукових парадигм, відзначимо, що комунікативні стратегії 

мовця корегуються не лише загальною стратегією комунікативної ситуації, а 

й зв’язком мови з культурою народу, його побутом, звичаями, міфологією, 

менталітетом. Тому серед основних пріоритетів державної національної 

освітньої політики окреслено принципи її органічного зв’язку з 

національною історією та культурою. Тим більше, що одним із суттєвих 

недоліків сучасної мовної освіти, на думку Л.І. Орєхової, є «відсутність 

єдиного підходу в роботі щодо вироблення у мовців України усвідомлення 

значення мови як однієї з найвищих цінностей суспільства, її консолідуючої 

сили, показника ступеня розвитку культури народу [10, с.113]». Ось чому у 

процесі формування мовної особистості важливою є не лише мовна 

компетенція, а й комунікативно-прагматичні та етнічні її складові.  

Отже, сучасний етап розвитку лінгвістики та суміжних з нею наук 

диктує необхідність удосконалення процесу формування комунікативної 

компетенції студентів-філологів шляхом комунікативної переорієнтації 

методології викладання дисциплін лінгвістичного циклу на філологічних 

факультетах ВНЗ.  Створення сучасних підручників з урахуванням нових 

напрямів у мовознавчій науці забезпечить належну фахову підготовку 

вчителів української мови. Перспективи подальшого наукового дослідження 

означеної проблеми пов’язуємо із з’ясуванням особливостей реалізації 

функціонально-комунікативного підходу до вивчення мовних одиниць у 

процесі формування мовної особистості студентів нефілологічних 

факультетів ВНЗ у межах курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)». 
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

ВНЗ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Вища освіта сьогодні не стоїть осторонь Болонського процесу. Це 

дає можливість удосконалювати навчальний процес у вищих навчальних 

закладах, впроваджувати інноваційні педагогічні технології, переходити до 

європейських моделей, стандартів, зокрема до кредитно-модульного та 

модульно-рейтингового навчання. У світлі впровадження в навчальний 

процес  кредитно-модульної системи навчання особливої ваги набуває 

проблема організації самостійної роботи студентів з української мови. Це 

зумовлено переходом від масового до особистісно зорієнтованого навчання 

та входження України до Єдиної Європейської зони освіти. 

Ключові слова: Болонський процес, самостійна робота, мова, 

мовлення. 

 

Высшее образование сегодня на пути к Болонскому процессу. Это 

дает возможность усовершенствовать учебный процесс у высших учебных 

заведениях, внедрять инновационные педагогические технологии, переходить 

к европейским моделям, стандартам, в отдельности к кредитно-модульному 

и модульно-рейтинговому обучению. В процессе внедрения в обучение 

кредитно-модульной системы особенного значения набирает проблема 

организации самостоятельной работы студентов по украинскому языку. 

Это обусловлено переходом от массового к личностно сориентированного 

обучения и вхождение Украины к Единой Европейской зоны образования. 

Ключевые слова: Болонский процесс, самостоятельная работа, язык, 

речь. 



 

Higher education today is on a way to the Bolonskyi process. It gives an 

opportunity to perfect an educational process in the university, introducing 

innovative pedagogical technologies, pass to the European models, standards, 

individually to the credit-module and module-rating educating. In light of the 

introduction in the educational process credit-module system becomes particularly 

important problem of students' independent work with the Ukrainian language. . 

This is due to the transition from mass to individually oriented education and 

Ukraine's joining the single European area of education. 

Keywords: Bolonskiy process, independent work, language, speech. 

 

Вища освіта сьогодні не стоїть осторонь Болонського процесу. Це дає 

можливість удосконалювати навчальний процес у вищих навчальних 

закладах, впроваджувати інноваційні педагогічні технології, переходити до 

європейських моделей, стандартів. У світлі впровадження в навчальний 

процес  кредитно-модульної системи навчання особливої ваги набуває 

проблема організації самостійної роботи студентів. Це зумовлено переходом 

від масового до особистісно зорієнтованого навчання та входження України 

до Єдиної Європейської зони освіти. За Болонською угодою навчальний час 

самостійної й індивідуальної роботи регламентується і повинен становити не 

менше ніж 50% загального обсягу трудомісткості навчання. 

Аналіз сучасної науково-методичної літератури засвідчує поступове 

зростання інтересу науковців до проблеми раціональної організації та 

високої результативності самостійної роботи студентів. Значну увагу 

психолого-педагогічним аспектам організації самостійної роботи у ВНЗ 

приділено в працях А. Алексюка, Н. Кузьміної, О. Куцевол та б. ін.  

Згідно з Положенням «Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах», самостійна робота студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять [1, с. 102]. 

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, 

завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. У процесі 

викладання навчального матеріалу засвоюється 15% інформації, що 

сприймається на слух, а 65 % сприймається  слухом  і зором. 

Не дивлячись на це, досвід роботи у вищому навчальному закладі 

показує, що проблема організації самостійної роботи залишається однією з 

нагальних у формуванні комунікативної компетенції студентів. Це 

пояснюється тим, що під час навчального процесу акцентується увага на 

аудиторних заняттях, а самостійна робота, на жаль, організовується 

формально. 

Ураховуючи той факт, що не всі студенти мають достатній рівень 

комунікативної компетенції відповідно до вимог Ради Європи, 

першочерговим завданням  ВНЗ є формування всебічно розвиненої, 

суспільно активної особистості, яка здатна самостійно поповнювати знання, 



розв’язувати важливі життєві проблеми, орієнтуватися у швидкому потоці 

інформації тощо.   

У зв’язку з цим мета даної розвідки полягає в дослідженні 

раціональної організації самостійної роботи студентів ВНЗ з української 

мови.  

Планування розділів, тем, що виносяться на самостійне опрацювання, 

визначення відповідної кількості годин на їх вивчення має бути 

підпорядковане, перш за все, виробленню у студентів системних знань, 

формуванню не часткових, а загальних умінь для розвитку пізнавальної 

самостійності. Так як формування пізнавальної самостійності студентів є 

невід’ємною частиною підготовки висококваліфікованих, грамотних, з 

належним інтелектуальним потенціалом, фахівців, які вільно володіють 

українською мовою, користуються нею у всіх сферах суспільного 

спілкування.  

Матеріал для самостійної роботи, його обсяг добирає викладач, він, у 

свою чергу, визначає термін виконання, форми контролю, розробляє систему 

завдань, теми рефератів, доповідей, методичні рекомендації, тестові 

завдання, пропонує списки обов’язкової і додаткової літератури. 

Завдання самостійної роботи повинні бути доступними і зрозумілими, 

містити елементи новизни, при цьому передбачати можливість проведення 

самоконтролю з боку самих студентів. Методично правильно організована 

самостійна робота сприяє глибшому засвоєнню знань, надає можливість 

удосконалити вміння та навички, набуті під час відвідування лекцій та 

практичних занять.  

Найпоширенішими формами самостійної роботи студентів з 

української мови є: 

− опрацювання лекційного матеріалу (робота з конспектами ); 

− пошук і опрацювання необхідної літератури в бібліотеках, мережі 

Internet; 

− підготовка та участь у семінарських, практичних заняттях; 

− конспектування навчального матеріалу (робота з науковою 

літературою, словниками, довідниками); 

− підготовка і написання рефератів, доповідей; 

− науково-дослідна робота (підготовка повідомлень наукового характеру, 

опрацювання матеріалів фахової періодики, підготовка і презентація 

проектів); 

− робота в модульному середовищі; 

− укладання міні-словників фахової термінології; 

− участь у студентських наукових конкурсах, олімпіадах, семінарах; 

− підготовка до  поточного (контрольні роботи, тестування) і 

підсумкового контролю (екзамени, державні іспити тощо). 

Кожна із запропонованих форм потребує від студентів наполегливої 

самостійної праці, проте обираючи ту чи іншу форму, слід пам’ятати, що 

така робота повинна враховувати індивідуальні можливості кожного 

студента, його творчі здобутки, інтереси, активність у навчанні тощо. 



Самостійна робота студентів з української мови повинна забезпечити: 

1. Системність знань та засобів навчання;  

2. Володіння розумовими процесами;  

3. Мобільність і критичність мислення;  

4. Володіння засобами обробки інформації;  

5. Здібність до творчої праці.  

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи з 

української мови є розробка форм і методів організації контролю за 

самостійною роботою студентів. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння 

студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 

проведенні аудиторних навчальних занять. 

Контроль самостійної роботи студентів включає: 

1. Тестовий контроль;  

2. Усне опитування на практичних заняттях (відповіді на запитання, 

усне рецензування відповідей одногрупників, постановка запитань та ін.); 

3. Письмове чи комбіноване опитування (вправи на редагування 

речень, словосполучень, аналіз поширених в усному мовленні типових 

помилок у вживанні лексичних засобів, у побудові словосполучень тощо); 

4. Захист рефератів, доповідей (вибір літературних та наукових 

джерел, проведення спостережень та інших методів дослідження, у складанні 

плану реферату (доповіді) та їх оформлення);   

5. Перевірка конкурсних та  індивідуальних завдань;  

6. Виконання практичних завдань (складання ділових паперів, аналіз 

лінгвістичних явищ, розв’язування проблемних мовознавчих питань, 

контрольно-тренувальних завдань та вправ, виконання завдань творчо-

пошукового характеру та ін.). 

7. Опрацювання фахової та  ділової термінології, укладання міні-

словників (виконання різних видів роботи, зокрема, виписування із словників 

відповідних термінів, визначення походження, значення, сфери вживання, 

впровадження їх у відповідні контексти, укладання синонімічних рядів слів, 

визначення їх великих виразових можливостей, семантичних відтінків, добір 

синонімів-відповідників до слів іншомовних, здійснення перекладу слів, 

різних за сферою функціонування (термінологічних, розмовно-побутових та 

ін.) з російської мови на українську і навпаки тощо).  

Після вивчення дисципліни проводиться робота у модульному 

середовищі, а також підсумкове комп’ютерне тестування, що передбачають 

оцінити роботу студента, здобуті теоретичні знання, їх міцність, розвиток 

творчого мислення, оволодіння навичками самостійної роботи, вміння 

синтезувати набуті знання й застосовувати їх у розв'язанні практичних 

завдань.  

Комп’ютерне тестування є підсумком самостійної роботи студента 

впродовж вивчення дисципліни. Щоб успішно скласти іспит, необхідно 

систематично і наполегливо працювати над засвоєнням матеріалу з кожної 



теми, розділу. Послаблена, епізодична робота над матеріалом програми, 

надія на те, що все можна буде вивчити за 2 – 4 дні, не дає очікуваних 

результатів. Тому студенти, які прагнуть пройти контроль успішно, мають 

від першого дня занять систематично і ретельно виконувати всі завдання. 

Водночас, необхідно виявляти значні зусилля та наполегливість під час 

безпосередньої підготовки до контролю. 

Підготовка до модульного та підсумкового тестування вимагає 

певного алгоритму дій. Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які 

виносять на модульну та підсумкову роботу. На основі цього треба скласти 

план повторення й систематизації навчального матеріалу на кожен день, щоб 

залишити день або його частину  для повторного узагальнення програмового 

матеріалу. 

Не можна обмежуватися лише конспектами лекцій, слід опрацювати 

потрібні навчальні посібники, рекомендовану літературу. 

Послідовність роботи у підготовці до різних форм контролю така: 

уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання програми; 

ознайомитися з конспектом; уважно опрацювати необхідний навчальний 

матеріал за навчальними посібниками та рекомендованою літературою, 

відтворити в пам'яті основні наукові положення. 

Проте  зазначимо, що самостійна робота з української мови має бути 

таким комплексом заходів, які б не перевантажували студентів зайвим 

конспектуванням чи механічним запам’ятовуванням, а були спрямовані на 

досягнення ними кращого результату в оволодінні української мови. 

Отже, методично правильно організована, творчо спрямована 

самостійна робота активізує пізнавальну діяльність студентів, мобілізує їх на 

досягнення кінцевого результату, сприяє підвищенню рівня грамотності, 

професійної підготовки майбутніх фахівців.  
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УМІННЯ РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ ЯК СКЛАДНИК МОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ 

 

У статті обґрунтовано  положення методики формування в учнів 5-х 

класів умінь редагувати власні письмові висловлювання. З’ясовано суть 

процесу редагування, проаналізовано причини недоліків в учнівських 

письмових текстах, запропоновано прийоми і способи поетапної роботи над 

їх удосконаленням. Визначено сукупність параметрів, на яких ґрунтується 

система вправ з редагування в 5 класі. Окреслено перспективи роботи над 

удосконаленням писемного мовлення учнів 6-х класів.  

Ключові слова: мовна компетентність, редагування тексту, мовна 

норма, самоконтроль, види помилок, операції мовного контролю. 

 

В статье обоснованы исходные положения методики формирования у 

учащихся 5-х классов умений редактировать письменные высказывания. 

Определена суть процесса редактирования, проанализированы причины 

недостатков в ученических письменных текстах, предложены приемы и 

способы поэтапной работы над их усовершенствованием. Определена 

совокупность параметров, на которых основывается система упражнений 

по редактированию в 5 классе. Определены перспективы работы над 

усовершенствованием письменной речи учащихся 6-х классов. 

 Ключевые слова: лингвистическая компетентность, редактирование 

текста, языковая норма, самоконтроль, виды ошибок, операции языкового 

контроля. 

 

The article justifies original provisions for methodology of developing skills 

of pupils of the 5
th

 form to edit their own written statements. It finds out the essence 

of the process of editing and analyzes the reasons for shortcomings in pupils’ 

written texts, suggests techniques and methods of stage-by-stage work on their 

improvement. The set of parameters, which should serve as the basis  on which the 

system of editing exercises should be based in the 5
th

 form, is determined. The 

prospects of work to improve written speech of pupils of the 6
th

 form are defined. 

 Key words: linguistic competence, editing text, language norms, self-

control, error types, language control operations.  

 

Пріоритетним напрямом модернізації сучасної національної освіти є 

перехід на компетентнісні засади. Загальноосвітня школа покликана 

формувати в учнів нову систему універсальних знань, умінь, навичок, 

досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності, тобто ключові 

(універсальні) компетентності, серед яких − спілкування рідною мовою [12]. 



Інтегруючись у зміст навчання, комунікативна компетентність є важливим 

результатом освіти, і повинна формуватися в адекватних видах діяльності. 

Такою діяльністю, зокрема, є писемне мовлення учнів. Створюючи письмові 

тексти, учні вчаться ефективно регулювати власні психічні процеси: 

контролювати логіку викладу своїх думок, своєчасно помічати й усувати 

різні помилки й недоліки як у змісті, так і в мовному оформленні 

висловлювання, тобто здійснювати контроль за його якістю. Синтез операцій 

контролю (аналізу) і реконструкції (виправлення) тексту, тобто його 

редагування, є важливим складником формування мовної компетентності 

учнів.  

Аналіз останніх наукових праць дав змогу відібрати положення, які є 

важливими для нашого дослідження. З’ясовано, що редагування − процес, 

який складається з двох повністю рівноправних процедур – аналізу 

(контролю) та виправлення (реконструкції) авторського оригіналу. Стосовно 

цих процедур уточнено, що аналіз (контроль) – це процедури пошуку, 

фіксації та локалізації помилок у повідомленні, а виправлення 

(реконструкція) – це процедури усунення помилок, виявлених під час 

контролю [11]. Визначено умови успішного редагування: 1) знання процесу 

породження висловлювання (як текст побудовано) і процесу сприймання (як 

текст сприймається); 2) досконале володіння лінгвістичними знаннями.  

Відібрано критерії, якими необхідно керуватися під час удосконалення 

письмового тексту: 1) нормативність мовлення (учені аналізують поняття 

«мовна норма»); 2) комунікативна доцільність висловлювання; 3) наявність 

зразкового тексту (еталону), з яким можна зіставити оцінювані мовні засоби 

(М. Сенкевич, І. Сікорський, В. Різун, В. Мельничайко, В. Капінос, В. 

Коломієць).  

Психолого-педагогічні аспекти процесу створення і вдосконалення 

письмового висловлювання досліджували Л. Виготський, П. Гальперін, 

О. Леонтьєв, М. Жинкін, О. Лурія, І. Синиця, Г. Костюк. У науковій 

літературі цю проблему співвіднесено з актуальними положеннями теорії 

мовленнєвої діяльності. Аналізуючи процес удосконалення письмових 

текстів різних стилів і жанрів, дослідники з’ясовують умови здійснення 

успішного редагування. Однією з умов є знання процесу породження 

висловлювання. О. Леонтьєв виділяє ознаки такої інтелектуальної діяльності: 

умотивованість, наявність предметного змісту, структурної організації і 

механізмів (усвідомлення, пам’ять та ін.). У цьому контексті мовленнєва 

діяльність розглядається і як мета, і як засіб навчання. Ця важлива 

особливість, відзначена І. Зимньою, П. Гальперіним, С. Кабильницькою, 

Р. Немановою, фіксує увагу на ролі тексту в процесі навчання. Під час 

роботи з текстом учні вчаться створювати висловлювання за зразком, 

удосконалювати його зміст і мовне оформлення. На необхідності опори на 

знання теорії тексту в процесі формування комунікативних умінь учнів 

наголошують методисти Т. Ладиженська, О. Біляєв, М. Пентилюк, Л. Лосєва, 

В. Мельничайко, Л. Скуратівський, Г. Шелехова, І. Фігуровський, Н. Голуб.  



Визначальним компонентом у механізмі оволодіння мовленням є 

самоконтроль, оскільки критика власного тексту з урахуванням різних рівнів 

умінь в конкретному класі є важливим педагогічним засобом розвитку 

писемного мовлення. Контроль за якістю власного тексту полягає в 

попередженні й усуненні тих помилок, які з’являються в процесі створення 

тексту під час переходу внутрішнього мовлення в розгорнуте зовнішнє 

мовлення.  Такі помилки можуть бути як на рівні речення, так і на рівні 

тексту. 

Методисти з’ясовують причини появи помилок і недоліків у письмових 

роботах учнів і пропонують різні їх класифікації (В. Богуславський, 

Л. Бархін, Є. Баринова, А. Біднякова, Є. Галант, В. Капінос, М. Пльонкін, 

Н. Сулименко, С. Цейтлін, О. Текучов, М. Пентилюк, А. Буяновер, С. 

Яворська та ін.). Питання вдосконалення мовленнєвої культури учнів 

знайшли відображення в лінгводидактичних працях, які присвячені аналізу 

лексики і граматичного ладу писемного мовлення учнів, добору критеріїв 

оцінювання переказів і творів, роботі над удосконаленням написаного 

(М. Баранов, Т. Ладиженська, В. Мамушин, В. Мельничайко, В. Капінос, 

Г. Шелехова, А. Буяновер). 

Однак поза увагою методистів залишилася низка важливих питань, які 

потребують спеціальних досліджень, оскільки проблема підвищення рівня 

грамотності й культури мовлення учнів на сьогодні залишається актуальною.  

Дослідження процесу навчання писемного мовлення на уроках 

української мови показали, що в учнів 5-х класів недостаньо сформовані 

вміння редагувати написані тексти. Серед причин такого стану, на нашу 

думку, є такі: відсутність цілеспрямованої системи роботи над розвитком 

монологічного писемного мовлення учнів у всій повноті його ланок 

(програмування висловлювання, його реалізація, контроль і корекція); 

формальне ставлення вчителів до роботи над самоконтролем учнів під час 

створення письмових робіт; відсутність узгодженої класифікації помилок у 

методичній літературі й практиці навчання мови; невизначеність методичних 

умов та ефективних прийомів і способів навчальної діяльності, спрямованих 

на формування вмінь коригувати власне монологічне мовлення; відсутність 

досліджень цілеспрямованого формування в учнів загальноосвітніх шкіл 

умінь контролювати і вдосконалювати власне писемне мовлення. 

Окреслені проблеми зумовили об’єктивну потребу розробки методики 

формування в учнів 5-х класів умінь редагувати власні письмові тексти.  

Метою статті є визначення й обґрунтування основних положень 

методики формування в учнів 5-х класів умінь редагувати власні письмові 

висловлювання. 

Теоретичними засадами методики є основні положення:  

1) теорії тексту, зокрема, характеристика тексту як цілісної структури, 

семантика якої має два рівні – доступну для спостереження лінгвістичну 

форму і семантичне, понятійне ядро;  



2) визначення тексту як комунікативної одиниці, яка дає можливість 

з’ясувати специфіку  мовленнєво-мисленнєвих процесів, пов’язаних з 

підготовкою тексту, та особливості його сприймання реципієнтом;  

3) теорії мовленнєвої діяльності, зокрема, визначення механізмів 

здійснення мовного контролю і його місця в цій структурі; 

4) характеристика ролі внутрішнього мовлення і робота механізмів 

пам’яті під час породження мовленнєвого висловлювання.  

Експериментальним шляхом було визначено рівні сформованості в 

учнів умінь здійснювати контроль за якістю власного письмового тексту. 

Основним критерієм відбору таких рівнів визнано здатність учнів: а) 

попередити появу помилки в своїй письмовій роботі; б) знайти й усунути її.  

Виділено чотири рівні сформованості мовного самоконтролю учнів: 

високий (самоконтроль сформовано й автоматизовано); достатній 

(самоконтроль сформовано, але не автоматизовано); низький (самоконтроль 

повністю не сформовано, учень покладається на зовнішній контроль); 

недостатній (не спрацьовує механізм запуску самоконтролю навіть після 

здійснення зовнішнього контролю). 

Визначено методичні умови ефективного формування мовного 

самоконтролю: здійснення контролю одночасно з формуванням правильної 

внутрішньої програми мовленнєвої дії на рівні речення-висловлювання, ССЦ, 

тексту; вироблення мотивації вдосконалення власного письмового тексту; 

ознайомлення учнів з доступними для них критеріями правильності тексту, з 

різними видами мовленнєвих помилок; навчання учнів ефективних прийомів 

здійснення мовленнєвого контролю; застосування спеціально розробленої 

системи вправ, спрямованої на формування в учнів умінь редагувати власне 

писемне мовлення.  

Методика формуванням в учнів 5-х класів умінь редагувати власні 

письмові висловлювання ґрунтується на сукупності таких параметрів: 

1) зорієнтована на етапи структури мовленнєвої діяльності (за 

О. Леонтьєвим); 

2) включає аналітичну, аналітико-синтетичну і синтетичну діяльність; 

3) диференційована за ступенем творчості: завдання за зразком, 

конструктивні, творчі; 

4) зумовлена особливостями писемного мовлення; 

5) ураховує тип, стиль, жанр висловлювання; 

6) включає різні форми діяльності, зважаючи на рівень підготовки 

учнів: фронтальна, групова, самостійна (колективне редагування, 

взаєморецензування, робота за зразком, за інструкцією). 

Розроблена система роботи здійснюється поетапно. На початковому 

етапі формуються вміння на рівні окремих способів сприймання, 

відтворення і побудови тексту. Учні ознайомлюються з різними видами 

помилок (у змісті, структурі тексту, його мовному оформленні), знаходять 

окремі їх види в текстах, засвоюють способи їх виправлення. 

Найважливішим є основний етап навчання редагування, під час якого в 

учнів формуються вміння аналізувати текст за сукупністю окремих умінь 



монологічного мовлення −  знаходити й усувати всі вивчені види помилок у 

готових, деформованих, власних текстах усіх жанрів, типів і стилів мовлення. 

У процесі навчальної роботи з редагування на цьому етапі учні не лише 

звіряють свої роботи зі зразком, але й самостійно вдосконалюють письмовий 

текст, виконуючи операції контролю (за інструкцією). Удосконалення 

граматичної структури текстів та їх виразності відбувається на 

завершальному етапі – під час удосконалення власних переказів і творів. 

Ефективними прийомами під час навчальної роботи з редагування 

виявилися такі: 1) ознайомлення учнів з різними видами помилок, 

демонстрація способів їх виявлення й усунення в реченні, тексті; 2) 

редагування деформованого тексту; 3) зіставлення створеного тексту з 

еталоном (зразком); 4) робота з чернеткою; 5) повторна робота з текстом 

через певний проміжок часу; 6) рецензування, взаєморецензування, 

взаємоперевірка. 

З огляду на мету пропонованої методики – сформувати в учнів 5-х 

класів уміння редагувати власні письмові тексти – та прийоми навчальної 

роботи визначено вихідні принципи конструювання комплексних вправ: 

принцип подачі інформації від простого до складного; принцип єдності на 

всіх етапах пізнання двох взаємопов’язаних процесів: 1) засвоєння знань 

теорії тексту; 2) оволодіння вміннями використовувати мовні засоби для 

висловлення власної думки. Важливим у змісті комплексних вправ з 

редагування є те, що вони ґрунтуються на дидактичних і розвивальних 

функціях опорних умінь і зорієнтовані на взаємодію довгочасної й 

оперативної пам’яті (механізми мовлення).  

Розроблену систему вправ і завдань спрямовано на формування умінь 

редагувати власне писемне мовлення: 1) знаходження й усунення помилок 

різних видів (змістових, структурно-композиційних, лексичних, 

граматичних, стилістичних) у деформованих текстах або в окремих реченнях, 

пояснення причини їх виникнення; 2) написання навчального докладного 

переказу, твору з елементами опису; 3) взаєморедагування й саморедагування 

переказів під час повторної роботи над ними; 4) взаєморецензування 

письмових текстів. 

Окрему групу складають вправи на формування окремих опорних 

умінь мовного контролю: 1) вправи на розпізнавання явища (уміння бачити 

мовні засоби й розуміти доцільність їх використання в тексті); 2) вправи на 

використання мовних засобів у власному мовленні.  

Пропонована методика, розроблена на навчальному матеріалі 5 класу, є 

початковим етапом роботи над удосконаленням писемного мовлення учнів 

загальноосвітніх шкіл. Перспективами подальших розвідок у визначеному 

напрямі є: 1) розробка методики формування вмінь редагувати в учнів 6-х 

класів; 2) використання під час самоконтролю за якістю власного письмового 

тексту ефективних методів і прийомів, які відповідають віковим 

особливостям учнів 6-х класів; 3) узгодження класифікації помилок із 

навчальним матеріалом; 4) поглиблення критеріїв оцінювання письмових 



робіт, що відповідають виучуваному мовному матеріалу; 5) редагуванні 

більших за обсягом текстів різних типів, стилів і жанрів. 
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ДЕТЕРМІНУВАЛЬНИЙ ФАКТОР ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ 

КОМПОНЕНТ СИТУАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ  

 

У статті проаналізовано диференціацію досліджуваних утворень за 

характером вираження передумов реалізації потенційної ситуації. 

Підтверджено, що модальність є специфічною мовною категорією, якій 

властиві експліцитно та імпліцитно виражені значення детермінувального 

фактора. Доведено, що детермінувальний фактор – це той чинник, що 

визначає передумови реалізації потенційної ситуації та формує модальне 

значення об’єктивної та суб’єктивної можливості. 

Ключові слова: модальність, модальні слова, детермінувальний 

фактор, модальні значення можливості. 

 

В статье проанализировано дифференциацию изучаемых образований 

по характеру выражения предпосылок реализации потенциальной ситуации. 

Подтверждено, что модальность есть специфической язиковой категорией, 

для которой свойственны эксплицитно и имплицитно выраженные значения 

детерминирующего фактора. Доведено, что детерминирующий фактор – 

это тот элемент, который определяет предпосылки реализации 

потенциальной ситуации и формирует модальное значение объективной и 

субъективной возможности. 

Ключевые слова:  модальность, модальные слова, 

детермининирующий, фактор, модальные значения возможности. 

 

The article analyses the differentiation of the studied structures by the 

nature of expressing the conditions for realization of a potential situation. It is 

proved that modality is a specific language category characterized by explicitly 

and implicitly expressed meanings of the determining factor. It is confirmed that 

the determining factor is the element that determines the preconditions for 

realization of a potential situation and forms the modal meaning of objective and 

subjective possibility.  

Key words: modality, modal words, determining factor, the modal meanings 

of possibility. 

 

Модальність є специфічною мовною категорією, що має на зміст 

характеристики лінгвістичних одиниць, і на план їхнього вираження, тож 

абсолютно справедливим вважаємо твердження Ф. Палмера про те, що будь-

які намагання аналізувати модальність винятково з позицій її формального 



чи семантичного втілення неодмінно спричинять низку труднощів [9, с. 5]. У 

своєму дослідженні спираємося на функціонально-семантичний підхід, який 

дозволяє несуперечливо поєднати опис змістових відтінків модальних 

значень та засобів їхнього вираження.  

Основним лексичним виразником модальності можливості виступають 

модальні слова могти та можна. Саме ці маркери аналізованого різновиду 

модальної семантики становлять його ядро.  

Метою статті є дослідження синтаксичних конструкцій із модальним 

значенням можливості, яке здійснюємо на матеріалі граматичних структур, 

до складу предикативної основи  яких входять ці компоненти, оскільки саме 

ґрунтовний аналіз ядерної зони семантики можливості допоможе виокремити 

її характерні риси й описати диференційні ознаки, притаманні цьому 

різновиду значення об’єктивної модальності. 

Можливість експлікує потенційний спосіб розгортання ситуації і 

водночас фіксує необхідність розвитку певного стану справ. Указуючи на 

один з альтернативних варіантів розвитку подій, можливість виступає 

зумовленою, позаяк її реалізація підпорядкована певним факторам, тобто 

«визначена наявністю іншої ситуації, яка містить вказівки на обставини та 

умови, що детермінують виникнення й реалізацію зв’язку між певним 

суб’єктом і певною ознакою [6, с. 8]».  

Основою ситуації можливості постає детермінувальна ситуація, з якою 

можлива ситуація співвідноситься як наслідок. Причиново-наслідкові 

зв’язки, що наявні між цими ситуаціями, виявляють одну з найголовніших 

буттєвих закономірностей: «явище, яке викликає до життя інші явища, 

виступає стосовно іншого як причина. У свою чергу, результатом дії причини 

є наслідок [8, с. 26]». Фактор, що зумовлює перетворення фактичної ситуації 

на можливу, називаємо за традицією детермінувальним                                     

фактором [5, с. 18; 6, с. 5]. З огляду на специфіку детермінувального фактора, 

спосіб його мовного оформлення, відбувається класифікація синтаксичних 

конструкцій із модальним значенням можливості.  

Так, найбільш загальною видається диференціація досліджуваних 

утворень за характером вираження передумов реалізації потенційної ситуації. 

Як свідчить ілюстративний матеріал, у граматичних структурах з модальним 

значенням можливості детермінувальний фактор може мати як експліцитний, 

тобто виражений за допомогою лексичних засобів, характер, напр.: Хоч вікна 

й позавішувано ряднами й мішками, але ж рань ще яка – все може бути 

(Євген Гуцало); А ще благородніша вона [дика коза] тим, що через неї і 

завдяки їй можна виявити дуже несимпатичну породу роду людського, ту 

породу, що ганьбить почесне звання охотника, – людини, якій є назва 

браконьєр (Остап Вишня); Якби бурячки, – жаліється стара, можна б 

зварити і дати по одному: нехай підкріплюються діти в перерві, а так – 

чого мордувати? (Василь Барка), так і бути імпліцитним, тобто не мати 

словесного оформлення, напр.: Ви прочитайте це оповідання, – гаряче 

заговорила Надія, – тільки камінь може не зворушитися після нього! (Оксана 

Іваненко); Що можна в рот класти, забрали (Василь Барка); Як ми з 



батьком і дідом рятували людей, корів і коней, про це можна написати цілу 

книгу (Олександр Довженко). У першій групі речень реалізація ситуації 

можливості спирається на детермінувальний фактор, у другій групі причина, 

що визначає розвиток можливої ситуації, у граматичному ладі синтаксичної 

одиниці і в контексті безпосередньо не вказана, проте реципієнт цієї 

інформації легко встановлює її із контексту і зі сфери власного досвіду. 

З огляду на це не можна оминути увагою той факт, що з-поміж 

конструкцій зі значенням об’єктивної модальності можливості можна 

виокремити одиниці з експліцитно та імпліцитно вираженим 

детермінувальним фактором як на рівні логічної організації, так і на рівні 

формальної структури речення.  

Одиниці з логічно імпліцитним детермінувальним фактором не містять 

у своїй структурі безпосередньої вказівки на передумови реалізації описаної 

можливості, напр.: «Ні, ви тільки послухайте, як він по-українськи розмовля», 

– він може сказати: – «А ви така велика, а не вмієте» (Оксана Іваненко); 

Завжди був поганої думки про тебе – і жмикрут, мовляв, і такий, і сякий, 

але бачу, що кожне може переінакшитись (Євген Гуцало). Автори таких 

повідомлень лише вказують на можливий зв’язок між причиною і наслідком, 

змушують реципієнта до самостійних пошуків причини, натякаючи або на 

сферу особистого досвіду, або на загальновідомі факти. Натомість у 

конструкціях з логічно експлікованим детермінувальним фактором автор 

повідомлення чітко вказує на причину розвитку дійсної ситуації за одним із 

можливих сценаріїв, напр.: Добре, що снігу намело по коліна, можна 

поховати те та се, а лиха година мине – повизбирує (Євген Гуцало); І як 

задніпровську даль не стиснуто обручем обрію, так і горбаті поля 

стеляться в безмежжя, яке їм подаровано в цей ранок не тільки сонцем, а й 

Княжою горою, бо лиш на такому безмежжі вона вповні й може явити 

перед тобою свою велич (Євген Гуцало).  

Причиново-наслідкові зв’язки, що встановлюються між 

детермінувальною та можливою ситуаціями, можуть оформлюватися в 

реченні за допомогою спеціалізованих граматичних засобів зв’язку – 

підрядних сполучників умови якщо, якщо… то, коли, коли… то. У таких 

реченнях місце детермінувальної ситуації маркують кон’юнктиви якщо, коли, 

напр.: Якщо людину вирізняє з натовпу лише її одяг, вона щохвилини може 

втратити свою перевагу (Володимир Дрозд); Якщо не поберегтись, може 

бути виразка (Володимир Дрозд); Бо коли моргнеш – «супротивник» може 

подумати, що ти злякався (Олесь Донченко); І цілком зрозуміло: всяке 

птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок – можна було 

викосити косою в траві, якщо підвернеться, або впіймати (Олександр 

Довженко). З огляду на позначення детермінувального фактора ситуації 

можливості спеціалізованими сполучниками такі речення вважаємо 

структурами з граматично експлікованою можливістю. 

Варто також відзначити, що конструкції, у яких міститься вказівка на 

детермінувальний фактор ситуації можливості, але не виокремлена за 

допомогою спеціальних сполучників, виступають реченнями з логічно 



вираженою, але граматично не позначеною за допомогою спеціалізованих 

засобів детермінувальною ситуацією, напр.: Улянка засоромилась – і вчора ж 

пила чай у Людмили Степанівни, і позавчора; та вчителька поставила на 

стіл тарілку з хрускотливими вергунами, схожими на рум’яні вушка, і хто ж 

може відмовитись од вергунів? (Олесь Донченко); Теля виросте, можна 

буде продати!. (Євген Гуцало); Там, дивись, пошкоджене дерево, треба 

сказати лісничому, щоб його зрубали, бо може воно заразити інші дерева 

(Олесь Донченко). 

З-поміж способів граматичного оформлення детермінувального 

фактора чільне місце посідає вираження передумови реалізації потенційної 

ситуації у формі обставинних конструкцій різного рівня (обставин у 

простому реченні, каузальних предикативних частин складнопідрядного 

речення тощо). Така особливість є логічно зумовленою з огляду на сутність 

детермінувального фактора, адже його роль полягає у вказівці на необхідні 

передумови реалізації можливої ситуації.  

Граматичне вираження чинника здійснення потенційної ситуації 

найчастіше синтаксично маркується як обставини здійснення дії з різним 

значенням:  

а) обставини місця, напр.: Збоку можна було подумати, що на 

Максима напав хижий грабіжник і людожер, схопивши його, як шуліка 

курча, і що тепер прийшов Максимові край – ось тут, на цьому самотньому, 

загубленому в степу й, здавалось, забутому Богом і людьми хуторі, може, 

навіть нічному притулкові якихось бандитів та злодіїв (Іван Багряний); 

Улянка любить блукати у лісі. Там можна звірити свою думку мудрим 

столітнім дубам (Олесь Донченко); Мабуть, тільки в психіатричних 

клініках можна повністю збагнути, як війна пошкодила нервову систему 

людства (Роман Андріяшик); 

б) обставини способу дії, напр.: З підйому можна полювати одному й 

колективом (Остап Вишня); З вищенаведеною молитвою можна й треба 

полювати дикого кабана навіть самому, продираючись заплутаними 

стежками й перескакуючи з купини на купину в очеретяному болоті (Остап 

Вишня); 

в) обставини причини, напр.: Отже, дуже тяжко працювати над 

тими матеріалами. Через те характеристика кожної національної 

чухраїнської риси може бути не зовсім повна (Остап Вишня); Із деталів, 

вирваних у темряви, можна було судити, що це був не звичайний, а якийсь 

особливий льох, середньовічний, – під склепінням тяжких мурів, з гаками в 

мурованих стінах, з покрученими сходами вниз, із тяжкими виступами тощо 

(Іван Багряний); Брати переглянулись, залягла тяжка, гнітюча тиша. 

Тривожна тиша, яку кожен боявся порушити. Так, наче серед них був живий 

покійник. Ні, наче на столі стояла скринька з динамітом, що від найменшого 

руху могла раптом вибухнути (Іван Багряний); 

г) обставини умови, напр.: Ясна річ, що, полюючи сікача, можна 

мимохідь з десяток менших кабанів чи свиней настріляти, але головна ваша 

мета – сікач (Остап Вишня); Видно проти неба, як ворушить головою, чітко 



вимальовуються роги, можна навіть перелічити кінці на них (Іван 

Багряний); Тільки з особливого дозволу можна одстрілювати певного часу 

самців-цапів, а браконьєрові закон не писаний, він іде в ліс і винищує і цапів, і 

кізочок, і маленьких козеняточок (Остап Вишня); Максим давно знав, що 

людина в певних обставинах може швидко звіріти, обертаючись часом у 

тварину (Іван Багряний). 

Вербалізація детермінувального фактора можлива й у формі окремої 

предикативної частини складного речення, найчастіше підрядної зі 

значенням умови, напр.: Як спитають, можна показати: он сіно (Василь 

Барка); Як випити, вони кажуть, один тільки такий порошок, можна 

набити тигрів силу (Остап Вишня); До химерних перспектив можна 

додуматися, коли боїшся замерзнути (Роман Андріяшик); І коли 

придивитись із човна пильніше, можна вгледіти опукле нашорошене вухо, яке 

і вві сні не опускається, прислухається до безмежжя простору, можна 

розрізнити й приплющене ведмеже око, над яким куці вії здригаються так, 

як на вітрі здригаються дерева (Євген Гуцало); Пити не п’є, та коли 

приходить додому веселий, Тетяна вже здогадується, чим це може 

скінчитись (Євген Гуцало) або складника безсполучникового речення, що 

містить вказівку на причину, напр.: Було дуже багато бруньок. Можна на 

той рік чекати від садів великого врожаю (Роман Андріяшик); Правда, – 

знайомий пошкрябав потилицю, – може статися, що й залізницю закриють 

– немає вугілля (Роман Андріяшик). 

Поширеними в українській мові є конструкції з модальним значенням 

можливості, вказівка на детермінувальний фактор у яких міститься в 

характеристиці власне-об’єкта дії, напр.: Про день цей та вечір можна ще 

одну книгу написати, слово честі (Володимир Дрозд) – Пор.: Незвичайність 

дня і вечора уможливлюють написання ще однієї книги; Про кожну знахідку, 

про синє скельце чи про кістяний зуб можна розповісти цікаву історію 

(Віктор Близнець) – Пор.: Винятковість знахідки створює передумови для 

цікавої розповіді про неї; Тату, горобців можна їсти? (Василь Барка) Пор.: – 

Горобець – неїстівна птаха.  

Іноді вказівка на детермінувальний фактор міститься в означенні 

окремих рис суб’єкта чи об’єкта дії, які й створюють передумови реалізації 

можливої ситуації, напр.: А такий приклад може бути заразливий (Іван 

Багряний); А головне – ця фальшива ситуація, думав він, може закінчитися 

зовсім неприємно (Іван Багряний); Ти ось що: відміть на своїй дільниці 

дерева, які зрубати можна – пошкоджені, знаєш, з дуплами, або з сухою 

верхівкою (Олесь Донченко). 

Аналізований матеріал дозволяє твердити, що передумови реалізації 

потенційної ситуації можуть критися в специфіці вихідної ситуації, її 

характерних ознаках, напр.: В цій ситуації може бути два виходи: вмерти 

раз або вмерти двічі (Іван Багряний); В кожній ситуації може бути 

становище гірше або ліпше, і в кожній ситуації багато залежить від самої 

людини, якщо їй можна вибирати хоч в якійсь мірі (Іван Багряний); При 

спогляданні лиха здалось мені на одну якусь мить, що загибає не село моє, а 



весь народ. Чи може бути щось жахливішого в світі?! (Олександр 

Довженко). 

Фактичний матеріал, який є в нашому розпорядженні, дозволяє 

твердити, що семантика дієслова-предиката, що позначає потенційну дію, 

також може бути вказівкою на детермінувальний фактор можливої ситуації, 

напр.: Уявіть широку, білу дорогу, на узбіччі шелестять жита, сизе марево 

місячної ночі над полем, усе якесь непевне, тривожне, таємниче, а він 

говорить, говорить, і ми блукаємо, блукаємо по тремтливій дорозі, таке 

може хіба що наснитися (Володимир Дрозд); Кімнатки в нас спарені: моя – 

в глибині, материна – прохідна, на кухню заходили з коридору, отже, 

випадало, що того чоловіка я не побачу. Але був твердо переконаний, що 

прийшов таки батько, а коли так, то чи можу пропустити такого 

момента і не побачити його? (Валерій Шевчук). 

Отже, детермінувальний фактор – це той чинник, що визначає 

передумови реалізації потенційної ситуації та формує модальне значення 

об’єктивної та суб’єктивної можливості. Оскільки реалізація потенційної 

ситуації часто передбачає поєднання низки умов для її здійснення, то 

детермінувальний фактор може мати синкретичний характер, засвідчуючи 

контамінацію різних обставин, необхідних для розвитку ситуації. 
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ТЕКСТОВО-ОБРАЗНА УНІВЕРСАЛІЯ ЯК ЗАСІБ 

ІМПРОВІЗАЦІЙНОГО ТВОРЕННЯ ДУМОВОГО ЕПОСУ 

(ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Стаття присвячена розглядові природи мовних структур, їхній 

властивості слугувати імпровізаційному відтворенню героїчного епосу. 

Увага зосереджена на аналізові у загальних рисах мовних одиниць – 

текстово-образних універсалій, що забезпечують збереження цілісності 

тексту, його упізнаваність, а також сприяють ефективному здійсненню  

фольклорної комунікації. 

Ключові слова: імпровізація, мова думи, текстово-образна універсалія. 

 

Статья посвящена рассмотрению природы языковых структур, их 

способности служить импровизационному воссозданию героического эпоса. 

Внимание сосредоточено на анализе языковых единиц − текстово-образных 

универсалий, которые обеспечивают сохранение целостности текста, его 

узнаваемость, а также оказывают содействие эффективному 

осуществлению  фольклорной коммуникации. 

Ключевые слова: импровизация, язык думы, текстово-образная 

универсалия. 

 

The article deals with studying the nature of linguistic structures and their 

ability to serve for the purposes of improvisational recreation of heroic epic. The 

attention is focused on analysis of language units – text-image universals, which 

ensure retaining the unified structure of the text, and its proper recognition, and 

promote effective performance of folklore communication. 

Keywords: improvisation, the language of duma, text-image universal. 

 

Численні висновки дослідників героїчного епосу (В. Шелест, 

М. Підгорбунський, С. Грица, М. Дмитренко, М. Стратілат та ін.) свідчать, 

що думи – відповідно до специфіки виникнення, побутування та взагалі 

існування жанру – зародилися в усномовному народному середовищі 

(ймовірно, козацькому), цим же шляхом і поширювалися. Водночас 

особливими були способи запам’ятовування текстів означеного жанру, а 

відтак – і їхнього словесно-образного відтворення  

У зв’язку з цим метою нашого дослідження є з’ясування, з допомогою 



яких мовноструктурних одиниць здійснювалося творення і відтворення 

текстів дум як епічних зразків в умовах живої фольклорної комунікації. 

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання: з’ясувати 

специфіку мовноструктурної організації епосу; розглянути механізми 

мовнообразної організації дум як епічних творів в умовах живої фольклорної 

комунікації; окреслити основні ознаки текстово-образних універсалій як 

базових різноструктурних одиниць мовнообразної організації дум. 

Відзначимо, що питання про мовні засоби імпровізаційного творення / 

відтворення текстів дум порушено вперше. Натомість імпровізаційно-

відтворювальний характер народних дум визнано їх феноменальною рисою. 

Цю ознаку М. Дмитренко виділяє з-поміж інших характерологічних 

рис думового епосу, подаючи дефініцію жанру: «Думи виконують, як 

правило, експресивним імпровізованим у межах традиції соло – речитативом 

<...> [5, с. 44]». Імпровізація (лат. несподіваний) – «різновид творчості, який 

здійснюється швидко, безпосередньо, без попередньої підготовки шляхом 

фіксації вільного потоку асоціацій [7, с. 418]», «характерна специфіка 

виконання творів усної народної словесності, які зберігаються у пам’яті 

виконавців і кожен раз у процесі відтворення в рамках своєї традиційної 

жанрової форми, залежно від індивідуальних особливостей виконавця, 

зазнають різного ступеня змін [12, с. 161]». У результаті виникають численні 

варіанти тексту фольклорного твору в процесі усного побутування при 

збереженні його основного змісту. 

Постає запитання: що необхідно співцеві (оповідачу) для того, щоб 

імпровізувати? Крім знання та дотримання специфіки жанру взагалі, законів 

римування, метрики, образів, мотивів, архітектоніки твору і способів їх 

реалізації, обов’язкове володіння та дотримання правил використання 

мовного матеріалу – зокрема, «поєднання фольклорних сегментів тексту [7, с. 

418]». Імпровізація  передбачає знання поетичної мови фольклору (жанру 

взагалі, окремих текстів зокрема). Імпровізуючи, виконавець «активізує» в 

пам’яті (тобто відбирає) не окремі слова, а мовні структури (конструкції) – 

формули (по-іншому – текстово-образні універсалії), які є готовими 

формами, комбінує їх і створює цілісне висловлювання.  

Звичайно, міра (ступінь) імпровізації залежить від творчого таланту 

оповідача. Відзначаючи, що імпровізація є однією з характеристичних ознак 

фольклору, дослідники вказують на брак розвідок у цьому напрямку: «Але 

все ж поки що мало уваги приділялося механізму імпровізаційної техніки і 

способам її виявлення, враховуючи взаємодію слова і музики [4, с. 228]». 

Отже, для імпровізування (у розгляданому випадку – дум) необхідною 

умовою було володіння набором певних конструкцій, знання яких 

забезпечувало вільне відтворення (творення) тексту героїчного епосу. З цього 

приводу музикознавець А. Іваницький відзначав: «Імпровізація – суттєва 

риса дум. Кобзар запам’ятовує не слово в слово, а здебільшого смислові віхи 

сюжету, які потім «наживляє» в процесі виконання. Це не значить, що співак 

створює текст думи кожного разу заново: він користується готовими 

фольклорними образами, блоками слів, епічною лексикою тощо, які 



містяться в його пам’яті. При цьому його творча свобода залишається досить 

значною: дума ніколи не повторюється буквально [6, с. 137]. 

Імпровізація передбачає виникнення та використання мовних 

«заготовок» у фольклорно-поетичному дискурсі. Засвоєння таких 

«заготовок» зумовлювало при потребі їхнє автоматичне відтворення у 

процесі фольклорної комунікації (виконавець «творив» – імпровізовано 

відтворював – з деякими видозмінами – коливаннями – фольклорний текст). 

Імпровізування було можливе тому, що існували певні правила, художні 

канони побудови (конструювання) фольклорних жанрів. Такими правилами і 

прийомами є мовні закони конструювання фольклорного тексту, реалізація 

яких очевидна на прикладі існування повторюваних різноструктурних 

мовних одиниць, що в літературознавчих (а почасти і в мовознавчих) 

фольклористичних працях отримали назву формул. На наш погляд, цей 

термін дещо не конкретизований як для лінгвістики. Якнайточніше мовну 

специфіку (механізм творення та функціонування) повторюваних структур, 

використовуваних для імпровізації дум (також інших фольклорних творів) 

відображає термін текстово-образна універсалія. 

Термін текстово-образна універсалія, порівняно з терміном формула 

(останній кваліфікують по-різному: як структурні частини твору 

(Г. Мальцев), як загальні місця – стійкі повтори компонентів словесного 

матеріалу (опорних тем, образних стереотипів, постійних епітетів й інших 

тропів (Т. Івахненка), як групу слів, що регулярно використовується в тих 

самих метричних умовах для вираження встановленої суттєвої ідеї 

(М. Перрі), як універсальну властивість поетичної мови усної поезії (М. 

Кумахов та ін.) – конкретніший, точніший, оскільки містить зміст «загальна 

назва стійкого вислову; модель побудови, фрази-кліше». Він об’єднує 

різнорівневі стійкі повторювані мовні одиниці, водночас передбачає їх 

розташування, встановлення ієрархічного підпорядкування, визначення 

побудови, семантики, поетичних функцій у текстовому континуумі. 

Текстово-образна універсалія (ТОУ) становить образно-змістову 

єдність, реалізовану в лінійно представлених граматичних структурах – 

повторюваних мікро- і макроодиницях думового тексту. Залежно від 

текстової функції це поняття співвідноситься не тільки з формулою, а й із 

символом, концептом, моделлю, текстовою нормою. 

Так, взаємонакладаються поняття текстово-образної універсалії та 

формули щодо атрибутивних текстово-образних універсалій (сира земля, білі 

руки), субстантивних (батько-мати, Килия-город), вербальних текстово-

образних універсалій, зокрема складних форм (бере-хапає, квилити-

проквиляти) і складених (штити, шанувати, поважати; шукати та 

питати), адвербіальних (рано-пораненько, тяжко-важко, тяжко і важко). 

Також термін «формула» стосовно до текстово-образної універсалії 

використовуємо: а) коли маємо на увазі модель її побудови, б) коли 

структура (мікроодиниця) становить стійкий словесний комплекс, 

«застиглу», незмінну форму висловлення. Отже, в текстово-образній 

універсалії поєднано поняття формули і лінгвістичне тлумачення її 



структури. Текстово-образні універсалії засвідчені на рівні слова, 

словосполучення, речення й притаманні творам окремого жанру.  

Текстово-образна універсалія – це мовна модель, співвіднесена з 

відповідним значенням. Наприклад, модель «прикметник + іменник» 

позначає предмет та його ознаку; модель «іменник у непрямих відмінках + 

дієслово» становить назву предмета, до якого (на який) спрямована дія, і т.ін. 

Значення текстово-образної універсалії мотивоване семантикою 

компонентів. Воно тяжіє до багатовимірності, притаманної їй потенційно як 

одиниці мови і водночас одиниці художнього (фольклорного) тексту, 

зорієнтованого на образність, на переосмислення (додаткове прирощення 

смислів), символізацію. 

Ускладнений різновид текстово-образної універсалії формується як 

розгортання її іншими елементами, взаємопов’язаними між собою. 

Наприклад, атрибутивна текстово-образна універсалія розгортається  за 

рахунок уведення означального компонента: рубані рани – рубані та 

стріляні рани, рубані широкі рани; ранні зорі – ранні і вечірні зорі. 

Адвербіальна текстово-образна універсалія до отця, до матері входить 

здебільшого до вербальної текстово-образної універсалії до отця, до матері 

прибувати; до отця, до матері доїжджати та ін. 

Серед епічних текстово-образних універсалій розрізняємо 

мікроструктури та макроструктури. 

Мікроструктури – мінімальні одиниці (сполуки), які не підлягають 

подальшому членуванню; це словосполучення, складні слова й 

прийменниково-іменникові форми та утворені на їхній основі ускладнені 

варіанти текстово-образних універсалій у межах речення (адвербіальні, 

вербальні текстово-образні універсалії). 

Макроструктури – текстові одиниці, співвідносні з реченням 

(предикативні текстово-образні універсалії), фігури думки, стилістичні 

фігури – звороти і синтаксичні побудови, які посилюють естетичний вплив 

мови; фігури паралелізму та періоди, стилістично-композиційні текстово-

образні універсалії. 

Текстово-образні універсалії співвіднесені з поняттям фольклоризмів. 

В одних випадках вони збігаються (епітетні структури), в інших – окремі 

фольклоризми використовуються для побудови текстово-образних 

мікроструктур (адвербіальних текстово-образних універсалій) та 

макроструктур (фігур паралелізму, періодів тощо). Їх об’єднують такі риси, 

як стереотипність, канонізованість, повторюваність та ін. І фольклоризми, і 

епічні текстово-образні універсалії як елементи фольклорних текстів 

становлять фольклорну картину світу. В одній мікро- та макроструктурі 

текстово-образних універсалій можуть бути одиниці, співвіднесені з 

поняттями міфологеми й концепту. 

Основні функції текстово-образних універсалій – слугувати засобами 

побудови, запам’ятовування та імпровізаційного відтворення епічних творів. 

Відповідні структури є одиницями, за допомогою яких відбувається 

усномовне спілкування; вони виконують функцію актуалізаторів специфічної 



фольклорної комунікації. Складні слова, сурядні чи підрядні сполучення слів 

(батько-мати, хліб-сіль, дрібний мак), речення, які беруть участь у текстовій 

організації думового епосу, визначають: 1) стильову лінію аналізованих 

творів, 2) концентрацію тематично-подієвого та емоційно-образного змісту, 

3) розгортання сюжету (вказують на «рух» сюжету через відповідні 

компоненти). 

Текстово-образна універсалія як конструктивна текстова одиниця, як 

оперативна одиниця мовної пам’яті – не закостеніла, незмінна структура. Це 

певний каркас – схема (з урахуванням тематично-подієвих, архітектонічних 

та ін. нюансів), що дозволяє творчо використовувати наявний у мовній 

свідомості матеріал. 

Існування варіантів дум у першу чергу зумовлено існуванням варіантів 

слововираження. Пор., наприклад, варіанти текстово-образної універсалії 

голову зняти у різних варіантах думи (цит. за виданням : Украинские 

народные думы. – М. : Наука, − 1972. – 560с.) «Втеча трьох братів з города 

Азова, з турецької неволі»: з пліч голову зняти (І варіант), з пліч головку 

здіймати (ІІІ, ІV варіанти), головку, як галку, з пліч ізняти (V варіант), з пліч 

голови знімати (VІ варіант), з пліч головку іздіймати (VІІ варіант), здійняти 

головоньку з пліч (VІІІ варіант), голову з пліч ізнімати (Х варіант), голову 

козацьку молодецьку з пліч здіймати (Х варіант), голову здіймати (ХІІ 

варіант), з пліч голову здіймати (ХІІІ варіант), з пліч головку здіймати (ХІV 

варіант), з плеч головоньку зняти (ХV варіант), головку з плеч зняти; голову 

та й од плеч одрубати (ХVІ варіант), з плеч головку ізняти (ХVІІ варіант), 

голову з пліч знімати (ХVІІІ варіант). 

Видозміни текстово-образної універсалії відбуваються на 

внутрішньому та зовнішньому рівнях: на внутрішньому – за рахунок 

фонетичних, словотвірних варіантів слів; на зовнішньому – за рахунок 

ускладнення текстово-образної універсалії іншими компонентами, також за 

рахунок зміни порядку їхнього розташування. 

Отже, запам’ятовування (утримання у пам’яті) текстового матеріалу, 

крім того, що здійснювалося з допомогою конструкцій як своєрідних 

індикаторів (маркерів) думового тексту, обов’язково схематизовано 

проектувалося у свідомості мовця на ієрархічну підпорядкованість (тобто 

ідентифікувалося із входженням у структуру більш складну; при цьому 

засвоювалася різнорівнева специфіка взаємозалежності та 

ваємопідпорядкування мовних одиниць у цілісності). 

Взаємозв’язок (взаємозалежність, взаємопідпорядкування) 

атрибутивної текстово-образної універсалії можна схематично зобразити так: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, щоб імпровізувати, митцеві треба було осмислити (зрозуміти, 

пізнати, усвідомити) граматику жанру – засвоїти домінантні у стильовому 

відношенні лексико-синтаксичні конструкції, з допомогою яких – способом 

«зчеплення», «ланцюгового нанизування» та взаємопідпорядкування – 

вдавалося б імпровізовано, проте у межах жанру, відтворити свій варіант 

тексту думи. 

Мова (зокрема граматична система кожної етнічної мови) засвідчує у 

своєму складі наявність базових конструкцій (моделей), з допомогою яких 

твориться численна кількість похідних. Стосовно української мови – це , 

зокрема, конструкції – моделі типу прикметник + іменник («означення + 

означуване»; предмет і його ознака): у думах – дрібні сльози, дрібний мак, 

червоні чобіточки, біле тіло, біла рука, білі ніжки, червона китайка, рання 

зоря, свята неділя, бідна вдова, бідний козак, темна ніч, ясне сонце, чисте 

поле, зелені байраки, турецька земля; іменник + іменник (предмет + 

предмет): у думах – річка Самарка, город Козлов, город Азов, Дунай-ріка, 

Азов-город, Кефа-город, стрілки-яничарки, срібло-золото, хліб-сіль, отець-
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мати, срібло та золото, хліб та сіль, отець та мати; прислівник + 

дієслово («дії і обставини, що характеризують (визначають дії))»: гірко 

плакати, гірко плакати-ридати; жалібно квилити, жалібно квилити-

проквиляти); дієслово + дієслово (дієслово + дієслово +  дієслово): штити-

шанувати, думати-гадати, клясти-проклинати, лаяти і проклинати, 

почитати і поважати; штити, шанувати і поважати; іменні частини 

мови + дієслово («дії та предмети, на які (до яких) спрямовані дії»): до 

города Козлова прибувати; молитви сотворяти; у отця-матері прощення 

брати; у степи в’їжджати; до теренів, до байраків прибувати; до города 

Січі прибувати; до отця, до матері, до роду прибувати; до Осавул-могили 

прибувати; числівник + іменник («предмети і їх кількості»): три братики, 

три пучки тернини, двоє кайданів, три рази. 

Це – найпростіші (базові) моделі. На їхній основі формуються 

ускладнені різновиди. Наприклад: плакати-ридати: гірко плакати-ридати – 

гірко плакати-ридати, дрібні сльози проливати; гірко сльозами плакати-

ридати та ін.; хліб-сіль: хліб-сіль уживати – хліб-сіль з упокоєм уживати – 

хліб-сіль з упокоєм вічний час уживати та ін. 

Унікальна властивість мовних конструкцій мати універсальний 

характер на всіх рівнях – «прилаштовуватися» – плавно видозмінювати свої 

синтаксичні функції у реченні (висловлюванні) – наприклад, здатність 

атрибутивної конструкції реалізуватися у функції адвербіальної з 

семантикою місця (у християнські городи підвезти; визволь, Боже, на ясні 

зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений), часу (ранньою зорею, у 

святую неділеньку, ночної доби), способу дії (білим лебедоньком перепливи, 

ясним соколоньком перелети, малим-невеликим перепелоньком перебіжи) та 

ін. 

Запам’ятовування базових жанрових конструкцій (і їхнього лексичного 

наповнення) створювало умови для оперування ними у процесі імпровізації. 

При цьому мовні механізми людської психіки (механізми мовотворення 

тексту, що є  її вродженими здібностями, властивостями) дозволяли 

виконавцеві варіювати (відповідно до потреб ритмо-мелодійної побудови 

висловлювання) форму конструкцій: плакати-ридати – плакати і ридати; 

плакати та ридати і т. ін.; хліб-сіль – хліб да сіль, за хліб, за сіль. 

Активний пошук відповіді на питання: у чому полягає специфіка 

імпровізаційного творення (відтворення) текстів народних дум – спричинив 

усвідомлення того (на основі наукових дослідів), що основним засобом у 

цьому процесі фольклорної комунікації виступає, звичайно, мова. 

Усномовний характер творення та поширення дум з участю кобзарів (сліпих 

музик) є переконливим свідченням, що словесний компонент – провідний у 

організації текстової структури дум. Він (словесний компонент) проектується 

на рівень конструкцій з відповідним лексичним наповненням. Володіння 

такими конструкціями, вміле оперування у процесі фольклорної комунікації 

– свідчення майстерності (таланту виконавця). 

Взагалі думи – особливий жанр фольклору щодо умов побутування та 

збереження. Але, треба відзначити, що імпровізований характер мовної 



репрезентації епічних текстів був характерний і для творів давніших – билин, 

а також інших різновидів епосу. У всіх випадках запам’ятовування та 

відтворення тексту здійснювалося з допомогою конструкцій (текстово-

образних універсалій) (це підтверджують численні дослідження, присвячені 

вивченню мови та стильової манери виконавців билин). 

З’ясування специфіки імпровізаційного творення / відтворення епічних 

фольклорних жанрів дозволяє нам по-новому осмислити специфіку та 

призначення самої мови – як універсальної знакової системи, як системи 

систем, що засвідчує свою універсальність на різних своїх рівнях, у різних 

функціональних виявах, у різних умовах (способах, прийомах) реалізації. 

Можна висловитися, що мова – поліуніверсальна (так само, як і 

поліфункціональна). Поліуніверсальність мови (її граматичних одиниць – 

структур (конструкцій) моделей) – факт, що свідчить про наявність базового 

матеріалу, який складає основу структури мови, і водночас забезпечує 

конкретну реалізацію (стильову, жанрову) цих структур (тобто вибірковість) 

– відповідно до сфери функціонування. Знання базового мовного матеріалу – 

синтаксичних структур (граматичного матеріалу з урахуванням лексичного 

компонента) дозволяє мовцеві ефективно ним  оперувати, отже, засвідчує 

рівень володіння як мовою взагалі, так і репрезентує рівень володіння 

стильовими нормами (наприклад, нормами офіційно-ділового стилю, 

наукового; у нашому випадку – фольклорно-жанровими нормами мови дум). 

Мова – універсальна знакова система. Універсальними є і її підсистеми. 

Універсальність підсистем виявляється в тому, що вони взаємопов’язані, 

взаємозумовлені і поліфункціональні: вичерпна (обмежена) кількість знаків і 

моделей, засвідчених у межах мови як системи (підсистеми) породжує 

безкінечну множину конкретних їх реалізацій; крім того, існує відбір знаків і 

їхніх поєднань у межах певної стильової сфери (стильового семіозису), у 

якому ці знаки (водночас і знаки-конструкти – макрознаки) слугують 

стильовими маркерами. 

Феномен фольклорної імпровізації (на прикладі мови дум) дозволяє 

пізнати ще одну феноменальну рису мовної (мовленнєвої (лінгвальної) 

психоментальної) діяльності людини): здатність (властивість) 

запам’ятовувати конструкції, структури – схеми, моделі як вихідний 

(базовий) матеріал для творення (і відтворення) макроконструкту в 

цілісності, з дотриманням канону, традиції тощо. Взагалі ж імпровізація 

фольклорних текстів – спосіб індивідуальної (виконавської) реалізації 

традиційного колективного національно-культурно-мовного досвіду з 

допомогою різноаспектних та різнорівневих способів і прийомів. 
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ЛЕКСИЧНІ СИНОНІМИ В КОНТЕКСТІ МОВНО-ХУДОЖНІХ 

ПАРАДИГМ ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ ХІХ СТ. 

 

У статті досліджено формування експресивного простору тексту у 

творчості письменників перших десятиріч ХІХ ст. за допомогою такого 

мовно-художнього засобу як лексична синонімія. Розглянуто моделювання 



синонімічних рядів, що відбивають вербалізовану естетичну свідомість 

репрезентантів нового українського письменства. Проаналізовано 

парадигми з традиційним набором лексем і марковані, експресивні, що 

реалізують свої парадигматичні можливості і новий емотивно-оцінний 

смисл лише в контексті. Виокремлено національні стереотипи та авторську 

естетизовану рефлексію на світ. 

Ключові слова: лексичні синоніми, синонімічна мікропарадигма, 

експресивна семантика. 

 

В статье исследовано формирование экспрессивного пространства 

текста в творчестве писателей первых десятилетий ХІХ в. с помощью 

такого средства изобразительности, как лексическая синонимия. 

Рассмотрено моделирование синонимических рядов, которые отражают 

вербализированное эстетическое сознание украинских писателей данного 

периода. Проанализированы парадигмы с традиционным набором лексем и 

маркированные, экспрессивные, которые реализуют свои 

парадигматические возможности и новый эмотивно-оценочный смысл 

только в контексте. Выделены национальные стереотипы и авторская 

эстетизированная рефлексия на мир. 

Ключевые слова: лексические синонимы, синонимическая 

микропарадигма, экспрессивная семантика. 

 

The article investigates the ways in which the writers of the first decades of 

the 19
th

 century create, with the help of such linguo-artistic means as lexical 

synonymy, expressive space in their works. It examines the synonymic lines 

modeling which reflects the verbalized aesthetic consciousness of writers in new 

Ukrainian literature. It analyzes the paradigms with both traditional set of lexemes 

and marked, expressive ones, which realize their paradigmatic resources and a 

new emotive evaluative sense in the context only. National stereotypes and 

author’s aestheticised reflection on the world are distinguished. 

Key words: lexical synonyms, synonymic microparadigm, expressive 

semantics. 

 

Сучасні лінгвостилістичні дослідження характеризує посилений 

інтерес до проблеми відображення в художній мові інтелектуального й 

чуттєвого світу людини-творця, думки якого втілюються в цілій системі 

мовно-художніх засобів, серед яких чільне місце належить лексичним 

синонімам. Вони входять до образної системи, яка є своєрідним каркасом 

експресивного простору тексту й естетизованою рефлексією на світ 

представників нового українського письменства. Важливо усвідомити 

вербалізоване художнє освоєння дійсності на етапі становлення письменства 

й утвердження духовної автономії української словесності як своєрідного 

культурного проекту [2, c. 11]. 

З огляду на це постала потреба проаналізувати лексичні синоніми в 

контексті мовно-художніх парадигм перших десятиріч ХІХ ст., оскільки вони 



становлять той стилістичний ресурс художнього мовлення, що репрезентує 

певний культурний і ментально зумовлений код, а відтак – визначає 

національну вагу художнього слова. 

Цілком природно склалося так, що лексичні синоніми в художньому 

дискурсі одного письменника досліджувалися значно активніше: В.С. Ільїн 

(Т. Шевченка), Л.С. Паламарчук (М. Коцюбинського), Т.М. Колесник 

(М. Рильського), Л.М. Полюга (І. Франка), А.Т. Бевзенко (М. Стельмаха), 

М.М. Фащенко (О. Довженка), А.Л. Порожнюк (О. Гончара), Г.В. Буткова 

(Ю. Яновського), Н.Ф. Пашковська (Є. Гуцала), ніж аналіз цього явища на тлі 

певного історико-мовного періоду. Хоча в останній час з’явилися праці 

узагальнюючого характеру, у яких розглядається розвиток лексичної 

синонімії української мови на різних історичних етапах її існування, 

досліджуються лінгвістичні механізми утворення синонімізації і 

десинонімізації тощо [6, c. 11]. 

Разом з тим існують незаповнені лакуни на тлі такого історико-мовного 

періоду як перші десятиліття ХІХ ст., що й визначає мету статті – розкрити 

естетичну природу лексичних синонімів для з’ясування авторського 

художнього універсуму.  

Як наголошує Н.І. Бойко, кожен письменник має власні способи 

трансформування лексичних значень, увиразнення нейтральних лексичних 

одиниць та моделювання експресивних синонімічних рядів [1, c. 388], або ж 

«підшукує відповідну форму для позначення виявленого, знайденого, 

поміченого [3, c. 81]». 

Особливо показовим, на наш погляд, є моделювання синонімічних 

рядів, пропущених через призму національних стереотипів, авторських 

інтенцій, уявлень й асоціацій, що відбивають живу і неживу природу. 

КІНЬ. Різною мірою емоційної насиченості характеризуються члени 

синонімічного ряду, що вказують на «свійську однокопитну тварину, яку 

використовують для перевезення людей і вантажів [9, c. 676]»: кінь 

(уживається в номінативній функції), коняка (розм.) – у тому ж значенні, що 

й кінь, але набуває зниженого емоційного забарвлення, шкапа (розм.) – 

заморений, слабосильний, худий кінь, патика (перен., зневажл.) – 

поганенький, виснажений кінь, ледащо (перен.) – ні до чого не здатний: Чи 

зібравсь, чи ні, мерщій наш Уласович сів на коня… і як затупотів, так тільки 

оком його заздриш (Квітка-Основ’яненко); Без волів і без коняки Колеса 

махають, бо не хто ж – самі чортяки Ридван попихають (Гулак-

Артемовський); Дурний школяр Денис, запрігши шкапу в санки, Із школи 

поспішав до батька ночувати; Машталір той знай своїх патик поганя, та не 

батіжком (Квітка-Основ’яненко); Хотів своє ледащо на ярмарку продати, а 

прокляті цигани усунули тобі в руку таку патику, що й скіпками гидко узяти 

(Квітка-Основ’яненко). 

У художніх текстах широко використовується пестливі форми – коник, 

кониченько, які мову письменників цього періоду наближають до 

народнопісенної, надаючи особливої пластики, розмовних інтонацій, 

поєднаних з експресією високого поетичного образу [4, c. 17]: Біля 



московського царя Стоїть дід, дуже, дуже сивий, Кониченько 

хвилястогривий його до війська не несе (Гребінка); Хліба святого у нього є й 

залишку; хоч не яка скотинка, коники та по їх московській вірі, то їм і добре 

(Квітка-Основ’яненко). 

Вербалізована естетична свідомість письменників досліджуваного 

періоду продукує контекстуальний синонім (перифраз) літавець білоногий, 

що акумулює в собі семи «швидкий», «білий» і є важливим стилістичним 

прийомом для описового позначення уже визначеного та виступає як засіб 

синонімічної заміни, який дозволяє в емоційно-експресивній формі 

висловити ставлення до зображуваного.  

У зв’язку з цим експресивність синоніма можна кваліфікувати як 

інтенсифіковану, збільшену виразність, яка психологічно мотивована і 

деавтоматизує його сприйняття, підтримує увагу, активізує мислення, 

викликає почуттєву напругу [14, c. 7]: Мчи літаюче білоногий! Ліс і гори пріч 

з дороги (Боровиковський). 

Письменницький феномен полягає в органічному симбіозі 

об’єктивного й суб’єктивного, колективного й індивідуального, що 

спроектований і на семантику слів інших синонімічних рядів. 

СОБАКА. Парадигма лексем з домінантою собака активізує значення 

«домашня тварина родини собачих, яку використовують для охорони чи 

полювання [12, c. 288]»  і включає до свого складу синоніми: пес 

(абсолютний синонім до собака), дворняга (розм.) – непородний дворовий 

собака, меделяни «собака меделянської породи», тобто мисливський собака, 

що походить з Північної Італії, цуцик «собачка, песик», шавка «порода 

дворових собак», хорт «тонконогий, з видовженим тулубом і довгою 

гострою мордою, з прямою шерстю мисливський собака»: Якось собака, 

вовкъ, да ще шкодливий кітъ Міщане, той з’села, той з’гаю…В’товариство 

зо львомъ вельможей поєднались; Горливий пес хоп той з грішми жупанъ, До 

пана вдрав закинувши на спину…; Якійсь то чередникъ Гнав пасти кіз 

ватагу, Мав із собой дворнягу; Ой, лишенько мені, Що бідний я зробив? За 

що так мене нівиучіть звелів? Мне соромъ показати себе, – не те собаці 

легавий, чи хорту – надвірний гольтіпаці…(Білецький-Носенко). 

Помічено, що представлена парадигма характеризується традиційним 

набором лексем для мовного вираження домашніх тварин, а експресивність 

цих лексичних одиниць зумовлюється типом денотата і входить у вигляді 

окремих сем до денотативної частини семантики слова. 

Одержує марковане, експресивне забарвлення синонім надвірний 

гольтіпака, що стимулюється незвичністю. Порівняймо: гольтіпака «убога 

людина, голодранець» у контексті: Що се за чоловік, – каже стара… Такий 

обірваний та обшарпаний, зовсім гольтіпака, а дав тобі таляра 

(Стороженко). 

Констектуальна зумовленість надвірний гольтіпака реалізує свої 

парадигматичні можливості і новий емотивно-оцінний смисл. На тлі 

семантичного комплексу номени собака, хорт і надвірний гольтіпака 



навмисне протиставляються, а тому чіткіше відбувається прояснення 

семантичного зв’язку між бідний –  «гольтіпака» (про людину і собаку). 

ТЕЛЯ. Цей синонімічний ряд представлений двома одиницями – 

телятко (зменшено-пестлива форма теля) – маля корови і бузувья – теля: Я 

вийшла досвіта з телятком на морігъ, Да тилко одишла за стигъ скубнуть 

сінця, – хтось вихопивсь из’рова и бузувья вхопив (Білецький-Носенко). Як 

бачимо, опосередковану актуалізацію експресивної семантики лексичної 

одиниці забезпечує вживання в одному контексті загальномовної лексеми та 

діалектної, які сприяють увиразненню передусім емотивно-оцінного змісту 

аналізованих лексем. Співіснування таких форм зумовлене уникненням 

повторень в мікроконтексті і, очевидно, вони були поширені у практиці 

слововживання автора. 

ЛЕБІДЬ. Як вагомий засіб актуалізації експресивної семантики лексем 

слід кваліфікувати номени синонімічного ряду: лебідь, біляк, панич. Номен 

лебідь використовується на позначення поняття «великий перелітний дикий 

водоплавний птах з довгою красивою вигнутою шиєю і білим пір’ям [10, c. 

458]». Поетична мова Є. Гребінки орієнтується, звичайно, на форми 

експресивні біляк (розм., рідко) – «птах з білим оперенням» і панич (перен.) – 

«привілейоване становище серед інших». Прозора будова і семантика цих 

лексем робить їх рівноправними синонімами серед членів ряду: На ставі 

пишно лебідь плив, А гуси сірії край його поринали; Хіба оцей біляк вас з 

глузду звів? – Один гусак загомонів… Коли б ви тільки захотіли, щоб разом, 

стало бить, вся бесіда взялась, – Ми б панича сього якраз перемастили 

(Гребінка). 

Зіткнення в межах контексту кодифікованих та образних експресивів 

завжди зумовлює підвищення концентрації оцінних смислів, увиразнення 

семантики різнотипних експресивів [1, c. 439]: автор підкреслює чистоту і 

шляхетність лебедя, в образі якого уособлена духовно багата людина, що 

протиставляється «сірим людям». 

Мотиваторами лексичної експресивності виступає навмисне зіткнення 

лексем, що породжує протиставлення на семному рівні: «білий», «красивий», 

«поважний», «величний» для лебідь і «попелястий», «простий» для гусак. 

ОРЕЛ. Мікропарадигму орел – птичий цар об’єднує кваліфікуюча сема 

«великий хижий птах родини яструбових, що водиться в горах або степах 

різних частин світу [11, c. 132]», і друга асоціативна сема, що відзначається 

якісними характеристиками: підкреслює велич і силу птаха, що існує в 

українському геопросторі: Орлу схотілось попоїсти; Піднявсь угору птичий 

цар І вгледів відтіля, що край ставка овчар Онучі прати мусив сісти, Отара 

ж попаски попхалась навмання (Гребінка). Стильова виразність першого 

залежить від звичності й поширеності в загальнонародній мові, щодо другого 

– він несе вищий заряд художньо-образної експресії. 

У художніх текстах виокремлено мікропарадигму, що включає назви, 

позначені лагідною (позитивною) конотацією: горобець, жевжик (розм. 

рідко), гість (перен.), молодець (перен.) і передають поняття «маленький 

сірий птах, який живе переважно поблизу житла людини [9, c. 645]»: Або і 



так коли зирну у сад із хати, Все зволять горобці по гілочках скакати; Ох! 

Поти жевжики вчащали, Поки всі ягоди на Вишні обдзюбали – Тепер до 

бідної ніколи не летять; Дивлюсь у сад пробрались молодці, На Вишенці їх 

геть-то насідало, і бенкет зараз підняли; Ось тиждень, як не був, дивлюсь – 

кат його ма! На Вишенці гостей нема (Гребінка). 

Емоційно-оцінний компонент, прихований в уособленому образі 

горобця – молодець, гість служить потенційною базою для сприйняття 

експресивної семи «приємний», «здоровий», «молодий». Відповідне 

варіювання лексичними одиницями підпорядковане естетичним і 

психологічним умовам функціонування лексем у байках Є. Гребінки для 

відтворення концептуальної картини світу. 

У синонімічні відношення на позначення предметів і явищ природного 

середовища вступає невелика кількість слів, яка відбиває матеріальний світ, 

що оточує людину. Зображення навколишньої дійсності характеризується 

традиційним набором лексем для мовного вираження простору, що знали 

предки в давнину і постійно зверталися до явищ природи в процесі своєї 

діяльності, підпорядковуючи земне – неземному, природне – неприродному. 

ЗЕМЛЯ. Простір – це життя і діяльність людей (для «земля»), земна 

куля разом з людьми, що її населяють (для «планета») і земна куля, земля з 

усім, що на ній є (для «мир» та «світ») – заст., розм., останнє з яких лише в 

творчості І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка виступає 104 рази: 

Світи, зоре, на всю землю, Поки сонце зійде (Костомаров); Задрижить 

планета Горе йому, горе (Костомаров); Мабуть, нема уже на світі правди! 

Мабуть, вона уже за море утекла! (Гребінка); І мовчки, тихо-тихо На мир 

находить лихо (Метлинський). Учені відзначають [8, с. 18], що номен світ 

витісняє мир, успадкований із праслов’янської мови (миръ і міръ), яким 

позначався увесь матеріальний світ, що оточує людину. Цю особливість було 

помічено ще в ранній староукраїнський період. 

ЛІС. Замилування природою, поетизація її виявляються у виборі 

лексичних одиниць, що репрезентують просторову картину світу. 

Отже, простір – це ліс, гай, діброва, бір, пуща, що виступають 

синонімами ряду, експлікуючи красу рідної природи: землю, що заросла 

деревами й кущами; великий, густий дрімучий ліс; листяний чи сосновий ліс 

на родючих ґрунтах Наддніпрянщини (твори Квітки-Основ’яненка) або ж 

сосновий чи інший шпильковий ліс, що репрезентує чернігівську природу 

(твори Білецького-Носенка), листяний ліс Полтавщини (твори 

А. Метлинського) тощо: Горо крута – розтупися, лісу темний – розійдися, 

Річко бистра – піднімися, Вся звіряка – ізбіжися (Квітка-Основ’яненко); 

Сонце сідало; скрізь на небі чисто, місяць з-за гаю випливав поволі 

(Афанасьєв-Чужбинський); Дібровонька над водою, знай шуміла, щось Дніпр-

воду дуже колихала (Метлинський); А тамъ, якъ сонце погасло й повний 

місяць виплівавъ, Роса лягла і свіжо стало, В бору чуть – ліший загукав… 

(Білецький-Носенко); Скільки ж, як подумаєш, пропало пісень і пропало 

затим, що ніхто їх не перейняв, що вони розвіялися по вітру, що згинули, як 

самотня квітка де-небудь у пущі (Афанасьєв-Чужбинський).  



Художній простір наповнений константами, що позначають 

астрономічні об’єкти. 

МІСЯЦЬ. В однакових семантичних, але різних стилістичних планах 

передають назву небесного світила синоніми місяць і молодик. Перший  

указує на найближче до Землі світило, небесне тіло, супутник Землі, що 

світить відображеним сонячним світлом; другий – є народною назвою однієї 

з фаз місяця, коли його освітлена частина має вигляд вузького серпа: Світив 

місяць, світив з-поза хмарами, Два козаки на кониках утікали 

(Метлинський); Ватагами ходили хмари; між ними молодик блукав... 

(Боровиковський). Назву молодик перенесено на небесне світило з молодої 

неодруженої людини (парубка). Сучасній українській мові відомі й інші 

назви місяця – ріг, перекрій [8, c. 21].  

ЗОРЯ. Парадигма лексем на позначення «яскраве освітлення горизонту 

перед сходом і після заходу сонця [10, c. 171]», включає номени зірка, зоря, 

звіздочка. Співіснування давнього значення лексеми зоря – яскраве 

освітлення горизонту після заходу сонця або перед його сходом, 

запозиченого з давньоруської мови, і нового – невелике дрібне нічне небесне 

світило зумовило розвиток омонімії. У зв’язку з цим для другого значення 

використано здрібніле утворення зірка, яке з плином часу втратило свою 

демінутивність [8, c. 22]. Контекст фіксує обидві лексеми, уже не 

розрізняючи цих значень, пор.: Уклався місяць спать, нема ані зорі, І ледве, 

крадькома, яка маленька зірка з-за хмари вигляне, неначе лиш з засіка (Гулак-

Артемовський). 

Синонімом до попередніх лексем виступає діалектне звіздочка 

(давньоруський термін звѣзда < gvezda функціонував, за даними дослідників, 

[8, c. 22] на всій території України до початку XVIII ст.), яке нині вживається 

в різних місцевостях України. П. Гулак-Артемовський, використовуючи це 

демінутивне утворення, інтимізує художнє мовлення: Коли б швидше вже 

тая звіздочка засяяла (Гулак-Артемовський). 

Потрапляючи в інше контекстне оточення, номен зоря виразніше 

вказує на час: То на зорі, на світанні було: не росинка капотіла з рожі-квіту, 

А слізоньками дівчинонька-квіт заросилася, умилася раненько... 

(Метлинський). Із висловами на зорі, на світанні співвідноситься поняття 

«рано». Хоча час передається узагальнено, однак ця пейзажна картина 

вводить нас у внутрішній світ людських емоцій. 

Значну роль у динамізації художнього простору відіграють 

мікропарадигми (світати, литися, гриміти, віяти, вітер). 

СВІТАТИ. Семантично й стилістично рівноправними в художніх 

текстах виступають лексичні паралелі світати і мріти – наставати (про 

світанок); розвиднятися; ставати світлішим, яснішим на світанку: Ще й не 

мріло, не світало, Польщі край – як не бувало (Боровиковський). Такі 

лексичні паралелі виступають як художній засіб стилістичної градації – 

нагнітання, або для підкреслення відмінного в подібному. 



ЛИТИСЯ. Рух дощу в повітрі передається синонімами іти, капати, 

дзюрчати, порощати, хлерити. Лексеми відбивають диференціацію членів 

ряду за неоднаковою мірою та інтенсивністю ознаки: поняття «падати, 

литися струмком, потоком» окреслює лексему капати; «текти струменем» – 

лити; «текти, литися струмком» – дзюрчати; «сильно, безперервно йти» – 

порощати (фонетичний варіант періщити функціонує в деяких говорах 

України). Народнорозмовна лексема хлерити, засвідчена у творчості П. 

Білецького-Носенка та відбита в його лексикографічній праці, виступає в 

значенні «дощити»: Дай господиня-жъ не всипуща – Петривнихъ не застить 

ночівъ! Тут хлерить дошчь, і вже якъ хлюща Біжить од’раль до косарів 

(Білецький-Носенко). Тільки з криш залізних дощ то капа, то дзюрчить... 

(Метлинський); А тут лье дошчь, пустився градъ, Псує гречки, тютюнъ та 

чисто з’місивъ с’землей пашню, як тісто... (Білецький-Носенко); Наш 

гетьман вельможний стояв. Чи він любовався на річеньку, Чи слухав, як дощ 

порощав (Метлинський). 

ГРИМІТИ. У понятійному колі «створювати, видавати гучні, лункі 

звуки» засвідчені синоніми: гриміти, рокотати, торохтіти, стукати, 

ляскати, грякати (розм.), ревти (перен.), які є різними за емоційною 

маркованістю. Причому, номен грякати вживається у різних фонетичних 

варіантах – грюкати, грухати, що по-різному відбивають діалектну стихію: 

грюкати (Гребінка) – Полтавщини; грякати (Квітка-Основ’яненко) – 

Слобожанщини; грукати (Білецький-Носенко) – Чернігівщини. 

Емоційна насиченість тексту при описі атмосферних явищ посилюється 

шляхом розгортання ампліфікаційного ряду. Зблизившись в одному 

асоціативному емотивно-оцінному полі, такі слова моделюють нові 

експресивні смисли, передаючи фрагмент дійсності: ...а тут грім так і 

рокотить, а блискавка аж очі палить! Як стукне, як грякне, як лясне... 

(Квітка-Основ’яненко). 

Контекст розвиває образні значення на основі актуалізованих елементів 

своєї семантичної матриці – передачі інтенсивних дій. Джерелом інтенсивних 

дій є явища природи, що виступають як могутні, часто руйнівні сили, вияви 

стихій. Передусім ступінь інтенсивності забезпечується семантичними 

експресивними маркерами (як затріщать дуби) або ж (так грякне, що страх): 

В чорних хмарах так грякне, що страх (Метлинський); …а тут грім так і 

рокотить... як стукне, як грякне, як лясне, як затріщать дуби... (Квітка-

Основ’яненко).  

До лексичних одиниць із фонетичними показниками експресивності 

слід зарахувати слова, у фонетичному оформлені яких наявні «неприємні» 

приголосні, передусім звукосполука з вібрантом [р]: Гримів, торохтів грім, 

далі став стихати, бо туча вже перейшла (Квітка-Основ’яненко). 

У зв’язку з цим О.П. Журавльов наголошує, що «між ступенем 

конотативної та експресивної виразності слова та ступенем вияву 

фонетичного значення його звукової форми наявний прямий зв’язок [5, 

c. 133]». Хоча конотативне значення лексичної одиниці не збігається 



повністю з фонетичною мотивованістю, проте значною мірою зумовлюється 

нею [7, c. 31]. 

Так, просторовий континуум у досліджуваних текстах заповнюють 

лексеми віяти, вітер, шуміти, формуючи синонімічні мікропарадигми, у 

фонетичній формі слів яких наявні звукосполуки, що відтворюють певні 

динамічні, різкі рухи, дії: віяти «рухати струмені повітря з певною силою», 

дмухати «дути, віяти», крутити «сильно дути», рвати «тріпати, шарпати», 

бурхати «виявлятися з великою руйнівною силою» (є результатом видозміни 

звуконаслідувального бурх, яким передавався порив вітру). Напр.: Повій, 

вітре, повій буйний, Повій з того краю, Де живе моє серденько 

(Боровиковський); «Іносе, дми собі!» – так Сонечко сказало, І вітер шпарко 

полетів (Гребінка); По небу вітерок дмухнув – як ворон, небо почорніло... 

(Гребінка); К світу вихрі закрутили, Писк піднявши, пси завили 

(Боровиковський); Нехай бурхає вітръ, ірве! Нехай в'степу яриться! 

(Білецький-Носенко). 

Значну роль у динамізації художнього простору відіграють лексеми, 

пов’язані зі «станом повітря». 

Лексема сіверъ, що утворилася від праслов’янської форми sěverъ > 

сѣверъ, є назвою північного вітру. Припускають, що вона є семантичною 

калькою грецького слова, що є назвою і вітру, і сторін світу [8, c. 49]. 

Діалектна назва вітру – сіверъ увійшла в живе східнослов’янське мовлення і 

функціонувала в українській мові аж до XIX ст. Відзначимо, що номен сівер 

ще і в перші десятиліття XIX ст. відлунював стару слов’янську форму. Для 

створення образу вітру П. Білецький-Носенко активізує семантичні 

прирощення: сівер, дме, бурхає і стилістичні «ланцюжки» – порівняльні 

конструкції: як море степъ рівняє, які розширюють поняття семою «надміру 

сильний»: В’добу якъ Сіверъ дме, да з’хвугами бурхає, и рве сипучій снігъ, як 

море степъ рівняє... (Білецький-Носенко). 

Для відтворення значень «сильний вітер із снігом; метелиця, 

хуртовина», «рвучкий круговий рух вітру», «сильний вітер із снігом; 

заметіль» використовуються слова завірюха, вихор, хуртовина і хуртуна, 

останнє з яких очевидно, було поширене у розмовному мовленні мешканців 

містечка Городище Черкаського повіту, де народився і жив П. Гулак-

Артемовський: А вітер по землі, крий боже, заревів (Гулак-Артемовський); 

Завірюха піднялася; рветься сніг клочками (Боровиковський); Хуртовина 

назад бідолаху пре, За поли смикає, відлогу з плеч гирує (Гребінка); К світу – 

вихрі закружили, писк піднявши, пси завили (Боровиковський). 

Сильний поривистий вітер, супроводжуваний густим снігопадом, що 

вихром несеться на відкритій місцевості передається словом грецького 

походження фуга (діал.); його фонетичний варіант хвуга має місце лише у 

творчості П. Білецького-Носенка, що сприймається як «фонетичний 

екзотизм» і є одним із засобів передавання експресивного змісту: В полі 

вітер завива, Надуває фуга...» (Боровиковський); В’добу якъ Сіверъ дме, да 

з’хвугами бурхає, ирве сипучій снігъ, як море степъ рівняє... (Білецький-



Носенко). У фонетично закономірній формі в українській мові функціонує 

континуант номена фуга > хуга. 

Найвищу конденсацію вітру – «навальний вітер з дощем, грозою, а 

взимку – зі снігом [9, с. 206]» передано лексемою буря та іншими номенами 

(потрясають, морський, обшир, до самих глибин), що народжують звуковий 

символізм та сприяють виникненню різних видів відчуття – акустичних, 

зорових тощо, репрезентуючи індивідуальні наміри автора й викликаючи у 

мовців певні переживання: Не вічно проливний дощ ллється із грізних хмар на 

ниви колючі і над Каспієм потрясають бурі морський обшир до самих глибин 

(Гулак-Артемовський). 

Таким чином, здійснений аналіз лексичної синонімії розкриває мовну 

особистість письменників перших десятиріч ХІХ ст. в інтелектуальних 

вимірах: їх вербалізований художній простір заглиблений передусім у 

націокультурне мовне тло. Відтак з поглибленим вивченням інших 

стилістично маркованих одиниць пов’язуємо перспективи подальшого 

наукового пошуку. 
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ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В УКРАЇНСЬКІЙ 

КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

У статті досліджено гіпонімію як самостійну лексико-семантичну 

категорію, яка відіграє важливу роль систематизатора лексичних систем 

національних мов узагалі й термінологічних підсистем зокрема; 

схарактеризовано гіперо-гіпонімічні зв’язки між термінами криміналістики; 

простежено способи створення гіперо-гіпонімічних зв’язків, особливості 

структури гіперонімів і гіпонімів. Проаналізовано функціонування 

криміналістичного терміна на рівні лексичної парадигматики.  

Ключові слова: українська криміналістична термінологія, 

термінологія, терміносистема, термін, гіперо-гіпонімічні зв’язки, гіперонім, 

гіпонім. 

 

В статье исследовано гипонимию как самостоятельную лексико-

семантическую категорію, которая играет очень важную роль 

систематизатора лексических систем языков и терминологических 

подсистем; охарактеризировано гиперо-гипонимичные связи между 

терминами криминалистики; прослежены способы создания гиперо-

гипонимичных связей, особенности структуры гиперонимов и гипонимов. 

Проанализировано функционирование криминалистического термина на 

уровне лексической парадигматики.  

Ключевые слова: украинская криминалистическая терминология, 

терминология, терминосистема, термин, гиперо-гипонимичные связи, 

гипероним, гипоним. 

 

The article analyzes  hyponymy as an independent lexical and semantic 

category, which plays an important role in systematization of lexical systems of 

various languages and terminology subsystems; it also characterizes hyperonym-

hyponym relations between criminalist terms, and follows the methods of creating 

hyperonym-hyponym connections, and peculiarities of the structure of hyperonyms 

and hyponyms. The functioning of criminalist terms is analysed at the level of 

lexical paradigmatics. 

Key words: Ukrainian criminalist terminology, term system, terminology, 

term, hyperonym-hyponym relations, hyperonym, hyponym. 



 

Гіпонімія як самостійна лексико-семантична категорія відіграє 

досить важливу роль систематизатора лексичних систем національних мов 

узагалі й термінологічних підсистем зокрема. Інтерес мовознавців і 

термінознавців до вивчення гіпонімічних зв’язків є досить активним. 

Гіпонімію різноманітних термінологій вивчали Д. Лотте, А. Денисова, 

О. Каверіна, О. Коновалова, І. Кочан, Г. Мацюк, О. Павлова, Т. Панько, 

Б. Головін, Р. Кобрін Т. Канделакі та ін. 

Отже, необхідно з’ясувати специфіку родо-видових зв’язків у 

термінології, схарактеризувати реалізацію гіперо-гіпонімії в українській 

криміналістичній термінології (далі – УКТ), з’ясувати особливості структури 

термінів родо-видових груп та характер протиставлень між термінами 

всередині груп. 

У гіперо-гіпонімічній групі один термін позначає загальне родове 

поняття і є гіперонімом та один або кілька гіпонімів (термінів для вираження 

видових понять). Гіпоніми, логічно підпорядковані одному й тому самому 

гіпероніму, один відносно одного є «співгіпонімами», тобто однорідними 

гіпонімами [6, с. 241]. Значення гіпонімів містить більшу кількість 

семантичних компонентів, ніж значення гіперонімів, адже «терміни, які 

виражають поняття видового плану, містять весь той комплекс ознак, що 

становить значення терміна-виразника родового поняття, плюс деякі 

додаткові значеннєві ознаки [7, с. 192]», при цьому «зміст видового поняття 

виявляється ширшим за зміст родового, а обсяг – вужчим [2, с. 59]». Елемент 

значення, відсутній у родовому понятті й наявний у видовому, також 

називають «видова ознака» або «специфічна ознака», вона є «ознакою змісту 

самого видового поняття», сукупність видових ознак становить «видову 

відмінність [3, с. 30]». 

Гіпонімія є одним з основних парадигматичних відношень у 

семантичному полі, ієрархічною організацією його елементів, що заснована 

на родо-видових відношеннях, для позначення яких Джоном Лайонзом був 

упроваджений у мовознавство термін гіпонімія. Гіпонімія ґрунтується на 

відношенні несумісності – властивості семантично однорідних мовних 

одиниць, що співвідносяться з поняттями, обсяги яких не перетинаються. 

Гіпонімія як родо-видове відношення є включенням однорідних одиниць у 

відповідний клас найменувань [5, с. 104]. Слова, що відповідають видовим 

поняттям (наприклад, пістоле т, револьве р, карабі н, автома т, 

рушни ця, гвинті вка), виступають як гіпоніми стосовно слова, 

співвіднесеного з родовим поняттю збро я – гіпероніма, і як співгіпоніми 

відносно один одного. Гіпонімія характеризується ієрархічністю і 

відносністю. Ієрархічність гіпонімії ґрунтується на логіко-семантичному 

підпорядкуванні: гіперонім підпорядковує собі слова, значення яких він у 

себе включає. Наприклад, гіпоніми трасологі чна експерти за, 

одорологі чна експерти за, психологі чна експерти за, дактилоскопі чна 

експерти за, судово-балісти чна експерти за, судово-меди чна 

експерти за підпорядковані гіпероніму криміналісти чна експерти за. 



У криміналістиці поняття сліди злочину прийнято розглядати в 

широкому та вузькому аспектах. Сліди в широкому розумінні – це різні 

зміни в матеріальному середовищі, пов’язані з учиненим злочином, і є його 

наслідком. Вони виникають унаслідок взаємодії суб’єктів злочину з 

об’єктами матеріального середовища і найчастіше сконцентровані на місці 

вчинення злочину. Тут відносність гіпонімії виявляється в тому, що 

гіперонім може сам виступати як гіпонім відносно слів з більш широким 

смисловим змістом, що дає змогу послідовно виділяти класи і підкласи 

лексичних одиниць. Пропонуємо загальну схему назв слідів злочину 

(Схема 1), що побудована на основі криміналістичної класифікації слідів 

злочину за П. Біленчуком [4, с. 123]. Ця схема демонструє ієрархічну 

систему термінів підрозділу науки криміналістики «Слідознавство», де чітко 

простежується підпорядкованість родо-видових понять УКТ. 

Кількарівневу ієрархічну структуру, що ґрунтується на родо-видових 

відношеннях, утворюють назви слідів злочину. Гіперонім сліди  зло чину 

має гіпоніми сліди  люди ни, сліди  за собів учи нення зло чину і сліди  

матеріа льного середо вища. Кожен з названих гіпонімів виступає 

гіперонімом щодо понять нижчого рівня абстракції: сліди  людини – 

матеріа льні сліди  ідеа льні сліди , сліди  речови н та ін. 

Семантичне відношення співгіпонімів – це відношення елементів 

одного класу; гіпоніми включають у себе смисловий зміст гіпероніма і 

протиставляються один одному відповідними диференціювальними семами. 

Наприклад, гіпоніми УКТ: аналіз порівняльний, аналіз акустичний, аналіз 

спектральний, аналіз рентгеноспектральний, аналіз спектрографічний, 

аналіз окремих слідів на місці події, аналіз ознак знищення на місці події, 

аналіз емісійний, аналіз хімічний та їх гіперонім аналізи криміналістики, та 

його гіперонім назви засобів криміналістичних досліджень. 

Під гіпонімією в термінознавстві розуміють вираження підрядності та 

супідрядності і побудова на їх основі ієрархічної системи термінів, за якої 

термін ширшого змісту, тобто родовий (гіперонім), включає в себе термін 

вужчого змісту, тобто видовий (гіпонім) [6, с. 241]. Зокрема аналіз показав, 

що в УКТ гіперонім слід включає в себе відповідно такі гіпоніми: слід 

латентний, слід ідеальний, слід-ложе трупа тепловий, слід розрізу, слід 

розрубу, слід руки, слід ноги, слід термічний, слід статичний, слід 

динамічний та ін. 

У термінології криміналістики співгіпоніми з формально-вираженими 

відношеннями за структурою можуть бути атрибутивними 

словосполученнями: слід – зоровий слід, смаковий слід, запаховий слід, 

матеріальний слід. Гіпоніми з формально-вираженими відношеннями також 

можуть бути композитами: слід – слідознавство, слідоутворення та ін. Також 

співгіпонімами можуть бути терміни різної структури, а гіперо-гіпонімічні 

відношення, утворені через актуалізацію парадигматичних значень, мають 

імпліцитний характер і тільки семантичне вираження. 
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При вивченні криміналістичної терміносистеми кожний мінімальний 

чи максимальний її елемент виявляється взаємозв’язаним на лінії рід – вид з 

багатьма іншими елементами. Дослідження підтверджує, що родо-видові 

відношення в термінології тісно пов’язані з дефініцією. Найпоширенішим 

типом дефініцій є так звані родо-видові дефініції. Варто зазначити, що для 

завдань термінологічних досліджень існує достатньо повний опис родо-

видових дефініцій і вимог, які вони мають задовольняти. Цей тип дефініцій 

має універсальність, яка пояснює існування тлумачних термінологічних 

словників, що містять саме родо-видові поняття. 

Розглянемо, родо-видові дефініції понять і термінів різних категорій у 

криміналістиці: а) категорії предметів: електрощуп, стилет, ствол, магазин, 

патрон, кейс криміналістичний, автомат, прилад, Бертолетова сіль; 

б) категорії процесів: фіксування, підроблення підпису, вискоблювання, 

витравлення, нашарування, вимивання, ушкодження, упізнання, управління 

(рефлексивне), дізнання, фотознімання (місця події), метод Герасимова, 

метод Орлової, перевірка ідентичності, відтворювання (подій), 

розслідування; в) категорії властивостей: фальшивий, фіктивний, 

рефлексивний, розбійний, доказовий, автоматичний, самозарядний 

(пістолет), відновлювальний, убивча (сила). 

Гіпонімічні відношення у терміносистемах різних галузей знання тісно 

пов’язані з синонімічними й антонімічними відношеннями. Зокрема 

гіпероніми і гіпоніми можуть перебувати в синонімічних відношеннях: морг 

(фр.) і український – трупарня, покійницька; суїцид (англ.) – український – 

самогубство; асфіксія (гр.) – український – удушення; сугестія (лат.) – 

український – навіювання; анастамоз (гр.) – український – місток. 

Гіпоніми можуть перебувати також і в антонімічних відношеннях, 

проте частіше вони виступають як супідрядні найменування, що 

об’єднуються загальним родовим поняттям. 

Для УКТ, як і для інших термінологічних систем, характерна 

багатоступенева семантична організація, яка виявляється в тому, що один і 

той самий термін може виступати і як гіпонім, і як гіперонім залежно від 

рівня дослідження. При класифікації за однією ознакою гіперонім і гіпоніми 

складають субполе (субпарадигму) першого ступеня підпорядкування 

[1, с. 58]. Перехрещувані зв’язки, за яких термін є гіпонімом одного поля і 

гіперонімом іншого, підтверджують системний характер родо-видових 

відношень у межах певного семантичного гнізда термінологічних одиниць. 

Проведений аналіз досліджуваної терміносистеми, уможливлює зробити 

висновок, що можуть існувати двоступеневі, триступеневі та 

чотириступеневі зв’язки. 

Гіперо-гіпонімічні відношення в УКТ мають різноманітний арсенал 

формальних засобів вираження, зокрема прикметники, дієприкметники й 

іменники з прийменниками (або без них) використовують як лексичні 

засоби вираження гіперо-гіпонімічних відношень. Ознака – найближче 

родове поняття в складі значення терміна – може бути виражена 

прикметником, дієприкметником та іменником у формах усіх непрямих 



відмінків. У складених термінах-гіпонімах діференціювальна ознака, яка 

розрізнює ці одиниці, уводиться означенням до опорного компонента, 

внаслідок чого спостерігається звуження значення. 

Отже, гіпонімія, що ґрунтується на об’єктивно-філософських 

відношеннях, є самостійною лексико-семантичною категорією, яка має 

свою мовну специфіку в термінології. Гіпонімічні відношення належать до 

найуніверсальніших, найфундаментальніших парадигматичних відношень, 

за допомогою яких може бути структурований як словниковий склад 

національної мови в цілому, так і його спеціальна, тобто термінологічна, 

лексика. Гіпонімічні відношення вузькогалузевих термінів визнаються 

універсальним способом тематичної ієрархічної організації конкретної 

термінологічної системи. Інтерес до гіпонімічних відношень у семантиці 

лексичних і термінологічних одиниць пояснюється тією важливою роллю, 

яку вони відіграють у лексико-семантичній системі загальнолітературної 

мови і в термінологічних системах мови науки, а також тим, що сітка родо-

видових відношень визначає місце лексичних одиниць у загальномовній 

системі і термінологічних одиниць у термінологічних системах і, отже, дає 

можливість прогнозувати появу нових лексичних і термінологічних 

одиниць, які можуть посідати вільні місця в гіпонімічних структурах. 
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ЛЕКСИКОГРАФІЇ: ФЕНОМЕН 
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У статті проаналізовано здобутки лінгвокультурологічної 

лексикографії, обґрунтовано наукові основи створення мультимедійного 

лінгвокультурологічного словника «Концепти української культури». Головну 

увагу автори зосереджують на визначенні принципів та описі макро- і 

мікроструктури словника, побудованого за законами гіпертексту. 

Ключові слова: лінгвокультурологічна лексикографія, мультимедійний 

лінгвокультурологічний словник, концепт. 

 

В статье проанализированы достижения лингвокультурологической 

лексикографии, обоснованы научные подходы к созданию мультимедийного 

лингвокультурологического словаря «Концепты украинской культуры». 

Внимание авторов сконцентрировано на определении принципов и описании 

макро- и микроструктуры словаря, построенного по законам гипертекста. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая лексикография, 

мультимедийный лингвокультурологический словарь, концепт. 

 

Article contains the analysis of the achievements of linguo-cultural 

lexicography. It provides the scientific bases for the creation of multimedia linguo-

cultural dictionary «Concepts of Ukrainian Culture». In the focus of its concern is 

to define principles and to describe macro- and microstructures of the dictionary, 

which is built according to the rules of hypertext. 

Key words: linguo-cultural lexicography, multimedia linguo-cultural  

dictionary, concept. 
 

Кінець ХХ ст. характеризується значними змінами в сучасному 

поліграфічному словникарстві, адже запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освіту, неодмінно супроводжуване так званим 

«лексикографічним вибухом», що спостерігаємо сьогодні, відображає 

тенденцію до усвідомлення словника як культурної цінності, так і суто 

прагматичні цілі суспільства. Водночас, на нашу думку, це змінює ситуацію 

здебільшого в кількісному, а не якісному плані. Десятки перевиданих і 

новостворених перекладних словників, орфографічних, тлумачних, 

енциклопедичних, термінологічних, словників змішаного типу (напр., 

В.В. Жайворонок «Велика чи мала літера? Словник-довідник», 

Л.В. Туровська «Нові слова та значення: словник», Н.Є. Лозова «Дзвона чи 

дзвону? Або – а (-я) чи – у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник», 

Л.М. Полюга «Словник синонімів української мови», «Словник українських 

синонімів і антонімів», «Словник фразеологізмів української мови» 

В.М. Білоноженка, І.Г. Данилюк «Сучасний орфографічний словник 



української мови. Написання складних слів» тощо), які заполонили книжкові 

полиці і бібліотечні фонди часом залишаються незатребувані, оскільки у 

пересічних користувачів, а тим більше у студентів-філологів не сформована 

стійка мотивація користування словникарською продукцією.  

 Наші спостереження за викладанням мови в університеті переконують 

у тому, що нездатність студентів, які опановують філологічний фах, 

продуктивно користуватися словниками як одномовними, так і 

перекладними, пояснюється не тільки і не стільки несформованістю 

відповідних навичок, скільки значним чином станом сучасної 

лексикографічної практики. Незважаючи на широкий вибір словників, що 

репрезентують знання з різних галузей мовної освіти: тих, що були 

перевидані з виправленнями і доповненнями, і тих, що були створені з 

урахуванням сучасного ілюстративного матеріалу, багато продуктивних 

наукових ідей залишаються нереалізованими вповні у друкованих виданнях. 

Необхідно зазначити, що для сьогоднішніх студентів мультимедійні 

технології стають замінником традиційної паперової книги, а донедавна 

незручні електронні ресурси стали прийнятними для всіх. Отже, потреба 

створення мультимедійного навчального лінгвокультурологічного словника, 

який дає уявлення про найважливіші культурні концепти українського 

народу шляхом лексикографічного опису когнітивно-мовної картини світу, є 

очевидною. Мета статті полягає в обґрунтуванні наукових основ створення 

мультимедійного лінгвокультурологічного словника, об’єктом 

лексикографічного опису в якому є концепти української культури.  

Відомо, що будь-яка педагогічна концепція реалізується не лише за 

наявності відповідних навчально-методичних посібників, підручників, а 

також навчальних словників, які відіграють неабияку роль у сучасному 

інформаційному просторі. Системно-структурний напрям переважно 

спирався на системно-структурні лінгвістичні словники, основним об’єктом 

опису в яких були різноманітні аспекти слова як одиниці лексичної системи 

мови. Лінгвокультурологічний напрям, об’єктом опису якого є концепт як 

інтегрована одиниця мови і культури, мовної картини світу потребує 

розробки нових типів навчальних словників – лінгвокультурологічних, що 

відповідають антропоцентричній парадигмі сучасної філологічної освіти. 

Базисним поняттям лінгвокультурології є картина (або образ) світу 

витлумачена як сукупність ціннісно орієнтованих знань людини про світ і 

уявлень про різноманітні явища, що сформувалися в неї під час контакту зі 

світом. Образ світу знаходить вербальне вираження в мові, формуючи таким 

чином мовну картину світу, окремим фрагментам опису якої присвячено 

низку фундаментальних й авторитетних праць Ю.Д. Апресяна, 

Н.Д. Арутюнової, Т.В. Булигіної, А. Вежбицької, В.В. Колесова, 

Л.А. Лисиченко, В.І. Постовалової, Б.А. Серебренникова, 

Ж.П.  Соколовської, В.М. Телія тощо. Положення про те, що кожна мова має 

свій самобутній спосіб концептуалізації світу, а через специфіку самої мови у 

свідомості її носіїв виникає певна мовна картина світу, крізь призму якої 

людина «бачить» світ, давно є загальновизнаним фактом (Г.Д. Гачев, В. фон 



Гумбольдт, Л. Вайсгербер, О.О. Потебня, Е. Сепір). Показовими в цьому 

плані є хрестоматійні приклади значущих для тої чи іншої етнокультури 

понять, напр., деталізовані найменування для «снігу» в північних народів або 

назви «верблюда», «скакуна» у східних чи кочових народів. Ці та інші 

приклади демонструють той факт, що мова розвиває лексичне багатство в 

найбільш важливих для певної культури ділянках, наче «вимальовуючи» 

мовну картину світу. Мовна модель світу створюється завдяки сукупності 

лексичних одиниць, за допомогою яких передаються понятійні категорії 

мови, або концепти, спільні для всіх її носіїв. 

Відзначимо, що опис взаємодії мови і культури у словниках має давні 

традиції, онтологічні витоки яких можна відшукати в переліках культур 

Месопотамії, Китаю, Стародавньої Індії, що репрезентують найдавніші 

способи культурно орієнтованої систематизації знань про світ, який оточує 

людину [4]. Водночас до аналізу культурологічної цінності 

лексикографічних видань дослідники звернулися лише на початку 90-х років 

минулого століття і причиною появи інтересу до проблеми 

лексикографування культури виступила потреба пристосуватися до нової 

суспільно-політичної, економічної і соціокультурної адаптації у світі. 

У наш час тріада «мова – культура – словник» – у центрі уваги багатьох 

учених, а культурологічний напрям навчальної лексикографії стає 

дисципліною, що спирається на інтегративний характер сучасних 

досліджень, оскільки чітко простежується тенденція до міжгалузевого 

розв’язання проблеми взаємодії мови і культури. Гіпотеза лексикографічної 

параметризації Ю.М. Караулова [3] вперше дозволила дослідникам 

поглянути на словник не лише як на засіб тлумачення значень слів, але і як 

на самостійний жанр лінгвістичного опису, що здатен подати мовну 

структуру з різним ступенем докладності, залежно від сполучення 

досліджуваних у словнику параметрів. Ідеї лексикографічного портрету і 

лексикографічного типу щодо аналізу структури словників різних типів, 

висунуті Ю.Д. Апресяном [1] дозволяють проводити детальний 

культурологічний аналіз наявних словників і доходити висновків про їх 

практичну цінність. Безсумнівно, саме ці праці послугували підґрунтям для 

подальших наукових напрацювань щодо особливостей лексикографування 

культурно маркованих лексичних одиниць. 

Словники, безпосередньо пов’язані із завданнями і потребами 

лінгвокультурології, можна розподілити за такими групами: 

1) культурологічні словники філософської орієнтації; 2) лінгвокраїнознавчі 

словники навчально-довідникового характеру, присвячені окремим країнам і 

культурам; 3) спеціальні лінгвокраїнознавчі словники-довідники з окремих 

сфер діяльності людини або галузей знань; 4) тлумачні й енциклопедичні 

словники, що містять лінгвокультурознавчу інформацію. Зазвичай, 

лінгвокультурологічний матеріал подається у словниках або за алфавітним 

принципом, або за ідеографічним (тематичним). У типології 

лінгвокультурологічних словників окреме місце посідають словники 



національних концептів, у яких об’єктом лексикографічного опису є 

інтегрована одиниця мови, мислення і культури – концепт. 

Фундаментальне дослідження словника російської культури здійснено 

в роботі Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры»  [7], де 

центральною одиницею опису обрано константу культури – «концепт», який 

наявний постійно або, у крайньому випадку, досить тривалий час [7, с. 76]. 

До таких констант, у яких закладено особливі цінності культури, на думку 

Ю.С. Степанова, належать близько 50 базових і вивідних концептів, як-от: 

«Правда», «Закон», «Любов», «Душа», «Час», «Вогонь і вода», «Хліб», 

«Слово», «Мова» тощо. Специфічна властивість констант культури як 

концептів – це їх належність, з одного боку, мові, а з іншого – культурі. 

Об’єктом дослідження в роботі виступає концептуалізована предметна 

ділянка в мові і культурі, а методом – етимологічний аналіз слів, які 

означають найважливіші концепти або, в термінології вченого, константи 

російської культури. 

Багато дослідників у подальшому обрали працю Ю.С. Степанова як 

основоположну під час розробки лінгвокультурологічної концепції того чи 

того словника культури. Наприклад, «Словарь культуры ХХ века» [5] 

В.П. Руднєва містить близько 140 статей, присвячених актуальним поняттям 

і текстам культури з таких галузей знань, як філософія, психоаналіз, 

лінгвістика, семіотика, поетика, література. У словнику наведено три типи 

статей: 1) статті, що змальовують специфічні явища ХХ ст. (модернізм і 

постмодернізм, потік свідомості, концептуалізм); 2) добре відомі поняття, що 

набули особливої актуальності і переосмислення (сновидіння, текст, тіло); 

3) короткі монографії, присвячені ключовим художнім творам («Пігмаліон» 

Б. Шоу, «Дзеркало» – фільм А. Тарковського). Словник, побудований у 

вигляді гіпертексту, можна читати двома способами: за алфавітом і від статті 

до статті, звертаючи увагу на підкреслені слова. 

Вітчизняні мовознавці і лексикографи звернулись до проблеми 

відображення культурного компонента лексичних одиниць наприкінці 

ХХ століття, запропонувавши низку принципів семантизації безеквівалентної 

і фонової лексики та фразеології, тлумачення слів із символічним значенням і 

т. ін. Так, «Україна в словах» Н.О. Данилюк – це  «перший в українській 

лексикографії мовокраїнознавчий словник-довідник, який містить назви, 

пов’язані з традиційною матеріальною і духовною культурою українців. 

Вони дібрані з підручників, посібників, художньої літератури, усної народної 

творчості, публіцистики, науково-популярних праць [9, с. 2]». Це 

ідеографічний словник, який охоплює 12 тем. Словникові статті мають таку 

структуру: «Заголовні іменники, їх граматична характеристика, прямі та 

переносні, символічні значення, приклади використання в контекстах, 

українознавчі відомості, типові означення, порівняння, фразеологізми, 

прислів’я, приказки, народні прикмети [9, с. 2]». 

«Словник символів культури України» (за загальною редакцією 

В.П. Коцура, О.І. Потапенка, М.К. Дмитренка) має на меті «залучити читачів 

до невичерпної криниці української символіки [6, с. 3]». До реєстру словника 



внесено приблизно 320 словникових статей, у яких розкрито 351 слово-

символ за такими тематичними розділами, як, наприклад: «Поселення та 

житла українців (хата, покуть, ворота)»; «Народний одяг (кожух, китайка, 

символіка верхнього одягу)» і т.ін. У словнику міститься інформація про 

найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові 

символи українського народу, наведено дані про «значні часові періоди 

існування певного символу, широкий ареал побутування, причому 

простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів 

до сьогодення [6, с. 2]». 

Користується популярністю етнокультурологічний словник «Знаки 

української етнокультури» В.В. Жайворонка, структурований за алфавітним 

принципом, а зібраний матеріал має «етнографічний, етнокультурний, 

етнопедагогічний, етнофілософський, етноісторичний,  етногеографічний, 

етнопсихологічний, міфологічний, релігійний, та інші національно-

забарвлені смислові підтексти [2, с. 2−4]». До кожної лексичної одиниці 

наведено розгорнуті тлумачення, після чого подається  ілюстративний 

матеріал з українського фольклору, приклади з художньої, літописної  

літератури, синонімічні ряди, «сталі лексикалізовані та фразеологізовані 

словосполучення етнокультурного змісту [2, с. 2]». Словник складається  з 

одиниць, які репрезентують українську лексику і з якими «тісно 

переплітаються історична доля та світогляд українського народу [2, с. 4]». 

«100 найвідоміших образів української міфології» (під загальною 

редакцією О.М. Таланчук, Ю.І. Бедрика) – це зібрання, до якого увійшли 

лексичні одиниці, символічні для українського народу. Словник складається 

з 8 тематичних розділів. Ілюстративний матеріал наведений у словнику 

порівняно в широкому обсязі, адже словникова стаття насичена 

українознавчими відомостями, порівняннями, міфологічною інформацією, 

фразеологізмами, прислів’ями, приказками, піснями, народними прикметами, 

віруваннями, зображеннями на рушнику, на спинках саней, писанках, наявна 

велика кількість ілюстрацій картин,  фотографії старовинних прикрас, 

варіанти вишивок і т.ін. Кожний тематичний розділ супроводжується 

вступною статтею [8]. 

Відмінною особливістю навчальних словників як жанру 

лексикографічної літератури є урахування методичних вимог, специфіка 

лінгводидактичного підходу до відбору культурно маркованих лексичних 

одиниць, мінімізоване тлумачення значень заголовного слова. З одного боку, 

відібрана до словникової статті інформація повинна сприяти розв’язанню 

відповідних навчальних завдань, з іншого боку, її виклад повинен 

відповідати накопиченому досвіду і реальним потребам, які вже 

напрацьовані в межах культурологічної лексикографії. На нашу думку, 

врахувати ці вимоги дозволить залучення оптимальної кількості 

лексикографічних параметрів під час розробки того чи іншого навчального 

словника. 

Розроблений нами мультимедійний лінгвокультурологічний словник 

«Концепти української культури» належить до жанру навчальних словників 



загалом і до культурологічного аспекту навчальної лексикографії зокрема. 

Завдяки своїй навчальній спрямованості словник передбачає:  

– врахування адресної скерованості, тобто для тих студентів, які 

вивчають рідну мову як навчальну дисципліну, а отже, це визначає специфіку 

відібраної лексики і принципи її словникового подання; 

– орієнтацію на користувача ПК, що є наслідком домінування в 

сучасному освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій; 

– відбір лексичних одиниць для мовної репрезентації концептів на 

основі текстів художньої літератури, публіцистики, фразеологічного і 

паремійного фонду, пісенного фольклору; 

– наявність яскравого ілюстративного матеріалу, тобто опора на слухо-

зорову наочність за рахунок використання в мультимедійних ресурсах різних 

способів подання інформації (високоякісна графіка й анімація, відео- чи 

звуковий супровід тексту); 

– дозування і концентрація матеріалу передбачає, з одного боку, 

враховування мовних можливостей студентів, а з іншого, гіпертекстова 

організація й особливості розташування словникової статті забезпечують її 

необмежений обсяг й електронну швидкість пошуку. 

Окрім того, оскільки наш словник одночасно адресовано декільком 

категоріям користувачів, насамперед викладачам і студентам – майбутнім 

філологам, передбачалося, що той самий об’єкт опису слово-концепт слід 

розглядати в кількох аспектах, крізь призму виконання кількох функцій: 

довідникової, навчальної, інвентаризаційної. Такий функціональний спектр 

зумовив інтеграцію в межах однієї словникової статті кількох видів 

інформації: стилістичної, етимологічної, історико-культурологічної, а також 

звукової і зорової наочності. 

 Розробляючи структурну організацію мультимедійного навчального 

лінгвокультурологічного словника, ми керувалися такими принципами: 

тематико-ідеографічний принцип подання матеріалу, згідно з яким 

систематизація лексики здійснюється не за формальним, алфавітним 

порядком, а за тематичними мікрополями на підставі смислової близькості 

слів-концептів; принцип мінімізації реалізовувався не шляхом зменшення 

кількості реєстрових (заголовних) слів, а через якісну редукцію, тобто 

подання необхідного мінімуму лексичних одиниць, що відображають 

самобутність когнітивно-мовної картини світу українців; принцип 

семантичної цінності, на підставі якого до словника залучалися одиниці з 

відносною повнотою лексикографічного опису, але з інформативною 

достатністю лінгвокраїнознавчої інформації; згідно з принципом методичної 

доцільності до складу словника увійшли слова-концепти, що збільшують 

зацікавленість студентів до виучуваних дисциплін мовно-літературного 

циклу; принцип інформатизації і технічної забезпеченості навчального 

процесу реалізовувався завдяки застосуванню мультимедійних технологій, 

оскільки кожен концепт презентовано у вигляді динамічної сторінки з 

описом, ілюстрацією, а також відповідним музичним супроводом. 



Композиційні параметри словника концептів української культури 

реалізувались через його макро- і мікроструктуру, яка була розроблена з 

урахуванням специфіки реєстрових одиниць. Основу макроструктури 

словника складають три блоки: 1) передмова, що, охоплюючи незначну 

частину обсягу словника, виступає достатньо інформативним алгоритмом дій 

для роботи зі словником, сприяючи полегшенню роботи користувача з 

означеним лексикографічним продуктом; 2) тематичні розділи «Флора», 

«Фауна», «Побут», «Духовно-культурні концепти», в яких концепти 

погруповано за рубриками ідеографічної класифікації, а входом у словникову 

статтю є заголовне слово – найменування концепту; 3) джерельна база 

історико-культурологічної інформації, головними критеріями відбору 

матеріалів до якої слугували їх авторитетність, затребуваність у навчальному 

процесі, достатній тираж і доступність у бібліотечних фондах, орієнтованість 

на допомогу в тлумаченні феноменів культури, зокрема концептів. Таким 

чином, опис слів-концептів певної тематичної групи у складі ідеографічного 

поля здійснювався з опорою на словниково-довідникову і 

лінгвокультурологічну інформацію. 

Ідеографічна схема розділу «Флора» охоплює такі підрозділи «Дерева» 

з концептами дуб, верба, тополя, береза, вишня; «Квіти» – троянда, лілея, 

барвінок, волошка, мак, мальва; «Кущі та польові трави» з флороконцептами 

калина, полин (евшан-зілля), м’ята, рута (рута-м’ята), терен. 

Наступний тематичний розділ «Фауна» представлений такими 

підрозділами: «Дикі тварини» з зооконцептами ведмідь, вовк, лисиця;  

«Свійські тварини» – кінь, коза, корова, свиня, собака; «Птахи і комахи»  – 

соловей, лелека, півень, бджола; «Риби, плазуни і земноводні» – жаба, 

гадюка, рак, риба. 

Ідеографічна схема розділу «Побут» охоплює підрозділи: «Страви і 

напої» з концептами на означення українських національних атрибутів – хліб, 

мед, горілка, вареники; «Оселя» вміщує концепти – хата, рушник, піч; 

«Свята» – Різдво, Новий рік, Великдень; «Родина» репрезентовано 

концептами батько, мати. 

Мікрополе гріх, доля, душа, кохання увійшло до складу останнього 

тематичного розділу «Духовно-культурні концепти».  

Обговорюючи інструментарій комп’ютерної лексикографії, завдяки 

якому досягається ефективність електронного словника, ми торкнемося 

поняття гіпертексту – упорядкованого комплексного інформаційного масиву, 

що є одним із базових понять теорії комп’ютерного навчання. Практична 

лексикографія використовує нелінійний характер гіпертексту, що 

уможливлює організацію неоднорідної вербально-невербальної інформації у 

вигляді розгалуженої системи ймовірних переходів, дозволяючи 

акумулювати необмежений обсяг даних про досліджувану одиницю, а також 

розвинуту систему гіперпосилань, які забезпечують навігацію в 

інтерактивному середовищі. Найбільш придатними для навчальних цілей є 

словники, розроблені на корпусній основі, в яких корпус текстів складає 

безліч упорядкованих між собою текстів природної мови, які зберігаються на 



електронному носії. Водночас одиницею комп’ютерного гіпертексту може 

бути і мультимедійний гіпотекст, що, крім вербального компонента, включає 

аудіо-, відеофрагменти, музичні композиції, ілюстрації тощо. 

Таким чином, електронний корпус словникової статті (мікроструктура 

словника) був розроблений на основі принципу інтеграції інформації 

лінгвістичного, екстралінгвістичного і культурологічного характеру. Будова 

кожної словникової статті була розподілена на декілька інформаційних зон, у 

яких подано послідовний опис структури і змісту досліджуваного концепту. 

Для адекватного інформаційного наповнення зон був розроблений набір 

вербальних і невербальних засобів лексикографічного опису концептів, у 

якому система гіперпосилань поряд із кольоровим зображенням концепту 

розглянута як невербальний засіб. 

Входом у словникову статтю є заголовне слово або словосполучення – 

найменування концепту у формі називного відмінка однини, а також для 

зручності наведено форми родового і кличного відмінків. Кожна стаття 

починається з короткої, максимально стислої інформації, що дає загальне 

уявлення, словникове тлумачення тієї чи іншої лексичної одиниці, що 

вербалізує концепт. Ядерна інформація для розкриття змісту концепту і 

вияву специфіки його вербального вираження була взята зі «Словника 

української мови» в одинадцяти томах. Окрім того, до окремих концептів 

подано синонімічні варіанти, вилучені зі «Словника синонімів української 

мови», наведено приклади-ілюстрації з усної народної творчості (прислів’я, 

приказки, загадки тощо). 

У першій інформаційній зоні «Символічна репрезентація концепту»  

під позначкою  (текстові файли) розкрито образну (периферійну) 

складову концепту, співвіднесену з різноманітними прагматичними 

конотаціями й асоціаціями на слово – репрезентант концепту. У другій 

інформаційній зоні з гіперпосиланням на графічні файли  наведено 

приклади реінтерпретації концепту в образотворчому мистецтві. Наявність 

звукового файлу      у третій інформаційній зоні слугує для презентації 

концепту в авторських і народних піснях. У кінці словникової статті подано 

посилання на використані джерела, пов’язані з заголовним словом або 

словосполученням. 

Таким чином, макро- і мікроструктура (композиційні параметри) 

мультимедійного лінгвокультурологічного словника визначаються 

можливостями електронної оболонки і побудовані за законами гіпертексту. 

Застосування гіпертекстових технологій у конструюванні словника 

дозволило трансформувати його розділи в окремі, пов’язані між собою 

інформаційні зони, тим самим користувачеві надається можливість швидкого 

пошуку інформації відповідно до його власного запиту. 

Створений лексикографічний продукт за допомогою програмного 

забезпечення «Help & Manual. Professional Edition» обсягом у 200 МВ, 

оформлений на окремому СD диску і його використання не потребує від 

користувача якихось особливих навичок. Мультимедійний словник 



доступний кожному, хто в ньому зацікавлений, оскільки інформацію з диска 

можна встановити на будь-який комп’ютер, а отже, знімається проблема 

компактності і довгочасності словника, що має місце в поліграфічному 

словникарстві. Електронний формат словника дозволяє регулярно 

поновлювати інформацію і своєчасно вносити необхідні коригування, 

розширюючи або звужуючи його макро- чи мікроструктуру. 
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НАРОДНОПІСЕННІ ЗАСОБИ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 

 

Статтю присвячено особливостям використання народнопісенних 

одиниць у текстах української поезії другої половини ХХ – початку ХХІ 

століть. Розглянуто наукові праці, які стосуються  питання взаємодії усної 

словесності й авторського ідіостилю, виділено основні способи засвоєння 

фольклоризмів. У науковій розвідці автор наголошує на тому, що 



уснопоетичні одиниці варто вважати не лише стилістичними засобами, а й 

формою вияву національного світобачення, осмислення та вираження 

навколишньої дійсності. 

Ключові слова: народнопісенні засоби, фольклоризми, мова української 

поезії, текст, способи засвоєння фольклоризмів. 

 

Статья посвящена особенностям использования народнопесенных 

единиц в текстах украинской поэзии второй половины ХХ – начала ХХІ 

веков. Рассмотрены научные работы, касающиеся вопросов взаимодействия 

устной словесности и авторского идиостиля, выделены основные способы 

освоения фольклоризмов. В научном разыскании автор настаивает на том, 

что уснопроэтические единицы нужно считать не только стилистическим 

средством, но и формой явления национального мировоззрения,осмысления и 

выражения окружающей действительности. 

Ключевые слова: народнопесенные средства, фольклоризмы, язык 

украинской поэзии, текст, способы освоения фольклоризмов. 

 

The article deals with the special use of folk songs units in Ukrainian poetry 

texts in the second half of the 20th and beginning of the 21st centuries. Special 

attention has been paid to the analysis of the sceintific articles, dedicated to the 

correlation between the folk means and author’s idiostyle. It points out main ways 

to learn folklore units. 

Key words: folk songs means, folklore units, language of the Ukrainian 

poetry, text, ways of folklorisms learning. 

Проблема зв’язків фольклору та української літературної мови 

(насамперед художнього стилю), неодноразово привертала увагу дослідників 

ХІХ–ХХI ст. Зокрема, вагоме значення мають праці   П.Г. Житецького [14], 

А.Ю. Кримського [18], І.І. Огієнка [21], Л.А. Булаховського [6], І.К. Білодіда 

[4], С. Я. Єрмоленко [12] й інших мовознавців, які визнавали, що фольклор – 

основне джерело виникнення і розвитку художнього стилю української мови.  

На важливу роль фольклорних елементів у мові художньої літератури 

від найдавніших часів до середини ХХ ст. звернуто увагу в академічному 

курсі історії української літературної мови (1958, 1961), у підручниках 

П.П. Плюща (1958, 1971) та  В.М. Русанівського (2001). У книзі 

С.Я. Єрмоленко «Фольклор і літературна мова» (1987)  зроблено спробу 

визначити місце фольклору серед форм існування національної мови, 

проаналізовано усну поезію як мистецтво слова, простежено функціонування 

народнопісенних одиниць у мові класиків, у сучасній поезії й історичній 

прозі. Про народнопоетичні засоби в ідіолектах  окремих авторів ідеться 

також у посібникові С.Я. Єрмоленко «Нариси з української словесності» 

(1999). Однак комплексних досліджень, у яких би було здійснено огляд 

розрізнених статей про використання надбань фольклору у творах 

письменників ХХ ст., ще немає. Тому мета нашої статті – виділити основні 

способи засвоєння фольклоризмів у текстах українських поетів другої 



половини ХХ – початку ХХІ ст. із залученням науково-критичних матеріалів 

та наших попередніх досліджень. Послуговуємося терміном С.Я. Єрмоленко 

«фольклоризми» на позначення уснонопоетичних одиниць як спеціальної 

мовностилістичної категорії [12, c. 233].  

У другій половині минулого століття народнопісенні джерела 

виступали важливою базою для формування стилістичних засобів 

української прози й особливо – поезії. Простеживши  використання одиниць, 

узятих із усної словесності в мовну тканину історичних романів, 

С.Я. Єрмоленко доводить, що уснопоетичні слова-образи входять до 

прозових текстів не як орнаментування, а як «мова-думка»; «фольклор у 

поєднанні з високорозвинутою літературною традицією створює надійний 

сплав естетично й духовно вартісних художніх творів [12, с. 220]».  

Народнопоетичні елементи в художньому мовленні поетів другої 

половини ХХ ст. стали предметом вивчення М.Ф. Маремпольського [19], 

С.Я. Єрмоленко [12, с. 192–208], Л.О. Пустовіт [22]. У цих дослідженнях 

відзначено, що в період активної інтелектуалізації митці вживають типові 

фольклорні засоби поряд із великою кількістю іншомовних слів, термінів із 

різних галузей науки й техніки. Разом з тим зауважимо, що поетизми калина, 

тополя, вишня, барвінок, рута, м’ята, чебрець, соловей, горлиця, Дніпро, 

хата, мати й ін. залишаються символами рідної землі, роду, України, мови й 

культури.  Вислови калинова мова, калинове слово, калинова пісня отримують 

сему «вкраїнська»: О Вкраїно!.. Зеленошатним, калиновим озвися словом  

(Л. Забашта). Усталені валентні зв’язки розширюють окремі постійні епітети 

або цілі епітетні сполуки, що призводить до виникнення метафор із 

фольклорною конотацією на зразок ночі чорнобриві (Б. Олійник), кароокого 

усміху (І. Драч), у чорної райдуги біле тіло, сон...темно-русий, чорнобровий 

шлях (М. Вінграновський). Для творення нових фольклорно маркованих 

лексем часто беруть усталені народнопоетичні моделі, зокрема форми із 

суфіксами зменшення: тонюні брови (І. Драч), сніженя, сосеняточка і 

сосенята, тебенько, неподалеченьку, ніколиньки (М. Вінграновський). 

Інколи спостерігаємо нагромадження пестливо-зменшених утворень, серед 

яких – авторські деривати, як-от: Мій світе, світку, світотенько, Мій 

світонько, світище мій! (М. Вінграновський); Хата, хатуся, хатинонька, 

хатусенька, Хата стріхівна, ой (І. Драч). Продуктивні також короткі форми 

епітетів-прикметників: дівич-дума, розрив-трава (І. Драч); прикладкові 

утворення: ластівка-чорнявка (І. Драч), зиґзиця-мати (В. Стус), тавтологічні 

сполуки: журавлі журавлять, хмільно так хмелиться (Б. Олійник); повтори: 

Марнували літечко, марнували (Л. Костенко) й ін. Про використання 

народнопісенних одиниць (поряд з іншими ресурсами) йдеться в дисертаціях 

таких авторів: І.В. Шапошникової  (мовні засоби творення образу України) 

[30], Т.П. Беценко (традиційні епітетні словосполучення) [3], І.І.  Коломієць 

(символіка флоролексем) [17], а також у статтях Г.М. Сюти (фольклорні 

символи-назви) [25], М. Токар (міфологеми) [29]. Уснопоетичним елементам 

у текстах Миколи Вінграновського ми присвятили окрему розвідку [11]. 

Відзначимо також монографію Л.К. Гливінської «Поетичне слово Миколи 



Вінграновського» (2006), у якій показано специфіку функціонування 

ключових слів у поезії шістдесятників на тлі Генерального поетичного 

словника другої половини ХХ ст. Розглянувши наведені автором частотні 

словники, з’ясовуємо, що найбільш активно вживаються ті лексеми, які 

виступають константами українського фольклору: небо, світ, ніч, земля, 

любити, білий, серце, рука, око, сон  (М. Вінграновський); бути, рука, сонце, 

білий, небо, світ, душа, йти, сльоза, серце (І. Драч); бути, люди, душа, слово, 

могти, земля, іти, знати, небо, стояти (Л. Костенко);  бути, земля, око, 

світ, рука, небо, день, один, слово, іти (Б. Олійник); бути, душа, серце, небо, 

рука, сонце, земля, око, життя, зоря (Д. Павличко) та ін. Це свідчить про 

глибинні народні витоки мовомислення цих авторів [7, с. 206–219]. 

В основі історичного роману у віршах «Маруся Чурай» – пісенні 

мотиви. Тут багато цитованих рядків з усних поезій «Засвіт встали 

козаченьки», «Зелений барвіночку...», «Ой не ходи, Грицю...», «Ой горе тій 

чайці...» й ін. Крім прямого цитування спостерігаємо переказ їхнього змісту, 

а також включення до тексту окремих пісенних рядків, перемежованих 

авторськими. Мовним засобам вираження концепту дорога у творчій палітрі 

митця приділено увагу в статті Т.В. Іванової [15], а народнопоетичним 

епітетам-кольоративам – у  дисертації Г.М. Губаревої [8].  

Варто зазначити: мовностилістичні образи в поезії шістдесятників-

дисидентів мають своєрідні ознаки, що показала у статті  Г.М. Сюта  [26]. У 

нашій монографії зауважуємо: в мовній практиці поетів періоду заслання 

народнопоетичні одиниці зазнають відчутного переосмислення, співзвучного 

умовам творення текстів [10, с. 92–95]. Зокрема, лексеми терен, терновий у 

«табірній» поезії відходять від фольклорної семантики і стають біблійними 

символами мучеництва: ...не тільки терновий поріг / між нами не тільки 

тернівка / за згоду кров терпіння / з-під тернових цвяхів...(І. Калинець). 

Ширшого змістового наповнення набуває й фольклорне слово-концепт 

чужина. До його текстової реалізації належать іменники чужина, чужаниця, 

чужинець, чужак, прикметники чужий, чужинецький, чужинський, 

чужинний, дієслова та їхні форми-оказіоналізми чужіти, очужілий і под. Тут 

активізується значення «місце заслання», а традиційні фольклорні семи 

«далека», «нерідна» відсунуто на другий план. Для поетів – політичних 

вигнанців В. Стуса, І. Гнатюка, І. Світличного, І. Сеник, М. Руденка, 

М. Осадчого, І. Калинця та ін. чужина – це край фізичного й духовного 

приниження, гіркої туги за рідною землею: І вже болить душа на дуб здубіла 

Під зорями чужими у чужениці, ой у чужині; І не про мене чужіти в 

чужаниці-чужині  (В. Стус). Використано мікроконтексти-оксиморони на 

зразок: Яка нестерпна рідна чужина, Цей погар раю, храм, зазналий 

скверни! (В. Стус) та ін.  

Народнопісенну лексику до сучасної поезії активно залучають шляхом 

цитування або стилізації. На використання фольклорних формул у поетичних 

текстах звернула увагу Л.Т. Масенко [20]. Кращі стилізовані твори стають, як 

правило, народними піснями літературного походження: «Гуцулка Ксеня» 

(Р. Савицький), «Марічка», «Ясени» (М. Ткач), «Два кольори» (Д. Павличко), 



«Синові» (В. Симоненко) й ін. Склад і структуру словника, жанрово-стильові 

параметри мови авторських пісень розглянула у дисертації С.М. Романчук  

[23]. Фольклорного забарвлення набувають балади І. Драча,  

В. Забаштанського, І. Калинець, В. Лучука, Б. Нечерди, Р. Скиби,  

Б. Щавурського та ін.  Як коломийки «до співу» сприймаємо стилізовані 

поезії І. Малковича, напр.: Сорочечка білесенька, як личко, як без; Не бий, 

мамо, телесика – цей слід відпереш ( І. Малкович). 

Учені вважають, що за допомогою слів-понять української 

етнокультури підкреслено зв’язок із рідною землею в емігрантських поетів 

Нью-йоркської групи (Ю. Тарнавський, Б. Рубчак, П. Килина, Е. Авдієвська, 

В. Вовк, Б. Бойчук та ін.), напр.: Ступаю по брості по чорнобривцях 

(В. Вовк); Ця яблуня була мені сестрою (Б. Рубчак); Скільки ока, між 

хмаросягами Літають рушники (Е. Авдієвська). Словам-символам – знакам 

національного мовомислення у текстах емігрантів приділяють увагу 

Г.М. Сюта [26; 27], Л.І. Селівестрова [24],  О. Бірюкова [5]. Крім того, у цих 

авторів варто виділити також фольклорні епітетні сполуки (біла хата, 

вороний кінь, ворона кобила), прикладки (Марічка-чічка, чічка-жоржина): 

Ой, приклякнула чічка-жоржина Над легінем молоденьким (В. Вовк);  

демінутиви: Господоньку мій, Амінь словам твоїм, амінь! (В. Вовк), вигуки, 

символічне число три, народнопісенну ритмомелодику.  

Мовотворчість поетів кінця ХХ – початку ХХІ ст. (В. Осадчий, 

Н. Поклад, Н. Білоцерківець, А. Цвид, О. Забужко, О. Пахльовська, 

І. Малкович, В. Клічак та ін.), у яких звучить народнопісенне слово, ще чекає 

своїх дослідників. Зазначимо, що в цих митців воно передусім асоціюється з 

рідною домівкою, родом, матір’ю, мовою: Душа твоя кигиче, наче птах, 

Скликає рід забутий на слободу (В. Осадчий); І в перший раз, і в другий раз, і 

в третій Благослови, моя пречиста земле, Узяти слово, що в тобі родилось, 

У долю (Н. Поклад); Я – зерниночка солі в народу (О. Забужко). Слова-

константи Україна, мати, калина, дорога, криниця, хата й под. знаходимо у 

творах багатьох сучасних письменників: Тиждень побув у мами [...] Хату 

накрили, Криницю вичистили (В. Клічак). Крім прямого значення, подібні 

контексти набувають змісту символічного очищення рідних животоків, усієї 

України: Моя Вкраїно, чи очистишся ти від намулу, який смердить здохлою 

рибою? (В. Клічак).   

Використання уснопісенних одиниць у творах В. Гея, О. Богачука, 

Й. Струцюка, Н. Гуменюк та інших волинян ми розглянули в окремій статті 

та монографії [9; 10, с. 98–99]. Звертаємо увагу, що в результаті критично-

іронічного осмислення слів-концептів Україна, українець, козак 

В. Слапчуком («Солом’яна стріха Вітчизни», 2003)  у семантичній структурі 

назви Україна виникають семи «кара»,  «біль» подібно до того, як це бачимо 

в «табірній» ліриці: Така мені /Україна, / що повісився б; Повна Україна / 

українців, / але всі іншомовні. Елементи негативної самооцінки виявлено 

також у словах-поняттях українець, козак: Не знав Бог,/ як чоловіка / 

покарати, / та й створив його / українцем; Я – українець,/ ти – українець / і 

це чи не єдине,/ чого ми не годні / один одному пробачити.  



М. Ткачук [28],  Г.М. Сюта [25], Т.М. Берест [1; 2] і Т. Єщенко [13] 

пишуть про нехтування фольклорними образами, творчий деструктивізм, 

сповідування ірраціональних, сюрреалістичних принципів у мові поетів 90-

х рр. ХХ ст. (І. Андрусяка, В. Неборака, О. Ірванця, С. Жадана, С. Процюка, 

М. Розумного, І. Ципердюка й ін.). Загалом погоджуючися з такою оцінкою, 

усе ж звернемо увагу на використання одиниць, що позначають константи 

української словесності (верба, калина, папороть, степ, лелека, горлиця, 

зозуля, пісня, дума, душа, хата, дорога, доля, чумацький шлях та ін.): чиї це 

човни / пливуть по степу / чиї це предки / клекочуть кістками / за нами як 

білі лелеки / в гнізді (Т. Мельничук); В лісах.., Де квітне папороть. І знову 

Шукатиму прадавній цвіт (Л. Слюсак). Традиційні образи-символи 

засвідчують зв’язок із рідною культурою і набувають нових 

узагальнювальних змістів, виходячи за межі обрядової семантики: мамо / 

перейдіть мені дорогу / з повними відрами / я рушаю на пошуки долі / доля / 

з відрами повними сліз / перейшла дорогу / моєму народові (О. Чекмишев). 

Слушною вважаємо думку М. Ткачука про те, що молоді митці кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., попри деклароване відмежування від традицій і прагнення 

до мовно-виразової неординарності, також ідуть «на поєднання модерного 

мислення із рідними первнями, черпаючи образи в українському фольклорі, 

міфології, у культурі світового письменства [28, с. 290]».  

Зазначимо, що В.С. Калашник [16], Л.О. Пустовіт [22], С.Я. Єрмоленко 

[12] та інші вчені аргументовано пишуть про загалом активне використання 

фольклорних одиниць у сучасній українській літературі, що супроводжується 

семантико-стилістичним і структурним оновленням традиційних засобів. 

Основні способи засвоєння уснопоетичних одиниць такі: 1) пряме 

запозичення в єдності традиційної форми і змісту; 2) трансформація 

семантики й/або будови; 3) створення нових образів на основі усталених 

фольклорних асоціативних зв’язків чи за типовими мовними моделями; 

4) стилізація. Звичайно, кожен письменник по-своєму переживає 

народнопісенне слово, шукає свої способи його осучаснення, співзвучні 

авторській стильовій манері. 

Отже, народнопоетичні елементи формують стилістичні явища 

художніх текстів упродовж усього розвитку української літературної мови. 

Особливо помітне звернення до народнопоетичних одиниць у періоди 

національно-культурного піднесення: у 20–30-ті та 60–70-ті рр. ХХ ст., на 

межі ХХ–ХХІ ст. (у частини авторів). Важливо наголосити: уснопоетичні 

одиниці варто вважати не лише стилістичними засобами, а й формою вияву 

національного світобачення, осмислення та вираження навколишньої 

дійсності, закоріненими в менталітеті українського етносу, способом 

пробудження національної свідомості. 

Перспективу дослідження цього питання вбачаємо у підготовці 

спеціальних монографій, а також укладанні словників мови українських 

письменників і подальшій розбудові Генерального словника сучасної 

української поетичної мови, частотних словників на комп’ютерній основі.  
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ВЗАЄМОДІЯ ПРОСТОРУ І ЧАСУ В АРХАЇЧНІЙ МОВНІЙ 

СВІДОМОСТІ ФРАНЦУЗІВ, АНГЛІЙЦІВ ТА УКРАЇНЦІВ 

 

У статті запропоновано новий семантико-когнітивний підхід до 

розгляду історико-культурних витоків взаємодії мовних категорій простору 

і часу. Дослідження зосереджене на аналізі архаїчних особливостей 

сприйняття навколишнього світу людиною та реконструкції етимонів на 

позначення простору і часу з метою простеження взаємозв’язку 

просторових і часових уявлень в архаїчній мовній свідомості французів, 

англійців і українців.  

Ключові слова: простір, час, архаїчна свідомість, модель світу, 

солярна орієнтація. 

 

В статье предложен новый семантико-когнитивный подход к 

рассмотрению историко-культурных истоков взаимодействия языковых 

категорій пространства и времени. Исследование сосредоточено на анализе 

архаических особенностей восприятия окружающего мира человеком и 

реконструкции этимонов для обозначения пространства и времени с целью 

прослеживания взаимосвязи пространственных и временных представлений 

в архаическом языковом сознании французов, англичан и украинцев. 

Ключевые слова: пространство, время, архаическое сознание, модель 

мира, солярная ориентация. 

 

The article suggests a new semantic and cognitive approach to the review of 

historical and cultural origins of the interaction between linguistic categories of 

space and time. The study focuses on the analysis of the archaic features of human 

perception of the world and reconstruction of etymons denoting time and space in 

order to trace the relationship of spatial and temporal ideas in the archaic 

language consciousness of French, British and Ukrainian people. 

Key words: space, time, archaic consciousness, the model of the world, solar 

orientation. 

 

Просторові поняття тісно пов’язані з часовими, і концепти 

онтологічного простору й часу належать до центральних у системі базисних 

уявлень людини про світоустрій [5, с. 213; 15]. Серед концепцій 

синтетичного образу простору і часу заслуговує особливої уваги «хронотоп» 

М.М. Бахтіна. На факт осмислення часу в поняттях простору звертали увагу 

дослідники категорії часу як у філософському, так і в лінгвістичному аспекті. 



Репрезентація часу в термінах простору властива багатьом мовам світу [5, с. 

98].   

Мета дослідження полягає в реконструкції витоків взаємодії категорій 

простору і часу в архаїчній свідомості носіїв французької, англійської та 

української мов. 

Об’єктом дослідження є взаємодія категорій простору і часу в архаїчній 

мовній свідомості на прикладі французької, англійської та української мов. 

Предметом дослідження є джерела формування мовних категорій 

простору і часу та їх тісної взаємодії в неблизькоспоріднених мовах. 

Як підкреслює М.І. Стеблін-Каменський, уявлення про час, очевидно, 

завжди певною мірою спираються на уявлення про простір, і будь-яка 

орієнтація в часі так або інакше передбачає орієнтацію в просторі. Навіть 

говорячи про час у найбільш абстрактному його розумінні, вживають такі 

вислови, як лінійність часу, локалізація в часі тощо, тобто використовують 

просторові образи [9]. За стародавніми уявленнями, «пропорція у просторі 

відповідає ритмові в часі [1, с. 59]», і найбільш сакралізованим і гармонійним 

просторовим образом виступає коло (досліджене в процесі реконструкції 

античного космосу О.Ф. Лосєвим [4]), що є «якнайбезпосереднішим 

відображенням небесного циклу [1, с. 59–60]».   

За спостереженнями В.М. Топорова, в архаїчній моделі світу простір не 

протиставлений часові, а в найбільш сакральних ситуаціях (що, за 

архаїчними уявленнями, й утворюють для людини рівень найвищої 

реальності) простір і час невіддільні одне від одного, вони утворюють єдиний 

просторово-часовий континуум [11, с. 231]. В.М. Топоров підтримує тезу Е. 

Кассірера про те, що вираження часових відношень розгортається тільки 

через просторові відношення, і через те будь-яка орієнтація в часі передбачає 

орієнтацію в просторі, а членування простору на напрямки й зони 

відбувається паралельно до членування часу на фази [11, с. 233]. Уже в 

міфологічному світосприйнятті простір нерозривно пов’язаний із часом, 

перебуває з ним у відношеннях взаємовпливу і взаємовизначення [11, с. 234]. 

Н.В. Слухай розглядає проблему взаємозв’язку просторових і часових 

уявлень у міфопоетичній картині світу через образ світового дерева. 

«Серединне дерево» не тільки поєднує нижній, середній і верхній світи, 

існуючи у просторі, але й «росте у світі часу, нарощує кільця як показник 

свого віку, а його гілки сягають небес і вічності», «світове дерево визначає 

смислову і формальну організацію часу і простору універсаму [8, с. 39]». 

Сучасні дослідники користуються таким поняттям, як просторова 

модель часу [3; 13], що узагальнює численні свідчення (і мовні, і позамовні) 

про чуттєве сприйняття й осмислення часових категорій на основі 

просторових.   

Т.В. Радзієвська розглядає концепт шляху в українській мові як 

наслідок взаємодії ідей простору і руху [7]. На наш погляд, наявні всі 

підстави погодитися з твердженням С.М. Лободи про те, що «простір» – 

цілісна категоріальна сфера, організуючим началом якої виступає «рух». 



Останній розкривається як «переміщення у просторі», «мандрівка» і включає 

три головні компоненти: «початок руху», «шлях» і «мету [3, с. 16]».   

Промовистими свідченнями на користь якнайтіснішого зв’язку уявлень 

про простір, час і рух в архаїчній міфопоетичній моделі світу виступають 

стародавні календарно-астрономічні споруди на зразок Стоунхенджу в 

давній Британії. Як підкреслює Т. Буркхардт, у таких доісторичних 

святилищах, як кромлехи (прикладом яких є Стоунхендж), «коло з 

вертикально поставлених каменів відтворює циклічний поділ небес»; така 

сама символіка небесного руху спостерігається в будові індуїстського храму, 

що виступає центром ритуалу колового обходу [1, с. 26]. Мету мистецтва, 

особливо стародавнього і сакрального, визначають як прагнення 

«відповідності космічному ритмові [1, с. 13]».  

Нероздільний зв’язок просторових понять із часовими, що перебувають 

у відношеннях взаємовпливу і взаємовизначення, відображений у багатьох 

мовах світу (фр. Localization dans le temps, англ. localization in time, укр. 

лінійність у часі). Для розв’язання проблеми взаємозв’язку просторових і 

часових уявлень у міфопоетичній картині знову звертаються до образу 

світового дерева. Свідченнями на користь якнайтіснішого зв’язку уявлень 

про простір, час і рух в архаїчній моделі світу виступають доісторичні 

священні будівлі. Поширений у багатьох народів культ сонця вплинув на 

позначення сторін світу та зумовив солярну орієнтацію людини за ними.  

Поняття й позначення просторової орієнтації в архаїчній 

міфопоетичній, космологічній свідомості слід розглядати як один із 

винятково важливих ритуалів. Ритуал виступає основним видом діяльності 

давнього колективу з метою збереження або відтворення «свого» космосу 

[10]. Винятково важливу роль ритуалу в житті носіїв архаїчних культур 

неодноразово підкреслює М. Еліаде, передусім у своєму дослідженні «Міф 

про вічне повернення» [13]. Поширені в давніх культурах ритуальні 

вимірювання й обчислення слід розглядати як такі, що максимально 

наближаються до обряду орієнтації, пов’язаного, крім усього, з 

розповсюдженим мало не в усіх народів світу культом небесних світил.  

Орієнтація – просторове поняття, умотивоване рухом Сонця. 

Поширені в європейських мовах такі позначення сходу і заходу, як Orient і 

Occident (із багатьма похідними словами в романських, германських та 

слов’янських мовах, напр., фр. oriental, orientaliste, orientation, s’orienter, 

occidental, англ. orient (n., v., adj.), oriental, orientalist, occidental (n., v.), укр. 

орієнтація, орієнтальний, орієнталіст, орієнталістика, орієнтир, 

орієнтуватися, окцидентальний тощо), походять від латинських 

астрономічних висловів orienssolis ‘сонце, що сходить’ (від лат. дієслова oriri 

‘вставати’) і occidenssolis ‘сонце, що заходить’ (від лат. дієслова occidere 

‘падати, йти вниз’). 

В.Б. Касевич підкреслює, що схильність людей до використання тієї 

або іншої системи просторової орієнтації – це культурно зумовлений 

феномен [2, с. 174].  



Орієнтація, зокрема за сторонами світу, засвідчена різноманітними 

пам’ятками матеріальної й духовної культур, мала для давньої людини 

передусім сакральне значення, будучи важливим елементом релігійного 

дійства, культу, ритуалу [6, с. 21]. Обряд священної орієнтації при побудові 

культової споруди відомий і в індуїстській традиції [1, с. 29], і в 

давньоєгипетській (обряд «натягування мотузки» між священними 

орієнтирами). «[…] у процесі орієнтації встановлювалася аналогія між 

улаштуванням космосу і конструкцією споруди [1, с.  59]». 

Свідчення про стародавню культову орієнтацію, пов’язану зі 

спостереженням і наслідуванням руху обожнюваного Сонця, спостерігаються 

у стародавніх слов’ян і германців так само, як і в римлян і стародавніх 

індійців. Давньоанглійський пастух виголошував молитву, поперемінно 

обертаючись на схід, південь, захід і північ. Наслідуючи рух Сонця, 

давньошведські конунги об’їжджали територію своєї країни [6, с. 346].    

Для первісної людини, носія космологічного мислення, реальним було 

лише те, що сакралізоване (сакрально відзначене), а сакралізоване тільки те, 

що становить частину космосу, виводиться з нього, причетне до нього. 

Максимумом сакральності відзначається та точка в просторі й часі, у якій був 

здійснений акт творення, тобто центр світу, місце, де проходить світова вісь 

(лат. axismundi), де розташовані різноманітні варіанти символічного втілення 

космічної структури: дерево життя, небесне дерево, шаманське дерево, 

світова гора, світовий стовп тощо. Давня людина уявляла існування вписаних 

один в одного просторів, сакральність яких зменшується в міру віддалення 

від священного центру, наприклад, жертва на вівтарі – храм – поселення – 

країна і т. д. [13, с. 14–15]. 

Сакральний простір нерідко моделюється культовими спорудами, що 

включені в систему священних обрядів (найчастіше календарних) і, таким 

чином, символізують архаїчні уявлення про синтез простору і часу.                    

Так, прообразом наметового житла виступає небесне склепіння [1, с. 26], як 

прототипом центрального стовпа юрти – «Світове дерево». Пізніше небесне 

склепіння сакрально відтворюється у склепінні християнського храму (що, 

поряд із формою, підтверджується й зображеннями на ньому зірок). «[…] 

Будівництво храму космологічне за своєю суттю», а робота будівельника 

«цілком природно імітує утворення Космосу з Хаосу [1, с. 39, 52]».                    

У давньоіндійській традиції значний потенціал інформації про сприйняття 

сакрального простору містить такий символ як мандала, співвідносний із 

символікою міфічної першолюдини (Пуруша) як втіленням Всесвіту [1, с. 29–

30]. У північноамериканських індіанців відома ритуальна організація табору 

відповідно до уявлень про структуру Всесвіту, причому «ритуальні межі 

простору репрезентовані тут формою кола». Як в індійській, так і в 

християнській традиціях наявна символіка священного міста як образу 

Всесвіту. Підсумовуючи дослідження втілень уявлень про сакральний 

простір в архітектурі та мистецтві різних традицій, Т. Буркхардт підкреслює, 

що «для давніх народів, як і для людей середньовіччя, фізичний простір, що 



розглядається в усій сукупності, завжди виступає втіленням «духовного 

простору [1, с. 54]».   

Отже, відзначаються дві основні властивості «міфопоетичної концепції 

простору». По-перше, простір, як і час, є неоднорідним (негомогенним) і в 

оцінному (аксіологічному) аспекті не нейтральним. Простір переважно 

«якісний», і його «якості» визначаються об’єктами, розташованими в ньому. 

Для архаїчної свідомості простір виступає чимось максимально протилежним 

ізотропному й гомогенному абсолютному просторові І. Ньютона (у якого 

простір характеризується незмінністю й порожнечею, тобто 

безструктурністю). По-друге, міфопоетична концепція співвідносить простір 

і час тісніше й органічніше, ніж це представлено у класичній фізиці. У певній 

критичній ситуації простір і час утрачають свою колишню структуру, 

«розриваються», і залишається тільки злита в єдність просторово-часова 

точка, у якій усе відбувається і яка стає зародком майбутнього простору і 

майбутнього часу, створюваних наново в кожному новому циклі творення. 

Важливо, що мовні свідчення цілої низки архаїчних традицій дають немало 

свідчень вихідної тотожності позначення простору й часу: укр. коло землі – 

коло часу як вираження ідей Всесвіту і Року. 
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕСОПНИЦЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ 

 

У статті детально аналізується мова однієї з найвидатніших 

пам’яток  української письменності – Пересопницького Євангелія: 

особливості фонетики, морфології та синтаксису. Доводиться, що 

пам’ятка відображає епохальний етап у загальному розвитку 

староукраїнської літературної мови, засвідчує живомовні елементи 

«простої мови» ХVІ ст. Безперечно, на мові пам’ятки позначився другий 

південнослов’янський (середньоболгарський) вплив, зумовлений правкою 

церковних книг у Москві та Україні під керівництвом митрополита Кіпріана 

і Григорія Цамблака – учених болгарських емігрантів, котрі прибули на Русь, 

рятуючись від турецького ярма. 

Ключові слова: Пересопницьке Євангеліє, рукопис, пам’ятка 

української писемності, мовні особливості, фонетика, морфологія, 

синтаксис, другий південнослов’янський вплив. 
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В статье подробно анализируется язык одного из самых выдающихся 

памятников украинской письменности – Пересопницкого Евангелия: 

особенности фонетики, морфологии и синтаксиса. Доказывается, что 

памятник письменности отражает эпохальный этап в общем развитии 

староукраинского литературного языка, живые языковые элементы 

«простого языка» XVI в. Несомненно, на языке рукописи ощутимо второе 

южнославянское (среднеболгарское) влияние, обусловленное правкой 

церковнославянских книг в Москве и Украине под руководством 

митрополита Киприана и Григория Цамблака – ученых болгарских 

эмигрантов, прибывших на Русь, спасаясь от турецкой неволи. 

Ключевые слова: Пересопницкое Евангелие, рукопись, памятник 

украинской письменности, языковые особенности, фонетика, морфология, 

синтаксис, второе южнославянское влияние. 

 

The paper analyzes in detail the language of one of the most outstanding 

monuments of the written Ukrainian language – the Peresopnitskiy Gospel. 

Peculiarities of phonetics, morphology and syntax are considered. It is proved that 

the monument represents a landmark stage in the overall development of Old 

Ukrainian literary language, as well as living language elements of the “simple 

language” of XVI century. The language of the manuscript relates significantly to 

the second South Slavic (Middle Bulgarian) influence due to the editing of Church 

Slavonic books in Moscow and Ukraine under the leadership of Metropolitan 

Cyprian and Grigoriy Tsamblak – Bulgarian scientists and emigrants who came to 

Rus to escape from Turkish captivity. 

Key words: Peresopnitskiy Gospel, a manuscript, a monument to Ukrainian 

written language, language peculiarities, phonetics, morphology, syntax, the 

second South Slavic influence. 

 

Потреба в цьому дослідженні зумовлена  суспільною національно-

ментальною самобутністю Пересопницького Євангелія та необхідністю 

дослідження «простої мови» XVI ст.: виявлення її фонетичних, 

морфологічних та синтаксичних характеристик. 

Мова пам’ятки була об’єктом наукових інтересів багатьох дослідників: 

істориків, етнографів, мовознавців. Лінгвістичний аспект різнобічно 

висвітлювався в розвідках, присвячених, зокрема, графіко-орфографічним 

особливостям пам’ятки (Л.А. Гнатенко), фонетичним, морфологічним і 

синтаксичним явищам, віддзеркаленим у мові Євангелія (І.П. Чепіга). Однак 

комплексного дослідження мови рукопису до сьогодні ще немає, чим 

зумовлюється актуальність статті. 

Національною перлиною не лише релігійного, а й світського характеру 

рукописного письма і українського живопису, у якому сконденсована 

глибина століть, ментальність і мовна самобутність українського народу, 

політичним символом нації є Пересопницьке Євангеліє, на якому по праву 

складають присягу перші мужі нашої держави. 



Чимало відомих учених-лінгвістів у ХІХ ст. зверталися до рукопису 

Євангелія і намагалися відтворити переклади священного письма, 

продемонструвавши світу тим самим непереборне прагнення українського 

народу до свого національного та культурного відродження, та, попри все, 

мовна палітра, елементи живопису та палеографічні особливості до цього 

часу потребують подальших серйозних наукових інтерпретацій. 

Довгий час не було відомостей про цю геніальну пам’ятку, і лише у 

ХVІІІ ст. вона «виринає із небуття» у вигляді дарунка гетьманові Івану 

Мазепі, а вже в 1701 р. гетьман дарує Євангеліє Переяславському 

кафедральному Собору, де воно зберігається майже сторіччя, а потім його 

передають до бібліотеки Переяславської духовної семінарії. 

«Мушу згадати тут і про старі наші переклади Святого Письма – ще в 

16 віці Євангеліє багато раз перекладали на українську мову. Так, у 1556 його 

перекладено в м. Пересопниці на гарну українську народну мову; р. 1580 

переклав Євангеліє Василь Тяпинський, а р. 1581 – Валентин Негалевський..., 

були ще інші переклади і, крім цього, були ще у нас учительні Євангелія, з 

гарним перекладом на вкраїнську мову, такі як Євангеліє р. 1619 Кирила 

Транквіліона [10, с. 96]». А вже згодом в «Історії української літературної 

мови» [3] Митрополит Іларіон з обуренням констатує той факт, що відомий 

польський полеміст ХVІ ст. Петро Скарга у 1577 р. «...прилюдно доводив, що 

українська проста мова, як і мова церковна, ні до чого не здатні, і наукових 

речей писати ними не вдасться. Помилився Скарга – якраз бо від того часу 

українська літературна мова, оновившися свіжими народними силами, стала 

мовою Святого Письма, богословської літератури, і взагалі науки. Якраз тоді 

появляється українською «простою мовою» низка перекладів Святого 

Письма, зачинаючи з славної Пересопницької Євангелії 1556–1561 років. Це 

був важливий час у розвої нашої літературної мови, бо цими перекладами 

рвалася єдність мов церковної й літературної, і «проста мова», – за 

протестантськими впливами, – була  признана гідною стати мовою Святого 

Письма [9, с. 103]». 

Ґрунтовні дослідження П. Житецького «Описание Пересопницкой 

рукописи 16 в.», О. Грузинського «Палеографические и критические заметки 

о Пересопницком евангелии» та ін. мають, на жаль, лише підготовчий 

характер, однією з причин недостатнього дослідження пам’ятки є відсутність 

видань, що унеможливлює процес лінгвістичного опрацювання. Ще П. 

Житецький писав: «Вивчення Пересопницького рукопису не лише з 

фонетичного боку, а й з боку лексичного, а також синтаксичного, могло б 

привести до наслідків надзвичайно важливих. Перед нами відкрилась би така 

сторінка в розумовому житті  цього краю, яка б могла висвітлити глухі 

століття XV і XIV, а разом з тим могла б надолужити відсутні сторінки, 

вирвані пізнішими переворотами, що відбулися на південноруській землі [5, 

с. 12]». 

Територіальне походження пам’ятки засвідчує приналежність її авторів 

до певного регіону, що має свої специфічні ознаки та діалектні особливості. 

Традиційною є думка щодо авторства Євангелія, його творцями вважають 



поповича Михайла Васильєвича й архимандрита Пересопницького монастиря 

Григорія. На думку О. Грузинського, автором перекладу є архімандрит 

Григорій, котрий  досконало знав чимало мов, оформленням пам’ятки 

займався попович Михайло Васильєвич. До сьогодні невідомо, де знайшов 

гетьман Мазепа цю пам’ятку, але в 1701 р. він подарував її Переяславському 

Соборові, що був збудований на його кошти. 

У своєму «Описании Пересопницкой рукописи ХVІ ст.» П. Житецький 

зазначає, що місцем написання пам’ятки була Пересопниця – «нині село в 

Луцькому повіті Волинської губернії». Пізніше О. Грузинський та інші, 

вчитавшись у приписку до пам’ятки, встановили, що створення її було 

почато не в Пересопниці, а в близькому від неї с. Двірці – маєтку князів 

Жеславських (Заславських), у місцевому Троїцькому монастирі. Але через 

деякий час із невідомої причини праця над пам’яткою була перенесена в 

Пересопницький монастир, де вона й була завершена в 1561 р. тими ж 

особами, які почали її за п’ять років перед тим у с. Двірці. Коли саме 

написання пам’ятки було перервано у Двірці і перенесено в Пересопницю, як 

довго тривала неминуча при цьому перерва у праці творців пам’ятки – цього 

ми не знаємо [5]». 

Рівень суспільного розвитку ХVІ ст. зумовлював духовну потребу 

народу у використанні рідної мови, у тому числі й у релігійній сфері. Саме 

національна самосвідомість стала головним чинником у піднесенні 

панегіричної літератури. 

Вважається, що переклад Пересопницького Євангелія здійснено із 

церковнослов’янської мови, однак було використано й польські переклади С. 

Мужиловського-Сушинського 1551–1553 рр. і Н. Шарфенберга 1556 р. У 

зв’язку із цим у тексті спостерігаються полонізми і чехізми, хоча думка про 

їх вагомість значно перебільшена: до них помилково відносять слова суто 

українські, зокрема: аби, умирала, вечорови тощо. 

На мові Пересопницького Євангелія позначився ІІ-й 

південнослов’янський (середньоболгарський) вплив. Він зумовлений 

правкою церковних книг у Москві і в Україні в ХІV-ХV ст. під керівництвом 

митрополита Кіпріана та Григорія Цамблака – учених болгарських еміратів, 

котрі прибули на Русь, рятуючись від турецької неволі. Завдяки цьому 

впливу в українській літературі сформувався штучний пишний стиль, що по-

іншому ще називався «плетіннім словес». Йому притаманні надмірна 

кількість епітетів, метафор, порівнянь та риторичних запитань. У пам’ятках 

ХV–ХVІ ст. відроджуються юси, які вживаються недиференційовано, 

домінує написання зредукованих у позиціях після плавних  р, л, 

неповноголосся, з’являються жд і щ натомість ж, ч, входять до активного 

вжитку складні (двокореневі) слова на зразок: богоносець, триєдиний тощо. 

Книга складається з Науки читання з передмовою, 4-х Євангелій, 

післямови та місяцеслова. У тексті наявні глоси (українські відповідники до 

слів оригіналу), завдяки яким можна було краще зрозуміти суть. Сам рукопис  

написаний давньоукраїнським книжковим письмом, уставом та півуставом, а 

заголовки – золотою в’яззю. «Під сторінками усіх чотирьох Євангелій 



написано червоним чорнилом так звані зачала, які пояснюють, як треба 

читати тексти в церкві. Передмова до Євангелія старослов’янською мовою 

належить Теофіклату (Феодіклату) Болгарському. Близьким до 

старослов’янської першооснови залишилися перші два Євангелія – від 

Матвія та Марка. Ближчою до мови староукраїнської перекладено Євангеліє 

від Іоана, особливо – Євангеліє від Луки [3]». 

У Євангелії спостерігається змішування юсів, сплутування 

зредукованих, написання їх після плавних, уживання  а натомість я. У 

лексиці пам’ятки наявні церковнослов’янізми, однак домінують українські 

слова в тих випадках, де текст має світський зміст: «Было пак в суботу 

второпръвую ишол через збожя (через пашню) и вытрьгали ученици его 

класы и или выминаючи руками своими… [11, с. 237]». 

У тексті спостерігаються пояснення запозичень, які вживалися для 

номінації специфічних суспільних явищ Литви і Польщі: «Воины пак увели 

его внутрь двора котрый назіваєтся преторь – (дом радецький або ратушь) 

[11, с. 259]». 

У пам’ятці відбиті такі фонетичні особливості: 

– перехід у закритих складах  о, е  в і  або діалектно в  у, ю (по сюй и по 

туй стороні); 

– збіг в одному звукові колишніх  и  та ы (жытницоу); 

– лабіалізація  е  після шиплячих (жоне); 

– і натомість  ± (ликарю); 

– подовження м’яких приголосних (весілля); 

– відпадання початкового ненаголошеного  і (м±ти  замість  им±и); 

– асиміляція глухих приголосних (зъ миромь); 

– чергування  у  з в (оу воци- въ оци); 

– наявність повноголосся (обологовався), рідше – неповноголосся 

(класы (колоски)). 

П.Г. Житецький своєрідно характеризує графіку Пересопницького 

Євангелія, вважаючи її письмо уставом, у якому поєднуються давня манера 

письма з новішою (у літери х обидві лінії виведені за межі рядка, а точка їх 

перетину вище середини, новіший запис йотованих). Учений зазначає, що  

юс великий наявний лише в першій половині рукопису, а далі на його місці 

використовується оу. Юс малий уживається для вираження йотованого а. На 

графіці, як і на фонетиці пам’ятки, позначився ІІ південнослов’янський 

(середньоболгарський) вплив.  

 У тексті спостерігається значна кількість діакритичних знаків: це 

придихи, схожі на сучасний апостроф, які позначені над усіма початковими 

голосними слова і часто – над поствокальними голосними; кендеми 

(надрядкові знаки грецького походження), що іноді ставилися над флексією 

ы в значенні ыи, над іжицею – за грецькою традицією, над односкладовими 

словами (найчастіше – займенниками-енклітиками, над інфінітивними 

формами дієслова тощо. У пам’ятці засвідчений надрядковий знак камора, 

що вживається над односкладовими словами, зокрема часткою і сполучником 



бо, займенниками  кто, что та ін., та паєрик (не завжди на місці колишніх 

зредукованих ъ, ь). 

Пересопницьке Євангеліє засвідчує явище усунення гіатусу в середині 

слова, унаслідок чого з’являється відомий  східнослов’янський  й (диаволъ – 

дияволъ), у системі консонантизму – спрощення в групах приголосних після 

занепаду зредукованих (праздникь → празникь) та явище асиміляції (просьба 

→ прозьба) і дисиміляції (къто → кто → хто). 

Чільне місце в давніх українських текстах ХVІ ст. посідали 

церковнослов’янізми, яких не можна було уникнути, оскільки вони 

якнайточніше передавали абстрактні поняття. Необхідність поєднати 

живомовні елементи зі стильовою і значеннєвою точністю оригіналу 

спричинила тлумачення незрозумілих українських слів у канві тексту: бд±ти 

(не спати), плащаницею (простиралом). 

«Живомовний елемент дуже помітний у вставках, де автор має більше 

право говорити своїми словами, досить чітко виявляються особливості 

народної мови у слововживанні, фразеології, словорозміщенні, граматичних 

формах тощо. Там же, де в тексті перекладач прагне висловитися простіше, 

зрозуміліше, дослідники Євангелія відзначають неточність перекладу. 

Найбільше живомовна стихія позначилася на лексиці й фразеології 

перекладу, а найменше – на фонетиці [7, с. 32]».  П.Г. Житецький відзначає, 

що в Євангеліє вживаються редуковані у тих випадках, де в орфоепії вони 

занепали, а також на місці чистих голосних а, е, замість старослов’янського  

± уживаються літери е, и. Цікавою з мовного погляду є лексика  

Пересопницького Євангеліє, у якій багато живомовних елементів (дитя, 

дорога, идеть бо, жадьный, несли, воинове, потом та ін.). 

До морфологічних характеристик пам’ятки українського письма слід 

віднести такі: 

– уніфікація іменникових флексій і змішування типів відмінювання 

іменників (напр., у Р. в. одн. – флексій іменників колишніх різних основ 

чол.р.); 

– форми двоїни іменників (називний-знахідний двоїни від іменників 

чоловічого роду зустрічаються рідко: два брата, два гроша); 

– існування паралельних форм у числівнику один-єдин; 

– збірні числівники, зафіксовані тільки у формі називного та знахідного 

відмінків: двоє, троє). 

– змішування префіксів  -изъ,  -съ (изъбере – събере); 

– форми наказового способу із суфіксальним  -± (повел±те); 

– форми 2 особи однини теперішнього часу дієслів на  -шь; 

– форми І особи множини дієслів теперішнього і майбутнього часу 

найчастіше мають флексію -мо (рідше -мъ) (мовимо); 

– 1-ша  особа множини теперішнього і майбутнього часу без  -ть 

(выйде); 

– діалектні форми інфінітива на зразок (пожечи) і умовного способу 

(быхъ зобралъ); 



– аналітичні форми майбутнього часу дієслів недоконаного виду і 

допоміжне дієслово быти: (не боудоу называти); 

– дієприслівники (стоячи); 

– використання форм перфекта та аориста для вираження минулої дії (я 

вас любиль); 

– форми давального відмінка однини іменників чоловічого роду із 

закінченням  -ови (-еви) (пастыреви); 

– займенникові форми (хто), діалектні (што); 

– чимало форм минулого часу аналітичного типу (не читалистє); 

– аналітичні форми у вираженні імператива (нехай  боудє слугою). 

В основі синтаксису Пересопницького Євангелія – структура речення 

розмовної мови XVI ст.:  

– наявність зворотів із пасивними дієприкметниками на -но, -то у 

функції головного члена безособових речень ( так єсть написано); 

– синтаксична сполука «к(ъ) + Д. в.» поступається конструкцією «з (із) 

+ Р. в.»:  (иди до домоу твоєго); 

– безприйменникові конструкції, що конкурували з конструкцією  «з 

(із) + Р.в.»  (изь ины(х) сѪ  насм±ваю(т)); 

– конструкції «після + Р. в.» (и борзо посли того вступилъ в лодю) 

співіснували зі сполуками «по + М. в.» та «о + М. в.» (вышолъ о шестой, по 

двохь пакы днехь);  

– паралельно до конструкцій знахідного відмінка іменника з 

прийменником уживається конструкція родового відмінка без іменника, що 

мала семантику часу (и сталося единого дня...); 

– уживаються подвійний знахідний відмінок (и в суботу еи здоровую 

учинил); 

– форма називного-знахідного відмінка множини використовується для 

називання тварин (послал его до села своего абы пасл свини); 

– майбутнього часу на  -л (зготовай ли што буду вечерял) тощо.  

Пересопницьке Євангеліє засвідчує конструкції, які стали нормою 

української національної літературної мови. 

Переклад Євангелія староукраїнською мовою засвідчив новий статус 

української мови як мови священної літургії. Православна пам’ятка 

становить незаперечний інтерес  для вивчення мови й культурної спадщини 

не лише українців, а і всіх слов’ян. 

Безперечно, здійснений лінгвістичний аналіз не претендує на 

всеохопність мовної палітри безцінної пам’ятки української культури XVI 

ст., і потребує подальших фахових різноаспектних інтерпретацій, оскільки 

«перекладена тая то святая євангеліа изъ языка беъгарского на мову рускую 

...для лепшего выразумленя люду христіанского посполитого... [9, с. 203]». 
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СВІТ ЛЮДИНИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ 
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У статті зосереджено увагу на тому, що сучасний мовний простір 

пронизано антропоцентризмом, який у фразеології простежується в 

характеристиці фізичних, інтелектуальних, психофізіологічних і духовних 

особливостей людини, сферах її діяльності. Розкрито специфіку 

ідеографічно-функціонального навантаження фразеологічних одиниць, що 

вербалізують світ людини, у психологічній драмі Ірен Роздобудько «Ґудзик». 

Висвітлено релевантність фразеотематичного поля «світ людини», яке 

структуровано двома ємними фразеосемантичними полями «людина як 

феномен» і «діяльність людини». 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеосемантичне поле, 

фразеосемантичні групи, варіантно-синонімічні підгрупи, психологічна 

драма. 

 

В статье сосредоточено внимание на том, что современное языковое 

пространство проникнуто антропоцентризмом, который в фразеологии 

прослеживается в характеристике физических, интеллектуальных, 

психофизиологических и духовных особенностей человека, сферах его 

деятельности. Раскрыто специфику идеографическо-функциональной 

нагрузки фразеологических единиц, которые вербализируют мир человека, в 

психологической драме Ирэн Роздобудько «Пуговица». Освещено 

релевантность фразеотематического поля «мир человека», которое 

структурировано двумя фразеосемантическими полями «человек как 

феномен» и «деятельность человека». 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеосемантическое 

поле, фразеосемантические группы, вариантно-синонимические подгруппы, 

психологическая драма. 

 

The article concentrates on the fact that the present-day language space is 

dominated   by anthropocentrism, which can be traced in idioms through 

characterization of physical, intellectual, spiritual and physiological features of a 

human, in choosing different fields of activity. The article discloses ideographic 

functional weight of idioms, which verbalize the human world, in the psychological 

drama by Iren Rozdobudko, «Gudzyk» («The Button»). The author traced 

relevance of  the idiomic-thematical field «human world», which is structured by 

the two idioms fields «the man as a phenomenon» and «human activities». 

Key words: phraseological unit, idiomatic-semantic field, idiomatic-

semantic group, covariantly synonymous subgroups, the psychological drama. 

 

Увагу сучасних лінгвістів привертає людський фактор: основні акценти 

зміщують із об’єкта пізнання на суб’єкт, коли людину розглядають у мові й 

відповідно мову в людині. Такий мовознавчий бум характерний для всіх наук 

гуманітарного циклу, оскільки відбувся перехід на нову методологічну 

парадигму – антропологічну.  

Загальновизнана думка про наскрізну антропоцентричність мови 

підтверджується присутністю людини на фразеологічному рівні.  



У царині фразеології пріоритетність антропоцентричного принципу є 

неординарним: фразеологічні одиниці (далі – ФО) як вторинні найменування 

дійсних реалій пропущені крізь призму психоемоційних станів людини. 

О. Забуранна з цього приводу наголошує, що «антропоцентризм досить давно 

є предметом фразеологічних досліджень, йому здебільшого приписують 

функціональну природу, розуміючи антропоцентризм як спрямованість ФО 

на позначення світу людиною [2, с. 55]». 

Сучасні лінгвісти аналізують різні аспекти антропоцентризму 

фразеологізмів (Ю. Прадід, А. Івченко, М. Олійник, В. Ужченко тощо). 

Однак у мовознавчих студіях переважно розглянуто ФО, що інтерпретують 

внутрішню чи біологічну сфери буття людини (О. Покровська, 

Н. Курикалова, О. Селіванова, О. Омельяненко, О. Каракуця, Т. Маслова). 

Актуальність нашої статті полягає в тому, що феномен 

антропоцентричності фразеологічних одиниць в українській постмодерній 

прозі ще не достатньо вивчений лінгвістами. Тому метою наукової розвідки є 

звернення до ідеографічно-функціональних особливостей ФО як 

репрезентантів світу людини в сучасній українській жіночій прозі. Мета 

зумовила розв’язання таких завдань: проаналізувати ФО на позначення світу 

людини художньої мовотворчості Ірен Роздобудько; визначити коло 

фразеосемантичних полів; з’ясувати продуктивні фразеосемантичні групи, 

що поділяються на варіантно-синонімічні підгрупи; простежити 

функціональну значущість фразеотематичного поля «світ людини». Об’єктом 

дослідження стали фразеологічні одиниці психологічної драми Ірен Роздобудько 

«Ґудзик», предмет дослідження – ідеографічна і функціональна релевантність 

фразеотематичного поля «світ людини» у калейдоскопі твору «Ґудзик».  

Ірен Роздобудько – одна з найуспішніших сучасних українських 

письменниць, яка вибухнула немов бомба на небосхилі сучасної української 

літератури (П. Паламарчук), її можна назвати «жінкою-бджілкою» через 

працьовитість та відданість слову (Н. Алексєєва, Н. Товстокора).  

Під час дослідження ФО творчого доробку Ірен Роздобудько 

використано гіпотези науковців, які переконані, що «фразеологічний склад 

мови – це дзеркало, у якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою 

національну самосвідомість [15]». 

Звертаючи увагу на лінгвістичні праці (А. Аксамітов, М. Алефіренко, 

А. Івченко, Ю. Гвоздарьов, Т. Бахвалова, А. Емірова, В. Коваль, Ю. Прадід, 

Ж. Соколовська та ін.), у межах досліджуваного матеріалу як класифікаційні 

обрано терміни «фразеотематичне поле» (ФТП), «фразеосемантичне поле» 

(ФСП), «фразеосемантичні групи» (ФСГ), «варіантно-синонімічні підгрупи» 

(ВСП). 

Фразеотематичне поле «світ людини» у психологічній драмі Ірен 

Роздобудько «Ґудзик» (це гостро сюжетний твір про любов, вірність, зраду; 

про те, що ніколи не варто оглядатися назад, а цінувати те, що існує поруч із 

тобою) складається з двох фразеосемантичних полів: «людина як феномен» і 

«діяльність людини». 



Перше фразеосемантичне поле «людина як феномен» складається із ФО, 

які вербалізують фізичні і духовні особливості людини. 

Наприклад, ФСГ «людина як фізичний феномен» не є поширеною і 

функціонально значущою, вона містить у своїй структурі такі ВСП, як тіло, 

зовнішній вигляд, характер: шкіра та кістки [7, с. 190], не нашого поля 

ягідка [7, с. 164]. 

ФСГ «людина як духовний феномен» об’єднує численні ВСП. 

ВСП «мовленнєва діяльність людини» представлена ФО, значення яких 

інколи пов’язане з поведінкою зоонімів: «Мені не хотілося теревені 

розводити про неї [7, c. 21]» (пор.: теревені розводити) – «1. Говорити 

дурниці, нісенітниці [12, c. 687]»; «І все ж, коли вона сказала, що може 

взяти мене до себе, я закрутила хвостом [7, c. 200]» (пор.: крутити 

хвостом) – «2. Говорити неправду, ухиляючись від прямої відповіді; вагатися 

у виборі дій, вчинків [12, c. 402]». 

Фразеологізми ВСП «розумова діяльність людини» в досліджуваному 

творі переважно відображають упорядкованість думок, напруження: прийшла 

думка [7, c. 15]; зібратися з думками [7, c. 61]. 

До ВСП «процеси уваги» входять ФО, за допомогою яких можна 

стверджувати, що «увага – це основні ворота до свідомості, єдині двері нашої 

душі, через які входять усі відомості про навколишній світ, чуттєві дані і 

знання [11, c. 22]». Фіксуємо фразеологічну вербалізацію сенсорної форми 

уваги, яка характеризується підвищеною активністю зорових аналізаторів: 

«Студент сидів у першому ряду і не зводив з неї уважного погляду [7, c. 46]»  

(пор.: не зводити погляду) – «1. Пильно дивитися на кого-, що-небудь, 

уважно розглядати, милуватися кимось, чимось [12, c. 328]». 

Не можна оминути увагою антонімічні ВСП «переживання» і «спокій»: 

«Голос був хрипким, але таким чуттєвим, що в мене по всьому тілу побігли 

мурашки, ніби жінка вимовила щось непристойне… [7, c. 11]»; «Знову тілом 

побігли мурашки [7, c. 12]» (пор.: мурашки побігли по тілу) – «1. Хтось 

тремтить, здригається від хвилювання, радості, впливу чого-небудь на органи 

чуття [12, c. 512]»; «Я цілком прийшов до тями й жадібно дихав, 

насолоджуючись дивовижним смаком повітря, який зміг оцінити тільки 

зараз [12, c. 515]»; «Я ледве зміг прийти до тями [7, c. 157]» (пор.: прийти до 

помки) – «2. Опам’ятатися, заспокоїтися [12, c. 692]». 

ВСП «розгубленість людини» у творчій скарбниці І. Роздобудько 

репрезентовано продуктивними ФО, де туга, відчай і страх передаються 

знаками моторних стереотипів етносу: «Голова моя йшла обертом [7, c. 13]»; 

«… скрізь лежали фрукти, голова йшла обертом від їхнього запаху [7, c. 

176]»; «А за годину я отримала безліч завдань, від яких голова моя пішла 

обертом [7, c. 203]» (пор.: голова йде обертом) – «2. Хто-небудь перебуває у 

стані приголомшеності, відчуває розгубленість (від наміру вражень, 

численних турбот, справ) [12, c. 82]». 

У психологічній драмі «Ґудзик» також зафіксовано ФО (ВСП «тривога» 

і «радість»), антропоцентричні дефініції яких заманіфестовано в 

компонентному складі: серце співало [7, c. 33]; серце зателіпалось [7, c. 32; 7, 



c. 125]; серце тріпотіло [7, c. 179]. Психофізіологічні відчуття людини 

вербально передають ФО із соматизмом серце, яке є центром людської 

життєвої сили. Етнопсихологи називають це «кордоцентричністю 

українського народного духу, що випливає з риси національного характеру – 

переваги емоцій та почуттів над інтелектом і волею [8, c. 92]». 

Окрім того, невід’ємним складником ФСГ «людина як духовний 

феномен» є національно-мовний компонент, який знайшов втілення у ФО 

ВСП «релігійність», які надають прозі письменниці життєдайності, тому що 

«релігійність – суттєва риса нашого національного характеру, якому властиві 

схильність до самозаглиблення, пошук індивідуальних форм духовного 

зростання, висока емоційність [3, c. 101]».  

Використаний корпус ФО дає змогу Ірен Роздобудько створити виразні 

постаті, які в читачів викликають різні емоції, відчуття, розуміння їхньої 

поведінки і психологічного стану персонажів.  

Типовими є інтер’єктивні ФО дякувати Богу і слава Богу, що 

ускладнюють комунікативний план речень і дають змогу стверджувати, що 

«віра в існування Бога й сьогодні залишається найсерйознішою з 

інтелектуальних позицій, доступних людині [4, c. 3]».  

У психологічній драмі «Ґудзик» ФО дякувати Богу уважний читач 

помітить у мовленні автора для донесення до читача почуття полегшення і 

радості: «Дякувати Богові, на наркотики не підсіла й по дискотеках не 

вешталася [7, c. 94]» і в монолозі головного героя: «– Дякувати Богу, цього 

не трапилося і я увірвався у квартиру, на ходу знімаючи піджак, розкидаючи 

в усі боки взуття і краватку [7, c. 7]»; «– Дякувати Богу, повели мене в іншу, 

вільну кімнату – мабуть для «обраних [7, c. 134]» (пор.: дякувати Богові) – 

«уживається в значенні: на щастя [12, с. 287]». Як бачимо, на початку твору 

Денис певною мірою слабка людина, а згодом – це рішучий чоловік: майже 

після першого дня знайомства він вирішує одружитися з «янголятком», яке 

згодом втратив…Денис довго шукав це янголятко, навіть звернувся до 

телепередачі «Шукаю тебе». 

Подібні ФО мають свою «родзинковість», є специфічними знаками 

вербальних етнорефлексів. Оскільки кожна людина в спілкуванні «виявляє 

себе як особистість, з властивим лише їй «комунікативно-етикетним 

паспортом», зміст якого засвідчує рівень інтелекту, виховання, загального 

розвитку, культури [9, с. 73].  

Дійсно, «того слова Бог ми вживаємо дуже часто, протягом кожного дня, 

тобто в наших щоденних молитвах, в наших розмовах, а то й у наших 

суперечках з домашніми чи сусідами, де ми тим словом «Бог» 

присягаємось… [5, c. 24]». 

Завдяки ФО хай Бог милує Ірен Роздобудько інтерпретує художні образи 

персонажів, розкриває їх внутрішній світ, мову, вдачу: «– Хай Бог милує, – 

нарешті вимовила одна [7, c. 190]» (пор.: хай Бог милує) – «2. Уживається для 

вираження застереження від чого-небудь, небажання чогось [12, c. 39]». 

Висловлення-побажання реалізують параметри експресивного плану, 



стилістичної маркованості, що слугують досягненню прагматичних завдань 

мовленнєвого спілкування. 

Інтер’єктивна ФО із лексемою Бог експлікує етикетну ситуацію 

вибачення у психологічній драмі «Ґудзик»: «– Але заради Бога! – без 

компліментів [7, c. 50]» (пор.: ради Бога) – «1. Уживається при 

наполегливому проханні здійснювати, робити і т. ін. що-небудь [12, с. 41]». 

Наведений фрагмент акумулює в собі великий духовний та етичний 

потенціал, доводячи, що «мовний етикет українців є унікальною 

універсальною моделлю їх мовної діяльності, що виявляється в системі 

стійких мовних виразів. Знання цієї системи, а ще більше – повсякденна 

реалізація, гармонія знань і внутрішнього світу людини, без перебільшень, є 

своєрідним барометром зрілості нації [1, c. 7]».  

У зображенні життєвих колізій Дениса зафіксовано функціонування 

синтаксично вставленої ФО не дай Бог: «Я почав стежити за нею. Ішов на 

великій відстані, щоб – не дай Бог! – вона мене не помітила [7, c. 56]» (пор.: 

не дай Бог) – «уживається для вираження бажання уникнути чого-небудь, 

застереження від чогось [12, c. 219]». Показово, що така ФО репрезентує 

нагнітання психологічної атмосфери і служить для відтворення збудженого 

емоційного стану героя в момент монологічного мовлення, є засобом 

пізнання менталітету персонажів художнього доробку Ірен Роздобудько.  

Наступне речення з ФО може бути підтвердженням того, що персонажі 

Ірен Роздобудько – літні жінки – помічають і дотримуються постулатів, що в 

усьому є батьківське піклування Бога про людей: «– Ні! – рішуче сказала моя 

господиня. – Бог дав – Бог і вирішить, що далі робити! [7, c. 181]» (пор.: Бог 

дав) – «1. кого, що. У когось хто-небудь народжується, що-небудь 

з’являється [12, c. 36]». Певна річ, у розумінні сучасної молоді, героїв 

художнього доробку відомої авторки, Бог – це найвища сила, від якої 

залежить доля людини, це найвища цінність. 

Потребує уваги також ФО, яка використана як своєрідний роздум 

персонажа: «– Бог її зна, – відповіла моя господарка, прибилася з лісу… [7, c. 

179]» (пор.: Бог зна) – «невідомо, ніхто не знає [12, c. 38]». На думку 

T. Олійника, «така простота випливає з віри в усюди присутнього Бога, який 

бачить людські серця і думки, бо людина – така, якою її бачить всевидючий 

Бог, а не така, як про неї думають інші [6, c. 47]». 

Ірен Роздобудько виразно малює як образи-персонажі, так і пейзажі-

замальовки. Читач відчуває відповідність опису природи внутрішньому стану 

героїв її прози. Яскраві лексеми й ФО із соматизмами знаходить авторка, 

створюючи зовнішній і внутрішній портрети персонажів оповідного полотна, 

тобто фіксуємо перехрещення ФСГ «людина як фізичний феномен» і ФСГ 

«людина як духовний феномен»: «Я всотувала звуки й запахи, мов губка…Я 

навіть змогла вдихнути на повні груди – вони були немов забиті голками [7, 

c. 174]»; «Сині сутінки, що випливали з лісу, накрили нас густою хвилею, ми 

стояли в ній по саму шию…нічні запахи й таємничі звуки, яких вранці не було 

чути, поглинули нас із головою [7, c. 34]»; «Аби не малювати в уяві жахливі 

картини, я активно займався пошуками, одночасно по вуха завантажував 



себе роботою, а ввечері – алкоголем [7, c. 137]». «Я шкірою відчував її 

зверхність, її байдужість… [7, c. 126]» (пор.: нутром відчути) – 

«підсвідомо, інтуїтивно передбачити що-небудь, здогадуватися про щось [12, 

c. 959]»; «Вона перевернулася на бік, підперла рукою підборіддя, подивилася 

мені прямо в очі [7, c. 20]» (пор.: дивитися прямо в очі) – «2. Тримати себе 

перед ким-небудь незалежно, невимушено, з почуттям власної гідності [12, c. 

237]». Неодноразово поєднуючись із лексемою звуки, ключове слово запах 

разом із ФО репрезентують стан внутрішньої самотності навіть у момент 

закоханості персонажів, бо «я» і «ти» чітко диференціюється і не стає «ми», 

яке б могло подолати самотність. 

Друге фразеосемантичне поле «діяльність людини» представлено на 

сторінках психологічної драми «Ґудзик» ФО, що репрезентують фізичні дії і 

соціальну діяльність людини. 

Фразеосемантична група «фізичні дії» представлена ВСП «ледарювати»: 

«Це не мало жодного сенсу, але сидіти склавши руки я не міг! [7, c. 132]» 

(пор.: склавши руки) – «2. Не вживаючи ніяких заходів, бути осторонь чого-

небудь [12, c. 817]»; ВСП «зникати»: «І ніби у воду канула [7, c. 138]» (пор.: 

ніби у воду канути) – «1. Зникнути безслідно; пропасти [12, c. 148]»; ВСП 

«досягнення»: «А ще відчув запах. Тоді я ще не знав запаху дорогих парфумів 

– їх діставали «з-під поли», мої дівчата здебільшого користувалися 

задушливою «Шахерезадою» чи концентрованою «Конвалією» [7, c. 12]»; 

(пор.: дістати з-під землі) – «робити що-небудь неймовірне; досягати чогось, 

ніби неможливого; здійснювати що-небудь будь-якими засобами [12, c. 

248]»; «Кожен у цьому світі несе свій хрест [7, c. 195]» (пор.: нести свій 

хрест) – «терпеливо переборювати труднощі, незгоди, все те, що стало 

неминучим у чиємусь житті [12, c. 548]»; ВСП «прислуговувати»: «Я був 

готовий закрутити хвостиком і стати на задні лапки [7, c. 34]» (пор.: 

ставати на двох лапках) – «запопадливо схилятися перед ким-небудь, 

служити комусь [12, c. 856]» (пор.: крутити хвостом) – «1. Хитрувати, 

лукавити, лицемірити [12, c. 402]». 

У мовленні персонажів драми «Ґудзик» часто вживаними є вербальні 

ФО ВСП «завершення дії»: «Мені варто було б поставили грубу крапку в 

кінці цієї історії, щоби більше ніколи не сидіти за їхнім елейним родинним 

столом [7, c. 124]»; «Мені кортіло піднятися й тихо піти. Але я не міг. Я мав 

поставити останню крапку [7, c. 134]»; «…найближчим часом Енжі не 

матиме змоги продовжити цей лист. Тому вирішив закінчити його…аби 

поставити крапку над «і» [7, c. 215]» (пор.: ставити крапку над «і») – «2. 

Завершувати, закінчувати що-небудь, остаточно вирішувати щось [12, c. 

857]». 

Широкий контекст твору дає змогу простежити розгортання ВСП 

«пошук»: «Але я міг дати голову на відсіч, що зеленкувата райдужна 

оболонка її очей світилася, як скельце в лісовому джерелі [7, c. 86]» (пор.: дати 

голову на відсіч) – «з повною відповідальністю ручатися за кого-, що-небудь; 

переконливо стверджувати щось [12, c. 205]»; «Наприкінці вечора я вже 

зрозумів, що мені не варто використовувати цю дівчину, а йти до Тенецької 



іншим шляхом [7, c. 88]» (пор.: сходити з шляху) – «відмовлятися від попередніх 

поглядів, переконань, наміченої мети, спрямування тощо [12, c. 872]»; 

«Загнала мене в глухий кут [7, c. 89]» (пор.: загнати в глухий кут) – «поставити кого-

небудь у скрутне, безвихідне становище; ставити перед ким-небудь складні, 

нерозв’язні проблеми [12, c. 303]»; «Аби не малювати в уяві жахливі 

картини, я активно займався пошуками, одночасно по вуха завантажував 

себе роботою, а ввечері – алкоголем [7, c. 137]». Отже, головний герой твору 

не зовсім розчарований життям. Денис зберігає здатність «з повною 

відповідальністю» впадати в крайнощі, «відмовлятися від попередньої мети», 

хоча, як бачимо, це й ставить перед ним «складні, нерозв’язні проблеми».  

Фразеосемантична група «соціальна діяльність» представлена на 

сторінках психологічної драми «Ґудзик» ВСП «негативна діяльність» і ВСП 

«позитивна діяльність»: ґав ловили [7, c. 29]; пливти за течією [7, c. 94]; 

влучив у яблучко [7, c. 75]; тримати марку [7, c. 141]. 

Отже, у психологічній драмі Ірен Роздобудько «Ґудзик» релевантним є 

фразеотематичне поле «світ людини», яке структуровано двома 

фразеосемантичними полями «людина як феномен» і «діяльність людини». 

Перспективним видається різноаспектне дослідження фразеологічного 

доробку Ірен Роздобудько, твори якої є свідченням розвитку жіночої прози 

третього тисячоліття. 
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НОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ-СЕНТЕНЦІЇ У СТРУКТУРІ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 

У статті йдеться про інтерпозитивне положення номінативних речень 

у тексті. Серединне положення робить їх уживання одночасно 

автосемантичним та інтегровуваним. Синтезуючи та формуючи 

конситуації різного семантичного змісту, такі речення мають властивості, 

що наближають їх до сентенції. Уповільнюючи оповідь і водночас 

посилюючи статичність опису, речення цього типу формують конотації 

«пасивність», «споглядальність» і подібні. 

Ключові слова: номінативні речення-сентенції, інтерпозитивне 

положення у тексті, інгерентна експресивність, вербалізована образність. 

 

В статье идет речь об интерпозитивном положении номинативных 

предложений в тексте. Срединное положение делает их употребление 

одновременно автосемантическим и интегрированным. Синтезируя и 

формулируя конситуации разного семантического содержания, такие 

предложения имеют свойства, приближающие их к сентенции. Замедляя 

повествование, и, в тоже время, усиливая статичность описания, 

предложения этого типа формируют коннотации «пассивность», 

«созерцательность» и подобные. 

Ключевые слова: номинативные предложения-сентенции, 

интерпозитивное положение в тексте, ингерентная экспрессивность, 

вербализованная образность. 

 

This article deals with the interpositive position of nominative sentences in a 

text. Their medial position make their usage simultaneously autosemantic and text-

integrated. Synthesizing and forming the consituations of different semantic 

content, such sentences have the features associating them with maxims. Cutting 

the narration short and at the same time intensifying the static nature of 

description, sentences of this type form connotations such as «passivity», 

«contemplation» and so on. 



Key words: nominative sentences -maxims, interpositive position within a 

text, inherent expressiveness, verbalized imagery. 
 

У проблематиці граматичної стилістики недостатньо дослідженою 

залишається синтаксична стилістика або стилістичний синтаксис (терміни 

вживаються або як паралельні, або диференціюються). Основна увага в 

цьому напрямі приділяється експресивності синтаксичних утворень. 

Звернення до синтаксичних категорій зрештою пояснюється недостатньою 

місткістю власне лексичних одиниць, що змушує вдаватись до різних засобів 

інтенсифікації висловлювання. Сучасним художнім текстам властива 

експресивність, яка ґрунтується переважно на своєрідності трансформацій 

синтаксичних структур. Специфічний афективний синтаксис – засіб 

вираження емоцій, що забезпечує можливість поетичної актуалізації завдяки 

його різноманітним зв’язкам з іншими аспектами художнього мовлення 

(ритмікою, мелодійною і семантичною структурою і т.д.) [2, с. 151–155]. 

С. Ульман розрізняє два види стилістичних явищ: 1) ті, що породжують 

відгук, або «вроджені», які мають постійний і невід’ємний стилістичний 

потенціал; 2) експресивні одиниці, які набувають стилістичного потенціалу у 

контексті [7, с. 96]. Таке ж розуміння стилістичних явищ лежить в основі 

поняття про інгерентну та адгерентну експресивність. Номінативні речення 

виділяються серед інших синтаксичних одиниць як своєю формою, так і 

стилістичною семантикою і тому є інгерентно експресивними. 

Авторське мовлення передбачає розмаїття використання синтаксичних 

конструкцій, що є проявом художнього мислення. Матеріал дослідження 

засвідчив, що номінативні утворення як спосіб лаконічного відтворення 

думки стають облігаторним компонентом багатьох прозових художніх 

текстів. Номінативні речення виявляють можливості передавати окремі 

розрізнені спостереження, миттєві враження; номінувати поняття, предмети, 

явища, багатьом із них властива вербалізована образність – категоріальна 

ознака, яка виділяє їх серед інших лінгвістичних одиниць, що формують 

образне світобачення синтаксичними засобами мови. І хоча такі речення за 

своїми функціональними й семантико-синтаксичними властивостями є 

самостійними одиницями [1, с. 107], вони мають різну контекстуальну 

зумовленість. На необхідність урахування цієї особливості у синтаксико-

стилістичних дослідженнях звертали увагу І. Чередниченко [6, с. 390], 

А. Коваль [3, с. 204], О. Пономарів [5, с. 177]. Експресивні можливості цих 

речень якнайповніше розкриваються у межах парадигми, на тлі інших 

синтаксичних побудов, оскільки «нагромадження самих номінативних 

структур поза контекстом справляло б враження штучності, випадкового 

набору слів [5, с. 177]».  

Серединне положення номінативних речень у тексті робить їх 

уживання одночасно автосемантичним та інтегровуваним. Синтезуючи та 

формуючи конситуації різного семантичного змісту, такі речення мають 

властивості, що наближають їх до сентенції: Замучені, зганьблені, голодні, 

нещасні жінки плакали, цілували наших бійців, цілували все, що було на них, 



цілували зброю, припадали до холодних танків на снігу і поливали їх горючими 

сльозами. І на все це не можна було нікому дивитися без сліз. Радість і горе. 

То сльози наших матерів, нашої розтерзаної многостраждальної України 

(О. Довженко. Україна в огні). Пресупозиція семантичних структур 

серединних номінативних речень створюється на основі логічних імплікацій 

із ретроспективних та проспективних зв’язків з контекстним оточенням [4, с. 

12]: Як жаль Шостої армії, і жаль харківської невдачі, і жаль, що стільки 

людських трагедій у житті і смерті може породити, можливо, навіть 

одна-дві ординарні людини. Усуспільнена печаль, і більш нічого. Коли я 

дивлюсь на портрети… мені приходить у голову багато сумних думок 

(О. Довженко. Україна в огні). Номінативне речення Усуспільнена печаль, і 

більш нічого підсумовує попередньо сказане мовцем і водночас слугує 

відправним пунктом для подальшого наративного розгортання. За таких умов 

реципієнтові відкривається не лише інформативний, а й рефлексивний бік 

висловлювання. Основною комунікативною перспективою номінативних 

речень-сентенцій стає не факт співвіднесення представленого у них об’єкта 

мови з конкретним світом речей і понять, а загальний емоційний ефект від 

його узагальненого і достатньо суб’єктивного сприйняття співрозмовниками 

[4, с. 12]: Гетьман присів і повечеряв з ними. Хвалив, що вже давно не 

смакувала йому страва так, як тут, у Кочубеєвому дворі, в цей тихий, ясний 

вечір. Та й повітря яке! Як добре вино. Аж груди розпирає. І рад був 

гетьман, що таке велике товариство за столами сидить. Казав, що 

нагадуються йому часи Володимира Святого (Б. Лепкий. Мотря). Речення, 

яке реалізує емоційну експресивність Та й повітря яке!, носить 

рефлексивний характер, що створює умови для безпосереднього вираження 

суб’єктивного ставлення наратора до того, про що він, власне, говорить. 

У цьому зв’язку в значенні серединних речень слабшають референційні 

властивості висловлювань у силу їх несуттєвості, у значеннєвий центр 

зміщуються емоційність та експресивна насиченість, у результаті чого 

образність стає не лише композиційним засобом, але й обов’язковою 

семантичною константою внутрішньої організації номінативних речень-

сентенцій: За кілька днів чимало перебалакав з людьми, багато цікавого 

довідався. Історії, перекази, спогади. Люди тепер не дуже крилися, 

розповідали усе, що могли сказати. (Ю. Покальчук. Кров). Номінативне 

речення Історії, перекази, спогади перериває оповідь, щоб уповільнити її 

рух, зупинитися на окремих деталях, активізує увагу читача. 

Серед серединних номінативних речень виділяються такі, змістом яких є 

змалювання окремої деталі описуваного предмета, пейзажу, портрета тощо. 

Функція опису визначає їх статичний характер, а виділення окремих деталей 

лише більше посилює цю статичність. Розмежовуємо такі випадки вживання 

інтерпозитивних номінативних речень: 

1) включення в опис пейзажу, інтер’єру з метою виділення певної 

окремої деталі: Удалечині серед руїн та розрухи одна хатинка старенька, але 

ще ціла. Поряд бабуся порається біля літньої пічки. Собака на ланцюгові. 



Груші, черешні. Починаю балачку. Звуть її Антоніна Крамар (О. Довженко. 

Щоденник); 

2) називання окремої деталі предмета, особи, явища як додаткову ознаку 

в їх описі чи характеристиці: Його гордістю були нордичні волосся й очі. 

Достоту білява арійська бестія. Красивий як дитя Афродіти, очі – шалено-

синій кобальт і волосся густезне, м’яке та русе (В Стус. Листи до сина); 

3) введення в опис загальної картини окремих деталей за допомогою 

номінативних речень зі сполучниками а, але: – Тепер у дома мене не надто 

лаятимуть! – з полегшенням зітхнула Леа. – Але ж і гарні ягоди, та ще й 

стільки! (Ю. Покальчук. Озерний вітер); Якби він не став мене розшукувати, 

нізащо б не пішла… Але який жах! Ходить серед нас людина, живе з своїм 

болем, і помогти не змога. (П. Загребельний. Розгін). Дані речення 

створюють колорит живого мовлення і характеризуються як такі, що мають 

значний рівень експресивності; 

4) позначення окремих рис, властивостей, якостей особи в розповіді, а 

також окремих визначальних деталей реалій дійсності в описах, завдання 

яких – створення цілісного образу. Таке уживання серединних речень у мові 

художніх творів набуло властивостей стилістичного прийому, за допомогою 

якого відтворюються: 

а) портретна характеристика: Вона таки справді була дуже гарна. 

Граційна постава, великі карі очі, пишне світло-русяве волосся, ще ж її 

одягнули тепер цілком пристойно (Ю. Покальчук. Храм Посейдона); Він 

крутить головою і мовчить, ніби зовсім нічого не зауважує. Сильний тато, 

добрий тато. Марія горда таким татом, бо такого тата немає на цілому 

світі (У. Самчук. Марія); 

б) природне середовище:  

Було містечко… А підходиш ближче – 

нема нічого. Тиша. Попелище.  

Лиш ходить смерть з кривавою косою…  

А ти прийшла молитися Сисою. 

(Л. Костенко. Маруся Чурай); 

в) існування предметів, осіб, явищ, об’єднаних часом, функцією, місцем 

тощо: 

Обернувся в вулик табір… 

Крики, ржання, метушня…  

Кожний бравсь за спис, за зброю  

І… на огиря-коня. 

(Олександр Олесь. Печенізька облога Києва). 

5) емоційні сентенції, зумовлені суб’єктивним сприйняттям мовця: Їх 

розстрілюють, звичайно, так що й сліду од їх не зостанеться. Проклятий 

Гітлер! Скільки ж народу спантеличить і загубить, скільки сліз, скільки 

буде розстрілів і які страшні козирі знову даються 

негідникам…(О. Довженко. Щоденник). Такі конструкції переривають 

оповідь, виконуючи ретардаційну роль, виражають безпосередньо стан 

мовця, вони репрезентують рефлексію мовця з приводу власної мовленнєвої 



поведінки, яку він повною мірою втілює в тексті як продукті комунікативно-

мовленнєвої діяльності: І довго ще бойові заграви хвилюватимуть сонні їхні 

душі, тіла. Яке прекрасне життя! Воєнком Гетьман лежав з перев’язаним 

плечем і дивився на небо. Яке прекрасне життя! Небо було блакитне, з 

невеликими, як вишневі квіти, хмарками (О. Довженко. Щоденник). 

Мовленнєва текстова рефлексія може розглядатися як спостереження 

мовця над власною мовленнєвою діяльністю і водночас як аксіологічна 

сентенція до цього спостереження: 

Хоч хата вбога і хлівець поганий –  

Та наливай в гранчак без зайвих слів… 

Яка ганьба. Хіба ми з роду п’яниць? 

Хіба ми з роду вічних гультяїв? 

(В. Крищенко. А ми п’ємо). 

Таким чином, серединні номінативні речення стають емоційною 

характеристикою-узагальненням розгорнутої конситуації, мають складну 

семантичну структуру, яка в конструктивному плані відповідає 

багатокомпонентній синтаксичній одиниці, входить складовою частиною у 

номінативний ряд. Уповільнюючи оповідь і водночас посилюючи статичність 

опису, речення цього типу формують конотації «пасивність», 

«споглядальність» і под. Вони є одним із засобів урізноманітнення розповіді, 

створення колориту живого мовлення, активізації уваги читача, поліпшують 

сприйняття художнього твору, увиразнюють його. 
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ФРАГМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВНОЇ 

КАРТИНИ СВІТУ 

 

Стаття присвячена розгляду одного з етнічно найбільш яскравих 

фрагментів національної мовної картини світу – гастрономічного. 

Приділено увагу такому поняттю як картина світу, подано її різновиди, 

розглянуто мовну картину світу в її взаємодії з концептуальною. Основну 

увагу зосереджено на національній мовній картині та її гастрономічному 

фрагментові, який трактується як концептуальна модель гастрономічних 

уподобань та глютонічних пріоритетів, що відбивається у специфіці 

національної номінації продуктів харчування. 

 Ключові слова: мовна картина світу, когнітивна картина світу, 

національна мовна картина світу, глютонія. 

 

Статья посвящена рассмотрению одного из этнически ярких 

фрагментов национальной языковой картины мира – гастрономического. 

Внимание уделяется такому понятию как картина мира, подаются её 

разновидности, также рассматривается языковая картина мира в её 

взаимодействии с концептуальной. Основное внимание сосредоточено на 

национальной языковой картине мира и её гастрономическому фрагменту, 

который трактуется как концептуальная модель гастрономических 

предпочтений и приоритетов, которые отражаются в специфике 

национальной номинации продуктов питания.  

 Ключевые слова: языковая картина мира, когнитивная картина мира, 

национальная языковая картина мира, глюттония. 

 

The article focuses on the analysis of one of the ethnically brightest 

fragments of the national language picture of the world, the gastronomical aspect. 

Attention is paid to such notion as the picture of the world, its types are given, and 

the language picture of the world is also analyzed in its interaction with the 

concept picture of the world. Primary attention is devoted to the national language 

picture of the world and its gastronomic fragment that is viewed as the conceptual 

model of gastronomic preferences and priorities, which are reflected in the specific 

character of the food designation.  

 Key words: language picture of the world, national language picture of the 

world, cognitive picture of the world, gluttony. 
 

 Характерною рисою сучасної лінгвістики є дослідження мовних 

процесів у нерозривному зв’язку з їх комунікативною спрямованістю і 



врахуванням людського фактору, який виступає основним критерієм відбору 

об’єктів відображення. Основою для такого вивчення результатів 

пізнавальної діяльності людини став феномен «картина світу». Як доводить 

огляд багатьох наукових джерел з питань параметризації і характеристики 

різних типів картин світу і самого феномену картини світу, на початок ХХІ 

сторіччя в науковій парадигмі лінгвістики накопичено вже достатньо 

широкий теоретичний матеріал, що свідчить про різноманіття концепцій та 

визначень картини світу та всіх її підтипів. Проте сам феномен є таким же 

давнім, як і людина, співпадаючи у часі з процесом виникнення і розвитку 

людини як суспільної істоти. 

Поняття про картину світу розвивалося в межах різних дисциплін, у 

тому числі в лінгвістиці, біології, філософії, психології, культурології, 

літературознавстві. З огляду на те, що багатогранність реального світу 

повністю охопити та структурувати неможливо, вчені різних сфер науки 

удаються до різних типів картин світу. Так, термінологічні номінації 

існуючих картин світу, що виділяються у роботах філологів, філософів, 

культурологів, психолінгвістів, когнітологів та спеціалістів у інших галузях 

можна підсумувати наступним чином:  

1. Картини світу за ознакою приналежності: індивідуальна, національна, 

особистісна, молодіжна, етнічна, національна, когнітивна. 

2. Картини світу за якостями й статусом: концептуальна, мовна, 

мовленнєва, фразеологічна, художня, поетична, культурна, культурно-

історична, технічна, соціологічна, практична, біологічна, хімічна, фізична, 

філософська, математична, релігійна, релігійно-філософська, ціннісна, 

повсякденна, наївна, загальна, наукова, загальнонаукова, природничо-

наукова.  

3. Картини світу за психологічною ознакою: безпосередня, цивілізована. 

Така множинність пов’язана з різнорідними знаннями про різні прояви 

матеріального світу (біологічні, фізичні фактори) та духовного світу 

індивідуума (мистецтво, естетика). Також вона зумовлюється існуванням 

різних видів людської свідомості, а саме «індивідуальної свідомості окремої 

людини, колективної буденної свідомості нації, наукової свідомості. 

Результат осмислення світу кожним з видів свідомості фіксується у матрицях 

мови, що обслуговує цей тип свідомості [5 , с. 4]». 

Пройшовши шлях від абстрактної метафори, наразі поняття картини 

світу «відноситься до числа фундаментальних понять, що виражають 

специфіку людини та її буття, її взаємодію зі світом, найважливіші умови її 

існування у світі [9, с. 11]». В якості підбиття усього зазначеного вище 

хотілося б зауважити, що термін «картина світу» є сьогодні одним з найбільш 

частотних для гуманітарних, природничих, точних та соціальних наукових 

дисциплін. Так, запит «картина світу» (www. google. com) виявив 155 000 

посилань на сайти, що містять це словосполучення. Частотність вживання 

ставить це поняття на один рівень з такими традиційними поняттями 

лінгвістики як поле, парадигма, система.  



Мета статті полягає у спробі розгляду одного з етнічно найбільш  

яскравих фрагментів національної мовної картини світу – гастрономічного. 

Базовим для нашого дослідження є поняття мовної картини світу. Поняття 

«мовна картина світу» бере початок від ідей В. фон Гумбольдта і 

неогумбольдтіанців, з одного боку, та ідей американської етнолінгвістики, 

зокрема гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа, – з іншого, проте 

феномен, який у наш час розуміють як мовну картину світу, так само як і 

явища, пов’язані з ним, вивчались філософами та мислителями ще з античних 

часів. На думку О.О. Корнілова, існує два незалежних один від одного 

«імператива» введення поняття мовної картини світу: культурологічний та 

лінгвістичний. Перший зумовлений науковим інтересом й духовною 

потребою у пізнання інших народів, їх культури, національного характеру та 

менталітету, другий – пов’язаний з проблемою інтерпретації результатів 

практичної роботи з зовнішнього структурування семантичних полів, 

встановленню й систематизації відносин між ними, з практикою складання 

ідеографічних словників [5]. В українській і російській лінгвістиці активне 

використання цього поняття припадає на початок другої половини XX століття, 

коли на перший план у лінгвістичних дослідженнях було висунуто проблему 

опису зовнішньої та внутрішньої структурації лексико-семантичних полів і 

встановлення системних відношень між ними. У мовознавчій літературі можна 

простежити два потрактування феномену мовної картини світу. Перший – це 

монолінгвістичний підхід, в межах якого на підставі семантичних досліджень 

фактичного матеріалу однієї мови, без урахування ідіоетнічної специфіки 

явищ, реконструюється цілісна система уявлень, відбитих у цій мові. 

Другий – бі(плюрі)лінгвістичний, при якому на підставі семантики 

неперекладних на інші мови слів відтворюється модель мовного бачення 

реальності, зумовлена дефініційним значенням лексичних одиниць [4, с. 30]. 

Мовна картина світу не є еквівалентною за статусом спеціальним 

картинам світу (хімічній, фізичній і т.д.), вона їм передує і формує їх, тому 

що людина здатна розуміти світ і саму себе завдяки мові, в якій 

закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і 

національний. Останній і визначає специфічні особливості мови на всіх її 

рівнях. Через специфіку мови у свідомості її носіїв виникає певні мовна 

картина світу, крізь яку людина сприймає світ [6, с. 64–65].  

У формуванні мовної картини світу можна виділити принаймні три 

групи факторів, кожен з яких може містити як унікальні для лінгвокультурної 

спільноти елементи, так і загальні, універсальні риси, що обумовлюють зони 

співпадіння при накладенні мовних картин світу:   

1. Середовище, що протиставляється людині як суб’єкту 

сприйняття та пізнання. 

2. Психіка людини, що визначає специфіку вибору суттєвих ознак 

об’єктів позамовного світу, а також їх інтерпретацію. 

3. Закони розвитку мови. 

Як бачимо, мовна картина світу разом з суто мовною специфікою 

містить відомості про своєрідність об’єктивного світу, а також інформацію 



про понятійний світ, який є найбільш значущим для розуміння людської 

сутності.  

 Звернемося тепер до поняття національної картини світу. З дефініції  

В.В. Воробйова, який визначає мовну картину світу як «історично утворену у 

повсякденній свідомості певного колективу і відбиту у мові сукупність 

уявлень про світ, певний спосіб концептуалізації дійсності [2]», випливає, що 

мовна картина світу є вторинною, опосередковується в одиницях мови і є 

вербальним опосередкуванням безпосередньої картини світу, яке 

відбувається шляхом фіксації уявлень того чи іншого народу про дійсність у 

системі мовних символів. Беззаперечно, що питання взаємозв’язку мови та 

культури є визначаючим для виявлення зв’язку між мовною і національною 

картинами світу, і логічним тут видається звернення до культурології. Тут 

принциповою є проблема розмежування термінів: наукова картина світу (з 

позицій лінгвістики), мовна картина світу, національна мовна картина світу 

та індивідуальна національна мовна картина світу. Найбільш повно ці 

поняття представлені у праці О.О. Корнілова. Так, «наукова картина світу – 

це інваріант наукового знання людства про світ на певному історичному 

етапі, результат відбиття просторово-часового континуума колективною 

науковою свідомістю; мовна картина світу – результат відбиття об’єктивного 

світу повсякденною(мовною) свідомістю тієї чи іншої мовної спільноти; 

національна мовна картина світу – результат відбиття об’єктивного світу 

повсякденною(мовною) свідомістю певної мовною спільноти, певного 

етносу; індивідуальна національна мовна картина світу – результат відбиття 

об’єктивного світу повсякденною(мовною) свідомістю окремої людини – 

носія тієї чи іншої національної мови (переклад наш. – Т.К.) [5, с. 113]». 

 Й.А. Стернін та З.Д. Попова у монографії «Язык и национальная 

картина мира» вводять до наукового обігу поняття національної когнітивної 

картини світу, яку пояснюють як «загальне, стійке, повторюване у картинах 

світу кожного окремого представника народу […], що виявляється у 

однаковості поведінки народу у стереотипних ситуаціях, у загальних 

уявленнях народу про дійсність, у висловлюваннях та «спільних думках», 

судженнях про дійсність, прислів’ях, приказках та афоризмах (переклад наш. 

– Т.К.) [8, с. 5]». Визначаючи національну концептуальну мовну картину як 

неопосередковану
1
, дослідними протиставляють її мовній та художній 

картинам світу, які розглядають як опосередковані, тобто такі, які є 

результатом фіксації концептосфери вторинними знаковими системами, які 

матеріалізують, неопосередковану когнітивну картину світу, що існує у 

свідомості [8, с. 5–6]. 

 Центральною частиною національної мовної картини світу є єдиний 

поняттєвий базис людської свідомості, що складається з семантичних 

примітивів, які існують в усіх мовах. Спільний базис виступає центральною 

частиною національної мовної картини світу, являючи собою набір мовних 

                                                
1 Неопосередкована картина світу – це картина, що отримується в результаті прямого пізнання людьми 

навколишньої дійсності як за допомогою органів чуття, так і за допомогою абстрактного мислення [8, с. 4]. 



універсалій, які відбивають єдність  різних мов і культур. Щодо зазначених 

вище універсалій, Г. Вежбицька зауважує, що ці певні фундаментальні 

поняття, які лексикалізуються в усіх мовах світу, існують поряд із 

величезним обсягом понять, які є специфічними для певної культури. Мовні 

й культурні системи значною мірою відрізняються одна від одної, але 

існують семантичні й лексичні універсалії, котрі вказують на спільну 

понятійну основу, на якій ґрунтується людська мова, мислення і культура [1, 

c. 321–322]. Очевидно, що ця частина національної мовної картини світу є 

найменш цікавою для вченого, який прагне досліджувати національно-

специфічні домінанти мовної свідомості етносу, втілені мовними формами, 

адже національно-мовна специфіка виникає при проекції етноспецифічних 

нюансів світовідчуття, світоосмислення і світооцінки на єдиний логіко-

поняттєвий каркас різних національних мовних картин світу. За слушним 

зауваження В.А. Маслової, «якщо б значення усіх слів були б культурно 

специфічними, то взагалі було б неможливо досліджувати культурні 

розбіжності [6, с. 68]». Таким чином, доходимо висновку, що національна 

мовна картина світу втілює у собі те загальне, стійке, що повторюється у 

сприйнятті світу окремими представниками того чи іншого народу і 

зумовлює специфічні для нього прийоми аналізу дійсності, вона пояснює 

причини подій і явищ, прогнозує їхній розвиток, передбачає наслідки. 

Яскравим наочним прикладом цього є міфологія різних народів.  

Національні картини світу вивчаються у межах різних наукових 

напрямів, а саме: літературознавчого, психолінгвістичного, культурно-

історичного, філософського й лінгвістичного. У рамках останнього 

концептосфера ЇЖА як елемент національних мовних картин світу 

російської, англійської, німецької та французької мов була розглянута 

мовознавцями з лексико-семантичних, когнітивно-прагматичних позицій 

(Савельєва О.Г., 2006), належну увагу отримали когнітивно-

пропозиціональні структури концептосфери (Миронова І.К., 2002), а також 

метафоричне представлення концепту ЇЖА у мовній картині світу 

(Пахомова І.В., 2003). Останнім часом спостерігається тенденція більшої 

специфікації досліджень у цій сфері, так детального опису набувають 

елементи концептосфери як от продукти харчування та спиртні напої 

(Беленко Є.В., 2006; Козько Н.О., 2006). 

Численні ґрунтовні дослідження А.В. Олянича та його учнів і 

послідовників доводять, що мовна картина може розглядатися у тісному 

зв’язку з національною гастрономією. Як пише дослідник: «Харчування 

невід’ємне від сутності й існування людини як виду. Перш за все це джерело 

її життя: саме тому увесь оточуючий людину матеріальний світ є 

дихотомічним за ознакою «їстівне – неїстівне». Саме їжа виявляється тією 

основою, на якій будується різноманітна парадигма людського 

світосприйняття і людської діяльності (переклад наш. – Т.К.) [7, с. 402]». Так, 

йдеться про гастрономічний фрагмент мовної картини світу, який 

трактується як «концептуальна модель гастрономічних уподобань та 

глютонічних пріоритетів, що відбивається у специфіці національної номінації 



продуктів харчування [4, с. 8]». Центральною фігурою такої гастрономічної 

мовної картини світу виступає людина, тому що, з одного боку, саме вона є 

джерелом гастрономічних найменувань, з іншого боку, мова сама часто 

використовує в якості базових ознак для найменування смакових або 

композиційних характеристик харчових продуктів ознаки, притаманні 

людині, наприклад, аpple brown Betty «коричнева Бетті з яблуками» – 

простий десерт, створений для того, щоб урізноманітнити харчування людей 

з нижчих прошарків населення, рoor boy «сандвіч з м’ясом» – поживний 

бутерброд, який безкоштовно могли отримати страйкарі з Нового Орлеану 

під час страйку у 1929 р. 

Гастрономічні об’єкти та лексичні одиниці, що їх репрезентують, у 

мовній картині світу корелюють перш за все на рівні номінативного фонду 

національних мов. Саме специфіка харчової номінації створює характерний 

для кожної нації фонд мовних засобів, в якому віддзеркалюється дух народу.  

Л.Р. Єрмакова в дослідженні глютонічних прагматонімів й 

національного характеру виділяє наявність у мові номінацій самого процесу і 

часу споживання їжі та напоїв, наприклад, breakfast, lunch, supper, dinner, 

meal, snack, feast, banquet як специфічну рису гастрономічного фрагменту 

мовної картини світу. До гастрономічної складової мовної картини світу 

авторка також відносить специфіку найменувань спеціалістів з приготування 

їжі, а саме такі лексичні одиниці, як baker, chef, culinary, hash slinger, servant, 

souse chef та ін. [4].  

Навіть матеріальний неїстівний світ у когнітивній системі глютонії, 

може розглядатися через призму базового прагнення людини до загальної 

його утилізації, де споживання їстівного потребує використання неїстівного у 

процесі добування, переробки і власне споживання. У такому розумінні світ є 

представленим: 1) засобами добування їжі (вудка, тенета, рушниця, капкан, 

тощо); 2) засобами вирощування їжі (добрива, городнє начиння, тощо); 3) 

засобами обробки продуктів для повноцінного споживання (вода, дрова, газ, 

тощо); 4) начинням для приготування їжі (ножі, каструлі, миски, горщики, 

тощо); 5) засобами й інструментами, що забезпечують власне споживання й 

естетизацію споживання (тарілки, стакани, бокали, серветки, свічки, тощо) 

[7, с. 411]. 

Низка робіт, присвячених питанню місця гастрономічних понять у 

національних мовних картинах світу, беззаперечно доводить, що мовна 

картина світу і гастрономія знаходяться у динамічній взаємодії і є 

невід’ємними складовими національної культури. При цьому номінанти 

гастрономічних явищ відбивають ставлення носіїв мови до них, виявляючи 

таким чином національну психологію і національний характер.  

 Отже, очевидним є те, що однією з ключових тенденцій останніх 

десятиріч є пошук смислових та мовних домінант національних культур з 

ціллю моделювання мовної картини світу і побудови алгоритму комунікації 

певної лінгвокультури. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ АРГОЛЕКСЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

У статті проаналізовано функціонування арголексем на позначення 

видів діяльності в кримінальному світі в 20-30-х роках ХХ століття; 

встановлено динамічні лексичні процеси в арго і віддзеркалення їх у мові 

кримінального світу; з’ясовано взаємодію і перехід арготизмів в усне 

літературне  розмовне мовлення,  мову засобів масової інформації, а також 

художню літературу. 

Ключові слова: загальнокримінальне арго, спеціальне арго, конотація, 

динамічні процеси, позамовні чинники.  

 

В статье  проанализировано функционирование  арготической 

лексики,  обозначающей различные виды деятельности в криминальном мире 

20-30-х годов ХХ века; установлены динамические процессы в арго и их 

отражение  в языке криминального мира; установлено взаимодействие и 
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переход арготизмов в устную литературную разговорную речь, язык 

средств массовой информации, а также художественную литературу. 

Ключевые слова: общекриминальное арго,  специальные арго,  

коннотация, динамические процессы, внеязыковые факторы. 

 

The article analyzes functioning of the argotic vocabulary, denoting various 

kinds of activity in the criminal world of the 1920s-1930s; dynamic processes in 

the argot and their reflection in the  language of the criminal world are 

determined; the interaction and transition of argotic expressions into oral literary 

informal speech, the language of mass media, and into fiction are defined. 

Key words: general criminal argot (slang), special argots, connotation, 

dynamic processes, extralinguistic factors. 

 

Традиції досліджувати мову як соціальне явище були закладені 

В. Жирмунським [7], О. Береговською [1], О. Горбачем [3] і 

Й. Дзендзелівським [6]. На сучасному етапі соціальні діалекти української 

мови досліджують Л. Ставицька [8], Н. Шовгун [10], І. Щур [11] та ін. Історія 

вивчення соціальних діалектів  в Україні налічує не одне десятиліття: увагу 

дослідників привертали таємні мови лірників і кобзарів, арго злочинців, 

сленг військових, молоді тощо.  

Арго – це особлива мова певної відокремленої професійної чи 

соціальної групи, яка складається з видозмінених елементів однієї або двох 

природних мов [8]. Як зауважує В. Жирмунський, арго – «своєрідний пароль, 

за яким пізнають один одного декласовані, й потужний засіб професійної 

організації в умовах гострої соціальної боротьби [7, c. 119]». Тому арго – це 

конспіративна, втаємничена «мова», «умовна говірка якої-небудь соціальної 

групи з певним набором слів, незрозумілих для сторонніх [9, с. 207]». Власна 

сфера арго обмежена лише лексикою та фразеологією, майже не охоплює 

фонетику, морфологію та синтаксис. Саме тому арго виступає вторинною 

лексичною системою, а у його носіїв можна спостерігати лексичну 

двомовність, яка існує за наявності єдиної граматичної будови, тобто 

своєрідний словниково-семіотичний «білінгвізм» [2, с. 4]. Таким чином, 

основна функція арго – це функція конспіративної (езотеричної) комунікації. 

Проте, як зазначає В. Бондалєтов, арго може використовуватися також у ролі 

своєрідного емоційно-експресивного засобу. Отже, арго як тип мовлення 

виробив риси, які відрізняють його, з одного боку, від таємних кодів, що 

виконують лише конспіративну функцію, а з іншого – від суто експресивного 

жаргону і сленгу [2, с. 10]. Кримінальне арго – явище, яке вимагає всебічного 

та ґрунтовного аналізу мовознавцями.  

У пропонованій розвідці проаналізуємо один із аспектів мови 

кримінального арго – функціонування лексем на позначення видів діяльності 

у карному світі, а також простежимо, як вони входять інші функціональні 

стилі сучасної української мови, надаючи їм експресивності та оцінності.  

Оскільки слова антисуспільних груп населення не були вчасно класифіковані 

і описані лінгвістами, чіткої межі між професійною і побутовою лексикою не 



існує. Крім того, деякі найменування, залежно від ситуації, можна віднести,  

до одного чи іншого розряду. Загальнокримінальне арго склалося значно 

пізніше, ніж інші  лексичні шари, але його елементи використовували 

постійно, для спілкування між представниками різних кримінальних 

професій, між декласовими і асоціальними елементами. Загальнокримінальне 

арго утворилося від тюремного і спеціалізованого арго. Не викликає сумнівів 

той факт, що в’язниця  стала як джерелом, так і  об’єднуючим початком для 

формування загальнокримінального арго, адже вона стала місцем 

перебування не тільки представників різних регіонів України, але і різних 

декласових елементів, злодійських спеціальностей. 

Загальнокримінальне арго – головний лексичний шар комунікації 

кримінального світу,  який виражає ставлення до життя, світогляд, філософію 

його носіїв. Спеціалізовані арготизми  переходять  у різні системи 

загальнонародної мови, яка сприяє тому, що деякі арголексеми потрапляють 

у пасивний лексичний фонд і зникають, а інші – змінюють значення 

(розширюючи або, навпаки звужуючи його) і починають нове життя у 

розмовному мовленні. Серед арготизмів зустрічається незначна кількість 

абстрактних іменників, лексем на позначення науки, літератури, мистецтва, 

явищ природи.  

Наприкінці  ХІХ ст. у лексиці злочинного світу активно вживався 

фразеологізм ходити по музиці – скоювати злочини. На думку російського 

дослідника М. Грачова,  арготизм музика з’явився завдяки явищу фонетичної 

мімікрії, яке надзвичайно розповсюджене у досліджуваній групі лексики [4]. 

Із фонетично близьких до арготизму музика вчений виділяє такі лексеми: маз 

– злочинець; досвідчений злодій; ватажок злочинної шайки; кишеньковий 

злодій; мазурик – те саме значення; маза – вчитель злодіїв; мазура нечиста – 

поганий злодій; мазиха – жінка, яка належить до кримінального світу, дама (у 

гральних картах); мазурити – красти із кишень. Отже, в усіх названих словах 

чітко простежується корінь маз-.  Крім того,  всі названі арготизми 

позначають або представників злочинного світу, або їх злочинні дії. Корінь 

маз-  існував  у таємних та умовних мовах  (мазика),  про що  згадував у 

лінгвістичних розвідках Д. Жирмунський [7], і вважав, що так називали 

людей, котрі користувалися таємними і умовними мовами, інші дослідники 

стверджують, що так називали богомазів, які малювали і продавали ікони. На 

думку лінгвіста М. Грачова [4]  у таємних мовах існував  вираз ходити по 

мазиках –  скуповувати ікони з метою подальшого продажу.  Загальновідомо, 

що там, де скуповують речі, часто бувають крадіжки і шахрайство. Отже, цей 

фразеологізм отримав нове значення – мошенство, шахрайство. До речі, 

мошенниками, мошонкорізами, мохнорізами називали кишенькових злодіїв – 

від слова мошонка  (гаманець, сумка) [4]. Аналізоване слово мазика 

перейшло в арго і, як незрозуміле і не характерне для кримінального світу,  

трансформувалося у арготизм музика.  

В арго вираз ходити по музиці отримав нове лексичне наповнення – 

скоювати злочин.  Аналогічно утворилися й інші фразеологізми: бігати всю 

дорогу – постійно грабувати; бігати по ланцюгу – красти білизну; бігати по 



очковій – скоювати крадіжки через кватирки. У кримінальному арго  і зараз 

вживаються слова маз, маза – ватажок злочинного угрупування, а 

фразеологізм тримати мазу означає – підтримувати і заступатися одне за 

одного. Починаючи із 20-х років ХХ століття серед декласових і асоціальних 

елементів не вживається слово мазурик, майже не вживається у сучасному 

арго і фразеологізм блатна музика натомість використовується тільки один 

його компонент – музика (від нього утворився арготизм музикант – знавець  

арго). У кримінальному світі обережно ставляться до слів, мовлення, 

обережні у висловлюваннях, особливо під час суперечки, адже знають, що за 

кожне сказане слово потрібно «відповідати». У кримінальному жаргоні 

навіть існують вислови «Слідкуй за губою (базаром)», «А за базар 

відповідай», «Фільтруй базар».  

Мова арго за своїм складом має неоднорідний характер, адже в ній 

функціонують переосмислені лексеми розмовної не літературної мови, 

запозичені із територіальних і соціальних діалектів.  Наймасивніший шар 

аналізованих арготизмів був запозичений із мови офенів: виначити – 

здійснити кишенькову крадіжку; жулик – хлопчик, який допомагає 

кишеньковому злодію;  ніж – зброя злодія. Так, в арго кишенькових злодіїв 

існує ряд запозичених лексем, переважно із німецької, польської, циганської, 

єврейської мов. Наприклад, шкари (циг. sukar – красивий) – брюки; хавір   

(євр. сhavir – товариш, друг) – сторонній для злодіїв, людина, якій 

підкидають украдений гаманець у випадку обшуку [5]. 

У  ХІХ –  ХХ ст. на території України надзвичайно популярними були 

азартні карточні ігри. Спочатку гра в карти вважалася аристократичною і 

перші шулери з’явилися саме серед аристократів. В. Даль [5] зафіксував 

близько 120 лексем на позначення діяльності  шулерів, напр.: мельниця – 

склеєна карта; кругляк – колода карт, складена у певному, потрібному для 

шулера порядку; липок – мазь, якою склеюють дві карти; липкове очко – 

наклеєне на карту очко, яке відпаде, якщо сильно вдарити картою; міст – 

шулерський прийом у грі; карта жива – карта, у якій рухається очко, яке 

прикріплене на волосині (пізніше замість арготичного фразеологізму почали 

вживати слово жива або живчик); карта підкована – позначена карта; карта 

порошкова – карта, на якій нанесено додаткове очко, яке при потребі можна 

стерти; карта чесна – не позначена карта; букет – карти, які дали партнеру, 

складені у бажаному для шулера порядку; коробочка – шулерський прийом 

та ін. Саме в цей період серед шулерів була визначена ієрархія і кожному  

учаснику гри відводилася певна роль: гравець, виконавець, майстер – 

професійний шулер; офіцер – стриманий шулер, який вміє вчасно зупинити 

гру; дільці – господарі дому, де відбувалися шулерські ігри; іуда, 

телеграфіст – помічник шулера, який підглядає в карти жертви і сигналізує 

про них партнеру; меблі – спільники шулера, які слугували у грі для 

збільшення кількості партнерів. Серед шулерів виділяли дві категорії: гусари 

– шулери, які прогулюють виграні гроші, і паковщики – шулери, які на 

виграну гроші купляють дорогоцінні речі, нерухомість, тобто пакуються. 

Кожній категорії був притаманний особливий характер гри, напр.: шулери-



паковщики катають вполовину – виграють у жертви усі гроші, а потім 

надають можливість половину виграти, щоб створити ілюзію чесної гри.  

Із шулерського жаргону у розмовне мовлення, художню літературу, 

публіцистику перейшла значна кількість лексем: обставити – виставити    

кого-небудь у неприємному для нього вигляді, світлі, напр.: От нахвалявся 

Очерет в газеті обставити нас, а у самого довгоносик, так нехай тепер 

покрутиться (А. Корнійчук); неприємно характеризувати когось (в арго – 

обіграти шулерським прийомом); для меблів – для кількості; липа – про щось 

фальшиве, підробне; нічим крити – нічого відповісти, немає чого  заперечити  

(в арго – бити карту партнера старшою картою або козирем), напр.: Шум 

знявся в залі, почулися вигуки: – Чого ж ти мовчиш, Гудзію? Нічим крити? 

(А. Головко); тусівка – тасовка (у шулерському арго – роздача карт; у 

загальнокримінальному – збір злочинців, для вирішення організаційних 

питань; у молодіжному жаргоні – місце проведення дозвілля), напр.: Тусівка 

тут (у Львові) вужча, тісніша й має дещо оксамитово-сімейний характер 

(«День», 1999. −  № 20); піжон – яскраво одягнений молодий чоловік. Так 

само швидко і тихо зняли (козаки) й інших вартових (З. Тулуб); Глянеш – 

Гриць там чи  Захарко За цигаркою стріля. А й не знає, що цигарка Зросту й 

віку одбавля! (Д. Білоус); Звичайно, мер Олександа Омельченко дав команду 

мене «мочити» і будь-яким способом не допускати моєї перемоги, – заявив у 

інтерв’ю Віктор Пилипишин («Народна», 17.05.2008). 

Незначна кількість  тюремних арготичних слів і словосполук перейшли 

в усне розмовне мовлення, художню літературу і засоби масової комунікації: 

чорна маруся, чорний ворон – міліцейський автомобіль чорного кольору, який 

перевозив в’язнів і затриманих, напр.: А вранці його знову посадять до 

чорного ворона та й одвезуть… до в’язниці, а тоді вже до табору    (А. 

 Дімаров); вертухай – наглядач, контролер, напр.: Як Юля «вертухаїв» 

лупцювала («Україна молода», 17.05.2003); прикол – жарт, смішний випадок, 

напр.:  Сєрому відомі їхні приколи… (Є. Пашковський); поставити хрест – 

остаточно закінчити якусь справу або стосунки, напр.: Порфирові стало 

тоскно на душі. Піти б у школу та сказати: - Ось я вернувся й на минулому 

ставлю хрест!; потрапити в пастку – опинитися у скрутній ситуації, за 

гратами, напр.:  На квартирі… поліція влаштувала засаду, і … він потрапив 

у пастку  (В. Канівець); зробити – вбити із вогнепальної зброї, напр.: 

(Ментів він зробив як кошенят і заспокоївся);  притон – місце, де 

збираються злочинці; метати бісер –  плазувати перед багатієм; виконувати 

жіночі забаганки, напр.: Я не раз попід хмари літав І сідав, як ламалися 

крила. Я не раз свиням бісер метав, Та нічого життя не навчило (С. Пушик).  

Отже, щоб зрозуміти процеси які відбуваються в сучасній літературній 

мові, необхідно об’єктивно оцінювати всі складові компоненти мовленнєвого 

потоку, зокрема і динаміку розвитку української аргосистеми. Досліджуючи 

мову арго в різних стилях сучасної української літературної мови можна 

стверджувати про тенденцію вживання арголексем. Мова кримінального 

світу постійно видозмінюється, розвивається, розширює сфери впливу і 

використання у художній літературі і засобах масової інформації. Значну 



частину у кримінальному арго складають лексеми на позначення різних видів 

діяльності, а також назв «професій» у карному світі, які несуть негативну 

конотацію, а тому негативно характеризують персонажів у художній 

літературі і публіцистиці.   

Стаття не вичерпує низки проблем у функціонуванні арго лексем, тому 

пропонуємо у подальших дослідженнях описувати і систематизувати 

пропоновану групу лексики. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТИЛЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СТИЛІВ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

 

 У статті подано різні класифікації функціональних стилів. Зазначено, 

що основною в сучасній українській мові є класифікація, згідно з якою 

виділяють п’ять основних стилів мови: науковий, офіційно-діловий, 

публіцистичний, художній та розмовний. Визначено місце інформаційного 

стилю серед основних стилів сучасної української мови, зазначено його 

підстилі й жанри (жанрові форми).  

Ключові слова: функціональні стилі, інформаційний стиль, газетно-

інформаційний стиль, підстилі, класифікація стилів, жанри газетного 

підстилю. 

 

В статье представлены разнообразные классификации 

функциональных стилей. Отмечено, что основной в современном украинском 

языке является классификация, согласно которой выделяют пять основных 

стилей языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный и разговорный. Определено место информационного стиля 

среди основных стилей современного украинского языка, названы его 

подстили и жанры (жанровые формы). 

Ключевые слова: функциональные стили, информационный стиль, 

газетно-информационный стиль, подстили, классификация стилей, жанры 

газетного подстиля. 

 

The article by N.V. Leonova represents different classifications of functional 

styles. It is noted that the basic classification of the present-day Ukrainian 

language distinguishes five styles of language: scientific, official and business, 

publicistic, artistic, and everyday language. The place of the informational style 

among the basis styles of the modern Ukrainian language is defined, and its genres 

(genre forms) and sub-styles are determined.  

Key words: functional styles, informational style, newspapers-informational 

style, sub-style, classification of styles, genres of newspaper sub-style. 

 

Дослідження стилістичної системи сучасної української мови 

становить одну з важливих проблем сучасного мовознавства, складність 

вивчення якої полягає в тому, що існує кілька класифікаційних підходів до 

систематизації основних стилів. Стилі літературної мови не становлять 

собою замкнутих систем. Між усіма стилями (і функціональними, і 

експресивними) існує постійна взаємодія. В. Русанівський зазначає: «Історія 

літературної мови засвідчує постійну взаємодію зазначених стилів 

[9, c. 123]». Взаємодія стилів виявляється в змішуванні елементів одного 

стилю з мовною тканиною іншого. Навіть найбільш специфічні засоби 



певного стилю можуть використовуватися в іншому стилі. На думку 

Н. Озерової, «Між стилями немає чітких меж [8, c. 76]». На сучасному етапі 

розвитку лінгвістичної науки можна стверджувати, що будь-який мовний 

текст належить до певного функціонального стилю.  

Проблема дослідження системи стилів сучасної української мови 

привертала до себе увагу багатьох учених-лінгвістів. С. Шевчук подає таке 

визначення: «Мовний стиль – це сукупність мовних засобів вираження, 

зумовлених змістом і метою висловлювання. В українській літературній мові 

звичайно виділяють п’ять функціональних стилів: науковий, офіційно-

діловий, публіцистичний, стиль побутового мовлення й художній. Кожний зі 

стилів має свої характерні ознаки й реалізується у властивих йому жанрах 

[12, c. 27]». Нерозривними в мовознавстві є поняття стилю й тексту. 

С. Єрмоленко зазначає: «Поняття тексту, текстової схеми, стосується стилю 

як цілісності, як певного динамічного явища, процесу… [4, c. 27]». 

Класифікації функціональних стилів та визначення їх меж значною мірою 

залежать від позиції того чи іншого дослідника. Д. Шмельов, указує на те, що 

застосування окремих мовних засобів у різних сферах спілкування, у різних 

сферах мовленнєвої діяльності є доведеним фактом і зазначає, що він 

«…підтверджений численними спостереженнями над функціонуванням самої 

мови в суспільстві. Внаслідок цього виділення і визначення функціональних 

різновидів мови зумовлене об’єктивною дійсністю існування мови і не може 

залежати від сваволі дослідника. Але в самій мові не дано безпосередньо 

(виділив Д. Шмельов) критеріїв того, що ми можемо визначити як 

«функціональний стиль [13, c. 28]». 

Дослідники одностайно погоджуються із наявністю в мові різних 

функціональних стилів. Розбіжності існують в індивідуальних підходах до 

характеру й ролі чинників, що формують функціональний стиль. На 

сучасному етапі паралельно діють різні принципи класифікації 

функціональних стилів, не збігається їх кількість та назви. В. Виноградов, 

спираючись на суспільні функції мови, розрізняє такі стилі: ужитково-

побутовий стиль; ужитково-діловий, офіційно-документальний і науковий; 

публіцистичний і художньо-белетристичний [3, c. 6].  

Б. Кулик і О. Масюкевич вважають, що «ґрунтуючись на 

функціонально-мовному принципі, у сучасній українській літературній мові 

можна виділити такі основні мовні стилі: науковий, публіцистичний, 

офіційно-діловий, літературно-художній [6, c. 17]».  

А. Коваль визначає стилі за функціями мови: розмовний стиль (функція 

спілкування); науковий, діловий (функція повідомлення); публіцистичний і 

художній (функція впливу) [5, с. 6].  

І. Чередниченко у «Нарисах загальної стилістики сучасної української 

мови» стверджує, що в основу визначення стилів мови слід покладати «мовні 

засоби та способи їх використання [11, с. 41]».  

У «Стилістиці сучасної української літературної мови» за редакцією 

академіка І. Білодіда стилі розрізняються за основною комунікативною 

функцією: стиль наукового викладу (пізнавально-інформативна функція), 



публіцистичний (інформативно-пропагандистська функція), офіційно-

діловий (настановчо-інформативна функція), художньо-белетристичний 

(естетично-інформаційна функція). Епістолярний стиль деякі дослідники 

розглядають як самостійний. У праці «Стиль і час. Хрестоматія» поділ стилів 

в українській літературній мові відповідає попередньому: стиль художньої 

літератури, публіцистичний стиль, науковий, офіційно-діловий та 

епістолярний. 

У наш час багато лінгвістів указує на залежність функціонально-

стильової диференціації мови від основних сфер мовного спілкування. 

Д. Шмельов стверджує, що стилі мови залежать від сфери спілкування. 

Дослідник пропонує власну диференціацію стилів мови, що була схвалена 

багатьма лінгвістами. Вона охоплює розмовне, художнє і «спеціальне» 

мовлення (офіційно-діловий, газетно-інформаційний, науковий і 

публіцистичний стилі) [13, c. 75]. 

Останнім часом мовознавці дотримуються класифікації, що 

ґрунтується на зіставленні спеціального й неспеціального спілкування. 

«Лінгвістичний енциклопедичний словник» за редакцією В. Ярцевої подає 

саме таку класифікацію стилів: побутово-літературний, газетно-політичний, 

виробничо-технічний, офіційно-діловий і науковий [7, c. 567]. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. зросла насиченість інформаційної 

сфери суспільства. Це ініціювало процес, що завершився відмежуванням 

інформаційного стилю від власне публіцистичного, тому в сучасній 

функціональній стилістиці існують класифікації, що визначають іншу 

систему стилів: художній, науковий, офіційно-діловий, розмовний, 

публіцистичний та інформаційний (Д. Баранник, Ю. Арешенков, 

Т. Мелкумова).  

На думку Ю. Арешенкова та Т. Мелкумової в інформаційному стилі 

«реалізується мовна функція повідомлення, інформування, тоді як у власне 

публіцистичних текстах актуалізується функція впливу, або апелятивна 

[1, c. 44]». Інформаційний стиль діє у сфері масової комунікації (мас-медіа, 

Інтернет, мобільний/стільниковий зв’язок тощо) та має на меті повідомити 

про об’єктивні явища, події й реалізується в специфічних мовних засобах: 

стандартна схема організації тексту, велика частотність уживання 

термінологічної лексики, активна персоніфікація, використання 

експресивних засобів разом зі звичними засобами мовного вираження.  

Характеризуючи особливості інформаційного стилю, Д. Баранник 

зазначає, що в монологічних формах інформаційного мовлення особлива 

роль належить засобам, що передають значення першої особи, також учений 

вказує, що значна група жанрових форм є часто вживаною в сучасній усній 

мовній практиці й за жанром оформлених матеріалів належить до 

інформаційного стилю мови [2, с. 8]. Це пов’язано, насамперед, із 

прагненням мовця виділити, підкреслити ситуативну актуалізованість 

мовлення.  



Інформаційний стиль має свої підстилі: газетний підстиль (газетно-

інформаційний), підстиль засобів мобільного/стільникового зв’язку, що 

реалізується в текстових й усних повідомленнях, підстиль оголошень різних 

рівнів комунікації тощо. Усі підстилі мають свої жанри, що в свою чергу 

відзначаються специфічними особливостями. Наприклад, для всіх жанрів 

газетного підстилю характерні загальні форми реалізації стислості: компресія 

інформації та передача певної частини повідомлень імпліцитно. Результатом 

стислості є економія мовних засобів за рахунок комунікативно менш 

важливих фрагментів повідомлення. Стилістичні особливості української 

літературної мови в межах інформаційного стилю виявляються в тому, що 

поєднання стандарту та експресії є основним стилістичним принципом 

організації мови в публіцистиці. 

Основними ознаками газетного стилю є логічна чіткість синтаксичних 

конструкцій, ретельно продумане вживання слів, використання різних 

виразних та зображальних засобів. Основна роль у газетно-публіцистичному 

стилі належить термінам конкретної тематики, іменам та топонімам, а також 

особливим заголовкам, широкому використанню газетних кліше, елементам 

розмовного стилю і сленгу, жаргонізмам, арготизмам та ін. Для газетно-

інформаційних текстів характерне використання фразеологічних зворотів. 

Основу інформаційного стилю складає розмовно-побутова й науково-

популярна лексика. Характер мови інформаційного стилю визначається тим, 

що він виражає цілісну інформацію, заздалегідь продуману та організовану. 

Оскільки завдання газетно-інформаційного стилю полягає у 

необхідності повідомити факти, що потребують точного визначення понять і 

явищ, надзвичайно важливою є роль термінів, імен і назв, які прямо, без 

двозначності, указували б на предмет думки. У фразеологічному аспекті 

газетно-інформаційний стиль характеризується широким використанням 

стандартизованих формул або кліше. Виділяються численні вставні звороти, 

що вказують на джерело інформації (презентовано, повідомляють), стійкі 

словосполучення із стертою образністю (кольорова палітра, було 

неправдивим). 

Своєрідність мови газети в інформаційному стилі досліджена багатьма 

вченими-мовознавцями. Вони відзначають особливості використання часів і 

станів, уживання неособових форм, велику кількість складних атрибутивних 

утворень, форми введення прямої мови та перетворення прямої мови на 

непряму, а також активне використання складнопідрядних речень. 

Граматична специфіка газетно-інформаційного підстилю виражена нечітко. 

Синтаксис текстів цього стилю має книжковий характер: часто 

використовуються складні, особливо складнопідрядні речення, 

дієприслівникові звороти. 

Отже, доцільність дослідження місця інформаційного стилю серед 

інших стилів сучасної української мови зумовлена постійним уточненням і 

переосмисленням функціонально-стильової сфери мови, потребою 

вдосконалення сучасної теорії стилів мови з урахуванням зростання тиску 

інформаційного поля, оскільки функціонально-стилістичні межі в сучасній 



мові є нечіткими, сфери поширення й уживання стилів перетинаються на 

лексичному, синтаксичному рівнях тощо. Результати дослідження можуть 

бути використані в системних лінгвістичних розробках із стилістики сучасної 

української мови. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ СЛОВА ПЕРЕКОТИПОЛЕ 

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 



У статті висвітлено лексичний та семантичний потенціал слова 

«перекотиполе» в науковій літературі, зокрема Словнику української мови, 

Словнику синонімів української мови, «Словнику українських синонімів» 

Олекси Вусика та ін., художніх творах, періодиці. Виявляється 

функціональний потенціал семантичного навантаження цієї лексеми на 

сучасному етапі суспільних відносин та специфіка його художніх засобів. 

Ключові слова: перекотиполе, мотив, текст,смисл, метафора, 

алегорія, порівняння, антропоніми, псевдоніми. 

 

В статье рассматривается лексический и семантический потенциал 

слова «перекатиполе» в научной литературе, в т.ч. Словаре украинского 

языка, Словаре синонимов украинского языка, «Словаре украинских 

синонимов» Олексы Вусика и др., в художественных произведениях, 

периодике. Выявляется функциональный потенциал семантической нагрузки 

этой лексемы на современном этапе общественных отношений и специфика 

его художественных средств. 

Ключевые слова: перекатиполе, мотив, текст, смысл, метафора, 

аллегория, сравнение, антропонимы, псевдонимы. 

 

The article by A.M. Popovskiy deals with lexical and semantic potential of 

the word perekotypole (Ukrainian for tumbleweed) in fiction, periodicals, and 

scientific literature, as well as in the dictionary of the Ukrainian language, the 

dictionary of synonyms of the Ukrainian language, the dictionary of Ukrainian 

synonyms by Oleksa Vusyk etc. The functional potential of semantic meaning of 

this lexeme at the present-day stage of social interrelations and the specific 

features of its artistic means are disclosed.    

Key words: tumbleweed, motive, text, essence, metaphor, allegory, 

comparison, personal names, pseudonyms. 
 

Із понад 450-ти тисяч рослин на земній кулі, що, завдяки своїм 

цілющим властивостям оспівані в численних міфах, переказах, легендах, 

повір’ях, особливе місце посідає наше степове перекотиполе. Походження 

таких назв, як народних, так і літературних, надзвичайно різноманітне. 

Значна кількість ботанічних найменувань має досить прозору семантичну 

природу, пов’язану зі значенням метафоризації, образно-художній смисл якої 

розкривається в контексті різножанрових творів. 

Метою дослідження є виявлення функціонального потенціалу 

лексичних та семантичних можливостей слова перекотиполе як художнього 

засобу відтворення дійсності. 

Як відомо, похідні назви рослин мотивуються формою кореня, стебла, 

листків, подібністю їх до різних предметів, способом розмноження. З огляду 

на це слово перекотиполе в лексикографічних працях характеризується так: 

Перекотиполе – степова або пустельна рослина, що після достигання 

плодів відривається від кореня і перекочується по землі вітром (КТСУМ, 

196). 



Перекотиполе, я, с. Трав’яниста або напівчагарникова степова чи 

пустельна рослина, яка після достигання плодів обламується біля основи і 

перекочується на далекі відстані, розносячи своє насіння. По долині, по 

роздоллі Із степу  перекотиполе Рудим ягняточком біжить (Шевч., II, 1963, 

233); Осінній вітер свистів на рівнині, гнав аж до обрію круглі кущі 

перекотиполя (Донч., III, 1956, 157) [(СУМ, VI, 203)]. 

Аналогічно тлумачиться воно й у Словнику синонімів української 

мови, але синонімічний ряд його значно збагатився за рахунок народних 

назв, як-от: покотиполе, перекатун, катун; підчіс, лещиця, спаржа, заячий 

холодок, шпараги (ССУМ, II, 157). А в «Словнику українських синонімів» 

Олекси Вусика перекотиполе ввійшло до синонімічного ряду зі значенням 

«легковажний» (Вусик, 184–185). 

До цих визначень варто додати формулювання одного з провідних 

дослідників української ботанічної номенклатури І.В. Сабодаша: 

«Перекотиполе – власне українське утворення, мотивоване способом 

переміщення зрілої рослини». Він долучає й наявні в українських говорах 

такі відповідники цього слова: перекатитель, перекатичник, котун // 

катун(ФУБН, 139-146). У літературній мові перекотиполе є сталою формою, 

хоч у творчій практиці деяких майстрів слова трапляється котиполе, 

покотиполе, приплентач, приблуда, курай, наприклад: І повідходять хмари з 

неба вбік, І місяця прозоре котиполе Піймає в себе фантастичний блік Від 

сонця, що давно за видноколом, – І небо вже не згаситься ніколи, І сяятиме 

бубном золотим – І звуком золотим, крицевим болем Дніпра озветься 

плесо…(Тельнюк, 12). Що з того, що я бурлакую, гірко працюючи? Що я маю 

з того? Свята голизна, та й годі!. У других хоч родина є, втіха якась у 

житті, а сирота – мов покотиполе, що вітер жене по степу, відірвавши від 

корінця...(Коцюб., I, 158). − Он скільки орд переплило через Дике Поле, а де 

вони? Розвіялись, мов порох, бо осінку не мали: приплентачі, перекотиполе 

(Добр., 33). Народи з цих країв – мов кураї – котились, як тумани на світанні 

(Іов, 4). 

Це слово вживається в прямому й переносному значенні. У першому 

воно виступає як назва рослини: Перекотиполе У полі котилось, 

Перекотиполе Так Богу молилось: «Спини мене, Боже, У якійсь долині, Бо 

болить у ребрах, ломить мене в спині»…(Кобець, 123-124). Осінній вітер 

здіймав куряву і гнав перекотиполе по жовтій стерні (Щерб., 547), 

…Котрий раз піде шукать щастя, Та й серце поколе… Чи ти бачив, як 

мається Перекотиполе (Аф.-Чужб., 243). Старшина мінер Стурчак спершу 

присів…розхилив кущ заячого холодку і щось довго та прискіпливо вивчав 

(Логвиненко, 46), а в другому – акумулює глибокозмістовні й багатопланові 

художні засоби його реалізації, як от: Вітер в гаї нагинає Лозу і тополю, 

Лома дуба, котить полем Перекотиполе. Так і доля: того лама, Того 

нагинає; Мене котить, а де спинить – І сама не зна – У якому краю мене 

заховають, Де я прихилюся, навіки засну (Шевченко, I, 131). А славетні наші 

Вернадський, Іван Семенович Козловський, Довженко, Попович-космонавт? 

Не стали ж вони перекотиполем епохи, не порвали духовного зв’язку з своїм 



пешокоренем, тисячі й тисячі синів та дочок України, які працюють нині на 

морях, на далекій  Півночі, на цілині чи на БАМі, в листах додому 

засвідчують, що вони є, не відцурались, не зреклися рідного слова, не 

відступились рідного кореня (Гонч., 209). У повісті Р. Федорова легко 

зауважити намір публіцистики, особливо в монологах, репліках і листах 

учителя історії Василя Доброчина, який проповідує «синівське почуття 

рідної землі» і заперечує немудру житейську філософію перекотиполя 

(Панченко, 7). Закінчили семирічку, Женько пішов причіплювачем у 

тракторну бригаду, Мишко – помічником обліковця. Непосидючий Женько не 

зміг довго всидіти на причіплених  до трактора плугах, його покотило 

перекотиполем по всіх сільських професіях: спробував вагу ковальського 

молота, пускав снопи у барабан молотарки, вимахував вилами, зі зрубаними 

навкіс зубами, на лобогрійці, знову вернувся в тракторну бригаду, скінчив 

короткі курси трактористів при МТС, сів на Фордзона, й навіть став 

бригадиром тракторної бригади, поступив у партію, але на бригадирстві не 

втримався, й завмлином теж, довелося йти з косою в рільничу бригаду 

(Мушк., 9). 10.06.54. Дискусії – приватна власність чи колектив… 

Якийсь Маркс чи Толстой пустив, що «власність це – крадіжка» і от 

цілі генерації отруєні цим «сумнівом», що вироста на проблему  і догмат. А 

за нею що ж як не – підтяти рослину, відтяти людину від природи, землі, 

всесвіту, зробити її соціалістичним перекотиполем» (Малан., 116). Життя 

цього чоловіка не зладилось з пелюшок. Батька чи не мав, чи не знав, матері 

з самого народження дитина була, як кажуть, до лампочки. Найбільшу 

перевагу надавала вона оковитій та сумнівним кавалерам. Тож практично 

виріс Олег в одній із шкіл-інтернатів, звідки й ступив на самостійну 

життєву стезю. Та й покотився по ній,  наче те перекотиполе (Ястреба, 7) 

тощо. 

Здебільшого ця ботанічна назва активно використовується майже в усіх 

літературних жанрах як порівняння: Як горе, мов терен, всю душу поколе, 

Коли одцуралось тебе вже усе, І ти, як сухеє перекотиполе, Не  знаєш, куди 

тебе вітер несе (Аф.-Чужб., 245). Тільки й бачив я рідний край, поки ріс, а 

там, як оддали у службу, так і пішов, не по своїй волі блукати по світу, як 

те перекотиполе, що вітер носить по степах (Стор., I, 1957, 75). Котилися 

німці (фашисти) перекотиполем, Котились заброди шляхами всіма (Нех., 

302). Наше коріння не дасть вітрам історії погнати нас перекотиполем 

(Укр. радіо, 23.01.2005). Ми не народ-перекотиполе, а народ із давньою 

історією (ДОР, 7.11.2005) Козацький храм. Такий він… весь в мажорі. 

Стоїть, піднісши свої дев’ять глав. Мальовані під куполами зорі. Священні 

книги в золоті оправ. Мов злетна куля перекотиполя, повз храм цей сонце – 

та й на небокрай. Руїну не одну наслала доля. Він вистояв. Він був і є. І 

край… (Нікул., 30). Та майже половина заробленого йшло на аліменти 

В.К.Берзіній (сплачував до 1941 року): матері, яка навіть відкидала саму 

можливість оселитися в Києві (хоч скільки вмовляв) та безупинно 

мандрувала степами Донеччини, як перекотиполе, поки не зустріла свій 

смертний час у чужих людей у Лисичанську (Сосюра, 7). 



Проте в роки незалежної України це образне слово набуло активного 

вжитку не тільки в творах письменників, а й в публічних виступах політиків, 

культурних громадських діячів, просвітян, пов’язаних з болючим питанням – 

функціонуванням української мови – найдорожчого скарбу народу, про який 

Сергій Плачинда сказав своє вагоме слово: «Скарбе мій єдиний, з тобою я 

найбагатший і найдужчий в світі, без тебе – перекотиполе, що його вітер 

несе у сіру безвість, у млу небуття. Твердине моя, і захисток, і гордість, і 

розрада в годину смутку… Ти є Правда, Добро І Краса народу нашого. Тож 

такою і будь вічно, мово рідна (НС, 283)». Петро Кравецький, ветеран 

шахтарської праці в статті «Ми нація чи орда?» з приводу цього пише: «Куди 

скочуємося, людоньки! – «ей, ви там, «наверху»! Ви що, отих нікчем 

збираєтесь привести до Європи? Не смішіть людей, панове-товариші! Вже 

вів Кучма нас у Європу, а привів, пробачте, в … Невже нам там і місце? І чи 

надовго? Нещодавно вичитав таку сенсаційну для орди новину. Коли 

чотирирічного хлопчика з Перемешля (Польща) спитали, ким він хотів бути, 

як виросте, той, не роздумуючи, відповів – поляком!!! А тепер задумаймося, 

чи багато діточок із Донеччини хотіли б бути українцями? Дуже 

сумніваюся. Чому? А тому, що вбито гени. Ще 20-30 років тому за бажання 

бути не хохлом, а українцем можна було б одержати ярлик «буржуазного 

націоналіста» з усіма витікаючими наслідками (аж до кулі в потилицю). Та 

й хто зробить з Івасиків і Марічок патріотів? Батьки, які нині співають 

гімн всесвітніх волоцюг-бомжів – «мой адрес – нє дом і нє уліца?... Дитсадок 

чи школа, де ще нині популярні  Володя Ульянов  і Павлік Морозов? 

Вчителька, яка входить до «Руського блоку» або «Народної опозиції» мадам 

Вітренко? Отак і росте перекотиполе, кочова орда, байдужа до всього, 

окрім ковбаси і «пійла» (ЗУУ, 7). До такого невтішного висновку прийшов 

автор вищенаведеного тексту у 2006 році. А що ж змінилося? Чи відбулися 

зміни у владній структурі керівних органів щодо повнокровного 

функціонування державної мови відповідно до вимог Конституції України у 

нинішньому, 2012 році? І це риторичне питання, на жаль, лишається 

відкритим. 

Таким же болючим залишається питання правди про трагічні сторінки 

історії українського народу, національної ідентичності, у текстовій тканині 

яких узагальнюючим і образно оцінним словом виступає перекотиполе, як 

наприклад: «Притча про недогляд комуністів у 1932-1933 роках» Віктора 

Міняйла: «Але найтрагічніша сторінка імперської історії – це оскаженілий 

російсько-комуністичний терор щодо українства, яке не сприймало 

віковічного відчуження селянства  від приватного володіння землею, себто 

общини. Отож на меті комуністичних терористів було винищення 

українського селянства і заселення родючих українських земель етнічним 

перекотиполем. Найдієвішу частину українства було винищено. 

− А чому ж не всіх українців? – єхидно розтяг губи борець за щастя 

російського народу. 

− Бо люд український навіть у безвиході знаходить способів для 

виживання (ВМ П, 5).  



Або  спогади мешканця села Бірки на Львівщині Івана Кучера про 

тяжкі дні голодомору 1932-1933 рр.: «Злочини можна прощати, але свідомо 

забувати, та ще українцям – смертельний гріх…Не дорікайте, що відхилюся 

від теми. Та чи ще випаде нагода викласти біль душі? Адже я сам 

п’ятирічним спізнав неперевершений смак курайця, замінника хліба, 

спеченого із зерна буряна курая (інша назва − перекотиполе) [Кучер, 3]; чи  

стаття І. Незалежного «Наслідки русифікації та дещо з байки»: «В цьому 

несприятливому та збуреному колі проімперських ґравітацій опинилася і 

значна частина етнічних українців, змінивши свій «генетичний код», 

трансформувалася у людей-перекотиполе, без національних підвалин, 

родових ознак з комплексами національної меншовартости. З’явилися 

різноманітні клони малоросів, хохлів, яничар. Та і як встояти пересічному 

маленькому українцеві перед величезним руйнівним тиском імперської 

машини, що владарює в економічному, інформаційному, просвітницькому 

просторі, як у себе вдома, не зустрічаючи жодного опору з боку формально 

державницької влади (Н НР…, 3)». 

Більше того, такі судження спостерігаються в багатьох поетичних 

алегоріях кінця XIX – початку XXI ст.. Алегорична мова криє в собі 

хвилюючий заряд експресії, динаміки, боротьби, філософських роздумів над 

соціально гострими викликами реального життя. Так у поезії Наталки 

Нікуліної досить майстерно образно змальовано навальний рух «темних 

коліс перекотиполя» і можливі наслідки при байдужому ставленні сучасників 

до таких суспільних явищ: 

   Що воно сниться, тяжке і віще? – 

   Темні колеса перекотиполя 

   назустріч котяться, з ніг збивають. 

   Якесь важке уві сні тяжкому, 

   Незвично навальне перекотиполе. 

   Ні роду, ні племені, ані жалю… 

   Промчить – і насіння свого не насіє 

   у рани твої та в твої печалі, 

   йому однаково, де зростати: 

   немає пам’яті в перекотиполя, 

   єдиний пан над ним – вітер. 

   О, стережися: й не схаменешся –  

   а вже простір твого сумління 

   засіяний тільки перекотиполем…(Нікул., 74) 

Цю ж проблему порушує в поезії «Янгол у снігах» і Роман 

Лубківський: 

   Щось там біліє, щось видніє, 

   Щось десь кудись торує шлях, −   

   То мов тьмяніє, то ясніє, −  

   Напевно, янгол у снігах. 

 

   Кому несе святі глаголи? 



   Господню вість несе – кому? 

   Безрідне перекотиполе 

   Перетинає шлях йому. (РЛ Я, 11) 

Проте чи не найцікавішим явищем, пов’язаним із цим словом, є його 

словотвірні варіанти в поетичній ліриці, виражені такими 

словосполученнями, як-от: перекоти горе, перекоти щастя, перекоти світ, 

перекоти літа, перекоти відчай, перекоти біль; перекоти душа, перекоти 

серце, перекоти лихо, перекоти зло, зафіксованими в творах Юлії Ілліної, 

Світлани Любомир (С.С.Графської) та Віктора Коржа. 

   Перекотиполе, 

                                           Перекоти горе, 

                                           Перекоти щастя, 

   Перекоти світ. 

   Що ж ти зупинився, 

   Мій коханий, здрастуй! 

   Скільки ми не бачились 

   Перекотиліт! 

   Скільки ж нам судилося 

   Ще отак стрічатися, 

   Марить, сподіватися, 

   Спомин берегти, −  

   Перекотиполем, 

   Перекоти болем, 

   Перекоти відчаєм 

   Самоти (ІЮ П., 64). 

 

     Таки їдете?! 

     Я, 

     Можливо, 

     Вас прощу 

     і може 

     навіть 

     зрозумію, 

     та єство 

     моє –  

     ніколи!... 

     Перекоти душі. 

Перекоти серце. 

Перекотиполе. (СЛ ТЇ, 17) 

 

   Їхали додому… Думали про все… 

   Думали, що лихо мимо пронесе… 

   Доле наша, доле, перекотиполе, 

   Перекоти лихо, перекоти зло…(Корж,  47) 

 



Набула певного поширення ця мовна одиниця і в українському 

антропоніміконі як  о ф і ц і й н а  н а з в а  мешканців переважно Степової 

України: Перекотиполе (с. Грушівка Новомосковського р-ну 

Дніпропетровської обл.), Перекотиполе В.М. (с. Володимирівка Петрівського 

р-ну Кіровоградської обл.), Перекотиполе І.Ф. (с. Іванівка Богуславського р-

ну Київської обл.), Перекотиполе М.В. (с. Жовте П’ятихатського р-ну 

Дніпропетровської обл.) чи як п с е в д о н і м: Перекати-Поле (Бердяєв 

Сергій), Перекоти-Поле (Гаценко Олександр), Перекотиполе (Грінченко 

Борис, Павловський Мефодій) [Дей, 303]. Якщо в офіційних прізвищах 

успадкувалися прізвиськові назви, які давали людям, що часто переїздили з 

місця на інше місце (порівн. ще Заброда, Приблуда, Пришедько, Приходько 

та ін.), то в псевдонімах приховувався свободолюбивий характер, 

невловимість, прагнення сіяти добре і вічне для людства демократичної 

інтелігенції України. 

Майстри художнього слова, враховуючи образний потенціал цієї 

лексеми, використовують її для назви  своїх творів (Г. Квітка-Основяненко 

«Перекотиполе» – оповідання; А. Чехов «Перекати-Поле» – путевой 

набросок; Є. Щербаківська «Перекотиполе» – оповідання; Ю. Ілліна 

«Перекотиполе…» – поезія; О. Кобець «Перекотиполе» – вірш; Д. Стецько 

«Перекотиполе» і гордий митець» – стаття; Олеся Мамчич «Перекотиболе» 

– добірка творів) та ін. 

Отже, як бачимо, це слово в процесі історичного розвитку української 

літературної мови значно розширило свій словниковий склад з невичерпних 

джерел народного мовлення і збагатилося семантичними можливостями, 

породженими суспільними чинниками нашого бурхливого реформаторського 

сьогодення. На ньому акцентується авторське узагальнення думки як у 

прямому, так і в переносному (метафора, алегорія) значенні позитивних чи 

негативних явищ у житті суспільства, про що яскраво свідчить поезія Валерія 

Вергуна:  

  Над роздоллям – хмари: час грози, ламкий і грізний… 

  Привид вітру-перекотиполя тінь сумна… 

  Україна – від Полісся і до моря – різна, 

  та не безнадійна, як Вітренко й Бузина! 

 

  Ми іще живі! І наші запорозькі коні −  

  наш космічний вимір, осяйний, як день при дні… 

  Ні, панове, Січ – не спалена, і Честь – законні: 

  будьмо українцями у Слові і в борні. 

 

  Ми із роду мужніх – і Шухевича, і Стуса… 

  Пам’ятаймо: втрата Волі й Гідности – ганьба… 

  В душах багатьох сьогодні – проросійська туга, 

  І як наслідок – безликих покручів юрба… 

 

  Україна – від Полісся і до моря – різна, 



  та не безнадійна, як Вітренко й Бузина. 

  Україна – степ козацький і руда залізна, 

  З якости якої – струни кобзи й шабля Богуна! (ВВ Н, 7) 
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КОНЦЕПТ «ПІТЬМА» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХОЛІСТИЧНОГО 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ 

 

У статті проаналізовано концепти «пітьма», «чорний» з позицій 

холістичного, лінгвокультурологічного підходів. У багатьох релігіях, 

міфологіях головними дійовими особами Творення є Бог, Світло, що 

народжується із Темряви. Автор досліджує даний концепт, використовуючи 

найновіші досягнення у галузі культурології, філософії, езотерики, богослів’я, 

фізики.  

Ключові слова: концепт, пітьма, чорний, лінгвокультурологія. 

 



В статье проанализировано концепты «тьма», «черный» с позиции 

холистического, лингвокультурологического подходов. У многих религиях, 

мифологиях главными действующими лицами Творения есть Бог, Свет, что 

рождаэтся из Тьмы. Автор исследует данный концепт, используя новейшие 

достижения в сфере культурологи, философии, эзотерики, богословья, 

физики. 

Ключевые слова: концепт, тьма, черный, лынгвокультурологыя. 

 

The article analyzes the concepts of “darkness,” and “black” from the point 

of view of holistic, and linguictis-cultural approaches. In many religions and 

mythologies, the main participants of Creation are the God and the Light that is 

born out of Darkness. The author researches this concept using the newest 

achievements in the field of culturology, philosophy, esoterics, theology, and 

physics. 

Key words: concept, darkness, black, cultural studies. 

 

Протягом багатьох десятиліть у світі панувало однобоке «чорно-біле», 

механістичне, дуальне мислення. В останні роки філософи, культурологи, 

мовознавці, надаючи настійливо заговорили про необхідність холістичного, 

інтегрованого підходу до аналізу явищ, предметів, фактів. 

Мета статті – зробити спробу холістичного культурологічного опису 

концепту «пітьма» та субконцепту «чорний», показати їх металогічну, 

трансцендентну філософсько-лінгвістичну глибину у сучасній мовній картині 

світу. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що дихотомія «світло-

пітьма» є однією з ключових лінгвокультурологічних констант (концептів). 

Якщо перша частина «світло» проаналізована достатньо глибоко, то друга 

(«пітьма») практично не вивчена, особливо через призму холістичного 

підходу. 

Предметом дослідження у статті є праці філософів, культурологів, 

богословів, фізиків, езотериків, мовознавців, у яких розглядався концепт 

«пітьма». 

Метою статті є холістичний, інтегрований опис концепта «пітьма» та 

субконцепту «чорний» із врахуванням раніше невідомих чи свідомо 

замовчуваних у тоталітарному суспільстві глибинних значень, субконцептів 

цого важливого поняття. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що в останні 10 років загальні 

питання лінгвоконцептології плідно досліджуються у роботах Ю. Степанова, 

В. Маслової, В. Карасика, О. Селіванової, Н. Мех та ін. Проте саме 

аналізований концепт залишився практично поза увагою лінгвістів. 

Словник української мови в 11-ти томах [25, с. 550] називає лише такі 

значення слова «пітьма»: 1) Відсутність світла, освітлення; темнота, тьма; 

2) Темнота, що наступає з наближенням ночі; глибокі сутінки; 3) Неосвітлене 

місце, темний простір; 4) Неосвіченість, культурна відсталість; 5) Зло, темні 

сили, породжені неосвіченістю, безкультур’ям і т. ін. 



Мовознавці переконливо довели, що словникові статті, які пояснюють 

лише лексичне значення слова, неспроможні охопити всю глибину та 

багатогранність концепта.    

Розглянемо етимологію слова «темний». Автори Етимологічного 

словника української мови [10, с. 691] зазначають: «тьма...ст. сл. тьма – псл. 

tьma; – споріднене з лит. temti «темнішати», дінд. tamah «морок», двн. dēmar 

«темнота, морок; сутінки, нвн. Dämmerung «сутінки; морок; світанок». 

Ці ж автори [10, с. 543] пояснюють походження слова «темний» від 

псл. tьmьnь «темний», похідне від tьmа «тьма, відсутність світла».  

У словнику вміщено понад 30 давніх словотвірних форм цього слова 

(темнавий, темник, втемну, сутемний (дуже темний, майже чорний). 

Цікаво, що тлумачний словник української мови в 11-ти томах вмістив 

лише одне (!) слово «пітьма» і 13 словоформ слова «темний». 

На жаль, в етимологічному, тлумачному словниках не вміщено жодної 

форми цього слова, яка б пояснювала концепт з точки зору християнства, 

езотерики, міфології, фізики.  

У роботі М.М. Маковського «Сравнительной словарь мифологической 

символики в индоевропейских языках. Образы мира и миры образов» [18, с. 

330–331] наводяться такі етимологічні паралелі: «Темрява – невід’ємна 

частина Безодні, творчного початку, який народив все живе у Всесвіті. Пор. 

рос. тëмный, але тох. Аtäm «народжувати». За даними Марка Маковського, 

слово темрява («темнота») етимологічно співвідноситься у різних мовах 

світу з таким поняттям як: істинний, світлий, сильний, релігійний екстаз, 

порожній, вода та вогонь, надприродне, початок всього живого, поклоніння 

тощо. 

У книзі Віталія Жайворонка «Знаки української етнокультури. 

Словник-довідник» [11, с. 591] зазначено: «темрява» темнота = тьма – 

відсутність світла, освітлення; пітьма у переносному розумінні – щось 

незрозуміле, невідоме; також відсталість, некультурність, неписемність; з 

темрявою пов’язують розгул нечистої сили  (звідси темні сили), тому пітьма 

навіює страх, небезпеку; темнота призводить до різних неприємних ситуацій, 

тому кажуть «Темнота, хоч падай», «Темнота хоч око виколи»...; темрява 

бореться зі світлом, одне приходить на зміну іншому («Темрява перед 

світлом мусить уступити»); за Біблією, при створенні світу Бог спочатку 

створив небо та землю, а потім «відділив світло від темряви». 

У «Міфологічному словнику» [23, с. 669] зазначається, що відділення 

світла від пітьми є рівнозначним відділенню хаосу від космосу і є одним із 

головних мотивів усіх космічних міфів. У зороастрійській міфології історія 

всесвіту і суспільства – це постійна боротьба світла та темряви. Існували 

боги, демони ночі та темряви. 

В езотеричній доктрині концепт «пітьма» має спецефічні парадоксальні 

субконцепти. 

Дуже цікаві думки з приводу Пітьми висловлені у книзі Лариси 

Дмитрієвої «Тайная доктрина» Елены Бляватской в некоторых понятиях и 

символах» Ч ІІ. [8, с. 425]: «Розіп’явши Христа, воїнство пітьми на чолі з 



Сатаною створило лише умови для... своєї загибелі. Пітьма стала активно 

пожирати пітьму». 

І далі Л. Дмитрієва зазначає: «Період, коли світом буде правити 

Антихрист і багато його темних слуг у образах людей – це час особливо 

згустілої пітьми, коли купівля-продаж затьмарять народ, зробивши його 

воїстину біснуватим... Епоха фальші і перекручених великих і стародавніх як 

світ загальнолюдських ідей, які перетворюються уже на очах одного 

покоління на свою протилежність – чи це не свідчення часів 

Антихриста?...Навіть слово «любов» і «ненависть» перелицювалися: 

наприклад, стало звичним поняттям любов до максимуму матеріальних благ і 

ненависті до ближнього. Як сказано одним пророком: що противне Богу, те 

шанується людьми [8, с. 380–381]». 

Епоха Антихриста – час брехні, розпусти, беззаконня, зневаги до 

людської гідності, ненависті, жорстокості, розгулу злочинності! 

Антихрист, каже передання, захопить світове панування над душами 

людей – над їхніми живими душами – але й зробить себе предметом 

поклоніння в церквах». Нажаль, численні збочення католицьких єпископів, 

розкішні авто, будинки православних, участь у бізнесі церковних 

функціонерів свідчить про початок темної ери. 

Але не все так безнадійно. Як зауважує Л. Дмитрієва, Антихрист 

найбільше боїться «революційного вибуху свідомості народу». 

«Антихрист – без людей, без їхньої синхронізованої  низьковібраційної 

енергії – ніщо. Адже його руки – люди». Написавши ці слова, я подумав: 

«Коли я в молитві стаю на коліна перед ликом Спасителя, разом зі мною 

вклоняється Христу і мій маленький сатана (лукавий)! А якщо ми всі станемо 

у покаянні сердечному, у молитві любові перед Господом?» Антихрист 

воїстину... послідує за Христом і буде врятований! Так вчить Православ’я! 

Таємна мудрість вчить: немає ні Диявола, ні зла поза людським 

створінням. Не треба шукати його у Всесвіті, просто погляньте у... дзеркало! 

І далі Л. Дмитрієва наголошує: «Влада Князя світу цього велика, але 

вона залежить від людей. У цьому важкому, темному, дихаючому злістю та 

людськими гріхами нижчому світі, який безпосередньо межує з нашою 

Землею, сконцентровані найнижчі енергії. Тут, після фізичної смерті, 

існують ті люди (і не-люди), чия аура ледве світиться або вже не світиться. 

Тут концентруються ті істоти та мислеформи, які можна назвати 

чудовиськами... Очищення нижчих астральних шарів – першочергове 

завдання... І саме тому Землі у кінці ХХ на початку ХХІ ст. особливо важко. 

У задушливій пітьмі дуже важко доводиться й людству. Збільшуючи свою 

бездуховність, воно сильніше притягує темряву [8, с. 408]». 

Лариса Дмитрієва вказує ще на одну важливу деталь: «Як Вищий 

Вогонь, Христос напружив простір до такого ступеня, що сховані під 

масками вороги людства просто втратили глузд... Саме з моменту розп’яття 

Христа, Сатана був приречений... Як не витримують високих енергій 

сутності нижчого Астралу, так не витримують на Землі і «темні», навіть 

якщо носять маски «світлих», навіть якщо не знімають «посмішку» з 



обличчя, коли зраджують чи підписують вирок друзям. Цю напругу простору 

на Землі створюють не лише космічні хвилі, але й високодуховні люди – 

своєрідні живі генератори. Їхня енергія допомагає зривати лицемірні маски 

темних і сприяє виявленню прихованої сутності людини. 

Прихід Христа на Землю подіяв на прихованих слуг пітьми аналогічно 

тому, як діють енргії вищих сфер на істот низького астралу [8, с. 428–430]». 

Древня східна мудрість стверджує: «Пітьма – є Отець-Мати, а Світло 

їхній Син». У семи станцах із книги «Дзиан» сказано: «5. Єдина Пітьма 

наповнювала Безмежне Все. 7. Видиме і Суще Невидиме перебувало у 

Вічному Не – Бутті – Єдиному Бутті». (Станца І). 

2. «Трепет поширюється, торкаючись своїм Стрімким Крилом всього 

Всесвіту і Зародка, який перебуває у Пітьмі, Пітьмі, яка дихає над 

дрімаючими Водами Життя». 

10. «Отець – Мати пряде Тканину, верхній край її прикріплений до 

Духу, Світла Єдиної Пітьми, а нижній до Тіньового краю, до Матерії; і 

Тканина ця є Всесвіт, зітканий із Двох Сутностей… (Станца ІІІ). 

3. «Із Променистості Світла-Променя Вічної Пітьми – полинули у 

Простір Енергії, знову пробуджені: Єдиний із Яйця, Шість і П’ять. Потім 

Три, Один, Чотири, Один, П’ять – Двічі Сім…» (Станца ІV). І тут ми 

помітили диво: Запишемо слова цифрами: Три, Один, Чотири, Один, П’ять – 

3,1415… Але ж це найголовніша константа науки – число П (!) Але ж воно 

відкрите недавно, а Станцам – тисячі років!! Чудо! 

Більше того у сакральній математиці число П. вважається числом 

Світовою Розуму, Логоса, проявленого Творця! [15, с. 109–110]. 

Лариса Дмитрієва у книзі «Тайная доктрина» Елены Блаватской в 

некоторых понятиях и символах» [9, с. 115] пише: «Езотерична філософія 

навчає, маючи на увазі той чорний фон, який за білим Кругом: «ПІТЬМА – це 

Абсолютне СВІТЛО». Але людський розум так побудований, що він не може 

осягнути таке СВІТЛО!... 

І зірка помирає. І знову народиться? Звідки? Де те вмістилище 

більйонів потенційних зірок? І яка ж могутність того СВІТЛА, що викидає у 

Безмежний Простір зірки, як маленькі іскорки, які згасають на льоту? І ця 

миттєвість їх життя називається у людей Вічністю! 

Яка ж потужність цього СВІТЛА, якщо навіть його «згасаючі на льоту 

іскри» мають таку силу, що людина не просто осліпне поблизу, але й згорить 

разом з планетою… 

Як назвати цю немислиму таємницю Первинного СВІТЛА, якщо не 

Пітьмою? Вона непроникна для почуттів, а отже і для розуму. І тому для нас 

це Абсолютна ПІТЬМА. Щоб не засліпити все, що бачить і відчуває, щоб не 

спопелити Життя силою свого Вогню, це Світло – Дух може бути показане 

людині і всьому живому лише дуже затемненим, лише вкритим 

багатошаровим цупким покривалом Матерії. Таке «вкрите покривалом» 

Світло древні назвали ТІННЮ… 

Справжня реальність – там, за Колом. Але для всього сущого… вона 

недосяжна і незбагненна. Вона – ТЬМА. 



Те, що в Крузі – це ТЬМА у відображенні. Це – МАТИ. 

Ми помітили такі дивовижні закономірності. Подивіться на слова: 

«ТЬМА – МАТЬ». Вони – ніби порушена дзеркальна симетрія (а саме це 

лежить в основі матерії!!!) Якщо переставити місцями дві літери у слові 

«ТЬМА», то одержимо – «МАТЬ»!! 

Але ж у багатьох міфологіях народів світу пітьма ототожнювалася 

саме з материнським Началом Великою Матір’ю, потенційними 

можливостями [14, с. 326]. У «Енциклопедії символів» Дж. Купера [16, с. 

199–200] читаємо: «Мати, Велика Мати, Мати-Богиня. «Природа, всезагальна 

Мати, повелителька всіх елементів, Цариця всіх духовних речей, смерті та 

безсмертя прародителька усіх існуючих богів і богинь («О, Ти, яка огортаєш 

увесь всесвіт і в «усі часи залишаєшся невидимою», «Вона та, хто керує із 

пітьми»… Мати – це архитипова жінка, першопочаток всого живого, 

первинна повнота, яка містить усі принципи… 

Духовно вона – архитипова повнота, самодостатня і яка 

самозміцнюється; діва, що дає життя сину – Світлу». Не менш дивовижним є 

і таке явище. Основа матеріального світу – Матерія – має спільний корінь із 

словом Мати!! Більше того поширене нині поняття матриця як архетип, 

шаблон, основа чогось теж має цей корінь! А згадайте «материнська плата» у 

комп’ютері, «материнські клітини» тощо. 

Більше того слово мати – одне із найдавніших і звучить у десятках мов 

світу (!) однаково! А чи не є дивовижним той факт, що слово атом, цеглинка 

Всесвіту, має три спільні зі словом «МАТИ» елементи – А, Т, М! А чому такі 

ж елементи містять таке важливе поняття як АТМАН – Вселенський Дух, 

Божественна Монада, вища душа?? 

А тепер звернемося до головної книги єврейського містицизму [12, с. 

56]: «Іскра непроникної Пітьми зійшла…». Оксюморон «іскра непроникної 

пітьми» описує перший поштовх еманації Безмежного, який започаткував 

процесс Творення. Іскра ця сяє так яскраво і могутньо, що її неможливо 

побачити». І далі автор пише, що його співбесідник, почувши слова «Іскра 

непроникної пітьми» зааплодував і вигукнув: «Ось так Баал га – Зогар цим 

блискучим парадоксом натякає на Великий вибух і потрапляє у саме серце 

космічного танцю між матерією та антиматерією, який сучасні фізики лише 

починають усвідомлювати! [12, с. 14]». 

Згідно із Зогаром (у перекладі це слово означає «блиск», «сіяння») все 

створено Богом, Безмежним Ейн Софом. Початком творення стає точка 

божественного світла – Хокма. Але ж сучасні фізики зараз говорять також 

про точку – точку сингулярності до великого вибуху!! А тепер звернемося до 

Біблії: [22, с. 55]: «Першою дією світобудови Божої було сотворіння світла: 

«І сказав Бог: нехай буде світло. І стало світло. І побачив Бог світло, що воно 

добре, і відокремив Бог світло від темряви» (Бут. 1.3–5). 

Але спочатку читаємо: «Земля ж була безвидна і порожня, і темрява 

над безоднею, і Дух Божий носився над водою» (Бут. 1, 2). 

У «Катехизисі» [13, с. 81] міститься таке пояснення поняття: «Слово 

«пітьма» («гошек») у давньоєврейській мові… є символом непізнаваності і 



незліченності. «Пітьма», зокрема, означає відсутність явищ, які 

спостерігаються у часі. Хід часу для нашої свідомості зазвичай пов’язується 

із зміною дня і ночі, тому «пітьма» означає неможливість встановлення 

якого-небудь хронологічного відліку часу від початку існування матерії… Це 

цілком узгоджується із уже вказаними рисами матерії – «безвидна і 

порожняя». 

У плані гносеологічному «пітьма» означає і недоступність для пізнання 

матерії «в собі», і зокрема, означає неможливість одночасного адекватного 

відображення у нашій свідомості всієї сукупності змін, які сталися за час її 

існування». 

Таким чином у багатьох релігіях, міфологіях головними дійовими 

особами Творення є Бог, Світло, що народжується із Темряви. 

Проте не все так просто, як нам здається. У лекції О. Дугіна «Філософія 

Традиціоналізму» сказано, що в орфічній космології є одна істота: Фанес. 

Вона репрезентує собою першозгусток трансцендентної пітьми і посідає 

проміжний стан між проявленим світом і божественним Ніщо… Це уже не 

Ніщо, але ще й не щось. 

Дуже цікаву гіпотезу запропонував В’ячеслав Лапшин: «Так Лапшин 

стверджує: «Інформація – це позначення форми простору. Перша поява 

інформації пов’язана з появою Світла та Темряви. Існує певна форма 

деформації в просторі Світла і в просторі Темряви. Й існує інформація, яка 

виникла як продукт взаємодії Світла й Темряви, саме у серединному стані. 

Такий серединний простір ще називається Бардо-проміжний простір... У 

перших рядках Біблії читаємо слова про те, що спочатку були Світло і 

Темрява. Бог відділив Світло від Темряви. Рідко хто звертає увагу на те, що 

з’являється третя складова і щось проміжне (Бардо – простір)… Серединна 

бардова інформація (ідея) втілюється спочатку зліва, як певна віртуальна 

реальність, як проект (нематеріальний простір), і потім поступає для 

виконання вправо, у матеріальний простір [28, с. 230–231]». 

А, може, вчений говорить про Духоматерію, Боголюдей, Гармонію та 

Хаос? 

У книзі А. Меня «Как читать Библию[19, с. 62] сказано: «у всесвіті Бог 

відділяє хороше (Євр. ТОВ – добре, корисне, гармонійне) від темного та 

хаотичного… Це вказує на гармонійну та досконалу природу того порядку, 

який вноситься Творцем у створюваний ним світ». 

«Пітьма над безоднею» – слово безодня (Євр. ТЕХОМ) співзвучне 

вавилонському слову ТІАМАТ. 

Так називалося чудовисько хаосу у халдейській міфології. Цей же 

космічний дракон зустрічається і в сказаннях інших народів. Він уособлював 

руйнівні сили, і одночасно його шанували як істоту божественну». Чому і 

єврейське і вавилонське слова знову містять подібний корінь -МАТ- ?? 

Найновіші обрахунки на суперЕОМ показують те, про що написано у 

Святому Письмі, Ведах, Торі, Корані, а саме: одним із першоелементів 

Всесвіту є Пітьма, темна матерія та енергія!!! 



Постає просте запитання, чому вчені назвали цю таємничу гіпотетичну 

матерію та енергію саме словом «темна», а не якимось іншим із тисяч слів? 

Очевидно, тому що вона невидима і загадкова. А, може, тому, що вона 

складає основу матеріального Всесвіту? 

Ось що пише автор: «Справа у тім, що темна матерія міститься не лише 

у глибокому космосі, вона розподілена по всьому Всесвіту і тому присутня і 

тут, на Землі. Згідно із численними припущеннями прямо зараз мільярди 

частинок темної матерії щосекунди пронизують ваше тіло, так як серед 

перспективних кандидатів залишаються тільки ті частинки, які можуть 

пронизувати матерію, не залишаючи слідів. Одним із основних кандидатів є 

нейтрино… Іншими перспективними кандидатами є суперсиметричні 

частинки, особливо фотино, зино та хіггсино (партнери фотона, z – частинки 

і частинки Хіггса відповідно). Вони «найнелюдиміші» із усіх супер-

симетричних частинок – вони могли б спокійно проходити через всю Землю 

без найменшого впливу на свій рух…[3, с. 437]». Їх маса, за підрахунками 

вчених, повинна у 100 – 1000 разів перевищувати масу протона. 

У цій же роботі [3, с. 265–269] Брайан Грин пише про океан, поле 

Хіггса, назване в честь шотландського фізика. Вчені активно шукають це 

поле, бо воно гіпотетично пронизує увесь Всесвіт. Воно має ненульову 

величину та асоціюється з відсутністю чогось чи з порожнечою 

(«пустотою»). Процес формування Хіггсового океану називається 

«спонтанним порушенням симетрії» і є однією із найважливіших ідей 

фізики. 

Що дає об’єкту інерцію? Чому об’єкти протидіють прискоренню? 

«Океан Хіггса, у який, як стверджує сучасна теорія, ми всі занурені, 

взаємодіє з кварками та електронами: він заважає їх прискоренню подібно 

до того, як жбан з патокою супротивиться руху кульки для пінг-понгу, який 

туди занурений. І цей опір, це замулювання найдрібніших складових 

речовини вносить вклад в те, що ви відчуваєте як масу вашої руки і кульки 

для боулінга, якими ви розмахуєте, чи як масу об’єкта, який ви кидаєте, чи як 

масу всього вашого тіла, коли ви прискорюєтеся у напрямку до фінішної лінії 

на 100-метровій дистанції. Саме так ми відчуваємо океан Хіггса». 

Отже, всесвіт буквально пронизаний океаном поля Хігга – холодним 

слідом великого вибуху, – який відповідає за багато властивостей частинок, 

із яких складається ви та я і все, з чим ми зустрічаємося. І далі автор  робить 

сенсаційний висновок: «Це справді результат, який приголомшує. Дві сили, 

які мають вигляд зовсім різних при сьогоднішніх температурах, – 

електромагнітна сила, відповідальна за світло, електрику і магнітну 

взаємодію, і слабка ядерна сила, відповідальна за радіоактивний розпад [3, с. 

273], – на фундаментальному рівні являються частинкою однієї і тієї ж 

сили і стають різними лише внаслідок ненульового поля Хіггса, що приховує 

симетрію між ними. 

Таким чином, те, про що ми зазвичай говоримо, як про порожній 

простір (як про вакуум, порожнечу), відіграє головну роль у проявленні 



речей у світі такими, якими вони є». Але ж цей висновок сучасних видатних 

фізиків цілком відповідає теоріям 2–3-тисячолітньої давнини. 

У своїй книзі «Дух. Любов. Творчість» [24, с. 196–197] ми писали: 

«Мудреці Сходу стверджували: Всесвіт – це Космічна Порожнеча, Велике 

Ніщо. Ось як писав з цього приводу китайський філософ Лао-цзи: «Перш, 

ніж народився Всесвіт, було щось безформне і досконале. Порожнє… 

Незмінне. Нескінченне. Існуюче вічно». 

У книзі відомого вченого Станіслава Грофа наголошується: «Цей 

космічний вакуум являє абсолютну повноту, тому що в ньому, здається, 

присутнє все. Він нічого не містить у конкретній, виявленій формі, але ніби 

містить у собі все буття в потенційній формі… Цей метафізичний вакуум, 

насичений потенціалом усього сущого є колискою будь-якого буття, 

абсолютним джерелом життя і створення усіх феноменальних світів…». 

Боротьба між Світом та Темрявою є основною канвою в Упанішадах, у 

гімнах Тривіди та Велесовій Книзі. Зокрема у роботі «Велесова книга» [5, с. 

235] сказано: «Тема боротьби Світла і Темряви проходить через усю 

Велесову книгу. На боці огнищан і «світ-зоря, яка нам сяє» (д. 1), і Сонце в 

блакитному світанні» (д. За), ще і боги, що сприймаються, як світло (д. 4г)…, 

і Мати-Птиця, яка «світилася сімома красотами». До речі, ми звернули увагу 

на фразу «сімома красотами». Це явний натяк на сім кольорів спектру, 

веселки! «Напротивагу цьому – Пітьма, яка бореться зі Світлом: вороги «в 

темній ямі повзають», «із тієї теміні ізійшло, іздибалося зле плем’я дасуво»… 

У Велесовій книзі Світло завжди перемагає: «А день прийде – і тьмі 

безкормиця» (д. За), «Явиться Богові сильному і бити Пітьму мечем-

блискавкою; і та здохне» (д. 4г) тощо. 

Таким чином, тлумачні словники українськї мови слід доповнити 

таким значеннями, субконцептами: 

1. Пітьма (езотеричне) – Не – Буття, Потенційний Першопочаток; 

Абсолютне Світло, первинна повнота, яка містить всі принцими. 

2. Пітьма – Велика Матір, всезагальна Матір, першопочаток всього 

Живого. 

3. Пітьма (біблійне) – одна із першооснов світотворення; символ 

непізнаваності та незліченності; відсутності явищ, які спостерігаються у часі; 

недоступність пізнання матерії «в собі». 

4. Пітьма – Хаос, Велике Ніщо. 

5. Пітьма – символ вібруючої енергії – таємної та всеохоплюючої. 

6. Темна (матерія, енергія) (наукове) – гіпотетичні первинні елементи 

світобудови, матеріального Всесвіту. 

7. Пітьма (морок) Божественна – пеперевершеної яскравості духовне 

Світло Творця; умова осягнення людиною Бога; покрови Таїни 

непроявленого Всевишнього. 

8. Пітьма – теперішнє земнее грішне життя бездуховних невіруючих 

людей. 

9. Пітьми (князь) – Сатана, Лукавий – символ зла, гріха, відпадання від 

Творця, гордині. 



10.Темна (аура, енергетика) – цілком ріальна біоінформаційна 

невидима структура з низькочастотними вібраціями, яка є наслідком зла, 

ненависті людей і яка вкрай негативно впливає на їхній фізичний, психічний 

стан, на Землю, увесь Космос в цілому. 

11. Темна (душа) – гріховний, тваринний бік сутності людини, який 

часто стає руками Лукавого у його спокусах та брудних справах. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ПРОСТІР МОВИ ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ НАЦІЇ 
 

У статті розглянуто мову як семіотичну й естетичну одиницю. 

Визначено роль мови у формуванні естетичної свідомості нації. Автори 

аргументують думку про те, що через мову і мовлення осягається картина 

світу, характерна для певної культурної традиції. У праці доведено, що 

мовна реальність світу відіграє важливу роль у життєдіяльності людини і 

нації. 

Ключові слова: мова, естетична свідомість, мовна свідомість, 

естетичний світ, національна культурна традиція, мовна реальність світу, 

людина в мовному просторі. 

 



В статье рассмотрен язык как семиотическая и эстетичная единица. 

Определено роль языка в формировании эстетичного сознания нации. 

Авторы аргументируют мысль о том, что через язык усваивается картина 

мира, характерная для данной культурной традиции. В статье  доказано, 

что языковая реальность мира играет большую роль в жизнедеятельности 

человека и нации. 

Ключевые слова: язык, эстетическое сознание, языковое сознание, 

эстетический мир, национальная культурная традиция, языковая 

реальность мира, человек в языковом пространстве. 

 

The article is concentrated on language as a semiotic and aesthetic unit. It 

defines the role of language in the creation of national aesthetic consciousness. 

The authors of the article prove the idea that a picture of the world can be 

understood only through the language and speech which are typical for every 

cultural tradition. Also it proves that the language reality of the world has an 

exclusive role for man and nation. 
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aesthetic world, national cultural traditions, language reality of the world, people 

in the language space. 
 

Національну естетику передусім пов’язують саме з мовою, її 

національною традицією, котрою зберігаються непорушні усталені 

психологічні підвалини, духовні стереотипи, культурні зразки буття нації у 

світі. 

У сучасній естетичній думці, якою досліджується широке коло явищ 

естетичного у людському бутті, ми спостерігаємо ситуацію достатньо 

великої кількості значних досліджень мови як потужної знакової реальності і 

наукових праць, у яких висвітлюються проблеми естетичної свідомості. 

Проте відомі праці, присвячені взаємозв’язку та взаємодії мови і свідомості, 

попри всю очевидність проблеми, залишають недостатньо дослідженим 

вплив мови на естетичну свідомість та естетичний світ нації, що нею 

охоплюється.  

Наукові праці переважно розглядають мову та естетичну свідомість як 

окремі феномени людського буття та мають конкретну теоретичну 

спрямованість: у них розглядається мова як продукт історії (А. Погрібний), 

взаємозв’язок мови та етнічного середовища (В. Жайворонок), психологічна 

реальність фонем (В. Альфонсов), мова як семіотичний об’єкт (А. Зеленько), 

мова та мислення (О. Івін), мова і реальність (Ю. Степанов). Дослідження 

гостро актуальної проблеми естетичного простору мови, її впливу на 

формування нації, майже відсутні.  

Нагальність проблеми осмислення естетики мови як чинника 

формування національного буття, як ціннісного генотипу нації зумовлена 

тим, що оточуюча нас дійсність презентує себе людині у вигляді знаків, що є 

мінімальними носіями інформації про світ. Діада «мова й людина» перебуває 

в епіцентрі наук, що вивчають знакові системи, у яких виявлений практичний 



досвід, накопичений у межах історично обумовленої спільноти – людства. 

Знаковість – притаманна пізнанню природного й соціального світу 

особливість, котра знаходить яскраве втілення у мові як естетичному 

феномені людства. Своє завдання ми вбачаємо не в тому, щоб на суто 

логічному рівні дослідити усі можливі аспекти буття національної мови й 

естетичного світу, у якому тільки й може повноцінно розвиватися людська 

національна особистість; нашим завданням є дослідження у багатовимірному 

явищі буття людини сторін, основою яких є мова народу, нації, а також того 

впливу, котрий здійснює  естетика мови на формування нації.  

Сам світ людини, як справедливо зауважує Ґ. Ґадамер, і є мовою. 

«Людина, яка живе у світі, не просто забезпечена мовою як певним 

знаряддям, на мові побудовано й набуло свого вираження те, що для людини 

взагалі є світом. Для людини світ є «тут»; для жодної сущої в світі живої 

істоти світ не має подібного тут-буття. Проте подібне тут-буття світу є 

буттям мовним [2, с. 409]». Отже, чим більший семантичний ареал людини, 

тим більш відкритим є для неї світ. У світі, попри всю диференціацію 

людських культур, люди на диво одностайні у тому головному, що визначає 

усе наше буття. Ймовірно, саме це мав на увазі М. Ґайдеґґер, стверджуючи, 

що «... зрозумілість буття-у-світі вимовляє себе як слово. Значуще ціле 

розумності бере слово [4, с. 161]». 

Мова й естетичний світ як феномени буття нації нерозривно пов’язані 

між собою: між естетичним світом і мовою відбувається глибинне 

відношення нескінченних інтерпретацій. Подібний зв’язок є можливим лише 

тому, що кожен із цих феноменів – самостійний у своїй основі і має власний 

зміст. Це забезпечує системний підхід у дослідженні зазначеної проблеми 

мови, котра в авторській концепції є основоположним початком естетичного 

світу українства. 

Світ передусім розкривається людині на рівні почуттєвому, 

ірраціональному. Завдяки ілюзіям і образам людина може існувати як суб’єкт 

і, перш за все, як почуттєвий, людяний суб’єкт. У підґрунті мовної свідомості 

лежить креативний принцип творення світу. Людське слово приречене до 

народження, матеріалізації з позбавлених індивідуальності, незбагненних 

безодень свідомості. Людина як істота почуттєва, емоційна і водночас як 

істота, що мислить логічно, поєднує ці початки у мові, слові, де вони 

вступають у взаємодію, перевтілення, продовжують і розвивають одне 

одного, безперервно творячи і саму людину, і мовну реальність, яка її оточує. 

«Ані в філогенетичному, ані в онтогенетичному плані людина не існує до 

мови. Нам ніколи не відшукати точки, де людина була б відділеною від мови 

і створювала б її, аби «виразити» те, що діється у ній самій: мова вчить нас 

розумінню людини, а не навпаки [1, с. 464−465]». Отже, ми бачимо. що 

людина і мова – це ті первинні феномени, що створюють світ нашого буття. 

На думку М. Ґайдеґґера, буття залишилось би цілком неприступною 

матерією, коли б не мова, у котрій буття у своєму безпосередньому вияві 

може сповістити про себе [8, с. 96]. Мовна реальність є тією єдиною 

реальністю, яка наділяє наше життя смислом. Саме цей сенс, цю цінність 



намагається відкрити і зберегти слово, володіння яким означає незворотне 

володіння певною якістю буття. 

Естетичний світ являє собою площину здійснення свідомості у мові, 

він є умовою здійснення цієї свідомості та її експлікації в національну 

культуру. Естетичний світ виникає в процесі історичного становлення 

культурних норм, традицій, ритуалів нації, які завжди існують як наявне 

буття. Ми переконані, що  під естетичним світом нації слід розуміти 

духовно-ціннісні засади та екзистенційно-чуттєві виміри національного 

буттєвого простору. 

Досліджуючи проблему мови в естетичному світі українства, й власне 

сам естетичний простір мови, наголошуємо на тому, що будь-який смисл із 

його глибинною структурою ніколи остаточно не охоплюється людською 

думкою й не реалізується в культурі. Саме цей нереалізований «залишок» 

являє  собою проблему філософського та філологічного дискурсів. Естетика 

мови здатна проникнути не тільки в реальний, але й метафізичний світ. І 

суб’єктом мовної діяльності в обох вищезазначених площинах є людина. 

Еститика мови формує естетичний світ нації. Естетичному світі нації, 

явленому в мові, єдність трансцендентного та іманентного набувають 

предметних обрисів. Складновловлювана сутність світу, яка не вміщується у 

жорсткі форми, набуває більш-менш чіткого окреслення завдяки мовним 

формам, словесному описуванню. У цьому сенсі характеристика, дана М. 

Ґайдеґґером мові як «Дому буття», вказує на те, що тільки мова є 

спроможною здійснити потенційний вихід до сфери сутнісного буття. 

Зрозуміло, що естетичний світ не обмежується сферою мови, проте 

мова відображає його; естетичний світ, у свою чергу, обумовлює будову 

мови, динаміку її розвитку та змін. Мова кардинально змінює, збагачує світ 

людини. «У буденному мовленні за кожним словом закріплене якесь 

значення, або, точніше, певне коло значень, семантичне поле, яке й визначає 

його нормальне, тобто пряме використання. В образному, метафоричному 

мовленні, слова вживаються у переносному значенні, тобто оказіонально 

одержують нове значення, входять у нове семантичне поле. Ці семантичні 

поля – вихідне (первинне) й оказіональне (вторинне) – можуть, зрештою, 

об’єднуватись воєдино, і тоді значення слова розширюється... Так 

створюється (моделюється) новий світ, який відрізняється за своїми 

семантичними характеристиками від буденного, профанного світу, виникає 

новий семантичний простір [3, с. 247]».  

На нашу думку, мова є чи не найголовнішим естетичним засобом 

творення безперервної культурної традиції людства, вагомий чинник 

становлення його почуттєвої культури. Цей аспект є важливим, оскільки поза 

мовою культура апріорі не може виникнути й існувати. Така концепція може 

викликати заперечення, основою яких постане питання про підґрунтя 

подібного твердження. Наперед пояснюючи ці питання, ми принципово 

наголошуємо на тому, що таке підґрунтя, така основа існує. Цією основою є 

людина, котра не може бути вирваною з контексту національної культури, 

існувати поза ним. У такому випадку з галузі людської рефлексії 



елімінізувалось би споконвічне в людині – її соціальний початок і належність 

до певного роду, нації, людства; до духовного простору, що їх оточує, – 

культури. Людина слова – це цар світу та колосальна духовна дистанція, що 

розділяє людину-голема і людину-квінтесенцію світових смислів, яка 

перебуває у центрі метафізичного кола буття. Людина у мовній реальності 

являє собою можливо останній горизонт внутрішнього виміру людського 

світу. Вона піднімається до логічної свідомості, до усвідомлення Логосу, 

знищуючи розрив між думкою і сущим, усвідомлюючи себе як Божестенно-

суще. 

Людина і мовний простір, що її оточує, перебувають у суб’єкт-

об’єктних відношеннях. Коли людина опиняється наодинці з цілим 

безкінечним світом, їй потрібні абсолюти як «ключі» від цієї безкінечності. 

Таким абсолютом виступає мова, яка допомагає людині орієнтуватись у цій 

розкритій безодні. Людина є суб’єктом, що творить мову, «відвойовуючи» 

людське слово у німоти Всесвіту, але й мова творить людину, вносить 

конкретні зміни у її світосприйняття, а отже, й змінює сам світ. Людина і 

мова разом створюють естетичний світ. Нація і мова – національний 

естетичний світ. В естетичному світі нації існує «фізичний» дім – рідна мова. 

У мові живе метафізична ідея цього національного дому, яка виступає його 

буттєвою умовою, робить можливим саме його існування як національного 

цілісного об’єкта. У національній мові закріплено стиль мислення, 

притаманний конкретному народові, та спосіб його життя. Проявляючись у 

різноманітних формах, мова формує і характеризує національні риси 

менталітетів, визначає особливості національної свідомості, національної 

естетики. 

Людина – це втілення перемоги інтуїтивної свідомості над поняттєвим 

мисленням, намагання вийти за межі дійсності й осягнути саму ідею, що 

криється в основі надреальності, спроба звільнити слово від рабської 

підкореності поняттєвому мисленню. У цьому й естетика мови, її людяність, 

що знаменує переворот у теоретичному осмисленні сутності людини, яка 

здійснюється в естетичному просторі мови. Отже, центром мовної картини 

світу, альфою й омегою всіх її складових є людина, завдяки якій ця 

реальність перебуває у стані постійної діалектики. 

Мова розглядається нами як духовна діяльність народу, нації, як 

ціннісний генотип українства. Така позиція ґрунтується на тому, що за самою 

своєю суттю мова – це витвір народу, вона – самобутня свідомість нації, її 

неповторне світобачення та світоглядна логіка. Це означає, що мова є 

самосвідомістю, світоглядом і втіленням духу народу.  

Зазначені проблеми стають ґрунтом для виникнення таких запитань: 

чим у житті людства і нації є мова, коли вона здатна так потужно впливати на 

естетичну свідомість, естетичний світ, що, у свою чергу, набувають у мовних 

знаках матеріального втілення? М. Ґайдеґґер у праці «Шлях до мови» 

відповідає на це запитання таким чином: «Сама мова є не витвір (Ergon), а 

діяльність (Energia). Її справжнє визначення може бути тому лише 

генетичним [6, с. 264]». 



Естетичний світ (почуттєва сфера національного буття) знаходить своє 

втілення у мові. Отже, мова як виразник естетичного відношення набуває 

зовнішньої форми, але не дорівнює їй, бо форма мовного знака – це її єдність 

зі змістом, тобто змістовна форма. Таким чином, мова й естетичний світ 

являють собою те емоційне духовне ядро, котре, становлячи індивідуальне 

естетичне світоспоглядання окремо взятої нації або народу, містить у собі 

загальнолюдську значущість. 

Дослідження мови в контексті естетичного світу українства дозволило 

нам розглядати мову не лише як соціокультурний феномен 

загальнолюдського та національного буття, яким відображається бажана та 

очікувана естетична реальність, а як ціннісний генотип нації, який охоплює 

реальність існуючих феноменів естетичної цілісності національних 

культурних об’єктів. На наше переконання, розгляд зазначеного наукового 

поля слід продовжити в психолінгвістичній площині, адже естетика мови в 

цілому, так само, як і естетика мовлення особистості зокрема, безпосередньо 

залежать від психолінгвістичних параметрів культурних чинників 

націотворення. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

ФУТБОЛЬНЫХ РЕАЛИЙ 

 



Стаття присвячена розгляду футбольних лексичних одиниць з точки 

зору їх походження на матеріалі провідних українських російськомовних 

футбольних видань. Схарактеризовані основні способи появи найменувань 

футбольних реалій. Визначені особливості співвідношення із 

загальновживаною лексикою. Автор робить висновок про те, що російська 

футбольна термінологія є складовою частиною мови спорту, яка має 

специфічні ознаки на різних рівнях і характеризується особливою 

внутрішньою типологією. 

Ключові слова: футбольна термінологія,  загальновживана лексика, 

запозичення. 

 

Статья посвящена рассмотрению футбольных лексических единиц с 

точки зрения их происхождения на материале ведущих украинских 

русскоязычных футбольных изданий. Охарактеризованы основные способы 

появления наименований футбольных реалий. Определены особенности 

соотношения с общеупотребительной лексикой. Автор делает вывод о том, 

что русская футбольная терминология является составной частью 

подъязыка спорта, который обладает специфическими признаками на 

разных уровнях и характеризуется особой внутренней типологией. 

Ключевые слова: футбольная терминология,  общеупотребительная 

лексика, заимствования. 

 

The article focuses on football lexical units from the point of view of their 

origin and uses material from leading Ukrainian and Russian football 

publications. It characterizes the ways in which new football names emerge. Also, 

it reveals the correlation between these terms and common lexicon. The author 

draws the conclusion that Russian football terminology is a constituent of sports 

language that has some specific features on different language levels and is 

characterized by its specific inner typology. 

Keywords: football terminology, common lexicon, loans. 

 

Русская спортивная терминология неоднократно становилась объектом 

лингвистического изучения. Как отмечают исследователи, данная 

терминология настолько значительна по своему объему и разнообразна по 

тематике, что описание ее в полном объеме в рамках одной работы не 

представляется возможным. Фактически каждый вид спорта обладает своей 

терминосистемой, что обусловливает необходимость всестороннего 

исследования и лексикографического описания терминологии по отдельным 

видам спорта. В 90-е годы XX столетия стали появляться именно такого 

плана лингвистические описания конкретных спортивных терминосистем. 

Многоаспектное исследование футбольной терминосистемы предпринято 

А.С. Рыловым (1998), терминосистема легкой атлетики в функционально-

семантическом аспекте описана 3. Буляжем (1988), термины фигурного 

катания в коммуникативном аспекте рассмотрены Е.В. Птушкиной (1997). 



Хотя в последнее время появились обобщающие работы по подъязыку 

спорта (Медетова, 1994 («Термины легкой атлетики и лыжного спорта»), 

Кожевникова, 2004 («Русская спортивная лексика»), Милюк, 2004 

(«Вторичная номинация в отраслевых терминологиях (на примере 

терминологии физической культуры и спорта)»), многие актуальные 

вопросы, касающиеся изучения спортивной лексики, не получили еще 

достаточного системного освещения. 

Спортивная лексика (в частности, ее сфера, относящаяся к такому виду 

спорта, как футбол) является весьма специфичной. Ее специфика 

заключается, с одной стороны, в ее профессиональности, и, следовательно, 

терминологичности, а с другой – в ее доступности для широкого круга 

носителей языка, и, следовательно, ее выходе за пределы терминосистемы. 

Очевидно,  футбольная лексика заслуживает регистрации в словаре в своем 

полном объеме, особенно сейчас, когда возросла необходимость перевода на 

русский язык  иноязычных спортивных текстов, в особенности текстов 

футбольной тематики. При разработке справочного издания для подобного 

пласта лексики необходимо учитывать его специфику. Это в особенности 

касается составления словарных статей спортивных терминов.  

Терминология всех видов спорта обновляется в связи с 

совершенствованием языка, развитием спорта. С возникновением новых 

явлений в физической культуре и спорте, с ростом спортивного мастерства, с 

появлением новых элементов, с изменением правил соревнований появились 

и, естественно, будут появляться и новые термины для их обозначения. 

Зарождение и формирование терминологии футбола (ТФ) связано с 

историей этого вида спорта, а ее развитие прослеживается и в настоящее 

время. В результате преобразования отдельных номинаций футбола 

сформировалась специальная футбольная терминология образующая 

развитую лексико-семантическую подсистему общелитературного языка. 

Терминология футбола представляет собой пример бытования терминологии 

как в специальной сфере деятельности, так и в общебытовом понимании. 

Интернационализмы и кальки англоязычного происхождения вошли из 

терминологии футбола в современный спортивный обиход. 

Футбольные термины неоднородны, прежде всего, с точки зрения их 

соотнесённости с общеупотребительной лексикой. Значительная их часть –   

это общеупотребительные слова, лексические значения которых 

трансформировались и стали выражать специальные понятия футбола. 

Большое количество терминов, входящих в систему разных языков 

представляют собой слова, известные в данных языках задолго до того, как 

эта игра появилась в этих странах. Например: рус. встреча, гости, карточка, 

нападение, удар; укр. напад,  карточка; англ.  field, shoot, kick. 

В процессе терминологизации те общие представления, которые 

характеризовались данными словами, стали превращаться в специальные 

понятия за счёт уменьшения своего объёма и расширения содержания. 

Футбольные термины заимствованы из разных сфер человеческой 

деятельности: 



– Огромный пласт составляют слова, заимствованные из военной 

среды: атака, бомбардир, сражение, прострел, снайпер. 

Лучший снайпер Серии А сегодня не  у дел [10, с. 13]. 

В большинстве случаев такие заимствования употребляются  в 

переносном смысле.  

Пасть на поле битвы. 

Исход сражения. 

Оборонительные редуты. 

Подносчик снарядов. 

Часто такие словосочетания гиперболизированы, с целью усилить 

значение какого-нибудь события (сравните: в конце матча – на исходе 

сражения; удар – пушечный выстрел). 

Эта языковая особенность отражает сущность игры, недаром говорят, 

что «футбол наиболее благоприятный способ показать преимущество той или 

иной страны в мирное время». 

– Из области культуры и науки: техника, запас, арена; 

Данные употребления встречаются, когда хотят представить футбол 

как красивую, динамичную игру. Нередко авторы создают намеренно 

антитезу, используя  заимствование из военной лексики и сферы искусства: 

Хозяева безуспешно стреляли по воротам, в то время как гости 

рисовали один момент за другим [11, с. 3]. 

– Общественно-политической сферы: лидер, конкурент, фаворит, клуб. 

Следует отметить, что футбольная терминология включает ряд 

общеспортивных терминов, встречающихся в разных игровых видах спорта: 

аут, матч, счёт, удар, пас. 

Футбольные термины можно разделить на три группы: 

1. Общеупотребительные слова, которые приобрели специальное 

значение, мало отличающееся от общелитературного: игрок, мяч, ворота, 

удар, запас, защитник, перекладина. 

2. Общеспортивные термины, которые присутствуют как минимум в 

двух видах спорта, либо  это такие лексемы, которые не свойственны 

общелитературному языку: офсайд, штанга, аут. 

3. Собственно футбольные термины: пенальти, корнер, бек. 

По своему происхождению футбольные термины делятся на две 

группы: термины славянского происхождения и заимствованные. 

Охарактеризуем каждую из этих групп. 

1. Термины славянского происхождения в свою очередь, также можно 

разделить на две группы. 

К первой относятся слова славянского происхождения, образованные 

при помощи иноязычных элементов (аффиксов, корневых морфем): автогол, 

контратака, вице-чемпион. 

Во-вторых выделяются термины, образованные только на базе 

славянских элементов: защитник, вратарь, игрок, перекладина. 

2. Заимствованные термины. По мнению О.Д. Митрофановой, 

«источником формирования терминологии различных областей знания 



является заимствование из других языков и внутренне заимствование, т.е. 

употребление слов общего языка в специализированном терминологическом 

значении [6, с. 32]». 

В футбольной терминологии внешние заимствования используются 

довольно часто. 

Поскольку термин – специальное наименование предметов, явлений, 

характерных для определённой сферы, то большинство терминов, входящих 

в обиход вместе с обозначаемым ими понятиями, представляют собой 

заимствования из того языка, из которого, собственно, пришло само это 

понятие. Та же закономерность проявляется и по отношению к футбольным 

терминам, т.е. большая часть специальных наименований – англицизмы: аут, 

бек, форвард, пас, бек, футбол, офсайд, гол. Со временем заимствования 

приобрели интернациональный характер, т.е. стали международно 

узнаваемыми. 

Само наименование игры – football – образовано с помощью foot (нога) 

и ball (мяч), т.е. дословно «ножной мяч». Т. о. при образовании этого 

термина учитывались способ игры (в футбол можно играть только ногами) и 

средство (с помощью мяча). В большинстве языков, в том числе и русском, 

при заимствовании данного термина используется совмещение транскрипции 

и транслитерации. Однако есть и калькирование, например в итальянском 

языке calcio (досл. «удар ногой»). 

Гол – точный удар по воротам. От англ. Goal – «цель». Следует 

отметить, что в английском языке goal – это также и «ворота», и «финиш», 

т.е. какая-нибудь цель. В русском языке подобная омонимия не наблюдается. 

Форвард – игрок, располагающийся в передней линии атаки. Англ. 

Forward – «вперёд, передний»; в данном случае учитывается главная  

функция – располагаться впереди. 

Аут – положение, когда мяч покидает пределы поля в любой точке 

боковой линии. Out – «вне», «за чертой». Слово out в английском языке 

многозначно и применительно к футбольным понятиям обозначает также и 

удаление футболиста с поля, в русском же языке аут – слово однозначное. 

Вот какое определение даёт словарь Ожегова: – АУТ: в спортивных играх: 

положение, когда мяч, шайба оказывается за пределами поля, площадки [9, с. 

17]. 

Как уже отмечалось, большинство терминов – английского 

происхождения, однако имеются и другие заимствования, например слово 

«штанга» – так у нас называют стойку ворот, хотя любопытный факт, что в 

германском футболе она именуется Torpfosten, что означает «столб, из 

которого сделаны ворота». Т.о. разделение ворот на части – это 

специфическая русская особенность. 

Перейдя в другой язык вместе с обозначаемым понятием, иноязычные 

термины полностью закрепились в системе языка, о чём свидетельствует то, 

что заимствованные термины служат производящими новых слов. Так, в 

русском языке есть слово футболист, созданное по продуктивной модели, где 



суффикс -ист- наименование лица по профессии, а не английский эквивалент 

«football player». 

Однако наряду с заимствованными соответствиями появляются 

собственно русские термины, которые могут употребляться как абсолютные 

синонимы (дублеты) иноязычных: вратарь-голкипер; судья – рефери, или 

полностью вытесняют заимствованное соответствие: так, футболиста, 

располагающегося в защите, называют защитник, а его английский вариант 

бек практически вышел из употребления. 

Если обратиться к морфологическому аспекту заимствования, то 

наблюдается, что наиболее часто заимствования встречаются среди именных 

частей речи (65 %). Это и наименования позиций футболистов на поле: 

голкипер, форвард, вингер; наименования правил футбола: пенальти, корнер, 

аут; наименование болельщиков: тиффози, фаны, торсида. Среди 

глагольных слов употребления нерусскоязычных терминов практически не 

выявляется. Так, например, в русском языке появилось устойчивое 

словосочетание забить гол, а не транслитерировался английский глагол to 

score. То же: 

Бить по воротам. 

Отбить удар. 

Назначить пенальти. 

Удалить футболиста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что русская футбольная 

терминология является составной частью подъязыка спорта, который 

обладает специфическими признаками на разных уровнях и характеризуется 

особой внутренней типологией. 
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ТЕМПОРАЛЬНІ КОНКРЕТИЗАТОРИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ 

ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ 

 

У статті розглядаються особливості вираження експресивності в 

публіцистичних текстах засобами темпоральних лексико-граматичних 

конкретизаторів. Авторка доводить, що темпоральні конкретизатори 

виконують в текстах публіцистичного стилю не лише дейктичну, а й 

експресивну функцію. Матеріал може бути використаний при підготовці 

студентів-філологів під час вивчення дисципліни «Лінгвістичний аналіз 

тексту». 

Ключові слова: експресивність, лексико-граматичні темпоральні 

конкретизатори, лінгвістичний аналіз тексту, темпоральність, 

темпоральна структура тексту, публіцистичний стиль. 

 

В статье рассматриваются особенности выражения 

экспрессивности в публицистических текстах при помощи темпоральных 

лексико-грамматических конкретизаторов. Автор доказывает, что 

темпоральные конкретизаторы выполняют в текстах публицистического 

стиля не только дейктическую, но и экспрессивную функцию. Материал 

может быть использован при подготовке студентов-филологов в процессе 

изучения дисциплины «Лингвистический анализ текста». 

Ключевые слова: экспрессивность, лексико-грамматические 

темпоральные конкретизаторы, лингвистический анализ текста, 

темпоральность, темпоральная структура текста, публицистический 

стиль. 

 

The article deals with the peculiarities of representing the expressiveness 

with temporal vocabulary and grammatical concretizers in the publicistic texts. 

The author of the article demonstrates the idea that temporal concretizers have not 



only deictic but also expressive function. This material may be used when 

preparing students of philology while studying «Linguistic Analysis of Text». 

Key words: expression, temporal vocabulary and grammatical concretizers, 

linguistic analysis of text, temporal, temporal structure of text, publicistic style. 

 

 

Текст нам зрозумілий настільки, наскільки послідовно в часі 

розгортаються в ньому події. Адже, сприймаючи текст, людина мимохіть 

співвідносить текстовий час і реальний. Однак, як справедливо зауважує 

І. Гальперін, текстовий і реальний час співвідносяться, але не збігаються [1, 

с. 87]. Крім того, дискусійним залишається питання щодо співвідношення 

реального й текстового часу. Відповідно, в мовознавстві розробляються два 

основні напрямки з цієї проблеми – досліджуються засоби вираження 

темпоральності й особливості їх функціонування в тексті (Л. Вишня, 

С. Єрмоленко, А. Загнітко, Р. Куцова, В. Позанська, С. Соколова, 

В. Храковський), з’ясовуються співвідношення текстового й реального часу 

(О. Бондарко, І. Гальперін, Т. Матвєєва, Н. Слюсарева). 

Оскільки темпоральність є стилістично релевантною категорією, то 

з’ясування часової структури тексту допоможе при розв’язанні одного з 

важливих завдань функціональної стилістики – вирізнення стилів і підстилів 

серед функціональних різновидів української мови. Крім того, вироблення 

навичок аналізу темпоральної організації текстів допоможе майбутнім 

учителям словесникам глибше розуміти й розкривати ідейно-тематичний 

зміст тексту, комунікативну мету, яку ставив перед собою автор. 

Разом із тим, темпоральна структура публіцистичних текстів не була 

предметом спеціальних наукових досліджень. Окремі специфічні риси 

часової організації текстів цього стилю висвітлено в працях Ю. Арешенкова, 

О. Бондаря, К. Серажим, Н. Шумарової. Однак, досі особливості часової 

організації текстів не розглядалися науковцям як засоби вираження експресії, 

реалізації комунікативної мети автора. 

Метою статті є аналіз особливостей вираження експресивності в 

публіцистичних текстах засобами темпоральних лексико-граматичних 

конкретизаторів. Завданням – визначити особливості функціонування 

темпоральних конкретизаторів у публіцистичних текстах як засобу реалізації 

експресивності. 

Функціональною сферою публіцистичного стилю є суспільно-

політичне життя країни, що відображено у відповідній літературі, 

періодичних виданнях. Основна функція публіцистичного мовлення – 

впливати. Роль публіцистики в тому, щоб переконувати читача і впливати на 

його волю та почуття з метою формування громадської думки. У 

публіцистиці основна роль належить авторському мовленню – позиція автора 

активна, відкрита, оцінки його чітко визначені. Публіцистичність – це 

передусім мистецтво аргументації, переконування, відповідно, всі засоби 

мовлення, сама структура тексту підпорядковані реалізації цієї мети. Іншими 

словами, публіцистичні тексти покликані цілеспрямовано впливати на 



свідомість читачів, формуючи прогнозовану реакцію громадськості на певні 

події чи явища певних аспектів життя країни. 

Велику увагу дослідники приділяли аналізу лексичних, граматичних і 

синтаксичних засобів вираження експресивності в текстах публіцистичного 

стилю, але науковці не розглядали серед них засоби вираження 

темпоральності, зокрема лексико-граматичні конкретизатори темпоральних 

відношень. Разом із тим, темпоральна структура тексту може утворювати 

інтертекстуальний континуум, створюючи ефект нелінійного посилення 

взаємодії тексту (автора тексту) з читачем. При цьому в тексті, як правило, 

лінійно поєднуються темпоральні конкретизатори, основною функцією яких 

є встановлення часових меж події, і темпоральні конкретизатори, що мають 

яскраво виражене експресивне забарвлення. Наприклад: Отже, як може 

пересвідчитись допитливий і вдумливий читач, котрий хоч би в загальних 

рисах знайомий із політичною ситуацією в Російській імперії часів 

Столипіна і Пурішкевича, Харків навіть за тієї похмурої доби вітчизняної 

історії не втрачав національного характеру українського міста (Б. – 1995. – 

№9−10. – С. 159); З іншого боку – ви можете здивуватись, але мені навіть 

трохи шкода тих людей, які народилися пізніше й не пережили тих голодних 

і холодних років (Б. – 2008. – № 11−12. – С. 136). У першому прикладі 

перший темпоральний конкретизатор встановлює часові межі події, а другий 

– лише вказує на визначені в попередньому контексті часові межі, 

акцентуючи увагу читача на оцінці автором тих подій, адже у своїй структурі 

має емоційно-експресивне забарвлене слово «похмурої», що зумовлює 

зміщення акценту з типової для нього темпоральної функції на експресивну. 

У другому прикладі часове значення ТК нелінійно пов’язане з темпоральним 

контекстом статті та містить лише вказівку на певний часовий період (часи 

Великої Вітчизняної війни), який характеризується експресивно-емоційними 

атрибутами «холодних і голодних», відповідно, типова функція відходить на 

другий план, поступаючись функції експресивній. 

Експресивність виникає також унаслідок порушення жанрових норм, 

зокрема й щодо мовної організації тексту, з метою впливу на читача. Відтак 

кожен жанр має свій регламентований набір експресивних засобів. Зазначені 

особливості стосуються й часової організації тексту: часова форма починає 

виконувати експресивну функцію, якщо опиняється у такому контекстному 

оточенні, що порушує вимоги жанру. Тобто, як уже зазначалося, тексти 

певного жанрового різновиду мають характерний темпоральний план, що 

реалізується відповідними часовими формами, які сприймаються читачем як 

стилістично нейтральні. Часові форми, що дисгармонують із ними, 

вирізняються в тексті, привертають увагу читача, а отже, починають 

виконувати експресивну функцію. Так, наприклад, О. Реферовська, 

досліджуючи тексти художньої французької літератури, зазначила, що 

основною дієслівною формою, яка використовується в розповіді про події, є 

претерит. Дослідниця звернула увагу на те, що зміна часового плану 

сигналізує про перехід від однієї композиційної частини до іншої, привертає 

увагу читача та пожвавлює оповідь [5, с. 124]. Учені-лінгвісти, зокрема, 



Т. Матвєєва, О. Москальська, П. Петрухін, відзначають спеціалізацію 

часових форм для вираження темпорального плану в текстах різних жанрів, 

проте не визначають поняття, яке б відображало цей мовленнєво-

стилістичний феномен. Оскільки часова форма, що створює специфічний 

темпоральний план тексту, є найбільш частотною і сприймається як 

стилістично нейтральна, на нашу думку, буде доречно назвати її фоновою, а 

саме явище позначити поняттям «темпоральне тло». Відповідно, темпоральне 

тло – це сукупність часових форм, що виражають темпоральну семантику 

тексту, сприймаються як стилістично нейтральні, і на фоні яких вирізняються 

часові форми з відмінним темпоральним значенням та функціями. Досить 

часто темпоральне тло публіцистичних текстів формують темпоральні 

конкретизатори, адже якщо в контексті є ТК, вони, як правило, визначають 

часову семантику граматичної форми, підсилюючи експресивність 

висловлювання: Був свідком украй кривавої епохи, яку його близький 

приятель Ю.Лавріненко назве згодом добою «розстріляного Відродження», 

публікуючи 1959 року антологію української літератури 1917−1933 років під 

таким заголовком (Д. – 2002. – № 7. – С. 124). Дієслово назве має граматичну 

форму майбутнього часу, проте контекстуальні засоби (різні за структурою 

темпоральні конкретизатори – згодом і 1959 року) визначають часове тло 

висловлення як минулий. 

Темпоральні конкретизатори є одним із основних засобів 

переключення темпорального тла тексту: Другий приклад відноситься до 

шістдесятих років. У Москві знайшли тоді дотепну та зграбну 

табуїстичну заміну проголошеному арабськими країнами знищенню Ізраїлю 

(Б. – 1996. – №5−6. – С. 132); Як перед державою, так і перед селом стоїть 

питання про майбуття. Тому сьогодні треба думати про те, яким буде 

наше село завтра (Б. – 1995. – № 5−6. – С. 137). У першому прикладі 

темпоральне тло тексту переключається з теперішнього часу на минулий за 

допомогою темпорального конкретизатора до шістдесятих років і надалі 

підтримується дієслівними формами минулого часу і відповідним ТК тоді. У 

другому прикладі темпоральне тло тексту переключається з теперішнього 

часу на майбутній за допомогою темпорального конкретизатора завтра. 

За допомогою темпоральних конкретизаторів вибудовується як 

вертикальна, так і горизонтальна темпоральна структура тексту, вони є 

основним засобом створення часового фону тексту, який утримує читача в 

середині певної темпоральної перспективи, обумовлює й підсилює взаємодію 

тексту й читача, вияв авторської позиції. Структурування текстового 

темпорального тла й співвідношення його з реальним часом відбувається 

також за допомогою темпоральних конкретизаторів. У публіцистичних 

текстах перевага надається ТК, що утворюють семантичну групу псевдо 

датування, меншою мірою – власне датування. Оскільки, як правило, 

комунікативно-прагматична мета публіцистичних текстів не вимагає чіткого 

датування подій, тому достатнім виявляється визначення часового фону 

висловлювання основним засобом вираження темпоральності (переважно це 

часові дієслівні форми). Темпоральні конкретизатори цієї семантичної групи 



виконують у текстах роль часових орієнтирів, не фіксуючи події на часовій 

осі. До того ж ТК сприяють зв’язному й послідовному викладу інформації: 

Невдовзі радіомовлення повністю переходить під контроль влади. А в 

1928−1929 роках воно переводиться із ефірного на проводове. …Навіть у 

країнах так званої соціалістичної співдружності «дротове радіо» не 

знайшло підтримки. Того ж 1929 року вводиться «твердий» розклад передач 

(сітка) Центрального (московського) радіомовлення… А ще через два роки 

впроваджуються у практику радіомовлення записи на магнітоплівку… (Дн. – 

2004. – № 9−10. – С. 52); Таким чином, як зазначає В.В. Німчук, «…реформа 

1933 року зачепила не просто написання, а віковічні традиції орфографії і, 

головне, оригінальність системи української мови». Нищівних ударів у цей 

час зазнала школа термінознавства, яка склалась у попередній період. Після 

фізичної розправи над мовознавцями, що встигли укласти десятки 

термінологічних словників, проведене в 1933 р. «викорінення, знищення 

націоналістичного коріння на мовному фронті» цілковито змінило засади 

творення терміносистем (УК. – 2005. – № 9−10. – С. 15). У першому 

прикладі темпоральну сітку текстового часу утворюють темпоральні 

конкретизатори в 1928-1929 роках – того ж 1929 року – ще через два роки, 

які, з одного боку, співвідносять текстовий час з реальним, а з іншого – 

утворюють у тексті окрему темпоральну вісь із певною точкою відліку (1928 

рік), відповідно до неї вибудовується виклад. Таке структурування 

інформації має на меті викликати у читача відчуття ознайомлення з 

документальними (а значить з достовірними) даними, що спонукає довіряти 

авторській позиції як об’єктивній, неупередженій. У другому прикладі 

темпоральні рамки означені на початку висловлювання й обмежуються 

одним роком. Усі події, про які йдеться, відбуваються в межах цього року, 

але темпоральні конкретизатори власне датування 1933 року і в 1933 р. 

використано на початку і в кінці висловлювання. Таке «кільце» автор 

використовує для посилення експресивно-емоційного впливу на читача, адже 

у свідомості українців уже давно 1933 рік асоціюється з трагічними подіями, 

зокрема голодомором, масовими репресіями. У конкретизаторі у цей час 

числове значення року замінено займенником з метою уникнення повтору. 

Конкретизатор після фізичної розправи над мовознавцями акцентує увагу на 

події, на другий план відходить дейктична функція, оскільки часова рамка 

висловлювання вже означена темпоральним конкретизатором власне 

датування, а описувані події не виходять за її межі. Крім того, експресивний 

вплив темпорального конкретизатора підсилює наявність у його структурі 

словосполучення з оцінним, емоційно-експресивним забарвленням – після 

фізичної розправи. 

З теоретичної точки зору, експресія являє собою принциповий тип 

структурної композиції з такими характеристиками: векторною 

спрямованістю, швидкістю, прискоренням, інтенсивністю і зміною цієї 

інтенсивності, наявністю вираженого фіналу. Усі ці характеристики 

притаманні композиції текстів публіцистичного стилю. Крім того, у побудові 



всіх перерахованих характеристик беруть безпосередньо участь темпоральні 

конкретизатори, які вибудовують часову вісь тексту. 

Отже, темпоральні конкретизатори виконують у текстах 

публіцистичного стилю не лише дейктичну, а й експресивну функцію, що 

реалізується шляхом використання їх як засобів переключення темпоральної 

перспективи тексту або введенням до їх структури слів чи словосполучень, 

які мають оцінне, емоційно-експресивне забарвлення, здатні викликати у 

читача певні асоціації. У наступних дослідженнях плануємо розглянути 

тексти публіцистичного стилю в контексті теорії психоделіки. 
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МІСЦЕ УРБАНОНІМІВ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

У статті розглянуто теоретичні проблеми топоніміки як складової 

ономастичного простору; акцентовано на основних підходах до 

витлумачення поняття ономастичний простір; увагу зосереджено на 

визначенні місця урбонімів в ономастичному просторі і важливості 

системного підходу при аналізі об’єктів наукового пізнання. 



Ключові слова: ономастичний простір, топоніміка, урбанонім, 

урбонімія. 

 

В статье рассматриваются теоретические проблемы топонимики 

как составной части ономастического пространства, акцентируется на 

основных подходах относительно определения понятия ономастическое 

пространство; внимание сосредотачивается на определении места 

урбонимов в ономастическом пространстве и важности системного 

подхода при анализе объектов научного познания. 

Ключевые слова: ономастическое пространство, топонимика, 

урбаноним, урбонимия. 

 

The article deals with the theoretical problems of toponymy as a part of 

onomastic space. It concentrates on the main approaches to the definition of 

оnomastic space. The attention is mainly focused on determining the place of 

urbonims in the onomastic space and the importance of a systematic approach in 

the analysis of the objects of scientific knowledge. 

Key words: onomastic space, toponymycs, urbonim, urbonimics. 

 

Розвиток ономастичної науки характеризується освоєнням 

нерозроблених царин ономастичного простору, однією з яких тривалий час 

залишалася урбаноніміка як різновид топоніміки.  

Перші топонімічні дослідження урбанонімів з’явилися в зарубіжному 

мовознавстві ще в 1960-ті роки, коли були опубліковані статті про системи 

урбанонімів здебільшого російських міст. Причиною уваги дослідників-

мовознавців до вивчення назв окремих територій став у кінці 50-х років 

різкий поворот від дослідження історії в межах країни до дослідження  історії 

і культури невеликих міст, а також відродження краєзнавства. У цій царині 

заслуговують на увагу, наприклад, роботи В.А. Ніконова «Названия улиц в  

Симбирске-Ульяновске» [6], М.С. Студьонова «Названия улиц Обнинска» [8] 

тощо. Слід зауважити, що в більшості робіт, надрукованих у 1960-ті роки, 

урбаноніми досліджувалися в рамках мікротопонімів, хоч уже в цей час у 

наукових працях робилися загалом успішні спроби виокремити цей розряд із 

мікротопонімії. Науковці намагалися з’ясувати спільні типологічні риси 

систем урбанонімів різних міст. Так з’явилися перші дослідження міської 

топоніміки О.В. Суперанської, яка у своїх роботах  обґрунтувала 

необхідність виділення урбанонімів у самостійний розряд, відмінний від 

мікротопонімів [9]. 

На сучасному етапі дослідження урбанонімів продовжується. 

Урбаноніміка в Україні тільки починає набувати обрисів самостійної галузі 

топоніміки. Серед вітчизняних дослідників, роботи яких присвячено цьому 

розряду онімів, слід виділити такі, як-от: Р.О. Ляшенко «Динаміка 

урбанонімії міста Кіровограда», О.Б. Галай «Українська урбанонімія 

Закарпаття в ХХ–ХХІ ст.» тощо. 



У зарубіжному мовознавстві з’явилося чимало праць, присвячених 

з’ясуванню специфіки функціонування урбанонімів. Увага вчених в 

основному акцентується на семантиці основ та історії вуличних найменувань 

того чи того міста (Р.В. Разумов, А.М. Мезенко та ін.). 

Мета пропонованої розвідки – визначити місце урбанонімів в системі 

ономастичного простору. Реалізація цієї мети передбачає виконання таких 

завдань: 1) дати визначення та описати ономастичний простір;  

2) виокремити урбанонімічний простір як складову частину топонімічного  і, 

відповідно, ономастичного простору; 3) виявити спільні та відмінні риси 

топонімів та урбанонімів. 

Під час дослідження урбаноніміки найперше, що потрібно зробити, – 

це визначити предмет науки, її місце серед достатньо близьких, а також 

власне ономастичних галузей знань. У такому разі видається коректним 

уведення в контекст міркувань основних понять (термінів), що можуть 

виявитися як взаємопов’язаними та взаємозалежними, так і ономастично 

специфічними: ономастичний простір → топонімічний → урбанонімічний. 

Вище окреслені термінологічні поняття ми поставили в логічний ряд від 

загального до конкретного, що створює зручність при встановленні тих чи 

тих ієрархічних конструкцій.  

Зупинимося докладніше на з’ясуванні сутності терміна ономастичний 

простір, який у сучасній лінгвістиці вживається для визначення всієї 

сукупності власних назв (онімів). Власні назви, що утворюють цей простір, 

розрізняють за денотатами: 1) особові імена людей (антропоніми); 2) назви 

географічних об’єктів (топоніми); 3) назви космічних об’єктів (космоніми);  

4) найменування божеств, міфічних істот (теоніми, міфоніми); 5) клички 

тварин (зооніми); 6) назви організацій, виробництв та суспільних об’єднань 

(ця група власних назв позначається терміном ергонімія і передбачає 

величезну кількість найменувань – від партій, товариств, заводів, до 

кінотеатрів, кооперативів, магазинів, фірм тощо); 7) назви відрізків часу, 

подій (хрононіми); 8) назви окремих предметів (хрематоніми, що 

передбачають власні назви матеріальних предметів – кораблів, ураганів, 

алмазів тощо та витворів духовної культури – заголовки творів, назви 

музичних п’єс, творів живопису, кінофільмів та ін.). Власних назв, що 

утворюють ономастичний простір, дуже багато. В Україні одних топонімів 

кілька мільйонів. На мільйони, очевидно, треба рахувати також ергоніми й 

особливо хрематоніми української мови.  Однак у лексичному запасі окремої 

людини загальних назв значно більше, ніж власних. Одні власні назви відомі 

всім мовцям, інші – лише частині мовців, нерідко досить обмеженій. Через це 

складається хибне враження, що й у мові загалом більше загальних, а не 

власних назв. Річ у тому, що загальні назви є, безперечно, центральним 

шаром лексики, а власні − становлять її потужну периферію з дуже різною 

сферою поширення. Зауважимо: у мові на одну загальну назву припадає до 

кількох сотень власних назв. 

 Як відомо, при аналізі об’єктів наукового пізнання в різних царинах 

наукових дисциплін, враховуючи ономастику, з її складовими частинами 



(антропонімікою, топонімікою, космонімікою тощо) доцільно 

використовувати системний підхід. Оскільки, згідно з позицією російських 

дослідників, ономастична лексика будь-якої мови видається гігантською 

макросистемою або системою систем, що об’єднує численні системи чи 

підсистеми онімів, які належать до всіх секторів ономастичного простору з 

територіальними і соціальними відмінностями. Кожен онімний сектор у 

кожній мові має свої словотвірні та словозмінні парадигми, відповідно до 

яких організується і реорганізується його лексика (Е.Л. Березович, О.В 

Суперанська,  

Н.В. Подольська). А відтак ономастичний простір – це гігантська система, 

яка складається з великої кількості онімів з їх взаємозв’язками та 

взаємовідношеннями.  

У нашій роботі ми не претендуємо на те, аби охопити всі сектори 

ономастичного простору. Зупинимося лише на важливому для подальшого 

дослідження елементі цієї системи – топоніміці. 

Поняття топонімічної системи, як певним чином упорядкованої 

сукупності топонімів відповідного етносу для певного часу на певній 

території, розкривається більшістю топономастів з урахуванням незначних, 

окремих розбіжностей у поглядах, через посередництво таких ознак, як 

«взаємозв’язок елементів», «упорядкована численність», «блок топонімів»  

(В. Д. Бєлєнька), «територіальна сукупність географічних назв з груповими 

та бінарними протиставленнями топонімів, об’єднаних в однорідні ряди на 

основі схожих ознак» (І.О. Воробйова). Отже, топонімічна система – це 

цілісне зібрання географічних назв, що позначають природні або штучні, 

тобто створені руками людини об’єкти, реалії. 

Системоутворювальними елементами топосистеми є топоніми, 

сукупність яких – топонімія −  може бути структурно представлена у вигляді 

онімного «листкового пирога». У плані діахронії і синхронії структурними 

складовими можуть стати найменування географічних реалій, які виникли в 

далекому минулому і функціонують у живій усній та писемній мові, а також 

найменування, що стали топонімічним фактором приблизно в один і той же 

час. 

Структурні ознаки топосистеми варто характеризувати не тільки у 

хронологічному, але й в етнолінгвістичному аспектах. У такому разі мова йде 

про участь певного етносу або групи етносів у формуванні конкретної 

регіональної топонімічної системи. Спостереження доводять, що кожна 

регіональна і, більше того, міжрегіональна топосистема володіє лексичним 

складом топонімів, які сигналізують про специфічний набір слово- та 

формоутворювальних засобів мов і діалектів тих народів, що формували 

топонімію. Її структуру можна представити у вигляді ієрархічних сфер: 

замкнуте коло топонімів (мікротопонімів,) гранично малої величини (села, 

болота, урочища, міської вулиці або площі), що є частиною більш великого 

за розміром номінованого об’єкта (селища, річки і т. ін.), який, у свою чергу, 

належить до називної мікросистеми міста або сільського району, басейну 



річки і великого водоймища, потім – області і краю, республіки і всієї 

держави. 

Уся ця кількість онімних компонентів формує регіональні топонімічні 

системи, які в умовах великої площі області зараховують поліетнічні за 

походженням, національні, автономні за мовною належністю підсистеми 

топонімії. Структуру такого системного  ланцюжка складають ланки: 

топонімія (мікротопонімія) окремого населеного пункту, функціонально 

значущого водоймища, міста, області, регіону і т. ін. 

Регіональні топонімічні системи утворюють топонімічний простір того 

чи того етносу, групи лінгвоетнічно споріднених і неспоріднених мовних 

етносів, які мають спільне державне (адміністративне) поле, топонімічний 

ландшафт, що дає об’єктивну інформацію про механізми формування 

держави і народів, еволюції лінгвістичних процесів. Ось чому топонімічний 

простір – це своєрідне дзеркало історії тієї чи тієї країни, її народів, їх мов та 

діалектів. 

Досліджуючи топонімічний простір міста, зокрема й Кривого Рогу, 

доречним буде використання терміна урбанонімний простір, беручи до уваги 

вище зазначений принцип від загального до конкретного: ономастичний → 

топонімічний → урбанонімний. 

Урбаноніми, як відомо (від лат «urbanus» – міський і «onima» – ім’я) 

різновид топонімів, власна назва будь-якого топографічного об’єкта. 

На думку А.М. Мезенко, урбанонімний простір – це сукупність усіх 

назв, що входять до складу міста, які існують зараз і ті, що 

використовувалися в попередні епохи. Це назви лінійних (вулиць, провулків, 

проспектів, проїздів, тупиків і т. ін.) і масштабних об’єктів (церков, костелів, 

монастирів, кінотеатрів, готелів, кафе, пам’ятників і т. ін.). Дослідниця 

зазначає, попри те, що урбанонімія являє собою набір назв дуже різнорідних 

об’єктів, одиниці, які входять до неї, тісно пов’язані між собою, переплетені і 

виконують однакові функції, що є основою їх об’єднання  в один клас 

топонімів [4]. 

Урбонімний простір є складовою частиною топонімічного, а звідси, 

відповідно, усього ономастичного простору. Тому під урбонімним простором 

ми розуміємо мікросистему, структура якої репрезентована  організованою 

сукупністю різних класів онімів на позначення локально закріплених 

об’єктів: (годонімів, дромнонімів, агоронімів, ойконімів, ергонімів, 

фірмонімів, емпоронімів і т. ін.)  

Урбанонімія як особливий розділ топонімії має ряд спільних для 

більшості розрядів топонімів рис: 1) зумовленість позамовними факторами; 

2) системність організації; 3) наявність варіантів офіційна / неофіційна назва; 

4) наявність словотворчих формантів структурно-граматичних типів;  

5) можливість бути зафіксованими в художніх текстах, у результаті чого 

вступати в інші системні зв’язки і навіть брати участь у стилістичних 

прийомах; 6) спільність функцій. 

Особливість урбанонімії полягає у специфічному наборі ознак. Так, 

крім спільних для всіх розрядів топонімів характеристик, урбанонімам 



властиві: 1) високий ступінь змінюваності; 2) загалом низький ступінь 

популярності; 3) переважна одномовність; 4) слабкий зв’язок з діалектом;  

5) семантична мотивованість більшості урбанонімів; 6) перевага штучної 

номінації над природною; 7) писемна закріпленість. 

Урбаноніми виконують дві основні функції: 1) ідентифікуючу;  

2) інформативну. Ідентифікуюча функція пов’язана з особливістю власної 

назви загалом, адже основне її призначення – виділяти і розрізняти однотипні 

об’єкти. Ця функція належить і до урбанонімів, оскільки вони називають 

окремий локальний об’єкт і виділяють його з ряду подібних. 

Інформативна функція топоніма пов’язана з тим, що він повинен 

орієнтувати людину в навколишньому просторі, у місті, служити, так би 

мовити, адресою. Інформативна функція урбаноніма має свою специфіку: 

адже вони несуть інформацію про особливості локально закріпленого об’єкта 

(виду діяльності, асортименті послуг і товарів і т. ін.). 

У кожній урбанонімічній системі можна помітити функціонування 

поряд з масово представленими іменними типами, що являють собою зразки 

для інших назв цих же груп, відносно недавно запозичені назви, для яких 

поняття норми й системи ще не зовсім установилися і у вживанні яких 

спостерігаються хитання. Водночас функціонують і застарілі назви, що були 

продуктивними кілька століть тому, і одиничні найменування. 

Отже, на підставі всього вище зазначеного можна зробити висновки:  

1) системний підхід є важливим при аналізі об’єктів наукового пізнання в 

царині ономастики; 2) урбанонімія створює відкриту мікросистему, яка 

містить власні назви на позначення локально закріплених об’єктів і є 

особливим розділом топонімії; 3) урбаноніми в системі назв на території 

міста є ідентифікуючими найменуваннями штучно створених об’єктів;  

4) урбанонімія неминуче вбирає в себе назви фізико-географічних об’єктів 

міської території. 

Поняття урбаноніміки як частини топоніміки і ономастики є 

загальновизнаним і не викликає жодних заперечень. А якщо це так, то і 

теорія урбаноніміки невіддільна від теорії топоніміки (ономастики) загалом. 

Між ними існує органічний зв’язок. Предмет урбаноніміки – топографічні 

назви – стабільний. Зміст же цієї науки надзвичайно динамічний, оскільки 

він відображає зміни у предметі, виявленні в результаті його пізнання. 

 

Література 

1. Беленькая В.Д. Очерки англоязычной топонимики / Беленькая В.Д. – М. : 

Высшая школа, 1977. – 227 с. 

2. Галай О.Б. Українська урбанонімія Закарпаття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / 

О.Б. Галай. – Ужгород, 2009. – 17 с. 

3. Ляшенко  Р.О. Мікротопонімія Кіровограда : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» Р.О. 

Ляшенко. – Харків, 2008. – 21 с.  



4. Мезенко A.M. Из истории переименования улиц городов  

Белоруссии / А.М. Мезенко // Исторические названия памятники культуры 

: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. – М., 1989. – С. 52– 

53. 

5. Никонов В.А. Введение в топонимику / Никонов В.А. – М. : Наука, 1965. – 

180 с. 

6. Никонов В.А. Названия улиц в Симбирске-Ульяновске / В.А. Никонов // 

Ономастика Поволжья : Материалы Поволжской конференции по 

ономастике. – Ульяновск, 1969. – С. 226–234 . 

7. Подольская Н.В. Вопросы исследования микротопонимии /  

Н.В. Подольская //  Питания ономастики. – К., 1965. – С. 209–214. 

8. Студенов Н.С. Названия улиц Обнинска / Н.С. Студенов // Топонимика. − 

Вып. 2. – М., 1967. – С. 24–25. 

9. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного /  

Суперанская А.В. – М. : Наука, 1973. – 368 с. 

 

Стаття надійшла до редакції 13 березня 2012 року 

 

УДК: [811.161.2+811.161.1](477.44-25) 

Тарас Ткачук 

(Вінниця, Україна) 

 

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ДВОМОВНІСТЬ В 

ПОСТРАДЯНСЬКОМУ МІСТІ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ВІННИЦІ) 

 

У дослідженні проаналізовано мовну ситуацію у Вінниці – 

пострадянському місті Центральної України. Мета дослідження – 

з’ясувати фактори, що впливають на функціонування двох мов в 

урбанізованих умовах. Для цього було застосовано соціолінгвістичний метод, 

який передбачав відповіді респондентів на 16 запитань, що стосувалися  

щоденного вжитку української та російської мов (спілкування в сім’ї, із 

друзями, колегами, під час навчання, на роботі, використання Інтернету 

тощо). Загальна кількість опитаних – 600 осіб, які репрезентували 6 

соціальних груп: школярів, студентів, представників сфери обслуговування, 

бізнесменів, держслужбовців та пенсіонерів.  

Ключові слова: білінгвізм, пострадянський мовний простір, 

функціонування мови, двомовне середовище. 

 

В исследовании проанализировано языковую ситуацию в Виннице – 

постсоветском городе Центральной Украины. Цель исследования – 

выяснить факторы, которые влияют на функционирование двух языков в 

урбанизированных условиях. Для этого был применен социолингвистический 

метод, который предусматривал ответы респондентов на 16 вопросов, 

касающихся повседневного употребления украинского и русского языков 



(общение в семье, с друзьями, коллегами, во время учёбы, на работе, 

использование Интернета и т.д.). Общее количество опрошенных – 600 

человек, которые репрезентировали 6 социальных групп: школьников, 

студентов, представителей сферы обслуживания, бизнесменов, 

госслужащих и пенсионеров. 

Ключевые слова: билингвизм, постсоветское языковое пространство, 

функционирование языка, двуязычная среда. 

 

In this research, we analyze the language situation in Vinnytsia – a post-

soviet city situated in Central Ukraine. The goal of the research is to investigate 

the factors that have an influence on the bilingual practice in various urban 

settings. We examined this question with the method of socio-linguistic survey in 

which respondents answered 16 questions regarding their everyday use of 

Ukrainian and Russian (e.g., communication with family, friends, or colleagues at 

school, work, or Internet). The total number of 600 participants represents six 

social groups: school students, university students, service workers, state workers, 

entrepreneurs and retirees. 

Key words: bilingualism, language in the post-Soviet space, the functioning 

of language, bilingual environment. 

 

У сучасній лінгвістиці помітним є інтерес до двомовності як явища, що 

є типовим для багатьох країн, які тривалий час перебували в колоніальній 

залежності. Особливо гостро проблема білінгвізму проявилася в 

пострадянських країнах, що засвідчують дослідження Г. Хоган-Бруна, М. 

Рамоніене (аналіз здійснено на прикладі балтійських країн) [5], І. 

Дубовицької та Р. Салімова (огляд проблеми мультилінгвізму на 

пострадянському просторі) [6], Л. Масенко та Л. Біланюк (з’ясовано причини 

білінгвізму в Україні, окреслено основні проблеми, пов’язані з домінуванням  

російської мови в українському поліетнічному середовищі) [2; 4].  

У нашому дослідженні ми аналізуємо мовну ситуацію, спричинену 

зовнішніми та внутрішніми чинниками в пострадянському місті Вінниці 

(Центральна Україна).  

Українсько-російська двомовність в Україні – це наслідок тривалого 

тиску на українську мову впродовж усього періоду колоніальної залежності, 

у яку потрапила наша країна, починаючи з Переяславської ради 1654 року. За 

часів Радянського союзу проблему двомовності в Україні розглядали 

винятково як позитивне явище, і факт масового використання українцями 

російської мови в статусі офіційної трактували як досягнення політики 

комуністичної партії.  

Минуло 20 років від часу здобуття Україною незалежності, а це 

означає, що відбулося чимало змін, які зачепили мову, і цьому є ряд причин: 

по-перше, держава взяла курс на націоналізацію усіх сфер, особливо це 

стосується освітнього та культурного простору (впровадження української 

мови як державної на офіційному рівні); по-друге, розпочалося інтенсивне 

соціальне розшарування, тобто з’явилися нові соціальні групи, які диктують 



іншим свої умови (включно і в мовному питанні); по-третє, змінився 

етнічний склад міст, пов’язаний з масовим  виїздом за кордон представників 

деяких національних меншин (переважно євреїв та росіян); по-четверте, 

відбулася комерціалізація багатьох сфер, у яких мовне питання є 

визначальним фактором (професійна та художня література, періодика, 

Інтернет-ресурси, музика, радіо та телебачення); по-п’яте, проявився  

психологічний фактор, спричинений комплексом маргінальної особистості, 

яка намагається перейти в інший соціальний стан, відмовившись від мови, 

якою користувалася раніше (української), перейшовши на мову «міську» – 

російську; по-шосте, триває інерційний процес, пов’язаний з тривалим 

формуванням стереотипу про неможливість використання української мови в 

багатьох сферах життя. Особливо це стосується еліти, яка тривалий час 

повинна була говорити – навчатися – творити іншою, «культурнішою» (тобто 

російською) мовою. Не винятком стало й місто Вінниця (360 тисяч жителів) – 

обласний центр Вінницької області, у якому є помітною парадоксальна 

ситуація, коли носії української мови в міському середовищі змушені 

переходити на російську. 

Під час проведеного нами опитування (станом на січень 2012 року) 

були поставлені питання, на які відповіли 600 респондентів віком від  13 до 

80 років, що належать до шести соціальних груп – школярі (13–17 років), 

студенти  вищих навчальних закладів, бізнесмени, держслужбовці, 

працівники сфери обслуговування та пенсіонери. Мета опитування – 

з’ясувати умови контактування мов, визначити показники їх використання, 

окреслити сфери і ситуації спілкування й виокремити зовнішні та внутрішні 

чинники, що впливають на домінування кожної з мов у певних сферах. 

Результати опитування засвідчили надзвичайно високий мовний 

конформізм жителів міста Вінниці. Попри те, що 83% опитаних з різних 

соціальних сфер визнали рідною українську мову (див. Діаграму 1), у 

родинному колі спілкуються нею лише 75%, а сторінку в соціальних мережах 



переважна більшість із них веде російською мовою – 72%. 
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Сторінка в соцмережах
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Діаграма 1 

Помітним є вплив міста на студентів, які приїхали з периферії. Вони 

визнають рідною мовою українську, з рідними спілкуються українською, а з 

друзями в місті переходять на російську (22% опитаних). Порівняння 

результатів двох діаграм (Рідна мова для респондентів та Спілкування з 

друзями), засвідчує, що виразним є домінування російської мови як мови 

міжособистісного спілкування в міському середовищі: 
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Рідною мовою вважаю
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Найменш конформними у мовному питанні є пенсіонери: 59% 

уважають рідною мовою українську і 60% спілкуються з друзями 

українською. Натомість 19–20% учнів, студентів та бізнесменів, які вважають 



рідною мовою українську і спілкуються з рідними українською,  у 

спілкуванні з друзями переходять на російську.  

Важко конкурувати українській мові у сфері засобів масової 

інформації. Наприклад, сторінки Інтернету з російською мовою читають 72% 

опитаних; краща ситуація з періодикою – 66% читають українською мовою, 

це за умови, що у всіх кіосках продажу преси переважає російськомовна: 

газет російською мовою – 77%, журналів російською мовою – 96%, місцева 

преса пропонує 54% російськомовних газет і 46% – україномовних. По-

різному відбувся розподіл у сфері літератури: 49% респондентів читають 

художню літературу українською, а професійну літературу українською 

купують 63 % (переважно школярі – 78%, студенти – 89% та держслужбовці 

– 94%, натомість російською читають пенсіонери – 79%, бізнесмени – 54%, 

працівники сфери обслуговування – 52%).  

Проведене нами дослідження засвідчує відносний зв’язок між 

національністю мовця та мовою, якою він користується як у побуті, так і поза 

домівкою (за даними перепису 2001 року у м. Вінниці проживає 87,2% 

українців,  10,2% росіян та 2,6% інших національностей – поляків, білорусів 

та євреїв) [1; 3].  

На особливу увагу заслуговують зовнішні чинники, а не внутрішнє 

бажання мовця користуватися певною мовою. До зовнішніх чинників,  

насамперед відносимо мовну ситуацію, продиктовану урбанізованим 

соціумом, а також інформаційний простір, який існує на сьогодні в місті 

(радіо, телебачення, преса, книгарні, реклама). Українська мова домінує в 

офіційній та навчально-діловій сферах (нею користуються в офіційних 

установах, школах, університетах – 80% респондентів – див. Діаграму №2), 

однак частково програє у сфері міжособистісного спілкування (70% 

респондентів користуються українською) та суттєво програє в інформаційній 

сфері (Інтернет – 28%, художня література – 49%, телебачення – 47%, 

періодика – 66% , професійна література – 62%), а також у музичній сфері 



(58% респондентів надають перевагу російськомовній музиці). 

Мова у професійному спілкуванні 
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Діаграма 2 

Загалом, вінничани толерантно ставляться до проблеми мови: майже 

половина опитаних не помічає ніякого тиску на жодну з мов (45%), хоча 

більше третини визнає тиск на українську мову (37%):  

Тиск на мови

тиск на 

українську 

мову; 37%

тиск на 

російську 

мову; 18%

тиск на будь-

яку мову 

відсутній; 45%

 
Більшість респондентів визнали, що у Вінниці в інформаційному 

просторі переважає українська мова (69%) і 90% вважають, що вона повинна 

мати статус державної. У ставленні до мови відрізняються відповіді 

пенсіонерів, із яких 16% хочуть мати державною мовою російську, а 11% – 

дві мови – українську та російську. У цих питаннях помітним є зв’язок між 

національністю респондента та його ставленням до статусу мови на 

державному рівні: росіяни категоричні в цьому питанні і вважають, що 

державною мовою має бути лише російська (82% від опитаних). 

Процес опитування засвідчив вільне володіння практично усіма 

жителями міста Вінниці обома мовами: на звертання українською 

відповідають українською 92%, а на звертання російською відповідають 

російською 74% опитаних. 



Отже, помітним є асиметричний характер розвитку української та 

російської мов в умовах урбанізованого соціуму. Більшість зовнішніх та 

внутрішніх факторів сприяють інтенсивнішому розвиткові російської мови 

практично в усіх сферах, окрім офіційної та навчально-ділової.  
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АВТОРСЬКІ ПРИЙОМИ  ФОРМУВАННЯ УВАГИ ЧИТАЧА В 

МЕДІА-НАЗВАХ 

 

Свідченням рівня мовної майстерності журналіста є структурно-

семантичний елемент газетного тексту – заголовок. Будь-які медіа-назви, в  

мінімумі слів яких концентрується максимум змісту, – є одним із 

впливовіших засобів на споживача інформації, здатні з першого слова 

налаштовувати увагу читацької аудиторії  на активне сприймання та 

розуміння інформації. У статті розглядаються теоретичні засади проблеми 

типізації заголовків та їх функцій. Також окреслюються ті мовні засоби, що 

стають авторським прийомом акцентування уваги адресата, встановлення 

контакту з ним, способом формування читацьких очікувань і установок.  

Ключові слова: авторські прийоми, медіа-назва, актуалізація мовних 

засобів,  структурно-семантичний елемент, типізація и класифікація 

заголовків, компонент композиційної структури, атракційна функція. 

 

Заголовок как структурно-семантический элемент газетного текста-  

показатель уровня языкового мастерства журналиста. Любое медиа-

название в минимуме  слов концентрирует максимум содержания, что 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/vinnyca/


представляет одно из влиятельнейших способов, способных с первого слова 

настроить читателя  на активное восприятие и понимание информации. В 

статье рассматриваются теоретические проблемы, касающиеся вопросов 

типологии заголовков и их функцій. Также определяются языковые 

средства, стающие авторским приемом акцентирования внимания адресата 

и установления с ним контакта, способом формирования читательских 

интересов и установок. 

Ключевые слова: авторские приемы, актуализация языковых средств, 

структурно-семантический элемент, типология и классификация 

заголовков, компонент композиционной структуры, медиа-названия, 

аттракционная функция. 

 

The title as a structure-semantic element of the newspaper text is the index 

of the journalist’s language skill. Any media title tries, using a minimum of words, 

to concentrate the maximum of content, which is one of the most influential means 

that can incline the reader to participate in active perception and understanding of 

the information. The article deals with theoretical problems concerning typology 

of titles and their functions, with the distinctive function being attraction of the 

reader’s attention. The article also determines the linguistic means, which become 

the author’s method to focus the addressee’s attention and establish a contact with 

him, and the way to shape reader’s interests and attitudes. 

Key words: author’s methods, actualization of speech means, structure-

semantic element, title typology and classification, component of compositional 

structure, media titles, attractive function. 

 

У мові ЗМІ завжди одним із предметів зацікавленості для лінгвістів був 

перший елемент газетного повідомлення – заголовок, який «маркує початок 

тексту [1, с. 431]». Найчастіше, переглядаючи пресу, читач обмежується 

лише  першоелементами газетних публікацій. Тому, оскільки «усі рівні 

організації публіцистичного тексту мають пряму кореляцію з його назвою [3, 

с. 602]», заголовкам, покликанням яких – у лаконічній і яскравій формі 

попереджати реципієнта про зміст публікації [14, с. 72], відводиться важлива 

роль. 

Слід зазначити, що способи мовного оформлення функції привертання 

уваги, тобто атракційної функції, в медіа-назвах не були предметом 

спеціальних досліджень. Отже, актуальним видається опис прийомів 

авторських  мовних засобів, які спрямовані на виконання цієї функції. 

Дослідити структурно-семантичні особливості сучасних назв як невід'ємного 

компоненту газетного дискурсу,  властивостями якого є формування 

тональності інформаційного поля і  передача змістовно-концептуальної 

інформації, та окреслити серед арсеналу газетної експресії перелік мовних 

авторських засобів із функцією залучання уваги читацької аудиторії, – мета 

нашої розвідки. Її досягнення передбачає вирішення таких завдань: 

окреслити основні теоретичні питання щодо багатоаспектності цього 

лінгвістичного явища; на фактичному матеріалі  проілюструвати у виданнях 



газетного типу вживання мовних засобів, що виконують атракційну функцію. 

Предметом аналізу обрано заголовкові системи сучасних періодичних видань 

(«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Літературна Україна» за 2009–2012 

р.). 

Медіа-назви як «специфічний смисловий і психосоціолінгвістичний 

вузол, ядро ідеї публікації [9, с. 58]», як «зона підвищеної уваги читача [7, с. 

15]», спроби аналізу яких відносяться до 20–30-х р. ХХ ст., вже давно стали 

предметом всебічного вивчення дослідників журналістського тексту. 

Питанням їх типізації,  характерних рис, вміщеної в них інформації, 

складності функцій, класифікації  за формою, комунікативними 

можливостями і прагматикою присвячено чимало наукових статей, 

монографій, дисертаційних робіт (М. Пилинський, В. Здоровега, І. Гальперін, 

В. Дроздовський, В. Костомаров, І. Кошева, В. Кухаренко, А. Євграфова, В. 

Садівничий, В. Ільченко, І. Сиров, В. Різун, М. Пещак, Є. Лазарєва, М. 

Сікорський, Г. Хазагеров, Т. Джанжакова, В. Галич, Є. Береговська, Г. 

Кузнєцова, Т. Іванова, О. Максютова, Г. Колесник, В. Абашина, Н. Волкогон, 

Н. Фатєєва та ін.). 

Тож не випадково і визначень цього поняття існує чимало. Останнім 

часом дослідження у заголовковій системі зарясніли термінами: «зовнішній 

індикатор [9, с. 58]», «скомпресований варіант замітки [12, с. 192]», 

«структурний компонент газетного тексту [11, с. 246]» та ін. Зокрема, І. 

Гальперін вважає заголовок «своєрідною тезою корпусу тексту», «явищем 

тематично-рематичного характеру [4, с. 134]»; «актуалізатором текстової 

інформації», «компресованою формою мовлення», «конституєнтом тексту», 

«авторським концептом і конденсатом змісту» – А. Євграфова [8, с. 142–148]. 

У низці дисертаційних досліджень ХХІ ст. (Вахтель Н., Коваленко А., 

Черногрудова Є., Коновець С., Гусейнова Т., Пташник С., Калякіна О., 

Желтоногова Т. та ін.), в основу яких покладено вивчення статусу заголовків, 

визначається їх основна риса – бути «обов’язковою структурно-

композиційною категорією будь-якого газетного тексту [15]». 

У світлі зазначеного вище зрозуміло, що виробити уніфікований 

критерій визначення поняття «заголовок» неможливо. Семантика, 

синтаксична будова, комунікативна і стилістична функції назв позначені 

практично незліченними формами вияву. Однак, їх можна звести до 

обмеженої кількості типових різновидів, кожному з яких властиві певні 

визначальні ознаки.  

Зокрема, за прагматичною особливістю медіа-назви співвідносять із 

рекламою, лозунгом, закликом, оголошенням [13, с. 158–175]; за формою 

вміщеної інформації – це назви-символи, назви-тези, назви-цитати, назви-

повідомлення, назви-натяки, назви-оповіді [4, с. 134]; за особливостями 

синтаксичної будови – заголовки-слова, заголовки-словосполучення, 

заголовки-речення [10, с. 94; 14, с. 68]. За переліком образно-символічних 

назв виділяють заголовки-метафори, заголовки-метонімії, заголовки-

антомазії, заголовки-синекдохи, заголовки-перифрази; за синтаксичними 

засобами увиразнення мовлення – заголовки–інверсії, заголовки–



оксюморони, заголовки-еліпси [14, с. 68]; за характером подачі інформації – 

заголовки інформативні та експресивні. Образно-семантичний підхід до 

класифікації заголовків пропонує Л. Грицюк, виділяючи заголовки-

індикатори, заголовки-образи, заголовки-символи [5, с. 51–52]; свою 

типологію – В. Здоровега у своїй типології виділяє заголовки типу 

спонукально-наказових, проблемних, констатуючо-описових, рекламно-

інтригуючих [7, с. 108–109]. 

Неодноразові спроби аналізу функцій назв робилися у художніх і 

журналістських текстах. Так, виділяють облігаторну функцію, номінативну 

(ономасіологічну), що називає текст за одним з його ознак – темою, та 

делімітативну, яка відокремлює один текст від іншого графічним способом;  

також прогнозуючу функцію, що формує читацькі очікування; рекламну, 

орієнтувальну, контактовстановлюючу функції та функцію актуалізації 

концепту твору. Зокрема, І. Кочан називає текстоутворювальну, когнітивно-

стимулюючу, текстооформлювальну, імперативну, комунікативну, 

експресивну функції [9, с. 58–60], а Г. Музиченко – функцію налаштування 

читача на текст статті та функцію вираження ставлення самого автора до 

подій, про які йдеться [11, с. 247]. На думку В. Кухаренко, всі функції 

заголовків у тексті відповідають актуалізації текстовим категоріям (категорії 

інформативності, категорії завершеності і зв'язності, категорії ретроспекції і 

проспекції, категорії прагматичності і системності та ін.) [10, с. 105]. 

Щодо рекламних текстів, то сучасні дослідники заголовкових 

комплексів виділяють номінативно-інформативну, емоційну (використання 

аксіологічних мовних засобів), класифікаційну, прогностичну, прагматичну 

(волюнтативна) та атракційну (привертання уваги адресата) функції. Остання 

функція – це перший етап актуалізації категорії атракційності, яка 

реалізується не лише залученням вербальних, а й паралінгвістичних засобів, 

до яких відносяться елементи параграфеміки, наприклад, піктограми, 

гарнітура та текстура шрифтів, набірні засоби, підкреслення [2, с. 253–255]: 

«Небо (не)сподіване. Все(і)ніщо» (ЛУ, 28.04.11), «РЕКлЕТИРИ» (ЛУ, 

17.03.11).  

Отже, проаналізувавши погляди дослідників на проблему газетних 

назв, можна підсумувати, що різнобічність вирішення цих проблем пов’язана 

з їх різнохарактерністю. Лише перелік функцій та типів заголовків у працях 

різних науковців дає уявлення про ту роль, яку заголовок, гранично стислий 

за формою і семантично-місткий, виконує. 

Природно, що метою автора будь-якого повідомлення – не просто 

розповісти, а й вплинути на читача. Тому ефективність медіа-назви залежить 

від винайдення журналістом оптимальної форми задуманого впливу на 

адресата. Серед надзвичайно багатого арсеналу мовностильових засобів 

зосередимо  увагу лише на  деяких авторських прийомах актуалізації уваги 

читацької аудиторії.  

Так, одним із виявів лінгвокреативної діяльності журналіста є 

оказіональна лексика. Модифікаційний словотвір,  де семантика твірних 

основ із свідомим порушенням правил мовного словотвірного стандарту 



поповнюється  додатковою авторською інтерпретацією (експлікується оцінка 

подій, іронія, сарказм), новими відтінками експресивно-оцінного плану, є 

дієвою формою впливу на реципієнта. Наприклад: «Кличкофобія і 

хеєлюбство» (ЛУ, 21.07.11), «Шоувенізм» (ЛУ, 28.07.11), «Велике 

застереження хохлуям» (ЛУ, 17.04.08) та ін. Авторські неологізми з різним 

ступенем обов'язкової експресивності затримують увагу читача на 

новоутворенні й впливають на сприйняття контексту в цілому. 

Оскільки завдання адресанта – як мінімум зацікавити адресата, тому у 

нагоді стає специфічний синтаксис заголовків із прийомами експресивного 

синтаксису та структурно-функціональними різновидами синтаксичних 

інновацій. Так, регулярною серед них – синтаксична компресія, сутність якої 

– стиснення структури речення та пропуск окремих ланок при збереженні 

ядерних елементів, які через високу акцентну, смислову концентрацію 

постають носіями смислу [6, с. 250–255]. Наприклад: «Раз – і навіки!» (УК, 

21.01.12), «Ціна питання – три гривні» (УК, 24.01.12), «За брехню – до 

ганебного стовпа» (ЛУ, 4.08.11), «Доля – у світлі поезії, світло поезії – в 

долі» (ЛУ, 28.04.11). 

Способом оформлення медіа-назви, яка «працюватиме» на читача, 

керуватиме його увагою, виступають синтаксичні прийоми парцеляції і 

сегментації, де другий компонент – це самостійне висловлення, здатне 

інтенсифікувати смислове значення неядерних компонентів речення. 

Наприклад: «Бо це в наших силах» (ЛУ, 12.05.11), «Йдучи своєю дорогою» 

(ЛУ, 31.03.11),  «Дешевий газ, може, й дадуть. В останні дні роботи» (ГУ, 

28.10.09), «Справа честі – відповідальність. Перед людьми і власною 

гідністю» (ГУ, 18.04.09). 

З аналогічною функцією у ролі заголовків ЗМІ виступають окремі 

другорядні члени речення, змістова незавершеність яких спонукає читача до 

пошуку опущеної «ланки» в змісті тексту: «На «дорозі зі скла» (ЛУ, 8.12.11), 

«З Ічнянської  «криниці» (ЛУ, 6.10.11), «Без гніву і пристрасті» (ЛУ, 

22.09.11),  «Як на колгоспному полі…» (ЛУ, 29.12.11), «Як вогненна 

блискавка…» (ЛУ, 24.11.11), «Ще не вмерла…» (ЛУ, 13.10.11). Оскільки у 

заголовках «зверненість до читача виражена значно яскравіше, ніж у текстах 

самої статті [13, с. 159]», тому цілком виправданим є використання 

журналістами різновидів односкладних речень із  спонукальною, 

запитальною та розмовною  інтонацією: «Будьмо разом!» (ЛУ, 5.01.12), 

«Дочекалися?» (УК, 24.01.12.), «Поступ чи занепад?» (ЛУ, 29.12.11), «А що 

буде завтра?» (ЛУ, 22.12.11). 

Елементами заголовної мови ЗМІ, що здатні загострювати увагу й  

активізувати читацьку діяльність, стають майже усі лексичні засоби. У межах 

цієї статті ми розглянемо  лише деякі авторські прийоми, серед яких засобом 

акцентування читацької уваги стає використання різних типів омонімів та 

паронімів, де  зіткнення однакових слів з різним значенням інтригує 

споживача інформації, чим, і, збагачуючи ідейний задумом публікації 

додатковими нюансами, зацікавлюють його: «Від срібної до …срібної землі» 

(ЛУ, 29.09.11), «Вал, що боронить від варварських навал» (ЛУ, 24.03.11), 



«Ми на вкраїні хворі Україною» (ЛУ, 10.11.11), «Талант і талан» (ЛУ, 

18.08.11), «Хворий, Ви хворий?» (Освіта України, 23.01.12). Нерідко таку гру 

слів у медіа-назвах використовують для створення каламбурів, метою яких  є 

вираження гумористично прихильного чи осудливого ставлення до певних 

соціальних явищ, подій. 

Цікавими  для читача також стане  суперечлива парадоксальна фігура 

оксиморону типу: «Талановитий нездара» (ЛУ, 10.02.11.), «Узаконене 

беззаконня» (ЛУ, 21.05.09),  «Багатий бідняк» (УК, 19.02.09) і тавтологічні 

вислови, в яких повторення кореня з модифікованим варіантом  є авторським  

акцентом на певному явищі з підкресленою актуальністю. Наприклад: 

«Непровінційна провінція» (ЛУ, 17.03.11), «Нехай їм дзвони вічно дзвонять» 

(ГУ, 27.10.09), «Державний фундамент під фундаментальну науку» (УК, 

29.10.09), «Коли масло не масляне» (ГУ, 16.04.09), «Швидка» приїде швидше» 

(УК, 18.02.09). 

Чітко окреслюється ще один прийом журналістів – це оформлення 

заголовкової назви фразеологічними зворотами типу: «Риба гниє з голови», 

«Узяти бика за роги» (ЛУ, 10.2.11) або їх трансформів, наприклад: 

«Ложками дьоготь розлива» (ЛУ, 13.01.11), « Коні впали на коліна» (ЛУ, 

27.01.11), «Справді, не поле перейти» (ЛУ, 25.08. 11), «Скрізь терни – з 

українською книжкою» (ЛУ, 10.03.11), «Інвестори «дадуть газу!» (ЛУ, 

21.01.12), «Синиця в руках уже не влаштовує» (УК, 24.01.12). Усі види  

газетних  назв із структурно-семантичною модифікацією фразем- 

трансформів – авторизований варіант  загальновживаного звороту,  метою 

якого як засобу створення експресії  є залучення уваги читацької аудиторії. 

Способами такої трансформації стає фразеологічна контамінація, тобто 

схрещування в одному виразі двох чи кількох фразеологізмів; 

фразеологічний натяк на відомий носіям мови фразеологізм; поширення 

фразеологічної одиниці додаванням до її складу додаткових слів, що являє 

собою іронічний авторський коментар, тощо. У лінгвістиці такі 

трансформації поділяються на горизонтальні (кількість елементів у 

висловленні постійна) та вертикальні (кількісний склад змінюється); на 

інтенсивні (з якісними змінами фразеологічного складу) та екстенсивні 

(кількісне розширення фразеологічного вислову); на повні та часткові.  

Також для газет характерне створення цілих серій заголовків із 

структурно-семантичними модифікаціями приказок, цитат, прислів’їв типу: 

«Хто не з нами, той проти Бога» ( ЛУ, 21.07.11), «Сумне літо 95-го» (ЛУ, 

27.01.11), «Шукає руно золоте» (ЛУ, 8.12.11). Наведені авторські 

перетворення, у яких відчувається певна алюзія на відомі вислови, де прозоро 

зберігається зв’язок з відомим носіям мови виразом і «встановлюються 

асоціативні зв’язки з їхніми авторами або об’єктами висловлювань [7, с. 172–

173]», роблять заголовки  більш інтригуючими. З цією функцією часто 

вживаються й інші стилістичні одиниці – метафора, гіпербола, порівняння, 

антитеза, зевгма та ін. Зазначимо, що оцінний компонент заголовкових назв є 

частіше негативним, рідше позитивним і лише в окремих випадках – 

нейтральним.  



Отже, заголовок як своєрідний сплав стандартних і експресивних 

засобів, узагальненої та конкретної інформації, абстрагованого й образного 

викладу, логічного й емоційного впливу на читача потребує 

різностороннього аналізу. Тому перспективним є дослідження і 

систематизація мовностильового арсеналу в заголовковій системі на всіх 

рівнях мови. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДУША У РОМАНІ «БЕРЕСТЕЧКО» 

Л. КОСТЕНКО 

 

Статтю присвячено описові вербальних виявів однієї з домінантних 

контекстем у романі «Берестечко» Л. Костенко. Описано моделі 

метафоричного концепту душа у смисловій взаємодії з іншими елементами 

концептосфери. У науковій розвідці авторка доводить, що зазначений 

концепт у романі «Берестечко» виступає багатозначним завдяки наскрізній 

образності текстової  віршової структури. 

Ключові слова: концепт, душа, вербальні вияви, концептосфера. 

 

Статья посвящена описанию вербальных выражений одной из 

доминантных контекстем в романе «Берестечко» Л. Костенко. Описаны 

модели метафорического концепта душа в смысловом взаимодействии с 

другими элементами концептосферы. В научном разыскании автор 

доказывает, что указанный концепт  в романе «Берестечко» выступает 

многозначным благодаря образности текстовой стихотворной структуры. 

Ключевые слова: концепт, душа, вербальные выражения, 

концептосфера. 

  

The article describes the verbal manifestation of one of the dominant 

contextemes in the novel «Berestechko» by L. Kostenko. It gives a description to 

the metaphorical concept of «soul» in its semantic relation to the elements of the 

conceptual sphere. In this research the author demonstrates that the analyzed 

concept in the novel «Berestechko» has multiple meanings due to the imagery of 

the poetic structure. 

Key words: concept, soul, verbal manifestation, set of concepts 

 

У сучасній лінгвістиці концепт розуміють як результат пізнання 

навколишнього світу людиною, цілком ідеальне утворення, що відображає 

багатовіковий досвід і специфіку національної культури. Концептуальні 

поняття  виступають як культурні коди певної нації, котрі передаються від 

покоління до покоління і засвоюються разом з мовою. Вони є основою 

культурної комунікації [5]. 



Серед ключових контекстем у мовотворчості видатної української 

поетеси сучасності Л. Костенко лінгвістами досліджено концептуальні 

поняття природа, час. С. Єрмоленко зазначає, що «у мовній свідомості  Ліни 

Костенко тісно переплітається час як вимір особистого, інтимного, і час як 

осмислення глобальних загальнолюдських тем… Невблаганний час змінює 

все – і природу, і людей [3, с. 192]; «чільне місце у словнику – загальних 

назвах – займають найменування рослинного і тваринного світу… поряд з 

одухотвореними назвами природи живуть і конкретні найменування 

предметів та явищ української побутової культури [3, с. 188–189]». 

Предметом нашого зацікавлення є мовні особливості історичного 

роману  «Берестечко», які можна дослідити через ключові контекстеми. 

За словами В. Панченка, його «варто читати як твір-попередження. 

Україна ХVІІ ст. мала чогось важливого навчити Україну рубежу ХХ і ХХІ 

століть. Історія гетьмана Богдана Хмельницького з його тріумфом і 

катастрофою, з його далеко не сповна використаними шансами мусила 

спонукати до осмислення коротких і тяжких уроків творення держави – 

вождями і всією нацією [6, с. 209]… Свого Богдана Л. Костенко показала в 

момент його найбільшого приниження і занепаду духу в страшні дні червня 

1651 р. Роман «Берестечко» – це  монолог Б. Хмельницького, який на очах 

переживає трагедію поразки. Від депресії до воскресіння – такою є амплітуда 

душевних станів гетьмана в романі Л. Костенко [6, с. 211]». 

Відтак мета нашого дослідження – описати концепт душа у 

художньому осмисленні поетеси. 

За спостереженням Н. Бородіної, поняття  душа  належить до базових 

концептів національної культури, а тому  онтологізується й реконструюється 

відповідно до усталеного розуміння змісту досвіду і знання про навколишній 

світ, результату всієї людської діяльності та процесів пізнання світу, що 

являють собою систему смислів, які становлять концепти або «оперативні 

когнітивні структури [1]». Концепт представлено і в інших культурах, однак 

для слов’янської, зокрема, української, він має особливе значення.  

У словнику-довіднику В. Жайворонка «Знаки української 

етнокультури» подано таку дефініцію: «душа – за релігійними уявленнями, 

безсмертна, нематеріальна основа в людині, що становить сутність її життя, 

до прийняття християнства наші предки вважали, що душа існує незалежно 

від тіла, і тому клали до могили все необхідне для життя; за християнськими 

уявленнями душа відділяється від тіла, а саме тіло переживає фізичну смерть; 

вийшовши з тіла, вона стає зіркою на небі і дивиться згори на своїх близьких, 

тому зорі – душі померлих»; ...душам праведників у Раю живеться добре, а 

душі грішників мучаться у пеклі»; …за іншим повір’ям при народженні 

людина отримує зірку, а при смерті вона падає з небес [4, с. 209]». 

Як пише В. Панченко у коментарі до «Берестечка», «Сюжет роману  Л. 

Костенко – це спогади і рефлексії Б. Хмельницького. Їх вільний плин 

зумовив таку ж вільну композицію твору, у якій переплелися події давні й 

недавні, приватні – і загальноукраїнські. Богдан-гетьман у своїх рефлексіях 

невіддільний від Богдана – людини – з усіма його драмами, слабкощами, 



помилками, а водночас і могуттю, здатністю повстати мало що не з руїн духу 

[6, с. 211]». 

У мовній тканині «Берестечка» поетесі вдалося відобразити душевні 

переживання Хмельницького, який сховався у паволоцькому замку від людей 

і самого себе «перехворіти» поразку. З цією метою концептуальне поняття 

душі  репрезентовано як наскрізно метафоризований образ, ужитий на 

позначення різних емоційних станів, зокрема, переляку: Душа холоне як 

старий лежак [7, с. 18], Якийсь я весь потовчений тепер, що вже аж душу 

холодом проймає [7, с. 152]; тривоги: поки не віриш, поти й душа не піде в 

жебри до тривог [7, с. 70]; болю: то це душа хоч ятрилася болем [7, с. 96], 

…у раю було б добре, та душа болить, молодице [7, с. 159]; приниження: 

принижена душа не піднімає віч [7, с. 129]; розпачу: Коли ж віднімуть у 

людей і мову, коли в сибірах закатруплять їх, душа Богдана в розпачі німому 

нестиме неспокутуваний гріх [7, с. 157]; запою: хто свічку тепер поставить 

за душу мою хмільну [7, с. 34], моя душа як випита карафа, здається, я вже  

скам’янію теж [7, с. 45], А душа моя в бутлі з червоним вином сидить, 

балакає з Богуном [7, с. 91]; душевного холоду: В такому віці можна 

занепасти і можна мати душу вже, як лід [7, с. 169]. 

За словами літературознавців [6], «якщо існує «діалектика душі», то 

вона виявлена в оцих борсаннях ніжно-жорстокої Богданової душі, в його 

докорах зрадливій Гелені – і разом з тим у намаганнях захистити  її від 

холодних чужих вироків…У цій своїй душевній розшарканості Богдан Ліни 

Костенко бачить «зерно поразки» [6, с.212]. З одного боку вона йому душу 

всю запомийнила [7, с. 71], а з іншого – згадку про неї він беріг в душі як 

найдорожчий скарб [7, с.69]. 

Прокоментовані вище приклади засвідчують такі метафоричні моделі, 

характерні для роману «Берестечко», як-от:  

– фізичні властивості людини – внутрішній психічний стан людини – 

відчуття болю (душа болить[7, с. 159]);  

– стан природи – внутрішній психічний стан людини – температурні 

явища (душа потроху стала одмерзать [7, с. 165]); 

– стан людини – внутрішній психічний стан  людини – спиртне (душа 

моя хмільна [7, с. 34]); 

– фізична дія – внутрішній психічний стан людини – танок (душа в 

йому навприсядки пішла [7, с. 170]);  

– фізична дія – внутрішній психічний стан людини – місце (Душа  

стояла край усіх доріг [7, с. 164]; душа пройшла над прірвою зневаг [7, с. 

180]);  

– фізична дія – внутрішній психічний стан людини – розмір (Високу 

душу теж стрясає дріж [7, с. 75]); 

– фізична дія – внутрішній психічний стан людини – звук (І тиху душу  

Богу віддала [7, с. 107]). 

Як свідчать зазначені метафоричні моделі, Л. Костенко віддає перевагу 

персоніфікованому образу душі, досягаючи ефекту його олюднення завдяки 

поєднанню в одному контексті з відповідними дієслівними лексемами та 



номенами на позначення місця, стану, звуку, розміру, температури, а також 

різних людських відчуттів, зокрема, страху, болю, зневаги тощо. 

У мовотворчості поетеси спостережено метафоризацію лексеми душа в 

контексті з колоративами, наприклад, відбілює душа свою велику правду у лузі 

споминів, над річкою Буття [7, с. 84], Чиясь душа рожева, мов пелюстка, 

влітає в дім скорботи і ганьби [7, с. 105], Чарнецький – чорно в роті, а в душі 

стократ [7, с. 88]. Читачі сприймають ці метафори відповідно з позитивною 

чи негативною семантикою, адже таким чином автором створено різні зорові 

образи рожевої й білої чистоти і чорноти та бруду в людській душі, думках і 

вчинках. 

У різних контекстах роману поетесою сформовано об’ємний зміст 

концепту душа у поєднанні з іншими лейтмотивами – поразка і перемога. 

Саме завдяки метафоричному переосмисленню причин поразки під 

Берестечком перед читачами постає образ переможеного ворогами і 

зрадженого коханою Богдана Хмельницького, який почувається 

спустошеним. Про що свідчить ряд прикладів, як-от: Душа гортає тисячі 

причин. І чим я, чим я, чим поразку цю спокутую? [7, с. 121]; А я тремтячими 

руками в оцій фортеці день по дню тіла, погризені вовками в бездонну душу 

хороню [7, с. 39]; це мій кінець. Душа у потолоччі Хоч вже співай  Давидові 

псалми [7, с. 58]. 

Як слушно помічено С. Єрмоленко, у художньому мовленні Ліни 

Костенко «тісно переплітається час як вимір особистого, інтимного, і час як 

осмислення глобальних загальнолюдських тем [3, с. 192]», що поєднуючись в 

одному контексті з лейтмотивом душа, засвідчує самотність, як-от: життя 

прожив – і ось мої набутки. Душа іде сама собі одна крізь день і ніч, і 

спогади, і смутки [7, с. 149]. 

У мовній тканині роману все, що діється в душі гетьмана, нерозривно 

пов’язано з долею України: так тоскно на душі. Ми навіть не пропащі. Ми 

просто вже ніхто. І всім вже не до нас [7, с. 135].  

З появою в житті Хмельницького Ганни Золотаренко його душа 

потроху стала одмерзать [7, с. 165]. У макроконтексті історичного роману 

ця жінка для гетьмана – янгол – чи не душа самої України прийшла по мене в 

мій останній час [7, с. 160]. Саме вона підтримала його у скруті, змусила 

повірити в себе. В її репліці, зверненій до Богдана Хмельницького, фіксуємо  

розгорнуту метафоричну структуру, зміст якої свідчить про цю ідею: А Ганна 

каже: – Ні, ти  виринаєш. Душа з біди як веслами гребе. Ти видержиш, ти 

випливеш [7, с. 161]; Кому я гетьман, коли вже і сам он своїх провин в душі  

не прогорну [7, с. 171]. Як видно з прикладів, за допомогою  авторського 

метафоричного переосмислення номена душа читач може декодувати 

особливості характеру гетьмана як людини шляхетної, зі сформованими 

патріотичними почуттями, загартованого в боях воїна, що  бачив багато 

смертей, ніс і за них відповідальність, і за долю України. Саме так 

сприймається контекст-монолог Хмельницького: Бо не з того заліза мене 

лито, і не в тому гартовано вогні, щоб їм вдалося на своє копито 

переробити душу у мені [7, с. 179]. У контексті  скорельовано дві метафори 



переробити душу у мені (про Хмельницького) та переробити на своє копито 

(про його ворогів), які поетесою репрезентовано на основі антонімічних 

відношень.  

Після поразки, душевного сум’яття гетьман знаходить у собі сили  

знову зібрати  й очолити військо – цю ідею у тексті роману виражено 

метафорою душа розгойдана як дзвін. Завдяки розгорнутій структурі цього 

тропа читачі  асоціюють внутрішній психічний стан полководця з гучним 

церковним дзвоном, що скликає  на боротьбу: Мене не можуть люди не 

почути – душа в мені розгойдана як дзвін [7, с. 174]. 

Ліні Костенко вдалося різноаспектно збагатити семантику лейтмотиву 

душа завдяки його контекстуальному зв’язку з іншими контекстемами. 

Наприклад,  захист інтересів України, вболівання за неї – одна з домінантних 

тем роману, яка переосмислюється гетьманом, пропускається ним через 

власну душу:  Лиш з України виметеш корону, а цар вже в душу скипетром – 

пихиць! [7, с. 50]. У цьому контексті завдяки індивідуально-авторській 

метафорі цар в душу скипетром передано підступну войовничість Росії, 

сарказм сказаного посилено введенням у контекст просторічної лексеми 

пихиць зі значенням ткнути, устромити. У знесиленій війнами Україні 

залишився хіба що останній її скарб – люди, їх душа: Що в нас красти, 

зрештою?  Що, крім душі, іще в нас грабувать? [7, с. 151]. 

Душа – Україна – воля  є для поетеси тими поняттями, завдяки яким 

можна найточніше схарактеризувати українського козака, для якого воля 

невіддільна від Батьківщини, про що і свідчить нижчеподаний контекст: 

Такий він був похнюплений і кволий, усе тягнув з терплячістю вола, оцей 

Шрамко. А як запахло волею, душа в йому навприсядки пішла! [7, с. 170]. У 

причиново-наслідковому зв’язку знаходяться метафори запахло волею (ніби 

запахло весною)  і душа йому навприсядки пішла ( радісно танцювала). 

Концепт душа вжито Ліною Костенко у «Берестечку» і з іншою, 

традиційною семантикою, зокрема на позначення: 

– особи, людини: Дві душі зосталось [7, с. 56]; Яка душа це 

видержить, не знаю [7, с. 27]; 

– воїна, козака: Чортові душі [7, с. 40]; 

– померлих:  На землю душі дивляться з небес [7, с. 44].  

Отже, концепт душа в історичному романі «Берестечко» виступає 

багатозначним і поліконотативним завдяки наскрізній образності текстової  

віршової структури. Спостережено тропеїчне і нетропеїчне використання  

поетесою цього лейтмотиву переважно з семами «внутрішній психічний світ 

людини з її настроями, переживаннями, почуттями», «особа», «воїн», 

«покійний». Ліна Костенко віддає перевагу метафоризації концепту на основі 

порівняння зі звуками, місцем, температурою, станом, кольором, а також 

людським відчуттям болю, страху, зневаги, переживань тощо.  

Контекстема душа втягує в своє лексико-семантичне поле такі 

концепти, як воля, поразка, перемога, Україна. Відтак мету подальших 

досліджень убачаємо в  детальному описі концептосфери роману. 
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СТИЛЕТВІРНІ ІНТЕНЦІЇ МЕТАФОРИ 

                                 

У статті розглядаються функції метафори, зокрема її стилетвірна 

функція. Прослідковується вплив метафори на стиль того чи іншого автора. 

У науковій розвідці авторка доводить, що за допомогою метафори 

відображається зв’язок явищ, але як засіб вона здебільшого 

використовується у художньому мовленні, що характеризується наявністю 

експресії і глибокого підтексту; саме у метафорі найбільш яскраво 

відображаються національні риси, повною мірою виявляється своєрідність 

таланту того чи іншого письменника.  

Ключові слова: метафора, метафоризація, стиль, загальномовна 

метафора, індивідуально-авторська метафора. 

 

В статье рассматриваются функции метафоры, в частности ее 

стилеобразующая функция. Отслеживается влияние метафоры на стиль 

того или иного автора.  В научном разыскании автор доказывает, что с 

помощью метафоры отображается связь явлений, но как средство она в 

большинстве случаев используется в художественной речи, что 

характеризируется наличием экспрессии и глубокого подтекста; именно в 



метафоре наиболее четко отображаются национальные черты, сполна 

проявляется своеобразность таланта того или иного писателя. 

Ключевые слова: метафора, метафоризация, стиль, общеязыковая 

метафора, индивидуально-авторская метафора. 

 

The given article deals with the functions of metaphor and especially with its 

style forming function. It also explores the influence of metaphor on the style of a 

given author. The author of the research demonstrates that metaphor reflects the 

correlation between facts, but as a device it is mainly used in the language of 

literature texts. It is metaphor that contains national features and fully reveals 

originality of a given author. 

Key words: metaphor, metaphorization, style, general metaphor, individual 

metaphor. 

 

Таємниця метафори приваблювала до себе видатних мислителів та 

вчених. Про метафору написано безліч робіт. Про неї висловлювалися не 

тільки вчені, але й самі її творці – письменники, поети, художники. 

Літератури про метафору достатньо, але вона не відповідає на всі питання, 

що їх висуває сучасна філологія та літературознавство. Для вирішення цієї 

проблеми потрібен комплексний підхід, який потребує поєднання зусиль 

представників різних наук. І справді, жоден з тропів не привертав до себе 

такої уваги літературознавців і мовознавців, філологів і психологів. У 

лінгвістичній науці проблема метафори – і як процесу, що створює нові 

значення мовних висловлювань в ході їх переосмислення, і як вже готового 

метафоричного значення – розглядалася здавна. Ця зацікавленість 

невипадкова. Саме у метафорі виявляється єдність світу, єдність людини і 

природи, відбувається процес взаємного відображення – співвідносні явища, 

весь час відбиваючись одне в одному, пояснюють одне одного [12, с. 134]. У 

метафорі можуть співміщатися епохи, простори, найрізноманітніші явища, а 

разом із тим, саме в ній яскраво виражається національна специфіка мови. 

Проте у розумінні терміна «метафора» є багато неточностей. Більшість 

науковців визначають метафору як перенесення, пояснюючи при тому, що це 

перенесення за «подібністю», аналогією [1, с. 231], «порівняння якостей 

різних предметів і їх синтезування в новому уявленні [6, с. 194]», 

«порівняння і зіставлення [4, с. 103]», «перенесення на даний предмет або 

явище назви іншого предмета, який має характерні ознаки, властиві й 

означуваному предмету [5, с. 92]», «переносне вживання слова з метою 

індивідуалізації зображуваного явища [9, с. 136]». Але для того, щоб слово 

вживалося у переносному значенні, необхідна наявність внутрішніх факторів 

(здатність певних елементів мови до різного роду переміщень та 

трансформацій) і зовнішніх факторів (соціальні умови використання мови). 



Різні дослідники вкладають абсолютно різні поняття в значення 

метафори.
2
 Х. Ортега-і-Гассет уважає, що метафора виникла з «табу», коли 

виникла потреба замінити якесь поняття словом, яке позначає щось інше, і 

з’являється у мові як заміна, крадькома [10, с. 259].
 
Метафора є, мабуть, 

однією з найплідніших можливостей людини. Її ефективність межує з 

чаклунством, вона здається інструментом творчості, який Бог залишив в 

одному із своїх створінь, як неуважливий хірург забуває інструмент у животі 

оперованого. Лише метафора дає можливість відірватися від реальності й 

створити серед реальних речей  уявні рифи, безліч островів, що гойдаються 

на хвилях. Справді, дивна річ – існування в людині розумової діяльності, яка 

підмінює одне поняття іншим не через велику потребу висловлюватись 

метафорично, а, швидше, прагнучи позбутися реальності. Метафора 

маніпулює предметом, маскуючи його під інший [10, с. 258]. Проблема 

метафори торкається відносин між значенням слова та речення, з одного 

боку, і значенням висловлювання чи значенням того, хто говорить, з іншого. 

Багато авторів намагаються виявити метафоричні елементи метафоричного 

висловлювання у вимовленому реченні чи виразі. Вони вважають, що 

значення речення буває двох типів – буквальне та метафоричне. Однак 

речення та слова мають тільки ті значення, які вони мають. Власне, говорячи 

про метафоричне значення слова, висловлювання чи речення, ми говоримо 

про те, для вираження якого значення їх можна було б застосувати, коли воно 

розходиться з тим, що дане слово, висловлювання чи речення означає 

насправді [11, с. 308].  

Отже, у випадку буквального висловлювання значення того, хто 

говорить та значення речення співпадають. Щоб зрозуміти таке 

висловлювання, тому, хто слухає не потрібно ніяких додаткових знань, окрім 

знань правил мови. У випадку ж метафоричного висловлювання тому, хто 

слухає, потрібно щось більше, ніж знання мови. Він повинен володіти 

                                                

       2Метафора є одним з найбільш продуктивних засобів відтворення змісту на всіх 

значущих рівнях мовної структури [7, с. 3–4]. Метафора – універсальне явище в мові. Її 

універсальність проявляється в просторі та часі, у структурі мови та у функціонуванні. 

Вона притаманна всім мовам і у всі епохи; вона охоплює різні аспекти мови і виявляється 

у всіх її функціональних різновидах. Метафора виникає в силу глибинних особливостей 

людського мислення. Метафора виникає не тому, що вона потрібна, а тому, що без неї 

неможливо обійтися, вона притаманна людському мисленню та мові як така [7, с.11–12]. 

Метафора може дати мові тільки стерте та безлике, загальне і загальнодоступне. 

Створюючи образ та апелюючи до уяви, метафора породжує зміст, що сприймається 

розумом. Метафора – це один із засобів вираження значення, що існує поряд з вживанням 

слів в їх прямому і точному значенні але менш зручний та ефективний. На цій тезі 

співпадали думки мислителів, які дотримувалися раціоналістичних, позитивістських та 

прагматичних поглядів. Філософи та вчені романтичного складу, які шукали витоки мови 

в емоційних та поетичних імпульсах людини і навпаки, вважали, що неможливо уникнути 

вживання метафори. Метафора – це єдиний засіб не тільки вираження думки, але й самого 

мислення [11, с.10–11].  
                                                                                                                                                                                                      



якимись додатковими принципами чи додатковою фактичною інформацією 

[11, с. 314]. 

Також слід торкнутися власне і процесу метафоризації. Сам процес 

метафоризації – це категорія, що історично розвивалася та змінювалася. 

Якщо на одному етапі розвитку мови переважають одні характерні мовні 

засоби та прийоми метафоричного вживання слів, то з часом можливе 

застосування нових засобів та розвиток інших прийомів метафоризації [3, с. 

114]. 

Метафоризація – це процес перенесення за асоціацією. Саме 

асоціативні зв’язки включають в себе всю різноманітність нашого життя. На 

асоціативних зв’язках, як правило, будується метафоричний контекст. При 

цьому в метафорі підкреслюються найхарактерніші, найважливіші для даної 

ситуації риси, інші ж риси відступають на другий план. Таким чином, при 

створенні метафор у їх розуміння вкладається оцінка автора. Мікроконтекст, 

у межах якого існує метафора, вбирає в себе ставлення автора, і саме тому в 

процесі метафоризації підсилюються якісні ознаки явищ чи предметів. Якщо 

розуміти значення терміна «метафора» широко, як перенесення за 

асоціацією, то знімається питання про те, чи метафора покликана пояснювати 

приховані значення, чи певні явища дійсності. Власне, такого 

протиставлення при визначенні метафори взагалі робити не можна. За 

допомогою метафори відображається зв’язок явищ, але як засіб вона 

здебільшого використовується у художньому мовленні, що характеризується 

наявністю експресії і глибокого підтексту. Більшість думок і почуттів героїв 

не лежить на поверхні твору, а передається за допомогою різноманітних 

засобів оформлення художнього тексту, серед яких значне місце посідає 

метафора. Потреба в метафорі дуже гостро відчувається саме тоді, коли за 

допомогою простих, банальних слів неможливо пояснити весь вир емоцій, 

переживань, потаємних думок, які автор хоче вкласти у свій витвір та 

донести до читача все, що лежить у нього на серці. Метафора особливо 

необхідна там, де треба передати внутрішній стан героя, мислення якого має 

асоціативний характер. Однак, метафора також використовується і як засіб 

для вираження зв’язку між явищами дійсності. 

Метафора поєднує в собі елементи чуттєвого і абстрактно-логічного 

сприйняття. Вона є найкращим засобом для збудження творчої уяви читача, 

змушуючи його пройти тим же шляхом асоціацій, яким ішов автор, і, 

водночас, пропонуючи ідею, яку він має трансформувати у закінчену думку. 

Характер функціонування метафор у творчості будь-якого письменника 

виявляється по-різному, і перш за все тому, що своєрідне сприйняття 

дійсності, властиве письменникові, реалізується у метафорах з особливою 

силою. Але твір, який не будить емоцій, лишає людей байдужими [10, с. 242]. 

У багатьох письменників метафори лейтмотивом проходять крізь усю 

творчість, і саме в них якнайкраще виражається ставлення автора до 

навколишньої дійсності. Тому варто проаналізувати її вплив на формування 

стилю певного автора та її функції у тексті.  



Нерозв’язним і досі залишається питання про те, у якому аспекті слід 

досліджувати метафору з позиції літературознавства і в якому – з позиції 

мовознавства, у чому полягає специфіка вивчення метафори стилістикою. 

Так, Б. Мейлах стверджує, що завдання стилістики при аналізі метафори 

полягає у вивченні загальномовних метафор [6]. О. Єфімов бачить завдання 

стилістики у визначенні зображувальної ролі переносних значень у мові 

письменника. Загальномовні метафори не потребують будь-яких контекстних 

доведень. Адже те, що якоюсь мірою хвилює людей, легко стає джерелом 

переносного слововживання. Метафора, користуючись асоціативним 

зв’язком між двома подібними предметами, переносить ознаку або назву 

одного на другий. Під загальномовними метафорами розуміють слово (вираз) 

чи його значення, яке спершу виникло шляхом метафоричного переносу, але 

з часом втратило образне значення. У більшості цих «метафор мови», що 

ввійшли до лексикону як т. зв. переносні значення, затерлося внаслідок 

частого вживання їх образне значення. Від загальномовних метафор, що 

становлять набуток цілої нації і служать кожному в щоденному житті, треба 

відрізняти метафори поетичного стилю, що хоч постали в такий самий 

спосіб, але, зберігаючи своє мистецьке значення і призначення, служать 

потребам поетичного вираження. Є вони оригінальними плодами творчої 

уяви поета і не тільки підносять картинність та наочність його стилю, але й 

причиняються до збагачення рідної мови [2, с. 70–71]. Зокрема такі метафори 

ми зустрічаємо у творах Георга Бюхнера «Весна» («Lenz») та Раймонда 

Топфера «Вільний для усиновлення» («Frei zur Adoption»). «Aber es waren nur 

Augenblicke, und dann erhob er sich nuchtern, fest, ruhig, als ware ein 

Schattenspiel vor ihm vorubergezogen – er wusste von nichts mehr [14, р. 76]». 

Але це були лише миттєвості, а тоді він підійнявся впевнено, міцно та 

спокійно, неначе повз нього проходила гра тіней – він не знав більше нічого. 

«Das Trinkgeld hatte sie fur die Abschlussfahrt gespart [14, р. 81]». Чайові вона 

заощаджувала для остаточного від’їзду.  

Індивідуально-авторські метафори відзначаються великою мірою 

експресії. Тому слід розрізняти загальномовні, сталі метафори та 

індивідуальні, які, так би мовити, «створені» автором та зрозумілі лише в 

контексті його твору. Це видно у творі Франца Кафки «Сусід» («Der 

Nachbar»). «Mein Geschaft ruht ganz auf meinen Schultern [13, р. 83]». Моя 

справа тягарем лежала у мене на плечах. Цією метафорою автор наголошує 

на важкому і майже безвихідному становищі героя. «Wie der Schwanz einer 

Ratte ist er hineingeglitten, und ich stehe wieder vor der Tafel «Harras, Bureau 

[13, р. 84]». Як щурячий хвіст прошмигнув він усередину, а я все ще стою 

перед вивіскою «Гарас, бюро». Тут автор описує людину і порівнюючи її зі 

щурячим хвостом, указує на її негативні риси і перш за все на замкненість та 

скритність. 

Наразі теорія метафори є недостатньо увиразненою. Існують різні 

підходи до інтерпретації терміну «метафора», які іноді бувають дуже 

суперечливими та неоднозначними. 10–20-і роки – це на рівні поетики 

справжнє засилля метафори, лавина, обвал метафор, спочатку в поезії, потім 



у прозі, поки не було захоплено весь обшир літературного процесу. Поряд із 

рухом художнім відбувається не менш інтенсивний рух по усвідомленню 

метафори. Раптом метафора почала цікавити не лише мовознавців і 

літературознавців, а й філософів, психологів, соціологів, представників 

найрізноманітніших галузей знання. Судячи по всьому, цей процес ще не 

завершився. Сьогодні, як і в 10–20-і роки, метафора вивчається потужними 

науковими силами, і кінця поки що не видно [8, с. 215]. М. Моклиця 

твердить: «На жаль, багато з того, що відкрили у галузі пізнання метафори 

модерністи, не було вчасно оцінене і достатньо вивчене представниками 

інших наук. Скажімо, якби метафору активніше вивчала психологія, 

можливо, зараз ця наука була б дещо іншою. «Поезія – це метафора» – ось 

девіз поетичного руху 10–20-х років у багатьох країнах [8, с. 215]».   

У літературознавстві метафора відіграє здебільшого естетичну роль, 

надаючи тому чи іншому значенню відповідного забарвлення та впливаючи 

на сприйняття цього значення читачем. Але при дослідженні будь-якого 

конкретного тексту метафора виступає в ньому як безпосередня реалізація 

нового значення з усім багатством смислових і емоційних відтінків. Тому не 

слід зводити завдання стилістики до аналізу тільки загальномовних метафор. 

Адже загальномовна метафора майже нейтральна і властива як художньому, 

так і публіцистичному, розмовному стилеві, її часто можна зустріти в межах 

наукового і ділового стилів. Вона набирає експресивного забарвлення і 

починає сприйматися як троп тільки при своєму оновленні, потрапляючи в 

новий, незвичний для неї контекст, але тоді вона виконує в тексті таку ж 

функцію, як й індивідуально-авторська метафора. Це показано у творі 

Франца Кафки «Сусід» («Der Nachbar»). «Ich bin ganz jung, und die Geschafte 

rollen vor mir her [13, р. 84]». Я був досить-таки молодим і справи юрмилися 

переді мною. Цією метафорою автор описує життя молодого хлопця, який 

тільки-но взявся до роботи, бачить перед собою цілу купу справ і не знає з 

чого почати. «Die elend dunnen Wande, die den ehrlich tatigen Mann verraten, 

den Unehrlichen aber decken [13, р. 84]». Жалюгідні, тонкі стіни, які 

зраджували чесну, роботящу людину, але покривали нечесну. Ця метафора в 

першу чергу яскраво вказує на бідність і на те, як вона гнітить людину, котра 

хоче так багато зробити в житті. Уже самі ці слова пригнічують читача, 

вказуючи на несправедливість буття.  

Стилістика – це естетика мови. Тому вивчення естетичної ролі 

метафори є не тільки предметом літературознавства, а й стилістики. 

Стилістика досліджує не лише загальномовні метафори, їх роль у тексті в 

межах певного стилю, але й вивчає всі види метафор з урахуванням їх 

стилістичних можливостей та експресивної оцінки, яку приносить у текст 

певний вид метафоричного перенесення, визначає частотність і ймовірність 

використання певних видів метафори у межах кожного стилю. Роль 

метафори визначається за її смисловою, емоційною завантаженістю, за 

мотивуванням у тексті. Вивчення ж зображувальної ролі переносних значень 

у мові письменника є предметом дослідження однієї з рис індивідуального 

стилю автора, є частковим завданням у порівнянні з усіма тими проблемами, 



які виникають при вивченні метафори стилістикою. Стилістика розглядає 

спосіб і межі використання нового значення, утвореного метафорою, маючи 

весь час на увазі створення тексту і в той же час якнайяскравіше 

відображаючи індивідуальність автора. 

Метафора виникає у певному висловлюванні автора та інколи може 

набувати нового значення, яке є результатом злиття значення основного 

слова та слова, яке надає йому метафоричного забарвлення та вводиться в 

контекст для створення нової характеристики основного слова. Саме вибір 

того чи іншого слова для забарвлення основного і виявляє ставлення автора 

до зображуваної ним події чи явища. І знову звернімося до твору Ф. Кафки 

«Сусід» («Der Nachbar»). «Dieses kleinliche Bedenken war daran schuld, dass 

ich mir die Wohnung habe nehmen lassen [13, р. 84]». Цей малесенький сумнів 

був винен у тому, що я не винайняв квартиру. Уживання цієї метафори 

яскраво показує ставлення автора до зображуваного ним явища. Автор 

описує явище зменшувальним епітетом, при цьому роль його у дії не 

зменшується. 

За допомогою метафор автор може створювати неочікувані образи, що 

є, безперечно, несподіванкою для читача. Це дає новий, несподіваний ракурс 

бачення давно відомого. Читач та автор дивляться на одне і те ж, але бачить 

кожен своє. Метафора – справді чаклун, здатний приймати форму того, хто 

нею володіє. Метафори ХХ століття парадоксальні, уподібнюється все 

всьому, і у кожному уподібненні найвіддаленіших речей і явищ є якийсь 

сенс. Метафора прагне до неповторності. Чому? Якщо одна річ грає роль 

іншої, то лише з однією метою: втілитись. Втілення має сенс (збулось, 

здійснилось) лише коли стало неповторним. У метафори єдине джерело 

неповторності: індивідуальне світобачення. Метафора позначає пункт 

повороту митця до самого себе, пошук світу зовнішнього всередині самого 

себе, до усвідомлення того, що внутрішній світ кожної людини неповторний і 

прагне втілитись у неповторну (адекватну істинній) форму буття. 

Індивідуальний світ, що втілився в адекватну форму, іншими людьми 

сприймається як міфосвіт митця [8, с. 221].   

У залежності від загального змісту твору, позитивні явища можуть 

перебирати на себе негативну ознаку означального слова і, навпаки, 

негативні явища – позитивну. Але досліджуючи метафору у художньому 

тексті, не слід забувати й про низку інших видів метафор, котрі, безумовно, 

впливають на стиль автора та допомагають читачеві точніше усвідомити 

задум автора.  

На метафорі ґрунтується один з найважливіших способів поетичного 

зображення: одуховлення й оживотворення мертвої природи. Зокрема у творі 

Ільзе Аіхінгер «Театр у вікні» («Das Fenster-Theater») якостей живої особи 

набуває вітер. «Der Wind trieb in leichten Stossen vom Fluss herauf und brachte 

nichts Neues [13, р. 5]. Вітер легенькими подихами піднявся з ріки та не 

приніс нічого нового. А у творі Георга Бюхнера «Весна» («Lenz») автор надає 

природним явищам якостей та можливостей живих істот. Це надає твору 

особливого сприйняття. «… und die Stimmen an den Felsen wach wurden; bald 



wie fern verhallende Donner und dann gewaltig heranbrausten, als wollten sie in 

ihrem wilden Jubel die Erde besingen, und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse 

heransprengten, und der Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein 

blitzendes Schwert an den Schneeflachen zog [14, р. 76]. …і голоси на скелях 

прокинулися, як і грім, що роздавався далеко, а тоді гучно залунали, ніби у 

своїй дикій радості хотіли привітати землю, і хмари вигарцьовували, наче 

дикі коні, що іржали, а сонячний промінь між тим пробивався, пробивався й 

пробився, а його осяйний промінь-меч простягнувся на засніжених поверхнях. 

«Anfangs drangte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue 

Wald sich unter ihm schuttelte und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die 

gewaltigen Glieder halb enthullte, es drangte in ihm, er suchte nach etwas, wie 

nach verlornen Traumen, aber er fand nichts [14, р. 76]». Спочатку у нього 

стискалися груди, коли гори зникли, сірий ліс зашелестів під ним, а туман 

незабаром огорнув усі обриси та коли з могутніх обрисів майже спав покров, 

йому стиснуло у грудях, він шукав чогось, ніби втрачені мрії, але він не 

знайшов нічого. Це має свої позитивні й негативні риси. Це корисно і 

виправдовує себе при аналізі кожної конкретної метафори, коли треба 

дослідити не лише її чисто естетичну роль у творі, але й характер, зв’язки тих 

явищ, які в результаті асоціації набули нового значення. 

Метафора здатна поєднати яскраву, вражаючу фактурність алегорії і 

багатозначність символу. Як правило, один предмет (неживий) прагне 

перетворитись на інший, щоб отримати можливість жити, тобто все неживе 

прагне ожити і втілитись у щось людиноподібне. Метафора так само оживляє 

світ, як уособлення, персоніфікація та алегорія. За фактурністю вона 

наближається до алегорії, але одразу її відштовхує. В алегорії неживе оживає 

заради чогось третього, у метафорі неживе лишається тим, чим воно є 

насправді, але отримує на деякий час права живого [8, с. 220]. Зокрема у 

творі Б. Брехта «Якби акули були людьми» («Wenn die Haifische Menschen 

waren») акулам надаються якості, поведінка та почуття людей. «Wenn die 

Haifische Menschen waren», fragte Herrn K. die kleine Tochter seiner Wirtin, 

«waren sie dann netter zu den kleinen Fischern?» – «Sicher», sagte er [14, р. 

124]». «Якби акули були людьми?», запитала якось пана К. маленька дочка 

його господині, «чи були б вони тоді лагідніші до маленьких рибок?» – 

«Звичайно», відповів він. «Sie wurden zum Beispiel Geographie brauchen, damit 

sie die grossen Haifische, die faul irgendwo liegen, finden konnten. Die 

Hauptsache ware naturlich die moralische Ausbildung der Fischlein [14, р. 124]». 

Їм, до прикладу, знадобилася б географія, аби вони могли знайти великих 

акул, що ліниво десь лежать. Найголовнішим, звичайно, було б моральне 

виховання рибок. 

А. Єфімов стверджує, що в основі метафоризації лежить співіснування 

основного та переносного значень. Таке співіснування і дає змогу 

створювати мовну експресію, утворювати метафори, в основі яких лежить 

співставлення двох змістових планів – конкретного, старого, звичного і 

нового, переносно-фігурального, що виступає в якості засобу художньої 

творчості [4, с. 124]. Метафоризація може відбуватися на основі 



співвідношення уявлень, які зближаються з реальними об’єктами 

зображення. Тобто, реальна основа явищ, які поєднуються, може бути 

абсолютно зрозуміла. Або ж метафоризація ускладнена, але все ще 

залишається на найтоншій грані співвідношення реальних уявлень, тобто, 

ускладнення метафори не веде до відриву від реальної основи. Але й 

метафора може відриватися від об’єкта зображення. Це результат творчої 

фантазії автора. Письменник, як правило, таким чином хоче створити 

відповідний настрій у читача. Такі метафори абсолютно абстраговані. Це дає 

можливість зрозуміти метафору, як органічний елемент творчого процесу.  

Такий підхід до поняття метафори раціональний і перспективний, тому 

що в основу його покладено природні зв’язки між абстрактним мисленням і 

чуттєвим сприйманням людини, з одного боку, і явищами об’єктивної 

дійсності, з іншого. Увесь світ постає перед нами в єдності матеріальній і 

духовній, у незліченній кількості зв’язків. Але й тут неможливо уникнути 

певних проблем, адже розуміння ясності метафоричних зв’язків із 

співвідносним явищем може бути різним у різних людей, залежно від знання 

творчості того чи іншого письменника, розвиненості асоціативного 

мислення, спостережливості. 

Характер використання метафор, їх своєрідність і стилістична роль 

значною мірою обумовлені творчим методом письменника. Роль метафори у 

творчості модерністів була надзвичайно піднесена, але це не спонукає 

дослідників досліджувати роль метафори у формуванні стилю цих 

письменників та вплив, який метафора здійснює на їх творчість. Метафора – 

своєрідний портрет митця. У ній зафіксоване у неймовірно концентрованому 

вигляді те неповторне, з чим митець прийшов у світ, ради чого прийшов і в 

чому втілився. Дар слова виявляє себе рано, як і інші мистецькі дари. І якщо 

ми можемо за чимось з певністю визначити – це є дар, то саме виключно за 

вмінням метафоризувати світ, знаходити подібне у віддаленому [8, с. 221]. 

Існує певне коло метафор, які в контекстах художніх творів доповнюють і 

розвивають одна одну. Це питання мало вивчене, хоч його дослідження 

могло б дати цікавий і змістовний матеріал не тільки про характер творчості 

окремих письменників, але й додати чимало нового для аналізу їх творчого 

методу. 

З усього сказаного вище про метафору, її характер, уживання, стає 

зрозумілим, наскільки актуальним є нині дане питання. Необхідно дати чітке 

визначення метафори, що базується на асоціативних зв’язках, пояснити 

специфіку її творення і використання. При розв’язанні цього питання має 

з’явитися багато нового й оригінального матеріалу не лише для 

літературознавства і мовознавства, але і для психології, зокрема, для 

психології творчості, адже саме у метафорі найбільш яскраво відбиваються 

національні риси відтворення об’єктивної дійсності, повною мірою 

виявляється своєрідність таланту того чи іншого письменника.  
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ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ 

ПОДАТКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Статтю присвячено генетичному аналізові української податкової 

термінології; описано вплив суспільно-політичних та економічних формацій 

на появу нових видів податків та їхніх найменувань; вказано на причини 

входження іншомовних слів в українську терміносистему податкової галузі. 



У науковій розвідці автор наголошує, що за наявності автохтонних 

термінів, які повністю розкривають зміст поняття та з метою уникнення 

синонімії, іншомовних запозичень слід уникати. 

Ключові слова: термін; термінологія; українська податкова 

терміносистема; термінологічна номінація; генетичний принцип 

класифікації термінів; власнемовний і запозичений терміни. 

 

Статья посвящена генетическому анализу украинской налоговой 

терминологии; описано влияние общественно-политических и экономических 

формаций на появление новых видов налогов и их наименований; указано на 

причины вхождения иноязычных слов в терминосистему украинской 

налоговой отрасли. В научном разыскании автор акцентирует внимание на 

том, что при наличии автохтонных терминов, которые полностью 

раскрывают суть понятия и с целью избегания синонимии, иноязычных слов 

следует избегать. 

Ключевые слова: термин; терминология; украинская налоговая 

терминосистема; терминологическая номинация; генетический принцип 

классификации терминов; собственноязыковой и заимствованный термины. 

 

The article is dedicated to the genetic analysis of Ukrainian tax terminology. It 

describes the influence of social, political and economic structures which resulted in 

the emergence of new types of taxes and their names. It reveals the reasons for 

including foreign words in Ukrainian tax terminology. The author of the research 

emphasizes that foreign loan words should be avoided if there is terminology which 

reveals the content of the notion. 

Key words: term; terminology; Ukrainian tax terminology; terminological 

nomination; genetic principle of classification of terms; adopted terms. 

 

Науково-технічний і суспільний розвиток зумовлюють появу нових 

понять та термінів на їх позначення. У зв’язку з цим однією з актуальних 

проблем сучасного мовознавства є теоретичні дослідження галузевих 

терміносистем, оскільки, на думку В.В. Виноградова, «історія термінології 

тієї чи тієї сфери науки, культури, виробничої діяльності – це разом з тим 

повість про закономірності розвитку знань про природу і суспільство 

[1, с. 6]». Це об’єктивний процес, бо «формування термінологічних одиниць 

вимагає врахування їхніх основних функцій, зокрема тих, які покликані чітко 

фіксувати наукові поняття, а через поняття – передавати результати 

пізнавальної діяльності людини в стислих, лаконічних, моносемічних виразах 

[12, с. 142]». Лінгвістичне осмислення творення й функціонування 

української термінології знайшло своє відображення у працях І.І. Огієнка, 

М.А. Жовтобрюха, О.О. Тараненка, І.М. Кочан, Л.О. Симоненко, Т.І. Панько, 

Н.Ф. Непийводи та ін.  

Термінологія є наймобільнішою частиною лексики, в якій у першу 

чергу відбуваються зрушення як на рівні семантики, так і на рівні способів 

номінації. Інтерес до дослідження спеціальної лексики зумовлений тим, що 



дає можливість простежити історію становлення окремих терміносистем, 

лексичної системи мови в цілому. Крім того, загальнолексичні процеси і 

явища (синонімію, антонімію, полісемію тощо) легше вивчати на 

термінологічному матеріалі, оскільки саме у термінології вони мають чіткий 

характер, зумовлений точністю і наочністю зв’язків між спеціальними 

одиницями [9, с. 11]. З огляду на це, опис та аналіз спеціальної лексики є 

одним із провідних напрямів лінгвістичних досліджень сучасності. 

Економічна терміносистема належить до найдавніших шарів 

лексичного складу мови, її формування залежить від багатьох лінгвістичних і 

позалінгвістичних чинників. У надрах економічної терміносистеми 

зародилася термінолексика податкової сфери, історія становлення якої тісно 

пов’язана з виробничими і суспільно-економічними відносинами в країні. 

Упродовж свого розвитку українська податкова термінологія (далі – 

УПТ) синтезувала знання різних наук: економіки, фінансової справи, 

правознавства, тому її певною мірою можна вважати міжгалузевою наукою. 

Для розвитку науки та термінології, яка її обслуговує, природним є 

шлях еволюції, якому притаманні дві протилежні та взаємопроникні 

тенденції: з одного боку, активні інтеграційні процеси, а з іншого – 

диференціація та спеціалізація окремих галузей. Цей великий за обсягом шар 

спеціальної лексики, що сформувався на межі терміносистем кількох галузей, 

перебуває у безперервній динаміці, а процеси, що відбуваються в 

системотворенні податкових одиниць, вимагають усебічного дослідження. 

Останні десятиліття ХХ століття означені появою великої кількості 

наукових праць, предметом дослідження яких постають терміносистеми 

різних галузей знань: біологічної (Л.О. Симоненко), органічної хімії 

(Н.А. Цимбал), програмування, комп’ютерних мереж та захисту інформації 

(А.О. Ніколаєва), гідромеліоративної (Л.Д. Малевич), машинобудівної 

(О.Г. Литвин), економічної сфери (Т.І. Панько, Г.Ю. Пастернак, 

Г.В. Чорновол, Т.Є. Дерев’янченко, О.В. Чуєшкова), військової 

(Л.В. Туровська, Н.О. Яценко), мовознавчої (В.В. Захарчин, О.В. Медведь, 

І.А. Ярошевич), землеустрою та кадастру (О.М. Тур), фінансової (О.П. 

Винник), фінансово-кредитної (І.І. Козловець), фінансово-бухгалтерської 

(О.Г. Чумак), юридичної (Н.В. Артикуца), економіки агропромислового 

комплексу (Т.П. Кравченко), маркетингу (Д.П. Шапран) та ін. 

Всебічне опрацювання української податкової терміносистеми 

допоможе здійснити комплексне дослідження інших терміносистем. Однією 

з основних ядерних лексичних одиниць польових структур УПТ є терміни 

податок, платіж, збір: фінансової, облікової, правової та ін. 

В умовах зростання інтересу до походження української мови питання 

її ґенезу є наріжним каменем у встановленні самобутності й давності історії 

національної мови. Оскільки «словниковий склад української мови – це 

відкрита, динамічна система лексичних одиниць, різнопланових за 

джерелами і часом формування [19, с. 158]», термінологія, як підсистема 

лексичної системи мови також є неоднорідною щодо походження. 



«Практично жодна природна мова при творенні термінів не може 

обійтися своїми власними ресурсами, тому термінологія багатьох галузей 

знань різних мов послуговується лексичними та словотворчими засобами 

високорозвинутих літературних мов [18, с. 6]», отже, терміносистема 

податкової сфери із генетичного погляду також є неоднорідною. 

В українському мовознавстві існує кілька типів класифікацій термінів 

за генетичним принципом. На думку авторів монографії «Основи 

термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти», з 

етимологічного погляду терміни можна поділити на питому лексику, прямі 

запозичення, запозичення з класичних мов, запозичення з сучасних 

європейських мов [4, с. 105–118]. Основою формування УПТ є 

спільнослов’янський лексичний фонд. За даними Етимологічного словника 

української мови слова обрік, оплатки, платити, плата, що позначають 

різні види плат, повинностей, здійснення обов’язкових платежів, відомі всім 

слов’янським мовам, пор.: укр. обрік (заст.) ‘урочиста обіцянка; виділена 

кількість їжі для денного утримання; солдатське утримання; корм для коней; 

ст. повинність селянина’, рос. оброк, бр. оброк ‘щорічна плата селянина 

поміщикові; корм для коней’, др. оброкъ ‘податок, зобов’язання’, пл. ‘фураж; 

(іст.) оброк’, ч. obrok ‘витрати за рік’, болг. оброк ‘обіт, обіцянка’, м. оброк 

‘час прийняття їжі; порція’, схв. òброк ‘строк’, слн. obròk ‘умова, строк’ 

[ЕСУМ IV, с. 143]; укр. оплатки (заст.) ‘грошові податки; оплата або 

збирання податків’, оплать (заст.) ‘податки; видатки, витрати’, рос. бр. болг. 

м. схв. плата, др. платити ‘платити, давати данину’, пл. płaca, ч. plat 

‘плата’, слц. plat, płaca ‘платня’, вл. płaćić ‘платити, коштувати’, нл. płaś 

‘плата, ціна’, полаб. plоtĕ (*platі) ‘коштує’, схв. плаħа, слн. plačа ‘(заробітна) 

плата’, стсл. плата ‘ціна’, плашта ‘тс.’, платити ‘платити’ 

[ЕСУМ IV, с. 430–431]. До спільнослов’янського лексичного складу 

належать податкові терміни подимъе (подимне, подимщина, подимщизна, 

подымное), утворені від слова дим [ЕСУМ ІІ, с. 70], данина, даанє, даанїє, 

наданїє, приданиє, дачька, подать – від дати [ЕСУМ ІІ, с. 13], дари, 

дарованиє – від дар [ЕСУМ ІІ, с. 12], поплужне, поплужьныи, 

(поплужьскыи) – від плуг [ЕСУМ IV, с. 455], поральне, поралиє 

(поральноє) – від рало [ЕСУМ V, с. 21], посошне, посощина 

[ЕСУМ V, с. 362]та ін.  

Зміна суспільно-політичних та економічних формацій суттєво впливає 

й на систему оподаткування, що породжує появу нових видів податків і 

відповідно їхніх найменувань. Із середини XIII ст. на завойованих Золотою 

Ордою київських землях були введені нові види податків та їхніх назв. Таким 

чином українська система оподаткування поповнилася тюркськими 

лексичними одиницями, які, на думку Д.Г. Гринчишина, умовно можна 

поділити на дві групи: 1. Тюркізми, що проникли в українську мову 

внаслідок запозачення понять чи предметів (баскак, даруга, харадж, нузул, 

тагар, бігар, улаг, ям); 2. Тюркізми, які внаслідок освоєння розширили свою 

семантику і стали вживатися на позначання видів податків (тамга, ясак, 

ясир, казначей) [2, с. 8]. 



Термінологічна номінація на відміну від загальномовної – 

цілеспрямований процес, зумовлений взаємодією зовнішніх та внутрішніх 

чинників. Одним із них є використання іншомовних терміноелементів для 

творення найменувань на позначення нових понять. 

Запозичення в українській податковій термінології аналізуємо в двох 

аспектах: соціолінгвістичному, який передбачає дослідження механізмів 

входження в національну мову певних груп іншомовної лексики внаслідок 

суспільно-економічних і політичних контактів України з іншими державами 

в різні історичні періоди та в лексико-семантичному (розширення семантики 

запозичених слів). 

Причини запозичання іншомовних слів у ту або іншу термінсистему 

вбачаємо у впливі не лише позамовних, а й внутрішньомовних чинників: 

1. Термінування галузевих понять за допомогою власномовних слів не 

може бути нескінченним, по-перше, через природну обмеженість лексичних 

ресурсів кожної мови і, по-друге, тому, що система понять певної галузі не 

завжди може знайти вдалі номінації в національній мові. У період 

становлення УПТ запозичування певною мірою стимулювала недостатня 

продуктивність інших шляхів термінотворення, особливо синтаксичного та 

словоскладання.  

2. Запозичений термін на відміну від переосмисленого 

загальновживаного слова характеризується однозначністю, відсутністю 

емоційно-експресивних конотацій навіть на початковому етапі 

функціонування в терміносистемі: якщо «слово рідної мови повинно ще 

стати терміном», то слово іншомовне – «готовий термін; воно більше знак, 

ніж слово мови рідної [13, с. 89]». Саме намаганням уникнути полісемії 

власних мовних елементів з їхньою прозорою внутрішньою формою іноді 

пояснюють появу запозичень, які більше відповідають вимозі однозначності 

терміна, пор.: нагромадження (‘1. Те, що поступово зібране. 2. Безладна 

купа або скупчення чого-небудь’ [ВТССУМ, с. 709]) – акумуляція (‘спец. 

Збирання, нагромадження, зосередження чого-небудь’ [ВТССУМ, с. 19]). 

Поняття ‘чиє-небудь повідомлення, звернення до кого-небудь із викладом 

якихось відомостей, положень, думок’ та ‘письмове прохання, оформлене за 

певним зразком, що подається на ім’я офіційної особи або до установи чи 

організації’ в загальновживаній мові іменується заява [ВТССУМ, с. 345], в 

УПТ терміном-синонімом до нього є декларація (‘заява платника податку 

про характер і розмір прибутків’ [ВТССУМ, с. 212]), ширше – декларація 

податкова – ‘офіційна заява юридичної або фізичної особи, яка сплачує 

податки, про розміри її доходів, майна тощо за попередній період у формі 

засвідченого письмового документа’ [ФС, с. 106]. 

3. Використання запозичених термінів часто зумовлене їхньою 

здатністю передавати розчленоване поняття однослівним найменуванням (з 

погляду мови-реципієнта), що відповідає вимогам стислості терміна, напр.: 

антиципація – ‘виплата грошей за борговим зобов’язанням до закінчення 

вказаного терміну; стягування податку раніше, ніж установлено законом’ 



[СІС, с. 93]. Такі запозичення, як правило, не мають національних 

еквівалентів і характеризуються високою точністю. 

4. Переваги іншомовних елементів можуть бути пов’язані з їхньою 

дериваційною продуктивністю [14, с. 60]. Зокрема, високими можливостями 

утворювати похідні одиниці відзначаються запозичені терміни інвестиція – 

інвестувати, інвестиційний дохід, проінвестований, інвестор; декларація 

– декларувати, декларування, задекларований, декларант та ін.).  

Друга половина XIV ст. позначилася переходом південно-західних 

земель Київської Русі до складу сусідніх князівств, що зумовило подальше 

урізноманітнення системи оподаткування й входження у мову іншомовних 

податкових лексем: з латинської через польську в українській мові 

закріпилися терміни індукта [УРЕС І, с. 707], чинш [Фасмер IV, с. 363], 

грецької – руга [ЕСУМ V, с. 133], польської – панщизна [Тимч. ІІ, с. 83], 

стація [ЕСУМ V, с. 403], люстрації [ФС, с. 258], молдавської – глоба 

[10, с. 31], илишь [10, с. 27], литовської – дякло [95, с. 28; ССМ І, с. 342], 

давньоісландської – тіун [ЕСУМ V, с. 581] та ін.  

Подальші запозичення проникають в українську мову з грецької 

посесія [СІС, с. 755], латинської гіпотека [СІС, с. 483], акциз [СІС, с. 50], 

баланс [СІС, с. 145], акумуляція (прибутків) [СІС, с. 48], ремісія 

[СІС, с. 797], німецької жирант [СІС, с. 443], фоліо [СІС, с. 945], таксатор 

[СІС, с. 875], рента [СІС, с. 798], капітал [СІС, с. 501], фрахт [СІС, с. 953], 

італійської порто-франко [СІС, с. 754], французької боніфікація 

[СІС, с. 180], пеня [СІС, с. 725], тариф [СІС, с. 880], трансферт 

[СІС, с. 903], англійської – роялті [СІС, с. 811] та ін. Іншомовні лексеми 

поповнювали податкову терміносистему з неоднаковою інтенсивністю в різні 

періоди її становлення, причому на кожному етапі виразно виявлявся вплив 

якоїсь однієї мови:  XVІІІ ст. позначилося впливом грецької, латинської мов, 

що пояснюється їхнім домінуванням у науці, ХІХ – ХХ ст. – німецької, 

італійської, французької.  

Доцільність запозичень завжди була об’єктом наукових дискусій. 

Питання лексичних запозичень з іноземних мов у свій час порушував 

І.І. Огієнко [15]. Теоретичним аспектам взаємодії та зближення мов на 

лексико-семантичному рівні присвячені праці С.В. Семчинського (1974); 

джерелам запозичень – праці Т.І. Панько (1994), Л.О. Симоненко (1987), 

І.М. Кочан (2006) та ін. До цього часу в лінгвістиці немає єдиного визначення 

поняття «запозичення» – «слова, освоєні українською мовою з інших мов [5, 

с. 63]». Учені – представники різних напрямків мовознавства – мають різні 

погляди на механізм та класифікацію запозичених слів, а звідси – і на 

природу цього явища. На думку Ю.О. Жлуктенка, запозичення «значною 

мірою є умовним [6, с. 42]»; Л.П. Крисін під запозичуванням розуміє «процес 

переміщення різних елементів з однієї мови в іншу [11, с. 18]»; 

С.В. Семчинський розглядає запозичення як форму інтерференції мов [17]. 

Ураховуючи різні погляди лінгвістів на проблему запозичень, у своєму 

дослідженні під запозиченням розуміємо один із шляхів поповнення 

терміносистем різних мов, наголошуючи, що вони, як правило, 



характеризуються однозначністю, відсутністю емоційно-експресивних 

конотацій. 

За дослідження термінології помітна особлива залежність розвитку 

спеціальної підмови, зокрема термінології, від впливу екстралінгвальних 

чинників, зокрема й політичних [19; 20]. У свій час Ян Бодуен де Куртене 

зауважував, що в ідеалі науковець має стояти поза політикою, однак 

мимоволі і всупереч бажанню він є частиною суспільного життя і залежний 

від нього [7, с. 14]. 

Лексико-семантичні процеси більшою мірою, ніж інші, демонструють 

зв’язок із позамовними реаліями. Семантична історія слів у багатьох 

випадках досить чітко відображає зміни в умовах життя суспільства. У 

зв’язку з цим очевидно, що в дослідженні варто розмежовувати позамовні та 

мовні чинники. «Необхідно ... зосередити увагу на кардинальних для кожної 

лінгвістичної праці питаннях: по-перше, на взаємозв’язку процесів розвитку 

мови з історією народу, по-друге, на особливостях семантичного розвитку 

слів, зумовлених структурною специфікою конкретних мов [8, с. 13]». 

Розглядаючи ці два критерії в єдності, ми усвідомлюємо, що 

екстралінгвальний чинник є впливовим у процесі розвитку лексики як 

найрухомішого рівня мови. 

Розвиток економіки на теренах України, відбитий у  у мовній практиці, 

тісно пов’язаний з політичною історією України. Цей чинник передбачає 

з’ясування, в яких часових площинах українську економіку обслуговувала 

переважно рідна мова, а в яких – мова панівної держави, враховуючи 

геополітичну ситуацію, що склалася внаслідок розподілу українських земель 

між різними князівствами, а згодом і державами, в яких по-різному виявляли 

себе права і статус української мови. Різна лінгвополітична орієнтація 

регіонів України вплинула на формування української податкової 

термінології на наддніпрянських та наддністрянських землях. 

Основний вплив на процес запозичання аналізованих термінів мали 

позамовні чинники, а саме: 

1. Інтеграційні процеси в науці. Високий рівень розвитку фінансово-

економічної сфери в країнах Західної Європи спричинили запозичання цілої 

низки спеціальних номінацій разом з новими поняттями (люстрацї ‘[пл. 

lustracia – перевірка < лат. lustrum – податний або фіскальний період] – у 

Польщі (XVI – XVIII ст.), у Литві, Білорусі та Правобережній Україні (XVIII 

– XIX ст.) – періодичні описи державного майна для обліку прибутків’ 

[СІС, с. 605]; боніфікація ‘[фр. bonification – поліпшення] – повернення 

податків, стягнених з експортованих товарів з метою підвищення їхньої 

конкурентоспроможності на світовому ринку’ [СІС, с. 180] та ін. Ці назви 

разом із національними термінами поповнили УПТ. 

2. Тривале існування України в умовах економічної, суспільно-

політичної та культурної залежності від сусідніх держав зумовило традицію 

орієнтування на досягнення термінології панівних мов й інколи бездумно 

запозичати іншомовні терміни, незважаючи на суперечення їх нормам 

української літературної мови. На початку ХХ століття в УПТ на зміну 



спільнослов’янським термінам дань (дачка) з латинської мови було 

запозичено номінацію контрибуція; пошлина – мито – цло; замість 

термінів нарост – отсоток із французької запозичено процент 

[СІС, с. 772].  

З російської мови в українську терміносистему оподаткування війшли 

терміни: трудгужподаток, продподаток, які не зафіксовані в 

лексикографічних працях, упущена вигода [Податки: С-Д, с. 251], 

продрозверстка [УРЕС ІІІ, с. 29]: Бідняцьке серце вже з перших днів 

збагнуло, що нова [радянська] влада стоїть на його боці. Пішли за декретом 

декрет – і все ніби на користь мужицьку – про мир, про землю. А це вже, 

спасибі їй, встановила твердий податок замість продрозверстки [ЛК]. 

Термінологію слідом за вченими розглядаємо «не тільки як 

закономірну еволюцію мови, зумовлену історією її носіїв, а й з погляду 

творчості індивідів зі своїм світобаченням [16, с. 111]», типом мислення, 

властивим лише їм, належністю до певної національної культури. 

Останній чинник досить виразно підтверджується одним із положень 

В. фон Гумбольдта, за якого «вплив національної своєрідності виявляється у 

мові двоїсто: у способі утворювати окремі поняття й у відносно 

неоднаковому багатстві мов поняттями певного ґатунку. У конкретному 

позначенні явно беруть участь то фантазія й емоції, керовані чуттєвим 

спогляданням, то ретельно розмежувальний здоровий глузд, то сміливо 

поєднувальний дух. Однаковий колорит, якого в кінцевому результаті 

набувають назви різнорідних предметів, виявляє особливості світорозуміння 

тієї чи іншої нації. … національна своєрідність духу і характеру … так само 

сильно впливає і на побудову мовлення [3, с. 105]». 

У формуванні УПТ дія суспільно-психологічного чинника досить 

виразна. Саме нею зумовлена термінологічна синонімія, яка є об’єктивною 

ознакою природно сформованих терміносистем, та багатозначність термінів. 

Наприклад, в УПТ для дефінування понять ‘податок на утримання сторожів’ 

та ‘грошовий еквівалент повинності’ вживалися терміни сторожовщина і 

сторожовщызна [Тимч. ІІ, с. 367]; ‘данина, подать, що збиралася князями з 

народу’ і ‘княжий об’їзд для збирання данини, для суду і розправи’ – 

полюддя [Сл. Ср. ІІ, с. 1153]; ‘право стягувати податок від зважування 

товару’ і ‘податок від зважування товару’ – вага [ССМ І, с. 150]; ‘плата за 

переправу, плата за перевіз’ і ‘право збирати плату за перевіз’ – пєрєвозъ 

[ССМ ІІ, с. 135]. Часто одна й та ж назва вживалася на позначення різних 

податкових понять, наприклад, лексемою даанїє іменували ‘платити данину’ 

і ‘виконувати різні трудові повинності’ [ССМ І, с. 274]; дєсятиною називали 

‘данину господареві Молдавського князівства’ та ‘церковну данину’ 

[ССМ І, с. 298] тощо. 

Податковий механізм, з одного боку, відзначався динамізмом, а з 

іншого – був консервативним. Нерідко плати та їхні назви, втрачаючи 

актуальність, продовжували своє функціонування за традицією, наприклад, 

до XV ст. зникла сплата данини татарській орді – татарщина, а термін у 

мові зберігся на позначення поняття ‘властивий татарину’ [ЕСУМ V, с. 527]. 



Суспільно-психологічний чинник можна вважати чинником 

об’єктивного характеру, дія якого універсальна, міжмовна. Варіантність 

номінацій, спричинена, з одного боку, баченням термінотворцями різної 

ознаки, властивості тощо в одному й тому самому денотаті, з другого – 

відмінностями в їхній загальній та мовленнєвій культурі. 

Отже, «на різних етапах історії українського народу суспільні, 

політичні та правові передумови не завжди сприяли повнокровній 

функціональній розбудові національної мови, часом вони практично 

унеможливлювали її. Політична історія України накладала на розвиток 

української мови, зокрема її спеціальної лексики, свій відбиток, активно 

впливала на внутрішньомовні процеси [21, с. 42]». 

У процесі генетичного аналізу УПТ з’ясовано, що запозичення є 

закономірним об’єктивним явищем і не має істотних обмежень чи заборон. 

Процеси мовних взаємовпливів і взаємозбагачень є об’єктивним розвитком 

кожної національної мови. Кожна розвинена мова намагається створювати 

власні термінологічні відповідники до іншомовних запозичень. Тому в мові 

часто паралельно функціонують іншомовні терміни поряд з автохтонними. За 

наявності автохтонних термінів, які повністю розкривають зміст поняття та з 

метою уникнення синонімії, іншомовних запозичень слід уникати. 
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ПОЛИТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В 

МОЛДОВЕ 

 

Еволюція державної мови в Молдові у радянський і пострадянський 

періоди проходила в кілька етапів. На першому, 1940–1941 р., керівництво 

республіки переважно орієнтувалося на лінгвістичні норми, характерні ще 

для колишньої МАССР. Другий, 1941–1945 р., ознаменувався поступовим 

переходом від латинської до слов’янської графіки молдавської мови. Третій, 

1946–1950, був відзначений боротьбою різних угруповань лінгвістів за вплив. 

На четвертому, 1950–1959, відбувся остаточний перелом у цій боротьбі на 

користь прихильників «кишинівського» діалекту молдавської мови, 

порівняльна лібералізація й досить вільна для тих часів дискусія про статус 

молдавської мови. На п’ятому, 1959–1965, – поступова жорсткість мовної 

політики і згортання подібних дискусій. На шостому, 1965–1970, влади під 

впливом інтелігенції пішли на певні поступки в лінгвістичній політиці. 

Сьомий, 1970–1987, – «заморожування» існуючого становища. Восьмий, 

1987–1989, – період поновлення дискусій щодо мовного питання й прийняття 

Закону про державну мову МССР.  

 Ключові слова: мова, шрифт, дискусія, влада, інтелігенція. 

   



 В эволюции государственного языка в Молдове в советский и 

постсоветский период можно выделить несколько этапов. Первый, 1940–

1941 гг., когда руководство республики в основном ориентировалось еще на 

лингвистические нормы, характерные для бывшей МАССР. Второй, 1941–

1945 гг. ознаменовался постепенным переходом от латинской к славянской 

графике молдавского языка. Третий, 1946–1950 – был отмечен борьбой 

разных группировок лингвистов за влияние. Четвертый, 1950–1959 – 

окончательный перелом в этой борьбе в пользу сторонников «кишиневского» 

диалекта молдавского языка, сравнительная либерализация и довольно 

свободная для тех времен дискуссия о статусе молдавского языка. Пятый 

(1959–1965) постепенное ужесточение языковой политики и свертывание 

подобных дискуссий. Шестой (1965–1970) – период, когда власти под 

влиянием интеллигенции пошли на  некоторые уступки в лингвистической 

политике. Седьмой – 1970–1987 – «замораживание» существующего 

положения. Восьмой (1987–1989) – период возобновления дискуссий по 

языковому вопросу и принятие Закона о государственном языке МССР.  

 Ключевые слова: язык, шрифт, дискуссия, власть, интеллигенция. 

 

In the evolution of the state language in Moldova during the Soviet and post-

Soviet period can be divided into several stages. The first, 1940–1941., When the 

republic's leadership is mainly focussed more on the linguistic rules that are 

characteristic for the former MASSR. The second, 1941–1945. marked by 

a gradual transition from Latin to the Slavicchart of the Moldovan language. 

Third, 1946–1950 – was marked by the struggle of various groups of linguists for 

influence. Fourth, 1950–1959 – the final turning point in this fight in favor of 

the supporters of the «Kishinev» dialect of the Moldovan language, the 

relative liberalization and fairly free for those times the debate on the status of the 

Moldovan language. Fifth (1959–1965) the gradual tightening of the language 

policy and the curtailment of such discussions. Sixth (1965–1970) – the 

period when the authorities under the influence ofintellectuals made some 

concessions in the linguistic policy. Seventh – 1970–1987 – «freeze» the status 

quo. Eighth (1987–1989) – the period of renewed debate on the language 

issue and theadoption of the official language of the MSSR. 

Keywords: language, font, discussion, power, intelligence.  
 

 

Проблема, поднятая в статье, актуальна не только для Молдовы, но в 

значительной мере для почти всех стран бывшего СССР. Национальные 

языки бывших союзных республик находились в период до начала 1990-х гг. 

в достаточно сложном положении, так как роль основного на практике 

выполнял русский язык. Это существенно снижало социальный статус языка 

большинства населения той или иной республики и значительно сокращало 

количество его реальных носителей. В конкретных условиях Молдовы 

положение было еще более сложным, потому что происходило серьезное 

расслоение и среди носителей национального языка союзной республики. И 



хотя после 1989 г., когда был принят Закон о государственном языке, прошло 

более 20 лет, этот раскол не преодолен. 

С сожалением нужно заметить, что в исторической литературе 

последних лет, выходившей в Молдове, данная тематика неоправданно, на 

наш взгляд, игнорируется. Значительная часть работ по данной теме вышла 

еще в советские годы. Среди них назовем работы Ф. Ангели [1], С. Афтенюка 

[3], А. Лисецкого [6], А. Лисецкого и Е. Флоки [7]. Из работ, вышедших уже 

в последние десятилетия, после обретения Молдовой независимости, назовем 

cтатью писателя В.Бешлягэ использовавшего для нее немало архивных 

материалов [9] труды И. Кашу [10], его же вместе с И. Шаровым [11], 

Г. Негру [12], работы автора этих строк [13, с.1–2].   

 В настоящей статье мы намерены осветить основные тенденции 

развития статуса национального языка Молдовы, ставшего в 1989 г. 

государственным, на протяжении советского и постсоветского  периода, на 

основе уже известных, так и новых, ранее не публиковавшихся  архивных 

документов [15].  

Уже 13 марта 1938 г. было принято Постановление Совета Народных 

Комиссаров СССР (СНК) «Об обязательном изучении русского языка в 

школах национальных республик». Аналогичное решение было принято 12 

августа 1940 г. и СНК только что образованной МССР. Молдавский язык был 

переведен, после некоторых колебаний республиканского руководства, 

согласно постановлению Бюро ЦК КП (б)М от 23 сентября 1940 г., начиная с 

1 января 1941 г., с латинской на кириллическую графику [13(1), c. 52]. 

Молдавский язык, согласно тогдашним требованиям, официально относили к 

славянской группе языков. 

Одновременно, правда, партийно-государственное руководство 

республики стало время от времени напоминать чиновникам разных рангов о 

необходимости изучать молдавский язык, с тем, чтобы знать настроения 

народа. Одним из первых решений такого рода стало постановление Бюро 

ЦК КП (б)М от 7 июня 1946 г., обязывавшее партийный и государственный 

актив республики знать национальный язык республики. Были даже созданы 

258 кружков для его изучения, в состав которых было включено 4398 человек 

[13(1), c. 53]. Но как до войны, так и после нее, деятельность кружков 

буквально в несколько месяцев сошла на нет. Точно так же провалилась и 

попытка вести на молдавском языке массово-разъяснительную работу [5, c. 

43–44; 15, c. 5; 4, c. 208]. Уже начиная с 1946 г., несмотря на упомянутое 

выше постановление, в ряде сел республики начинает осуществляться 

переход в обучении с молдавского на русский язык, а учеников из 

молдавских школ стали переводить в русские, и прежде всего молдаван [15, 

c. 4, 74, c. 11–12; 15, c. 4, 330, 12]. Таким образом стало быстро сокращаться 

число молдавских школ, а их место уверенно занимали русские и иногда 

украинские. 

Начиная с 1945 г. власти инициируют новое направление в языковой 

политике: язык газет и журналов издававшихся  в районах, начинает 

варьироваться в зависимости от национального состава района. И если 



немолдаван в районе было не менее 30–35%, то газета издавалась на двух 

языках [15, c. 3, 21, 168].  

 Новый этап в развитии лингвистической политики в МССР охватывает 

период 1946–1950 гг. Он характеризуется борьбой с «буржуазными 

националистами», сопровождался множеством обвинений в адрес ряда 

писателей, поэтов и других деятелей культуры, и в том числе в румынизации 

языка, что считалось в советские годы крупным проступком, а в сталинские – 

в особенности.  Отдельные деятели доходили даже до того, что объявляли 

саму идею преподавания на молдавском языке равносильной отрицанию 

руководящей роли партии,  все выступления на молдавском языке попросту 

перестали стенографироваться, а кинофильмы, хотя сельское население 

практически не понимало русского языка, на молдавский почти не 

дублировались (71 из 544) [15, c. 5, 456, 42;  15, c. 5, 517, 125;  15, c.7, 3, 409].  

Тогдашний директор Института Истории, Языка и Литературы 

Молдавского Филиала АН СССР И.Чебан заявлял, что язык «должен быть 

понятным народу», а потому надо исключить из него все слова латинского 

происхождения, заменив их славянскими или производными от славянских 

[8, c. 212; 15, c. 3, 258, 94]. В соответствии с этой установкой, исходившей от 

руководства республики, группе ученых было поручено разработать в 1946–

1948 гг. работы по истории языка и молдо-русские словари. Первый такой 

словарь вышел уже в 1949 г [2, c. 179; 15, c. 5, 3, 80].  

Поворот в лингвистической политике последовал в 1950 г., когда в свет 

вышла работа И.Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В ней вполне 

справедливо был подвергнут суровой критике крупный  ученый тех лет, 

академик Н. Марр, который со своей школой задавал тогда тон в советской 

филологии. Немедленно после этого началась атака на его сторонников по 

всему СССР. В Молдове под удар попал уже упоминавшийся выше И. Чебан, 

который был лидером местных «марристов», и его сторонники. Но 

одновременно он же возглавлял течение в молдавской филологии, которое 

предлагало ориентировать молдавский язык на стандарты Левобережной 

Молдовы, т.н. балтско-кодымский диалект. В результате в 1950–1951 гг. 

противники Чебана сумели его скомпрометировать, а в 1952 г. добились его 

снятия с поста директора Института [13(1), c. 56; 14, c. 24].  

Падение группы Чебана имело решающее значение для молдавской 

филологии. Взявшая верх группировка, представленная В. Коробаном, 

Г. Богачем и некоторыми другими, при поддержке ряда крупных советских 

ученых (В. Виноградов, В. Шишмарев, Р. Будагов), сумела закрепить свою 

победу на выездной сессии Института Языкознания АН СССР и Института 

Истории, Языка и Литературы Молдавского Филиала АН СССР в Кишиневе 

3–7 декабря 1951 г. Сессия приняла решение переориентировать развитие 

молдавского языка и взять за образец диалект Кишинева и его окрестностей. 

Было окончательно признано, что молдавский язык принадлежит к 

романской группе языков. Невзирая на сопротивление группы Чебана, 

ставшего теперь директором Кишиневского пединститута, и критику 

«буржуазных националистов» на пленуме ЦК КП (б)М в августе 1952 г., этот 



курс, хоть и осторожно, был поддержан партийным руководством 

республики, а затем и руководством Молдавского Филиала АН СССР во 

главе с П.Барановым [13(1), c. 56–57]. Уже начиная с 1950–1951 гг. в 

республике стали издаваться работы классиков молдавской литературы – А. 

Донича, К. Негруцци, К. Стамати, и других, считавшихся до этого 

«румынскими буржуазными поэтами и литераторами [12, c. 39]». Так 

завершились этот решающие для развития молдавского языка в СССР годы. 

 Последующий период, 1953–1959 гг. характеризовался очень 

противоречивыми тенденциями. С одной стороны, на сессии лингвистов в 

1955 г. последние вновь пришли к выводу, что румынский и молдавский 

есть, по сути, один язык, который имеет, однако, два названия – одно 

применяется в Румынии, а другое в МССР. Как выразился на заседании 

сессии будущий академик АН МССР И. Вартичан, «между румынским и 

молдавским языками нет различий». То же продемонстрировали годом 

позже, в 1956 г. в работе «О молдо-румынском языковом единстве» 

советские филологи Р. Будагов и С. Бернштейн. В то же время, 

опубликованная в Москве, эта работа получила резкую оценку 

республиканского руководства, увидевшего размывание «идеологической 

позиции партии». По настоянию кишиневских властей ЦК КПСС согласился 

не публиковать ее в Молдове. Она была опубликована в Кишиневе только в 

1988 г [12, c. 41–45; 13(1), c. 57; 15, c. 15, 73, 65]. 

Больше того, в стремлении навязать преподавание русского языка в 

ущерб молдавскому хрущевский режим пошел еще дальше сталинского. В 

ряде населенных пунктов республики с преобладанием русскоязычного 

населения в двуязычных газетах были оставлены только редакции  на 

русском языке, а молдоязычные – распущены [15, c. 13, 35, 191; 15, c. 13, 144, 

192].  Согласно распоряжению Совета Министров СССР №3947р от 9 мая 

1955 г., учащиеся начальных и средних школ союзных республик (кроме 

РСФСР) были освобождены от изучения языка коренного населения 

республики, если он не являлся для них родным [15 c. 14, 67, 121].  

В то же время в эти годы несколько укрепились позиции «либералов» в 

языковом вопросе. 16 июля 1957 г. были введены в действие новые Правила 

орфографии и единой пунктуации молдавского языка. В том же году 

началось и издание теоретического журнала филологов республики «Limba şi 

literatura moldovenească» («Молдавский язык и литература»). Также на 3-м 

Пленуме ЦК КПМ в апреле 1959 г. Председатель Президиума Верховного 

Совета МССР И. Кодица поставил вопрос о принятии специального решения, 

которое бы обязало партийные и советские кадры республики изучать 

молдавский язык [13(1), c. 58]. 

Но это предложение оказалось последним в годы краткой 

либерализации языковой политики в Молдове, проводившейся советскими 

властями. Уже в сентябре 1959 г. на IX пленуме ЦК КПМ первый секретарь 

ЦК З. Сердюк категорически потребовал прекратить «необоснованные, 

бессмысленные и вредные разговоры о переходе на латинскую графику…, 

нездоровые дискуссии о языке и границах, которые только отвлекают силы и 



умы людей от основных проблем». Ряд выступавших на пленуме, в том числе 

тогдашний первый секретарь Кишиневского горкома партии Е. Постовой 

выдвинули обвинения в адрес журнала «Nistru» и ряда республиканских газет 

в накоплении разного «мусора» в языке, из-за чего он перестал быть 

понятным народу. Уже в начале 1960 г. секретарь  ЦК по идеологии Д. Ткач 

был смещен с должности и заменен Е. Постовым [13(1), c. 58].  26 апреля 

1960 г. было принято постановление Бюро ЦК КПМ «О состоянии и мерах 

улучшения преподавания русского языка в средних школах республики». 

Постановление требовало поднять на качественно новый, значительно более 

высокий уровень преподавание русского языка в республике и 

продемонстрировать «любовь к русской культуре и языку». Затем была 

официально отброшена, как буржуазная, теория билингвизма: Е.Постовой 

заявил о ней на заседании Бюро ЦК 19 июля 1961 г., что она должна быть 

отвергнута, потому что «из двух языков в конце концов должен победить 

сильнейший» (примечательное признание – Р.Ш.).  Имели место даже 

нелепые попытки вновь отнести молдавский язык к славянским [15, c. 22, 75, 

210]. 

Окончательно завершил этот крутой поворот в молдавской 

лингвистике известный молдавский филолог А. Борщ, который на 

всесоюзной конференции филологов в Алма-Ате (ноябрь 1962 г.) 

категорически заявил: «Для большинства наций и народов СССР функции 

русского языка являются более важными и разнообразными, нежели их 

первый, родной язык [8 c. 225]». С этой же целью предпринимались 

усиленные попытки «переориентировать» молдавский язык в своем развитии 

с романских на славянские языки (в данном случае – восточнославянские – 

Р.Ш.). Уже в 1961 г. по этой тематике были  изданы сборники «Восточно-

славяно-молдавские языковые взаимоотношения», «Дружба народов, 

отраженная в фольклоре» и т.д [15, c. 22, 1, 129–130].  

14–18 октября 1965 г. произошло событие, основательно напугавшее 

партийно-государственное руководство республики. На III съезде Союза 

Писателей республики ряд писателей, в том числе будущий его председатель 

уже в 1990-е гг. М. Чимпой, А. Бусуйок и ряд других открыто заявили о 

необходимости закрепить статус молдавского языка в республике, сделав его 

государственным, а заодно перевести на латинскую графику. И хотя Союз 

Писателей возглавил поддерживавший курс партии П.Боцу, случившееся 

вынудило И.Бодюла сообщить 29 ноября 1965 г. в ЦК КПСС о 

необходимости несколько скорректировать проводившуюся политику – 

помещать в городах вывески на организациях и в магазинах на двух языках 

(ранее обычно было лишь на русском – Р.Ш.), правильно писать на 

молдавском языке названия улиц и учреждений, восстановить сократившиеся 

в последние годы тиражи журналов и газет на молдавском языке. ЦК КПМ и 

само начало предпринимать меры в этом направлении. Одновременно он с 

тревогой писал о быстром росте подписчиков на румынские издания [15 c. 

25, 101, 124; 126]. Длительное время власти не могли выработать отчетливую 

позицию по вопросу отношения к латинскому шрифту, отчетливо осознавая 



лишь одно – его нельзя принять ни при каких обстоятельствах. Но серьезных 

аргументов против него найти не могли. Единственным аргументом в пользу 

славянского шрифта было то, что им в Молдове пользовались сотни лет. Но 

при этом не могли ответить на вопрос – почему, если в Молдове и Румынии 

один язык, то есть два разных шрифта. Новый секретарь ЦК по идеологии Д. 

Корнован среагировал на это в 1967 г. довольно беспомощно: «о шрифте 

можно говорить, что есть что-то положительное в латинском шрифте, 

которым пользовались румыны, и положительное и в славянском шрифте, и 

пусть ученые этим занимаются. Это не вопросы для всеобщего обсуждения» 

[15, c. 28, 88, 32, 66]. С подозрением относились и к ученым-филологам 

республики, посещавшим международные конгрессы романистов 

(Н.Корлэтяну, Н.Мэткаш, А.Чобану), так как поступали сведения о том, что 

за границей они вели себя с явной симпатией к ученым, высказывавшим 

прорумынские, то есть антисоветские взгляды [15, c. 29, 182, 19–21]. Кроме 

того, в ряде случаев они отказывались выступать с критикой западных 

исследователей (К.Хайтман, К.Тальявини), отрицавших существование 

молдавского языка, что тоже вызывало возмущение руководства республики 

[15, c. 30; 1, c. 60–61]. Это заставило Бюро ЦК провести в начале 1969 г. 

комплексную проверку научно-исследовательской деятельности Института 

Языка и Литературы АН МССР, директор которого, Н. Корлэтяну, сумел 

успешно отбиться от критических замечаний, хотя секретарь ЦК Д. Корнован 

обвинил Институт в том, что у него нет «воинствующей позиции» по 

отношению к тем на Западе, кто отрицает существование молдавского языка, 

а Бодюл потребовал «большей принципиальности в отстаивании интересов 

нашего народа» [15, c. 30, 37–56, 68, 72–73]. 

После 1976 г. борьба вокруг статуса национального языка в республике 

в течение примерно десятилетия носит относительно вялый характер. С 

одной стороны, деятели культуры и искусства не смирились с тем, что 

молдавский язык так и не получил статуса государственного, в отличие, 

например, от грузинского или армянского в Грузии и Армении. При 

обсуждении проекта Конституции МССР 1978 г. Союз Писателей даже 

предложил сделать его государственным, «но эта инициатива не была 

поддержана [4, c. 233]». C другой стороны, власти продолжали давление на 

носителей национального языка Молдавской ССР. Если еще при румынской 

администрации (1936–1937 уч. г.) в Кишиневе было 57 школ на 

национальном языке, то уже в 1940-1941 уч. г. осталось 33, в 1946/47 – 18, в 

1951/52 – 11, а в 1985/86 – вообще 7 (зато было около 30 смешанных, где 

значительно преобладал русский язык). В 1986/87 гг. было вновь 11 

молдавских школ. 90% всех поступавших в библиотеки книг было даже к 

1987 г. на русском языке (при том, что молдаване составляли 64% населения 

республики) [8, c. 500]. 

В 1987 г. начинается  новый этап борьбы за предоставление статуса 

государственного национальному языку Молдовы. Проводником ее в 1987–

1988 гг. выступал тот же Союз Писателей во главе с новым председателем 

И.К. Чобану, а с июня  1988 г. – Демократическое Движение в Поддержку 



Перестройки во главе с писателем И. Хадыркэ. Это движение, а также 

возникший в начале 1988 г. литературный клуб им. А. Матеевича 

потребовали от властей предоставления молдавскому языку статуса 

государственного. Это требование они официально сформулировали в 

«письме 66» (сентябрь 1988 г.). В феврале-марте 1989 г. было опубликовано 

два проекта этого закона, значительно более либеральных по сути, нежели 

аналогичные проекты прибалтийских республик. 20 мая 1989 г. Клуб им. 

Матеевича и Демократическое Движение объединились в Народный Фронт 

Молдовы, поставивший своей главной целью на данном этапе добиться 

провозглашения молдавского языка государственным. Однако одновременно 

в республике активизировались силы, желавшие принятия такого Закона, 

который бы предусматривал декретирование в качестве государственного 

двух языков – молдавского и русского, что на практике означало бы 

сохранение существовавшего тогда статус-кво в пользу русского языка. 

Видя, что их мнение не поддерживается властями республики, сторонники 

«двуязычного» законодательства провели на Левобережье, ставшее с тех пор 

их основной базой, а также в ряде районов Правобережья, Бельцах и 

Кишиневе многодневные забастовки против провозглашения 

государственным одного лишь молдавского языка. Несмотря на протесты 

сторонников «Интердвижения» и незаконные забастовки ряда организаций и 

предприятий, Верховный Совет МССР 31 августа 1989 г. принял Закон о 

государственном языке республики, которым был объявлен молдавский язык 

[13(2), c. 160–162]. Этот момент стал кульминационным в лингвистической 

политике советского периода истории нашей страны. 

 Кратко характеризуя лингвистическую политику в Молдове в 

последующие более чем 20 лет, скажем, что именно Закон о государственном 

языке остался единственным среди многих тысяч принятых с тех пор 

Верховным Советом и Парламентом Молдовы, который не претерпел 

никаких изменений и функционирует поныне в том же виде, в каком и был 

принят в 1989 г. Несмотря на то, что значительная часть интеллигенции и 

политиков нашей страны стала после 1990 г. именовать его румынским, 

никто из них ни тогда, ни сейчас не поставил вопрос о внесении 

соответствующих изменений в этот ключевой для Молдовы закон. Попытка 

ПКРМ, пришедшей к власти в феврале 2001 г., спустя год изменить статус-

кво и законодательно расширить сферу  применения русского языка в 

республике, все обернулось массовыми акциями протеста десятков тысяч 

человек, длившиеся по нарастающей более 3 месяцев (9 января – 29 апреля 

2002 г.). В итоге тогдашние власти республики были вынуждены отступить и 

ввести в 2003 г. в действие Концепцию национальной политики Республики 

Молдова, которая предусматривает сохранение создавшегося после 1989 г. 

положения и функционирует и по сей день.  

 Некоторые выводы. В первые послевоенные десятилетия статус 

национального языка Молдовы (молдавского, называемого также 

румынским) был очень низким. Это определялось существовавшей в СССР 

концепцией сильной центральной власти, основной идеей которой был 



интернационализм. А главным «лингвистическим» проводником этой идеи 

был русский язык, как язык наиболее многочисленной и влиятельной в СССР 

части населения (в то время жители России составляли значительно больше 

половины всего населения СССР). Однако такое положение встречало 

сопротивление национальной интеллигенции, которая добилась в начале 

1950-х гг. устранения наиболее рьяных сторонников русификации 

молдавского языка. Последующий период – до 1959 г. способствовал 

закреплению изменившегося положения дел. Несмотря на то, что в 1959-1970 

гг. власти вновь предприняли значительные усилия по переориентации 

молдавского языка на славянские языки СССР и Восточной Европы, 

сопротивление не утихало. И после 1970 г., продолжив вести прежнюю 

политику, руководство республики фактически признает наличие растущей 

оппозиции в рядах интеллигенции. Поворот наступает с 1987 г., когда 

сторонники придания молдавскому языку статуса государственного 

значительно активизируются и в 1989 г. достигают своей главной цели. 
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