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ПЕДАГОГІКА

УДК 81’243
Атиркуль Агманова

(г. Астана, Казахстан)

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

РЕПАТРИАНТОВ-КАЗАХОВ В КАЗАХСТАНЕ

У статті розглядається роль формування міжкультурної
компетенції в процесі успішної адаптації студентів-репатріантів у
сучасному полікультурному казахстанському соціумі. Матеріал статті
заснований на аналізі деяких результатів анкетування, проведеного
серед студентів-репатріантів, які вивчають російську мову як другу в
Євразійському національному університеті ім. Л.М. Гумільова.
Отримані дані дають змогу вивчити готовність студентів-
репатріантів вступити в міжкультурну комунікацію в
багатонаціональному й полікультурному суспільстві Казахстану. 

Ключові слова: репатріанти-казахи, вивчення російської мови,
міжкультурна комунікація, адаптація, мотивація.

В статье рассматривается роль формирования межкультурной
компетенции в процессе успешной адаптации студентов-репатриантов
в современном поликультурном казахстанском социуме. Материал
статьи основан на анализе некоторых результатов анкетирования,
проведенного среди студентов-репатриантов, изучающих русский язык
как второй в Евразийском национальном университете
им. Л.Н. Гумилева. Полученные данные позволяют изучить готовность
студентов-репатриантов вступить в межкультурную коммуникацию
в многонациональном и поликультурном обществе Казахстана. 

Ключевые слова: репатрианты-казахи, изучение русского языка,
межкультурная коммуникация, адаптация, мотивация.
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In article the role of formation of cross-cultural competence in the
process of successful adaptation of the students-repatriates in modern
polycultural society of Kazakhstan is considered. The material of article is
based on the analyses of results of the research carried out among the student-
repatriates studying Russian language as a second language in Eurasian
national university named after L.N. Gumilyov. The data obtained from this
research allow to explore the willingness of the student- repatriates to start
the cross-cultural communication in the multinational and multicultural
society of Kazakhstan.   

Key words: repatriate-Kazakh students, Russian language studying,
cross-cultural communication, adaptation, motivation. 

Исследовательский интерес к проблемам
межкультурной коммуникации обусловлен уникальностью
языковой ситуации в многоязычном казахстанском
обществе, в котором проживают более чем 130 этносов. При
полиэтническом многообразии преобладающими в
социально-коммуникативной системе казахстанского
общества являются носители государственного казахского и
русского языков, поэтому специфика языковой ситуации в
стране во многом определяется особенностями
взаимодействия и функционирования этих языков в
различных сферах жизни общества. 

Рассматриваемая проблема приобретает особую
актуальность в русле этнодемографических процессов,
происходящих в последние десятилетия в Казахстане и
связанных с вопросами языковой адаптации
репатриантов-казахов в новом для них социально-
культурном пространстве и их интеграции в современное
казахстанское общество. Значимость подобных
исследований обусловлена назревшей необходимостью в
изучении особенностей формирования межкультурной
компетенции при усвоении русского языка студентами-
репатриантами (репатриантами – этническими казахами,
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обучающимися в вузах Казахстана), что во многом
определяет успешность их адаптации в условиях
современной казахстанской действительности. 

Среди работ, посвященных тем или иным аспектам
рассматриваемой проблемы, следует отметить ряд трудов
казахстанских лингвистов, связанных с вопросами языковой
адаптации, этнокультурной самоидентификации, обучения
русскому языку репатриантов-казахов.

В работе О. Алтынбековой и З. Сабитовой приведен
богатый статистический материал по миграции населения в
Республике Казахстан начиная с 1991 г., рассмотрены
причины и последствия миграционных движений [1, с. 483]. 

Процессы языковой и этнической идентификации
репатриантов Казахстана исследованы в работе
Ш. Жаркынбековой, Б. Бокаева [3]. Авторами определена
роль родного языка в этническом самосознании
репатриантов-казахов; языковая компетенция
рассматривается как отражение языковой и этнической
идентичности: установлено, что казахским языком как
родным владеют 84,5% респондентов, 5,7% испытывают
трудности в общении, 9,8% не владеют родным языком.
Авторами разработана типология этноязыковых личностей
репатриантов. Выделено 4 типа: казахоязычные и
русскоязычные (иноязычные), двуязычные,
предпочитающие говорить по-русски (или на другом языке),
и двуязычные, предпочитающие говорить по-казахски.
В основу типологии положено отношение к родному языку
как основному средству коммуникации и символу
этнической самоидентификации. 

В работе А. Досановой «Языковая адаптация
репатриантов-казахов» описаны особенности языковой
адаптации обучающихся в вузах репатриантов-казахов,
выявлены случаи языкового барьера и культурного шока в
процессе аккультурации. Выявлены следующие особенности
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этнической, языковой и гражданской идентичности
репатриантов: а) диффузность гражданской идентичности
(34,6%); б) сложности идентификационных процессов, не
позволяющих быстро интегрироваться в новое для них
казахстанское общество и его структуры; в) отсутствие
кризиса этнической и языковой идентичности [2]. 

Мониторинг культурно-языковой адаптации студентов-
репатриантов, позволяющий выявить механизмы
формирования толерантной личности в контексте
полиязычного образовательного пространства и
полиэтнического общества современного Казахстана,
является одним из направлений исследований научной
лаборатории «Прикладная лингвистика и межкультурная
коммуникация» при кафедре теоретической и прикладной
лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В научных
исследованиях, осуществляемых под руководством и при
непосредственном участии автора, предпринимаются
попытки выявления механизмов экстериоризации знаний
студентов-репатриантов при усвоении русского языка и
определения специфики формирования их межкультурной
компетенции. 

Исследование факторов, влияющих на специфику
формирования межкультурной компетенции в процессе
адаптации студентов в поликультурном обществе
современного Казахстана, осуществляется
экспериментальным путем: анкетирование студентов-
репатриантов с последующим тестированием, а также
ассоциативный эксперимент и интервьюирование. Основная
цель анкетирования и тестирования – изучить готовность
студентов-репатриантов вступить в межкультурную
коммуникацию в многонациональном и поликультурном
обществе Казахстана. 

Целью данной статьи является изучение специфики
формирования межкультурной компетенции студентов-
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репатриантов в процессе усвоения русского языка.
Материалом для анализа послужили некоторые результаты
анкетирования, проведенного среди студентов-репатриантов
первого курса и старших курсов Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева, которые
обучаются по разным специальностям (.). В целом в
анкетировании приняло участие 100 человек (студенты 1
курса – 60%; студенты старших курсов – 40%), среди
респондентов есть студенты, прибывшие из Китая (59%),
Монголии (23%), Узбекистана (18%). 

Данные анкетирования позволяют утверждать, что
студенты-репатрианты знают родной казахский язык (100%),
языки тех стран, откуда они приехали (китайский – 59%,
монгольский – 23%, узбекский – 18%), а также такие языки,
как английский (29%), русский (8%), уйгурский (6%),
немецкий (3%), дунганский (2%), киргизский (1%), турецкий
(1%).

Русский язык находится в числе малоупотребляемых
студентами-репатриантами языков. Это связано с тем
фактом, что большинство респондентов столкнулись с
необходимостью изучения данного языка лишь во время
обучения в университете.

Известно, что репатрианты-казахи, вернувшись на
историческую родину, в процессе адаптации к реальности
современного казахстанского общества зачастую
сталкиваются с рядом трудностей. Это связано с тем, что в
полиэтническом Казахстане в результате политики
русификации, проводимой в советский период, на
протяжении продолжительного времени взаимодействие
между многочисленными этносами в общественной,
административной, экономической, культурной и других
сферах жизни осуществлялось преимущественно на русском
языке. Изменение языковой ситуации в сторону укрепления
позиций государственного казахского языка за годы
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независимости происходит в условиях массового двуязычия,
роль русского языка в котором продолжает оставаться
значительной. 

Таким образом, процесс адаптации студентов-
репатриантов связан с преодолением трудностей
социально-психологического плана, и незнание русского
языка, русской культуры играет в этом не последнюю роль.
В анкете имеется ряд вопросов, направленных на выявление
отношения студентов-репатриантов к русскому языку
(анкетирование проводилось на казахском языке, в данной
статье ответы респондентов представлены на русском
языке). На вопрос «Считаете ли Вы нужным изучать русский
язык?» все студенты старших курсов (100%) ответили
положительно, в то время как 78,3% студентов первого курса
ответили «да», а 21,7% отметили, что русский язык изучать
не обязательно. 

Мнение студентов относительно того, какую роль
играет русский язык в жизни казахстанского общества, есть
ли необходимость его изучать, отражено в таблице 1. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что
основные факторы, определяющие важность знания
русского языка, связаны с процессом аккультурации
студентов-репатриантов, их успешной адаптации в
полиязычном и поликультурном обществе современного
Казахстана: преобладают ответы «можно свободно общаться
с окружающими вас людьми» – 42,4%; «можно
познакомиться с представителями других национальностей
и их культурой» и «можно свободно общаться с людьми
другой национальности, правильно и полноценно излагать
свои мысли» – по 39,4%; «знание русского языка облегчит
процесс адаптации в современном многоязычном обществе
Казахстана» – 27,3%. 

Данные по ответам «знание русского языка играет
большую роль в достижении профессиональных целей» –
12,1% и «можно обрести новых друзей» – 4,65% также
являются показательными, поскольку, во-первых, отражают
взгляды студентов относительно не столь высокой роли
русского языка в их будущем профессиональном
продвижении, во-вторых, – их мнение об использовании
русского языка в межличностном взаимодействии.  

Кроме рассмотренных ответов, анкета содержала
вопрос открытого типа, позволяющий студентам
самостоятельно сформулировать ответ и выразить мнение
относительно актуальности знания русского языка.
Результаты анализа свидетельствуют о неоднородности
позиций студентов-репатриантов: наряду с положительным
отношением к русскому языку отмечен также крайне
негативный настрой. 

О положительном отношении к русскому языку
свидетельствуют следующие высказывания респондентов:
«У тебя будет еще одно преимущество, это нужно в
современном обществе»,  «Овладев новым языком, я
становлюсь больше / богаче еще на одну личность». 
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Вместе с тем в ряде случаев отмечено отрицательное
отношение к русскому языку, недовольство тем фактом, что
русский язык широко используется во всех сферах
жизнедеятельности общества: «Русский язык нужен только
в Казахстане», «Не будет лишним знание других языков, но
надо говорить на казахском языке, стремиться развивать
родной язык», «Хорошо знать язык, но жаль, что русский
язык у нас является общим для всех языком» и др.

Известно, что при изучении второго языка студенты
руководствуются не одним, а несколькими мотивами,
которые под влиянием внешних и внутренних факторов
могут меняться. Интересные данные получены в результате
анализа ответов на вопрос «Для чего, с какой целью Вы
изучаете русский язык?», который был представлен в виде
открытого типа, без предлагаемых вариантов ответа. 

На основе классификации мотивов, предложенной
Я. Лукиной [4, с. 3], в результате анализа полученных
данных нами выделены следующие мотивы:

1. Прагматические (связываются с желанием получить
хорошую работу или образование в Казахстане;
интегрироваться в казахстанское общество): «в
профессиональных целях»; «для продолжения своего
обучения»; «чтобы найти свое место в обществе»; «не будет
лишним знать другие языки», «чтобы соответствовать
требованиям времени»; «чтобы легко интегрироваться в
общество». 

2. Познавательные (связанные с содержанием
обучения): «в целях углубления своих знаний»; «чтобы
хорошо знать три языка».

3. Коммуникативные (личное общение с русскими
знакомыми, друзьями; использование русского языка в
общении): «для того, чтобы свободно разговаривать по-
русски в любой среде».

4. Мотив принуждения и обязательности (отсутствие
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выбора или необходимость сдавать экзамен): «потому что
сейчас изучаем эту дисциплину», «потому что это учебная
дисциплина», «боюсь, что при устройстве на работу спросят,
знаю ли я русский язык».

Необходимо отметить, что среди полученных данных
не было обнаружено имеющихся в указанной классификации
эмоционально-эстетических и дидактических (связанных с
процессом учения) мотивов, что еще раз подчеркивает
доминирование прагматических и познавательных мотивов
и высокую степень их актуальности для студентов-
репатриантов.

Коммуникативная среда общения с представителями
иной культуры представляет собой благоприятную почву для
развития коммуникативного опыта личности в
межкультурной среде. В Казахстане русский язык широко
распространен, существует среда носителей данного языка,
которая способствует поддержке его функциональной мощи.
Степень общения студентов-репатриантов с
русскоязычными гражданами отражает следующие
результаты, свидетельствующие об их динамике: если среди
студентов первого курса 73,3% не имеют друзей русской
национальности, то у большинства старшекурсников (65%)
есть друзья русской национальности (диаграмма 1). 
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Стереотипные представления, связанные с
восприятием собирательного образа носителя определенной
лингвокультуры, играют большую роль в формировании
определенного взгляда, отношения к нему в процессе
межкультурной коммуникации. Данные анкетирования,
связанные с вопросом об особенностях характера русского
человека, позволяют увидеть глазами студентов-
репатриантов образ русского, понять специфику их
восприятия и отношения к представителям русской
культуры. В полученных ответах на данный вопрос студенты
отмечают как положительные, так и отрицательные, на их
взгляд, стороны русского характера. Положительными
сторонами русских людей, проживающих в Казахстане,
студенты-репатрианты считают такие качества, как
аккуратность, справедливость, целенаправленность,
ответственность, дружелюбность, доброта,
прямолинейность. Кроме того, респонденты указывают, что
русский человек глубоко мыслит; с малых лет думает о
будущем; не смеется, если человек что-то скажет
неправильно, а исправит его. В качестве отрицательных
сторон характера русского человека отмечены
категоричность, вспыльчивость, болтливость,
невоспитанность и чрезмерное употребление алкоголя. 

Необходимо отметить, что встретился и достаточно
категоричный ответ, свидетельствующий о негативном
отношении респондента: «не знаю и знать не хочу».

Результаты исследования подтверждают сложность и
неоднозначность процесса аккультурации и адаптации
студентов-репатриантов, их психологической и социальной
готовности по языковому и культурному взаимодействию в
условиях полиэтнического казахстанского социума. Анализ
результатов проведенного исследования позволяет сделать
следующие выводы:

1. Положительная динамика в мотивации к овладению
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русским языком связана с формированием в процессе его
усвоения межкультурной компетенции, способствующей
успешной адаптации студентов-репатриантов в условиях
полиэтнического казахстанского социума. 

2. Дидактический аспект рассматриваемой проблемы
связан с поиском наиболее эффективных технологий
обучения русскому языку студентов-репатриантов и решения
вопросов учебно-методического обеспечения этой
дисциплины, учитывающей оптимальное отражение
компонентов межкультурной коммуникации. 

3. Успешность адаптации репатриантов-казахов в
условиях современной казахстанской действительности
зависит от уровня их межкультурной компетенции,
формирование которой осуществляется во взаимосвязи
усвоения доминирующих в коммуникативном пространстве
языков и развития социокультурного опыта индивида,
овладения им соответствующими моделями речевого
поведения, адекватными принятым в данном обществе
нормам общения. 
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УДК 378:80
Тетяна Горохова 

(м. Київ, Україна)

НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті навчальний текст розглядається ретроспективно,
інтерпретується як засіб формування граматичної компетентності
студентів-філологів. Обґрунтовуються дидактичні аспекти
використання тексту як одного з ефективних засобів навчально-
виховного процесу у вищій педагогічній школі. На основі аналізу
науково-методичної літератури розкрито зміст понять «текст»,
«дискурс», «навчальний текст».

Ключові слова: текст, навчальний текст, висловлення,
граматична компетентність студентів філологічних спеціальностей,
активізація пізнавальної діяльності студентів, дискурс.

В статье учебный текст рассматривается ретроспективно,
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интерпретируется как средство формирования грамматической
компетентности студентов-филологов. Дается обоснование
дидактических аспектов использования текста как одного из
эффективных средств учебно-воспитательного процесса в высшей
педагогической школе. На основе анализа научно-методической
литературы раскрыто содержание понятий «текст», «дискурс»,
«учебный текст».

Ключевые слова: текст, учебный текст, высказывание,
грамматическая компетентность студентов филологических
специальностей, активизация познавательной деятельности
студентов.

In this paper an educational text is considered retrospectively and
interpreted as an instrument to form a grammatical competence of students
of philological specialties. Didactic aspects of the use of text as an efficient
means of educational process in higher educational schools are reasoned.The
analysis of the scientific and methodological literature reveals content of
concepts «text», «discourse», «educational text».

Key words: text, educational text, expression, grammatical competence
of students of philological specialties, cognitive activity of students, discourse.

Ретроспективний аналіз лінгвістичних та
лінгводидактичних джерел показує, що поняття «текст»
давно функціонує в науковому обігу, проте зміст його досі
дискусійний. На сучасному етапі відбувається подальший
розвиток досліджуваного поняття, що характеризується
багатогранністю прояву дефініцій «текст», «науковий
текст», «художній текст», «навчальний текст»,
існуванням поряд із традиційними, інноваційних підходів до
обґрунтування зазначеної категорії.

Узагальнення проведених наукових студій дозволяє
констатувати, що проблемі теорії тексту присвячено
численну кількість лінгвістичних та психолого-педагогічних
праць, у яких розглядаються загальні й окремі її аспекти. У
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працях більшості дослідників означена проблема
розглядається надто широко, прослідковується розбіжність
у тлумаченні поняття «текст».

Аналіз наукових підходів до визначення змістових
характеристик категорії «текст» показує виняткову
різноманітність її тлумачень.

У «Короткому тлумачному словнику лінгвістичних
термінів» текст тлумачиться як зв’язна мова, письмове чи
усне повідомлення, що характеризується змістовою і
структурною завершеністю, орієнтацією автора на певного
адресата [1, с. 182].

На нашу думку, найбільш повним з усіх визначень є
дефініція І. Гальперіна, який текст характеризує як витвір
мовного процесу, що визначається завершеністю,
об’єктивований у вигляді письмового документа,
літературно оброблений відповідно до типу цього
документа, який складається із заголовка і ряду особливих
одиниць (надфразних єдностей), об’єднаних різними типами
лексичного, граматичного, стилістичного зв’язку, і має певну
цілеспрямованість і практичну настанову [6, с. 18].

М. Пентилюк текст тлумачить як висловлення, яке
складається з кількох речень, має певну змістову і
структурну завершеність [10, с. 17].

Оскільки текст реалізує структурно представлену
діяльність, а структура діяльності передбачає наявність
таких компонентів, як суб’єкт, об’єкт, процес, мета, засоби і
результат. Зазначені компоненти структури діяльності
відображаються в різних показниках тексту – змістовно-
структурних, функціональних, комунікативних, навчальних.

У статті основні увагу приділено навчальному тексту
як засобу формування граматичної компетентності студентів
філологічних спеціальностей.

Мета статті полягає в обґрунтуванні функцій та
дидактичних можливостей навчального тексту у
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формуванні граматичної компетентності студентів
філологічних спеціальностей.

Сучасними лінгвістами та лінгводидактами доведено,
що основою будь-якого тексту є його семантика, пов’язана
насамперед з поняттями тема (те, про що розповідається у
висловлюванні), зміст (конкретна реалізація теми) та ідея
(головна думка тексту). Правильно оформлений текст
завжди відзначається цілісністю цих компонентів. Головна
думка у поєднанні з іншими ознаками тексту розкривається
поступово. Мовець відштовхується від «даного», того, про
що вже було сказано, і додає «нове», розвиває думку.

Текст має свою мікро- і макросемантику, мікро- і
макроструктуру.

Семантика тексту зумовлена комунікативною метою
передачі інформації; структура тексту визначається
особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і
закономірностями взаємозв’язку цих одиниць у межах
цілісного повідомлення (тексту).

Одиницями тексту є висловлення (реалізоване
речення), надфразна єдність (ряд висловлень, об’єднаних
семантично і стилістично в один фрагмент). Надфразні
єдності у свою чергу поєднуються в більші фрагменти-
блоки, що забезпечують тексту цілісність унаслідок
реалізації дистантного і контактного, змістового і
граматичного зв’язку. На композиційному рівні виділяються
одиниці іншого плану – абзаци, параграфи, розділи,
підрозділи та ін. 

Одиниці семантико-граматичного (морфологічного і
синтаксичного) та композиційного рівнів перебувають у
тісному взаємозв’язку і взаємозумовленості; часто вони
навіть у «просторовому» відношенні збігаються,
накладаючись одна на одну, наприклад, надфразні єдності й
абзац, хоча при цьому вони зберігають свої відмінні ознаки.
Із семантичною, граматичною і композиційною структурою
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тексту тісно пов’язані його стильові і стилістичні
характеристики.

Кожен текст має більш або менш виражену
функціонально-стильову орієнтацію (навчальний, науковий
текст, художній і т.д.), який має стилістичні якості, що
залежать від стилю, змісту, художніх засобів і, до того ж,
індивідуальності автора.

Текст як мовне явище складається із послідовно
об’єднаних вербальних засобів (висловів, надфразних
єдностей). Але значення, що закодоване в тексті, не завжди
передається вербальними засобами. Для цього існують
засоби невербальні; у межах висловлювань і надфразних
єдностей це може бути порядок слів, співвідношення частин
тексту, розділові знаки; для акцентування значень – засоби
виділення (курсив, розбивка тощо).

Так звана «німа» мова, представлена у вербальному
вигляді в окремих текстах наукового, художнього і
публіцистичного стилів, є повноцінним засобом комунікації
в реальному житті, тобто в мовленні дискурсивному.

На думку багатьох учених-лінгвістів та лінгводидактів
(Ф. Бацевич, М. Вашуленко, Б. Головін, Т. Донченко,
О. Любашенко, С. Караман, Л. Мацько, М. Пентилюк,
О. Селіванова та ін.), комунікативно спрямоване навчання
української мови є неповноцінним без оволодіння
суб’єктами навчальної діяльності дискурсним мовленням,
що є специфічним видом комунікативної діяльності, який
починається мотивом і завершується результатом,
досягненням поставленої мети, і в середині якого протікає
динамічна система конкретних дій та операцій, спрямованих
на це досягнення [1, с. 67].

На комунікативній значущості у визначенні дискурсу
акцентує увагу Ф. Бацевич, зазначаючи, що дискурс – це
інтерактивне явище, тривалий у часі процес, утілений у
певній (іноді значній) кількості повідомлень; мовленнєвий
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потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, друковану,
паралінгвальну тощо), відбувається в межах одного чи
кількох каналів комунікації, регулюється стратегіями і
тактиками учасників спілкування і являє собою складний
синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних,
психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються
конкретним колоритом «форм життя», залежних від
тематики спілкування [3, с. 43–44].

На думку Л. Васильєвої, прагматичний підхід до тексту
дає змогу описати текст як елемент системи «дійсність –
автор – текст – читач», як створену у свідомості автора
мовленнєву структуру дійсності, призначену для сприйняття
читачем [4, с. 225].

Традиційною є класифікація текстів за соціальними
сферами їхнього функціонування (навчальний, офіційно-
діловий, газетно-публіцистичний, науковий, художній) і
всередині сфер – за жанровими ознаками (наприклад, у
публіцистиці виокремлюють нариси, фейлетони тощо).
Такий підхід до тексту пов’язаний зі співвідношенням його
елементів з функціональними елементами мовленнєвої
комунікації і через це з системою мови як із системно-
структурним утворенням.

Водночас можливий пошук диференційних ознак у
текстах, в описах різними текстами дійсності, що дає
можливість виявляти в них окремі світи, картини, моделі
світу, а аналіз тексту дає змогу розглядати їх ще як вияв
різних типів ментальності, свідомості авторів і, зрозуміло,
типів особистості.

У тексті акумулюються і виявляються не лише всі
лінгвістичні характеристики мовлення, а й психологічні
особливості мовця.

З огляду на це текст містить великий потенціал засобів,
які можна успішно застосовувати в процесі формування
граматичної компетентності студентів філологічних
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спеціальностей.
Саме в запропонованому викладачем тексті – мовний

матеріал, що містить необхідні для вивчення мовні одиниці
(слова, словосполучення, речення), за допомогою завдань,
які передбачають опрацювання цього мовного матеріалу,
побудові власних висловлень різних типів і стилів мовлення,
на чому  ґрунтується текстоцентричний принцип, який
реалізується в процесі вивчення одиниць мови на текстовій
основі. Текстоцентричний підхід до навчання граматики
сучасної української мови дозволяє органічно поєднати
засвоєння структурно-семантичних ознак тих явищ, що
вивчаються, а також сприяє формуванню в студентів
філологічних спеціальностей граматичної компетентності на
основі здобутих знань зі стилістики, лінгвістики тексту,
загального мовознавства, культури мовлення практичних
умінь і навичок із мовознавчих дисциплін практичного
спрямування («Практикум з української мови», «Культура
усного і писемного мовлення», лабораторно-практичні
заняттяз «Сучасної української літературної мови»).

У тексті функціонують одиниці всіх мовних рівнів,
об’єднані відповідно до законів текстотворення, що
передбачають збереження логіко-змістової єдності
висловлення з урахуванням жанрово-стильових
особливостей. Тому граматично правильне мовлення
студентів філологічних спеціальностей може розвиватися на
підґрунті тексту, адже граматичні форми набувають
своєрідних функціонально-стилістичних, комунікативних
значень тільки в тексті. Крім того, як слушно зазначає
Л. Шиянюк, текст виконує різноманітні функції: засобу
реалізації авторського комунікативного задуму, засобу
навчання і виховання, зразка для побудови власного
висловлення, допомагає зберігати і передавати інформацію
в просторі й часі, є продуктом конкретної історичної епохи,
формою існування культури, віддзеркаленням певних
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соціокультурних традицій тощо. Навчання мови на основі
тексту сприяє: 

підвищенню якості знань, пізнавального інтересу до-
виучуваної дисципліни; 

пошуку, розумінню інформації та повній і глибокій її-
передачі; 

створенню відповідних моделей діяльності; -
розвитку творчої співпраці; -
використанню досвіду, ідей і підходів інших осіб; -
розвитку емоційної та естетичної чутливості-

[12, с. 373–374]. 
Саме тому навчальний текст у статті розглядаємо як

багаторівневе утворення, у якому вирізняють: мотиваційний
рівень і рівень комунікативного наміру; предметно-
денотативний рівень; змістовний рівень або рівень
змістовного наповнення, предикативних зв’язків та їх
логічної організації в процесі осмислення. Поділяючи думки
І. Зимньої, вважаємо за необхідне в навчальному тексті
виокремлювати й такі рівні: мовний рівень; мовленнєвий
рівень; а також фонаційний план для усного тексту, який
озвучується [7, с. 155].

У лінгводидактиці вищої школи науковцями значущі
моменти функціонування навчального тексту як вторинного
інформаційного продукту зведено до низки позицій, які, у
свою чергу, пов’язані з наріжними для будь-якого тексту
категоріями: а) автора-адресанта / користувача-адресата;
б) теми; в) знаннєвої інформації; г) мовних засобів;
д) комунікативного результату (= зворотний зв’язок). 

Відповідно до категорії автора-адресанта: 1) автор
навчального тексту, що функціонує в конкретній галузі
дисциплінарного знання, зазвичай не є тотожним автору
наукового відкриття, проте фактично презентує це відкриття;
2) автор навчального тексту є доволі знеособленим
упорядником дисциплінарного (наукового) знання, натомість

21

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



особисто презентує його задля певних навчально-
методичних цілей; 3) найважливішим у навчальному тексті
є не сам автор тексту, а знаннєва інформація, що міститься
тут, проте ця інформація зазвичай презентується засобами
авторського мовлення. 

Відповідно до категорії теми: 4) у навчальному тексті
важливою є не традиційна проблемність дисциплінарного
знання як такого, а його мінімальна достатність, яка, у свою
чергу, тематизується й проблематизується тут передусім з
огляду на потрібний комунікативний результат – зацікавлене
розуміння; 5) у навчальному тексті важливим є не
суб’єктивне бачення теми, а її об’єктивна предметність,
проте ця предметність презентується й композиційно
оформлюється відповідно до конкретних комунікативних
намірів, навчально-методичних цілей і завдань, конкретного
типу навчальної діяльності (типи лекцій, уроків, практичних
занять).

Відповідно до категорії знаннєвої інформації:
6) навчальний текст має орієнтуватися не на граничний, а на
усереднений варіант фонду спільних знань комунікантів
(= пресупозиційний фонд), який, проте, конкретизується в
ході навчальної діяльності й послідовно розширюється у
процесі переміщення від початку до кінця супертексту
підручника / посібника; 7) усі пресупозиції до
інформативних центрів навчального тексту мають бути
попередньо вербалізовані (= словесно виражені), проте в ході
просування до кінця супертексту підручника / посібника
безпосередні визначення щодо вже відомих моментів
дисциплінарного знання мають поступатися місцем
посиланням і натякам; 8) організація загального
інформаційного простору навчального тексту має бути
впізнаваною, отже, традиційною та стандартизованою, проте
забезпечувати стійкий пізнавальний інтерес до предмета
повідомлення (у тому числі за рахунок відповідності
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комунікативним очікуванням адресантів і доцільного
використання мовних засобів). 

Відповідно до категорії мовних засобів: 9) у
навчальному тексті важливою є передусім не мовна
парадоксальність автора, а його мовна канонічність, що має
обов’язково забезпечуватися під час звертання до
риторичного виміру мовлення; 10) стильове оформлення
навчального тексту треба підпорядкувати не стільки
правилам стилю, скільки конкретним навчально-методичним
цілям і комунікативним завданням, проте його
загальностильові ознаки мають лишатися впізнаваними;
11) навчальний текст має бути не надлишковим, а економним
у своїх мовних засобах, проте не за рахунок власної
зв’язності. 

Відповідно до категорії адресанта: 12) навчальний
текст має бути не індиферентним до рівня власного
сприйняття, а співвідносним із відповідним типом читання,
а отже, і з визначеною кількістю та якістю сприйнятої та
відтвореної інформації; 13) інформація навчального тексту
має бути відтворена не індиферентно до її можливої
текстової форми, а в тексті відповідного типу й жанру, що
співвідносний із вихідним навчальним текстом як вторинний
інформаційний продукт нижчого рівня. 

Усі щойно перераховані особливості функціонування
навчального тексту як вторинного інформаційного продукту
забезпечують його гарантовану впізнаваність з-поміж
текстового масиву, що представлений у національній системі
освіти. Це, у свою чергу, дозволяє сформулювати чергову
«порцію» аксіом, орієнтованих на ефективне особистісне
спілкування з текстом підручника / посібника в аудиторних
і позааудиторних умовах. Саме вони й визначають
пріоритетні принципи, методи, а також послідовність і
напрямок практичного «спілкування»  викладача з
навчальним текстом [2; 5; 9; 12].
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Загалом погляд на роль і місце начального тексту в
процесі формування граматичної компетентності студентів
філологічних спеціальностей в останні роки суттєво
змінювався. Певний час навчальний текст був відсунутий на
периферію художнім текстом, який висувався на перше місце
в процесі пошуку оптимального співвідношення різних
функціональних стилів. У процесі дослідного навчання з
проблеми формування граматичної компетентності студентів
філологічних спеціальностей нами запропоновано систему
вправ і завдань, що ґрунтується на діалектичному
взаємозв’язку мови й мовлення, знання правила, його уважне
прочитання або з’ясування лінгвістичних умов його
практичного застосування.

Активізуючи розумову діяльність студентів засобами
навчального тексту, ми пропонували завдання на розвиток у
студентів асоціації, уяви, розумових дій таких, як аналіз,
синтез, узагальнення, які передаються багатьма каналами.
Виконання вправ через пропоновані навчальні тексти
перетворює читання тексту на процес, що охоплює різні
сторони психічної діяльності студента.

В опануванні теоретичного матеріалу через навчальні
тексти під час занять з граматики реалізуються основні рівні
пізнання:

рівень розуміння теорії;-
рівень засвоєння теоретичного матеріалу через-

практичне осмислення змісту;
рівень сприйняття великого текстового масиву через-

згортання у реальне правило, міні-текст чи узагальнювальну
таблицю, модель-опору.

Специфіка навчального тексту полягає в імпліцитності
вираження та обґрунтованості теорії, концепції. Принципова
особливість навчального тексту – основа для активізації
пізнавальної діяльності студента, творчого пошуку
розв’язання, аналізу, синтезу, цілеспрямованої, поетапної
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організації розумової діяльності студентів.
Подаємо окремі зразки навчальних текстів, які

сприяють формуванню в студентів граматичної
компетентності.

Слово і словоформа
У мовознавстві донині не з’ясовано питання про

визначення поняття «слово». Було запропоновано чимало
визначень слова, однак кожне з них задовольняє лише
частково, оскільки відповідає тільки певному його аспекту.
Універсального визначення слова немає ще й тому, що в
різних мовах світу слово має неоднаковий вигляд. Проте,
безперечно, слово є реальною одиницею мови, і тому має свої
ознаки. 

Слово – це основна, визначальна лексична одиниця мови
й мовлення, найбільш численна й масова, звісно, якщо брати
до уваги його індивідуальність та одноразовість у
використанні. За винятком службових слів, кількість яких в
українській мові  обмежується 200–250 одиницями, і
генетичних (споконвічних) вигуків, що їх не більше кількох
десятків, усі інші слова в українській мові – самостійні. За
своєю сутністю слова виділяються як автономні одиниці,
сформовані із фонем (звуків), які утворюють фонетико-
фонологічну сутність слова; мають свою індивідуальну
семантику, або лексичне значення; мають певну сукупність
граматичних значень і певну систему граматичних форм
(якщо слово морфологічно змінне). 

Кожне повнозначне слово виступає носієм
щонайменше двох граматичних значень, наприклад: слову
зараз потенційно властиве прислівникове значення ознаки
дії за часом, і синтаксично обставинне значення часу;
прикметникова словоформа тепліший виступає носієм
таких морфологічних значень: чоловічого роду, називного
(або знахідного) відмінка однини і значення вищого ступеня
порівняння; іменникові сонце характерні такі морфологічні
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значення: віднесеність до середнього роду, однинність (не
має форми множини, змінюється за відмінками).

Морфологічно незмінюване слово виступає тільки
словом в одній формі – тільки в одному фонетичному й
морфологічному варіанті. Інша річ, змінюване повнозначне
слово, яке завжди морфологічно представлене певною
системою словоформ, кожна з яких у реченні виконує якусь
синтаксичну роль.

Дайте відповіді на запитання: 1. Чим відрізняється
словосполучення від слова, словоформи, члена речення?
2. Який зміст виражають терміни: «слово», «словоформа»,
«член речення»? Наведіть приклади. 3. Чи утворює
словоформу незмінюване повнозначне слово? Що таке
парадигма слова? 4. Які повнозначні слова утворюють
парадигму форм? 5. На які дві основні групи поділяються
члени речення? 6. Назвіть усі різновиди членів речення,
наведіть приклади. 7. Які службові слова входять до
парадигми іменникових слів? 8. Обґрунтуйте зв’язки
словосполучення зі словом. 9. Обґрунтуйте зв’язки
словосполучення з реченням. За потреби користуйтеся
довідкою.

Предмет і об’єкти синтаксису
Термін синтаксис впровадили стоїки (представники

філософської школи епохи еллінізму) ще в ІІІ ст. до н.е. У
вивченні логічного змісту висловлювань стоїки вбачали
основне завдання синтаксису. 

Предмет синтаксису у процесі розвитку науки про
мову трактували по-різному, що пояснюється об’єктивними
і суб’єктивними чинниками. 

Об’єктивні чинники – це природа синтаксичних
одиниць і особливості їх функціонування, специфіка будови
певної мови. 

Суб’єктивні чинники – ступінь зрілості науки про
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мову, традиції історичного розвитку синтаксису,
усвідомлення важливості дослідження відповідних
синтаксичних явищ.

Дайте відповіді на запитання: 1. Хто вперше ввів у
науковий обіг термін «синтаксис» і в якому році? 2. У чому
вбачали основне завдання синтаксису стоїки? 3. Якими
чинниками пояснюється різне трактування предмета
синтаксису на певних етапах розвитку науки про мову?
4. Назвіть об’єктивні і суб’єктивні причини різного
трактування предмета синтаксису. 5. Обґрунтуйте предмет
синтаксису в сучасному мовознавстві. 6. Що є об’єктами
синтаксису? 7. Що означає термін «syntaxis» у перекладі з
грецької мови? 8. Як з урахуванням сучасних підходів
трактується зміст поняття «синтаксис»? 9. Термін
«синтаксис» застосовується і щодо синтаксичної будови
мови. Поясніть зміст поняття «синтаксис мови». 10. Як
трактується зміст поняття «синтаксис» у шкільних
підручниках? 11. Якою мірою в синтаксичній будові
української мови виявляється її національна специфіка?
12. У якій частині граматичної будови мови (у морфемній,
словотвірній, морфологічній чи синтаксичній) найбільш
зримо виявляється системний характер мови? Чому?

Доповніть конспект теми «Предмет, об’єкти
українського синтаксису» матеріалами з підручника
«Сучасна українська літературна мова» за ред. М.Я. Плющ
(К. : Вища школа, 1994. – С. 311–312).

Отже, урахування специфіки навчальних текстів,
дидактичного діапазону їх можливостей допомагає більш
оптимально обирати принципи відбору теоретичного
матеріалу, різні форми, методи, технології навчання у
процесі формування граматичної компетентності студентів
філологічних спеціальностей.

Окреслюючи перспективи подальших наукових
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розвідок, зазначимо, що ми зосередимо свій дослідницький
інтерес на теоретичному обґрунтуванні організаційно-
методичних умов реалізації текстоцентричного підходу
засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
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УДК 378: 811.161.2
Ольга Захарчук-Дуке 

(м. Київ, Україна)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ
ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З КУЛЬТУРИ

УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті висвітлено методичні аспекти моделювання змісту та
структури електронного навчального посібника з курсу «Культура
усного і писемного мовлення» для майбутніх учителів української мови і
літератури, розкрито технологічний підхід до структурування мовної
теорії, багатоваріантного застосування засвоєного у мовленнєвій
практиці.

Ключові слова: культура усного і писемного мовлення,
електронний навчальний посібник, майбутні вчителі української мови і
літератури, формування мовних умінь і навичок студентів.

В статье отображены методические аспекты моделирования
содержания и структуры электронного учебного пособия с курса
«Культура устной и письменной речи» для будущих учителей
украинского языка и литературы, раскрыто технологический подход к
структурированию языковой теории, многовариантного применения
усвоенного на практике.

Ключевые слова: Культура устной и письменной речи,
электронное учебное пособие, будущие учителя украинского языка и
литературы, формирование языковых умений и навычек студентов.

The article deals with methodological aspects of modeling the content
and structure of the electronic studying textbook for the course «Culture of
the Spoken and Written Language» for future teachers of the Ukrainian
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language and literature, discovers the technological approach to structuring
the linguistic theory, multichoice using  the learned material in speech
practice.

Key words: culture of spoken and written language, electronic studying
textbook, future teachers of the Ukrainian language and literature, forming
the students’ language abilities and skills.

Сучасна університетська освіта, вимоги до підготовки
майбутніх фахівців різних галузей, учителів зокрема,
зумовлює модернізацію навчального процесу у вищій школі,
розроблення необхідного навчально-методичного
забезпечення.

Проблему визначення оптимальної форми  підручника
в умовах інформатизації освіти, створення електронних
підручників розглядали: Є. Баликіна, К. Бугайчук,
Г. Василенко, В. Вуль, А. Вєлієва А. Гречихін, О. Гуркова,
Е. Данильчук, І. Захарова, Е. Зайцева, А. Зеленцова,
А. Земськов, С. Караман, Г. Коджаспірова, А. Коджаспіров,
Е. Колесниченко, П. Коновалов, Н. Кононець, В. Мадзігон,
А. Родін, В. Хом’яков та ін. Сучасні теорії розроблення
електронних посібників з української мови представлені
вченими: В. Бадер, С. Караманом, В. Новосьоловою,
Я. Остаф, Н. Семенів, Л. Скуратівським, Г. Шелеховою,
С. Єрмоленко, А. Пономаренко, В. Шляховою, В. Шевцовою. 

З урахуванням сучасної університетської освіти для
вдосконалення культури усного та писемного мовлення нами
підготовлено електронний посібник з культури усного та
писемного мовлення для студентів філологічних
спеціальностей. У процесі створення навчального
електронного посібника узгоджувалися принципи відбору
дидактичного матеріалу, його обсяг, особливості викладу,
специфіка побудови системи вправ, використання
розроблених схем, таблиць, умовних позначень тощо.

Система вправ передбачала виявлення
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найоптимальніших шляхів оволодіння практичними та
системними знаннями – основою для формування
мовленнєвих умінь і навичок студентів, посилення
практичної спрямованості дисципліни.

Метою статті є висвітлення методичних аспектів
моделювання змісту та структури електронного навчального
посібника з курсу «Культура усного і писемного мовлення»
для студентів філологічних спеціальностей.

Основну увагу в посібнику зосереджено на специфіці
мовних норм, висвітленні лінгвістичних основ підвищення
культури усного й писемного мовлення, а також розвитку
граматичної структури усного й писемного мовлення
студентів філологічних спеціальностей, удосконаленні
орфоепічних і граматичних норм української літературної
мови, розвитку орфографічних і пунктуаційних навичок,
формуванні у студентів комунікативної компетентності.

Тому до змісту навчального електронного посібника
включено конкретний мовний матеріал: відомості про
сучасну українську літературну мову, мовні норми, відомості
із загального мовознавства, теорії комунікації, функціональні
стилі мови та про елементи теорії тексту, які студенти
першого та другого курсів мають засвоїти під час вивчення
курсу «Культура усного і писемного мовлення». Лінгвістичні
поняття, факти та закономірності забезпечують обсяг знань
про українську мову, необхідний для реалізації відповідних
завдань курсу. Вони є основою для формування у майбутніх
учителів української мови правильного розуміння
нормативного характеру української мови (про одиниці
мови, їх значення, структуру та функції, взаємозв’язок
елементів мови, системний характер української мови,
функціональні різновиди літературної мови, її норми).

Уявлення про нормативний характер української
літературної мови формується у студентів на основі того, що
кожне мовне явище розглядається в електронному посібнику
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в таких аспектах: значення; структури; функціонуванні в
мовленні.

Наприклад, частини мови (самостійні/службові) в
процесі вивчення розглядаються з позиції значення,
морфологічних ознак, синтаксичної ролі.

Лінгвістичні поняття, факти та закономірності, які
визначені змістом навчального посібника, забезпечують
такий обсяг знань студентів філологічних спеціальностей:

функції української мови (роль української мови як-
національної та державної);

розділи науки про мову (стисла інформація про основні-
розділи: фонетику, орфоепію, орфографію, графіку, лексику,
лексикографію, морфеміку, деривацію, морфологію,
синтаксис, стилістику, риторику);

основні одиниці мови (звук, морфема, слово,-
словосполучення, речення, текст);

класифікаційні розряди мовних явищ, які вивчаються-
(групи звуків, частини слова, частини мови, види речень,
відмінювання іменників, дієвідмінювання дієслів та ін.);

визначення основних мовних понять у курсі-
української мови (синоніми, антоніми,  омоніми, корінь,
суфікс, префікс, речення, підмет, присудок та ін.);

способи творення та відмінювання слів;-
орфографічні та пунктуаційні правила.-
Означений обсяг знань є основою для формування у

майбутніх учителів української мови і літератури
правильного уявлення про завдання курсу «Культура усного
і писемного мовлення української мови».

Усвідомлення взаємозв’язку між елементами мови
забезпечується ілюструванням відношень, які існують між
мовними явищами різних рівнів: лексикологію і
морфемікою, морфемікою і морфологією, морфологією і
синтаксисом тощо.

У змісті електронного навчального посібника
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включено поняття, пов’язані: 1) зі змістовим значенням
слова в мові (лексичне значення слова); 2) семантичною
структурою слова (багатозначні й однозначні слова,
переносне і пряме значення слова, омонім); 3) з
парадигматикою словникового складу (синонім, антонім);
4) з функціонуванням слів у залежності від розшарування
словникового складу за територіальними та соціальними
ознаками (загальновживані слова, професіоналізми), а також
за їх активністю та пасивністю в мові (застарілі слова,
неологізми); 5) за походженням слова (запозичені слова).

Системний підхід реалізовано в контенті підручника
шляхом включення даних про текст, типи мовлення, стилі,
тему, головну думку, абзац.

Засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється через
укрупнення дидактичних одиниць, які вивчаються, і
ґрунтуються на відборі та продукуванні таких логічних
конструкцій знань, які стають способом пізнавальної
діяльності та забезпечують перехід від репродуктивної
діяльності до прогностичної, від емпіричного рівня до
теоретичного, від абстрактного до конкретного, від
загального до конкретного.

Запропонований методичний підхід укрупнення
мовних одиниць забезпечує створення необхідних логічних
конструкцій, які допомагають студентам у навчально-
пізнавальній діяльності, а також передбачає засвоєння таких
способів діяльності, які забезпечують економію часу, глибоке
та свідоме засвоєння поданого матеріалу.

Спроектований у навчальному посібнику підхід
представлений як групування мовного матеріалу на основі
логічної завершеності. Наприклад, під час вивчення теми:
Особливості іменників, прикметників, числівників (слів, які
означають безпосередньо предмет, ознаки предмета,
кількість чи порядок при лічбі та відповідають на питання:
хто? що? який? чий? скільки? який за рахунком?). 
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Як показують результати проведеного дослідження,
запропоноване укрупнення інформації, яка вивчається,
дозволяє ущільнити її майже в півтора рази. 

Звільняючи час для роботи над формуванням мовних
умінь і навичок, продукуванням текстів різних типів ми
прагнули втілити одну з вимог, яка стосується лінгвістичного
опису мови з навчальною метою [3; 11] – продемонструвати
студентам функціональне призначення основних мовних
одиниць. Нами враховано, що досвід пізнавальної діяльності
оперує трьома репродуктивними способами здобуття знань:

спосіб усвідомленого, дослівного чи недослівного-
заучування формулювань, висновків, правил, текстів шляхом
багаторазового повторення;

заучування навчального матеріалу шляхом-
багаторазового застосування на практиці;

заучування та запам’ятовування навчального матеріалу-
шляхом опрацювання та перекодування його в
узагальнювальні чи абстрактні форми [5].

Усі три способи здобуття знань забезпечують такі
етапи роботи з навчальним посібником: вивчення матеріалу
→ його усвідомлення → накопичення певної кількості
фактів → робота з графічними зображеннями матеріалу
(створення схем, таблиць).

Особлива увага приділяється практичному
спрямуванню в навчанні. Систему вправ розроблено з
урахуванням чіткої вимоги, що тільки за умови виділення
головного, суттєвого студент спроможний опрацювати
величезний потік необхідної інформації. З огляду на це, у
центрі уваги постає система мовних (комунікативних) вправ,
які спрямовані на підвищення усного й писемного мовлення,
на формування умінь і навичок послідовно і правильно
розвивати думку, знаходити потрібні мовні засоби для її
вираження, переносити знайдені мовні одиниці в нові
ситуації, здійснювати мовні операції.
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Як мультимедійний засіб навчання аналізований
посібник уміщує систематизовану інформацію з культури
усного й писемного мовлення відповідно до навчальної
програми та з урахуванням сучасної професійної
спрямованості нормативного курсу, розробленого на
загальнодидактичних, лінгводидактичних і специфічних
принципах навчання української мови. Він спрямований на
формування мовної, мовленнєвої, комунікативної,
соціокультурної компетентностей студентів.

Такий підхід до створення електронного навчального
посібника дозволяє студентам працювати в індивідуальному
інтерактивному режимі, отримувати інформацію за
допомогою різноманітних засобів (фото-, аудіо-, відео тощо).
Окрім того, електронний посібник дозволяє кожному
студентові працювати в індивідуальному режимі, маючи
змогу на постійний зворотній зв’язок з викладачем,
отримуючи, у разі необхідності, консультацію чи інструктаж.

Таким чином, обґрунтовані в статті методичні аспекти
моделювання змісту та структури електронного навчального
посібника з культури усного й писемного мовлення для
студентів філологічних спеціальностей, який пройшов
апробацію у навчальному процесі, мають практичне
спрямування, відповідають вимогам навчальної програми та
підтверджують доцільність використання його в умовах
сучасної університетської освіти як альтернативного до
традиційних засобів навчання.
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УДК 81’271. 1+376.68+371.322 

Галина Іванишин 
(м. Івано-Франківськ, Україна)

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ
НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО

ЗОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО
МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

МЕДИЧНИХ ВНЗ

У статті описано лінгводидактичну модель навчання професійно
зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів медичних
спеціальностей вищих навчальних закладів, визначено педагогічні умови
її реалізації та охарактеризовано основні компоненти дидактичної
основи педагогічної технології. Здійснено аналіз етапів
експериментального навчання, яке відбувалося на основі загальних та
спеціальних принципів з урахуванням сучасних підходів; доведено
ефективність експериментальної моделі.

Ключові слова: лінгводидактична модель, професійно
зорієнтоване діалогічне мовлення іноземних студентів медичних
спеціальностей.

В статье описана лингводидактическая модель обучения
профессионально ориентированной диалогической речи иностранных
студентов медицинских специальностей в процессе изучения
украинского языка, определены педагогические условия и
охарактеризированы основные компоненты дидактической основы
педагогической технологии. Проведен анализ этапов
экспериментального обучения, которое происходило на основе общих и
специальных принципов с учитыванием современных подходов; доказана
эффективность экспериментальной модели.

Ключевые слова: лингводидактическая модель, профессионально
ориентированная диалогическая речь иностранных студентов
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медицинских специальностей.

In the article the lingvodidactic model of teaching of the professionally
oriented dialogue speech of foreign students of medical specialities in the
Ukrainian language was described; defined pedagogical conditions and
characterized the main components of the didactic basis of educational
technology. The analysis of the stages of experiential learning, which was
based on general and special principles based on modern approaches was
made.

Key words: linguodidactic model, professionally oriented dialogic
speech of foreign students of medical specialties .

Професійна підготовка іноземних громадян, для яких
здобуття фахових знань залежить від досконалого володіння
мовою спеціальності, відзначається прогресивними
тенденціями та модернізацією в освітній парадигмі.
Поглиблення лінгводидактичних пошуків з проблем
формування в іноземців професійної мовнокомунікативної
компетенції цілком відповідає вимогам Закону України «Про
вищу освіту», «Національної доктрини розвитку освіти
України у XXI столітті», Концепції мовної освіти та
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Нині проблема оптимізації навчання професійного
мовлення іноземних студентів нефілологічних ВНЗ
представлена багатьма аспектами: досліджено формування
мовленнєвої компетентності майбутніх медиків
(Е. Арцішевська, Є. Божович, Е. Бистрота, І. Зимня,
М. Кабардов та ін.); визначено якості усного мовлення
(Л. Васецька, К. Гейченко, Б. Головін, Л. Зоріна, С. Ожегов,
В. Хейлік та ін.); обґрунтовано впровадження
комунікативного підходу (А. Алєксєєнко, М. Бучкова, І. Бім,
Т. Денищич, О. Смолкіна та ін.).

У сфері сучасної лінгводидактики активізувалися
дослідження проблем, пов’язаних із навчанням іноземних
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студентів нефілологічних спеціальностей діалогічного
мовлення: Л. Васецька, Е. Гейченко, Мохамед Саїд Хізам,
Л. Васильєва, О. Іванців, Г. Швець та інші. Однак,
незважаючи на широкий спектр досліджуваних питань,
проблема навчання професійно зорієнтованого діалогічного
мовлення іноземних студентів медичних спеціальностей у
процесі вивчення української мови у вищих медичних
навчальних закладах України залишається відкритою:
відсутня чітко структурована методична система, яка б
ґрунтувалася на основних положеннях сучасної
лінгводидактики і фокусувалася на інтеграції професійних
та іншомовних комунікативних умінь; ураховувала
інноваційні педагогічні технології й активні форми навчання.
Аналіз наукових джерел свідчить, що питання розроблення
методики в практиці підготовки іноземних студентів
медичних ВНЗ українською мовою не були предметом
спеціального дослідження.

Метою статті є обґрунтування моделі навчання
професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних
студентів медичних спеціальностей в умовах вищої школи. 

З огляду на предмет дослідження, під моделлю, слідом
за О. Поповою, розуміємо систему, яка складається з
дидактичної основи педагогічної технології, і яку
використовують в дослідний період навчання. Учені
О. Пометун, Л. Пироженко розглядають модель навчання як
найкоротший шлях від початкових умов до кінцевих
результатів через комплекс методів і засобів навчання
[3]. Основні структурні компоненти лінгводидактичної
моделі навчання професійно зорієнтованого діалогічного
мовлення іноземних студентів – це мета, принципи,
педагогічні умови, методи й підходи, етапи навчання,
критерії й показники, рівні сформованості усномовленнєвих
умінь.

У результаті аналізу загальнодидактичних та
лінгводидактичних принципів навчання (Г. Балл,
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Л. Бенедиктова, А. Бердичевський, С. Борзенко, Л. Зазуліна,
О. Митрофанова, В. Тригубенко) було визначено та
обґрунтовано систему принципів : загальних – науковості,
системності й послідовності, наступності й перспективності,
доступності, зв’язку теорії з практикою, активності та
самостійності, гуманності й людиноцентризму,
культуровідповідності; спеціальних – діалогізації навчального
процесу, фахоцентризму, ситуативності, професійно-
комунікативного спрямування, домінуючої ролі вправ,
навчання в «діалозі культур» (рис. 1). 

Дотриманням означених принципів було визначено
педагогічні умови навчання професійно зорієнтованого
діалогічного мовлення іноземних студентів. З-поміж них:
комунікативно-мовленнєве спрямування навчання
української мови як іноземної; позитивна мотивація
комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів;
інформаційно-методичний супровід навчання професійно
зорієнтованого українського діалогічного мовлення
іноземних студентів медичних спеціальностей.

На основі першої педагогічної умови комунікативно-
мовленнєвого спрямування базуються всі етапи організації
навчання української мови як іноземної. Відбір змісту,
засобів, форм, навчального матеріалу забезпечував рівень
комунікативно-мовленнєвої достатності, можливості участі
студентів у реальній комунікації.

Під час вибору мовленнєвого матеріалу за умови
комунікативно-мовленнєвого спрямування оцінювали кожне
висловлювання з погляду реальності його функціонування в
актах усного спілкування та використання лексико-
граматичних структур як «готових» мовних знаків. Усі
мовленнєві дії мали комунікативний характер, при цьому
мовленнєве тренування для розвитку навичок спілкування
не виключалося із навчального процесу, а лише займало у
ньому підпорядковане місце, створюючи «навичковий
фундамент» для формування мовленнєвих умінь [1].
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Рис. 1. Лінгводидактична модель навчання професійно
зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів

медичних спеціальностей ВНЗ.
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Навчання професійно зорієнтованого діалогічного
мовлення передбачало найширше використання таких видів
навчальної діяльності, які максимально активізують
студентів, сприяють їхньому творчому самовираженню
(рольові ігри, дискусії, презентації, «мозкові штурми»,
проектна робота тощо).

Реалізація другої педагогічної умови – створення
позитивної мотивації комунікативно-мовленнєвої діяльності
іноземних студентів українською мовою – найважливіша
умова формування іншомовної професійної комунікації
студентів. В її основі лежить усвідомлення індивідом
корисності й необхідності своїх дій, спрямованих на
досягнення конкретної мети – практичне оволодіння
професійним аспектом іншомовної комунікації. Основними
завданнями викладача української мови як іноземної було
створення у студентів мотивів для навчання, тобто інтересів,
стимулів та потреб, які мали безпосередній вплив на
механізми породження мовлення українською мовою.

Як свідчать наукові джерела, виховання інтересу до
навчання відбувається шляхом формування зацікавлення до
отримання знань через призму позитивного ставлення до
предмета. Під інтересом, слідом за методистами, розуміємо
таке ставлення іноземних студентів до навчання, за якого
виникає свідоме прагнення, бажання свідомо сприймати і
пізнавати вивчене, що виражається в активному сприйнятті
отриманих знань [2]. Виховання схильності до майбутньої
діяльності, формування професійних здібностей та
професійного інтересу здійснювалося через пізнавальну
активну діяльність, яка для студентів-іноземців базується на
знаннях української мови та мовлення. Урахування мотивації
й емоційних явищ у навчанні студентів професійного
мовлення засобами української мови сприяло формуванню
досконалої особистості, здатної до продуктивної
професійної і наукової творчості. Розвиток мотивації
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відбувався у двох аспектах:
1. Стимулювання навчання студентів до іншомовної

діяльності в межах ситуацій професійного спілкування, що
дозволяло активізувати їхню інтелектуальну діяльність та
створювало позитивний психологічний клімат під час
навчання.

2. Керування іншомовною мовленнєвою діяльністю
студентів на основі моделювання ситуацій професійного
спілкування.

Наступною педагогічною умовою ефективного
навчання іноземних студентів-медиків професійно
зорієнтованого діалогічного мовлення була умова
інформаційно-методичного супроводу. До інформаційно-
методичного забезпечення належали: наявність
навчально-методичних планів і професійних програм,
методичних рекомендацій до них, наукових посібників,
інформаційно-довідкових та інших навчально-методичних
матеріалів, комплекс різних форм навчальних занять,
технічні засоби навчання, дидактичні матеріали до них. Вони
не лише сприяли активному засвоєнню інформації, але й
посилювали її достовірність, науковість, розвиток мислення,
аналітичну діяльність тих, хто навчається. При такому
підході до організації навчального процесу підвищувалися і
вміння викладача: визначення освітніх потреб, рівня
готовності тих, хто навчається; визначення цілей і стратегії
навчання конкретної аудиторії; відбір та структурування
змісту, джерел, засобів, форм і методів навчання; розробка
навчальних планів, програм; організація спільної діяльності
всіх учасників процесу навчання. 

Результативність навчання української мови як
іноземної у нефілологічному ВНЗ залежала від вибору
методів та прийомів, застосування оптимальних
педагогічних технологій. У ході створення
експериментальної моделі навчання професійно
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зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів
ми намагалися використати сукупність ефективних методів,
а саме: традиційні (пізнавальні (когнітивні), що базуються
на взаємозв’язку різних видів мовленнєвої діяльності) та
інноваційні (активні, інтерактивні, аудіолінгвальні/
аудіовізуальні, комунікативні, творчі), організаційні тощо.

Методика навчання професійно-спрямованого
діалогічного мовлення іноземних студентів медичних
спеціальностей охоплювала чотири етапи: професійно-
збагачувальний, мотиваційно-стимулювальний,
комунікативно-мовленнєвий, оцінно-рефлексивний.

Навчанню передував підготовчий етап, метою якого
був добір типових комунікативних ситуацій, тем, визначення
соціально-комунікативних ролей учасників спілкування;
укладання тематичних словників професійної лексики та
підготовка іноземних студентів до дослідного навчання.

На основі аналізу професійного мовлення медичних
працівників було виділено основні теми та відповідні до них
типові комунікативні ситуації, що забезпечили залучення
студентів до професійно зорієнтованої діалогової
комунікації – спілкування в системах: 1) «лікар – пацієнт»;
2) «лікар – лікар-колега»; 3) «лікар – медперсонал»;
4) «лікар – родичі пацієнта». 

Найбільш актуальними для професійної діяльності
майбутнього медичного працівника визначено теми:
«Стаціонар», «Поліклініка», «Cпостереження за протіканням
лікування», «Лікування хворих», «Догляд за хворими»,
«Захворювання органів і систем», «Профілактика та
лікування дитячих захворювань» тощо. Було змодельовано
типові комунікативні ситуації та функційні типи
діалогічного мовлення.

На цьому етапі було розроблено та впроваджено в
навчальний процес спецкурс «Основи медичної
термінології», головна мета якого – збагачення словникового

45

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



запасу іноземних студентів медичною термінологією та
вдосконалення рівня володіння фаховою лексикою
української мови. Зміст спецкурсу – склад та семантика
медичної лексики, граматичні та словотвірні особливості
медичних термінів, орфоепічні норми; сертифікація та
нормалізація української термінології медичної сфери;
фахові словники.

Метою першого – професійно-збагачувального – етапу
було поповнення словникового запасу студентів професійною
лексикою. Змістовий аспект включав презентацію та
семантизацію терміноодиниць медико-клінічної галузі в межах
окреслених тем і ситуацій. Основними прийомами
семантизації були: пояснення значень слів через опис,
тлумачення, добір синонімів та антонімів, вказівка на
словотвірну цінність слова чи його внутрішню форму;
використання контексту, перекладу або ілюстративного
речення, наочної семантизації, комплексного коментаря тощо.
Збагачення словника відбувалося завдяки прослуховуванню
фонограм, перегляду відеофрагментів, роботі з дидактичними
та довідковими матеріалами тощо. Проводилася робота,
спрямована на активізацію в студентів попередніх знань із
термінологічної лексики з основних медичних дисциплін
(анатомії, фізіології, медичної біології, латинської мови,
пропедевтики внутрішніх захворювань, гігієни тощо).
Усвідомлення і запам’ятовування студентами лексичних
одиниць на основі засвоєння тематично-функціональних
груп сприяло виробленню вміння правильно вживати слова
відповідно до ситуації спілкування. Активізація
словникового запасу передбачала створення системи вправ
на вдосконалення лексичної компетенції, при цьому
навчання здійснювалося на кількох рівнях: слова,
словосполучення, речення, надфразової єдності. Кінцевим
результатом роботи на цьому етапі стало збагачення
словникового запасу студентів медичною лексикою. 
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Метою другого – мотиваційно-стимулювального –
етапу було формування в іноземних студентів позитивної
мотивації до вивчення української мови. Основними
завданнями було створення пізнавального інтересу,
усвідомлення необхідності й активної участі в процесі
комунікації. Змістовий аспект роботи передбачав активізацію
мовленнєвої діяльності шляхом використання малюнків,
тематичних словників, ілюстрацій, відео- та аудіоматеріалів
тощо.

Під час експериментального навчання було
запропоновано групи умовно-комунікативних і
комунікативних вправ, до яких увійшли як рецептивно-
репродуктивні, рецептивно-продуктивні, так і вправи
творчого характеру, що сприяли активній самостійній
мовленнєвій діяльності. На цьому етапі провідна роль
належала викладачеві, завданням якого було створити таке
навчально-виховне середовище, яке б здійснювало
ефективний уплив на засвоєння українського професійного
мовлення іноземними студентами та стимулювало їх до
іншомовної діяльності.

Оволодіння навичками професійно зорієнтованого
діалогічного мовлення відбувалося на основі моделювання
професійно-комунікативної поведінки в типових ситуаціях
професійно-комунікативної діяльності. Навчальні ситуації
створювалися на основі професійно зорієнтованого,
комунікативно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого та
компетентнісного підходів. Використання колективно-
групових форм організації навчання, навчальні екскурсії
тощо передбачали занурення студентів в активну мовленнєву
діяльність. Кінцевим результатом роботи на цьому етапі було
створення самостійних висловлювань у процесі професійно
зорієнтованого спілкування.

На третьому – комунікативно-мовленнєвому – етапі
реалізовувалася основна навчальна мета – оволодіння
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іноземними студентами професійно зорієнтованим
діалогічним мовленням різних функціональних типів.
Провідними методами цього етапу були: моделювання,
професійно зорієнтовані рольові та ділові ігри, проблемний,
кейс-метод, проблемно-пошуковий (бесіди, дискусії),
«мозковий штурм», системи комунікативних вправ.
Розроблена методика здійснювалася з урахуванням основ
професійно-мовленнєвої культури, забезпечення єдності
духовного, професійного, соціокультурного, міжкультурного
і психолінгвістичного аспектів розвитку професійно
зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів.

Кінцевим результатом цього етапу стали сформовані в
студентів-іноземців уміння й навички самостійно
створювати діалоги (полілоги) різних функціональних типів,
регулювати комунікативну поведінку, творчо
самореалізовуватися під час професійно зорієнтованого
діалогового спілкування.  

Останній – оцінно-рефлексивний – етап був
спрямований на організацію самоконтролю студентами
власної усномовленнєвої діяльності. Мета цього етапу –
стимулювання оцінно-контрольних дій у процесі навчально-
мовленнєвої діяльності. Змістовий аспект включав роботу з
таблицями само- та взаємооцінок, здійснення контролю
власного мовлення та мовлення своїх колег на основі
зіставлення виконаних завдань за взірцями, виправлення
помилок. Кінцевим результатом цього етапу було володіння
студентами професійно зорієнтованим діалогічним
мовленням, уміннями контролювати, удосконалювати власне
мовлення та правильно оцінювати мовленнєву діяльність як
свою, так і своїх колег. 

Таким чином, навчання професійно зорієнтованого
діалогічного мовлення іноземних студентів медичних
спеціальностей в умовах вищої школи можна представити у
вигляді лінгводидактичної моделі, створення якої
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відбувалося на основі сучасних вимог до професійної
підготовки; яка відображає мету і зміст освіти, окреслює
педагогічні умови процесу формування та кінцевий
результат – сформованість професійного діалогічного
мовлення спеціаліста-медика.

Перспективними є аналіз результатів формувального
етапу наукового експерименту з проблеми навчання
професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних
студентів медичних спеціальностей ВНЗ України.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

У статті здійснено аналіз професійного мовлення майбутніх
учителів; виокремлено професійне мовлення як обов’язкову складову
фахової готовності студентів; досліджено проблему комунікативних
якостей педагогічного мовлення; розкрито суть основних понять
професійного спілкування; доведено необхідність задоволення науково-
практичних потреб у формуванні культури спілкування та забезпечення
теоретико-методичної підготовки викладачів педагогічних ВНЗ до
діалогізації навчального процесу, що в подальшому сприятиме усуненню
цілої низки професійних труднощів та зростанню інтересу студентів
до фахової освіти; обґрунтовано основні функції мовлення вчителя та
шляхи його вдосконалення.

Ключові слова: культура мовлення, професійне
мовлення,мовленнєва поведінка, професійна мораль, комунікативна
техніка, діалогічність, експресивність, етика, індивідуальний стиль
мовлення.

В статье осуществлен анализ профессиональной речи будущих
учителей; выделена профессиональная речь как обязательная
составляющая профессиональной готовности студентов; исследована
проблема коммуникативных качеств педагогической речи; раскрыта
суть основных понятий профессионального общения; доказана
необходимость удовлетворения научно-практических потребностей в
формировании культуры общения и обеспечения теоретико-
методической подготовки преподавателей педагогических вузов к
диалогизации учебного процесса, что в дальнейшем будет
способствовать устранению целого ряда профессиональных
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трудностей и росту интереса студентов к профессиональному
образованию; обоснованы основные функции речи учителя и пути его
совершенствования .

Ключевые слова: культура речи, профессиональная речь, речевое
поведение, профессиональная мораль, коммуникативная техника,
диалогичность, экспрессивность, этика, индивидуальный стиль речи.

This paper analyses the professional speech of intending teachers;
singles out the professional speech as a compulsory component of the
students’ professional preparedness; investigates the problem of
communication skills of pedagogical speech; reveals the essence of the basic
concepts of professional communication; proves the necessity to meet the
scientific and practical needs in building a culture of communication and
providing theoretical and methodological training of pedagogical university
teachers to interlocution of educational process that in the future will facilitate
the elimination of a number of professional challenges and increase the
interest of students to professional education; substantiates the basic functions
of teacher’s speech and ways of its improvement.

Key words: speech culture, professional speech, speech behaviour,
professional ethics, communicative technique, dialogicality, expressiveness,
ethics, personal style of speech.

Педагогічне спілкування – це процес організації і
розвитку комунікації, взаєморозуміння і взаємодії між
учителем та учнями. Педагог виступає в навчальному
процесі не тільки як організатор пізнавальної, навчально-
виховної та інших видів діяльності учнів, але і як ініціатор
комунікації, оскільки його робота передбачає спілкування
постійне й довготривале [4]. 

Необхідність задоволення науково-практичних потреб
у формуванні культури професійного спілкування вимагає
осмислення та обґрунтування теоретико-методичних засад
підготовки педагога, спроможного вирішувати професійні
проблеми, пов’язані з професійною комунікацією; бути
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конкурентоспроможним на ринку праці, опанувати необхідні
для цього вміння та навички професійного спілкування.
Таким чином, вивчення теоретичних напрацювань
дослідників та практичного досвіду підготовки у ВНЗ
майбутніх спеціалістів дало змогу сформулювати проблему
статті, яка полягає в необхідності розроблення концепції
формування культури професійного спілкування в майбутніх
педагогів. 

Зростання уваги суспільства до проблем культури
спілкування фахівців різних сфер життєдіяльності, зокрема,
майбутніх учителів, об’єктивне існування такого аспекту
культури, як культура професійного спілкування, нагальна
необхідність в її формуванні та вдосконаленні зумовлюють
доцільність поглибленого спеціального дослідження.

Актуальність і доцільність дослідження зумовлені
тенденціями розвитку світової спільноти, інтеграцією
України в європейський освітній простір, значним
підвищенням ролі комунікації в усіх сферах життєдіяльності. 

Розвинений і всебічно освічений фахівець повинен
бути конкурентоспроможним на сучасному та майбутньому
ринках праці, вдало вирішувати професійні проблеми,
спираючись на майстерність спілкування й співробітництва
з різними професійними категоріями. 

Тому однією з найактуальніших проблем у сфері
професійної підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах стає формування різних аспектів технологічної,
екологічної, інформаційної, комунікативної і, зокрема,
культури професійного спілкування. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та
досліджень культурологів і соціологів указує на необхідність
розроблення концепції формування культури професійного
спілкування, що вимагає вивчення напрацювань з цієї
проблеми.

Аналіз вітчизняної педагогічної спадщини (праці
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Х. Алчевської, М. Грушевського, М. Драгоманова,
О. Духновича, М. Костомарова, Т. Лубенця, А. Макаренка,
І. Огієнка, М. Пирогова, С. Русової, Г. Сковороди,
М. Сумцова, В. Сухомлинського та ін.) засвідчив зростання
інтересу педагогів до культури спілкування, що відкриває
перспективи для теоретичного осмислення напрямків
формування культури професійного спілкування в нових
соціокультурних умовах.

Значний інтерес викликають розвідки, присвячені
вивченню особистісної зорієнтованості процесу виховання:
А. Бойко, О. Дубасенюк, С. Золотухіної, І. Зязюна, Н. Кічук,
В. Лозової, А. Мудрика, Н. Ничкало, Е. Носенко,
В. Семиченко, Т. Сущенко та ін. Дослідники одностайні, що
одним із найефективніших факторів формування культурної
особистості є врахування її потреб та інтересів, погоджене з
потребами суспільства.

У цьому аспекті значущою є ідея визнання
винятковості й вагомості особистості студента, який має
бути суб’єктом педагогічного процесу. При цьому
спираємося на наукові доробки вчених, які досліджували
проблему формування гуманної особистості високого рівня
культури, – Г. Балла, І. Беха, О. Бодальова, С. Гончаренка,
В. Гриньової, М. Євтуха, І. Зязюна, К. Корсака, В. Кременя,
Н. Крилової, В. Кудіна, В. Лозової, В. Лугового,
В. Лутая, Г. Нестеренко, І. Прокопенка, О. Савченко,
В. Сухомлинського, А. Сущенка, Т. Сущенко, Г. Троцко,
та ін. 

В останні роки з’явилися праці, що розглядають певні
питання формування комунікативної культури. Це, зокрема,
дослідження Л. Березницької, М. Васильєвої, О. Вєтохова,
Н. Волкової, В. Грехнєва, В. Кан-Калика, І. Комарової,
В. Морозова, А. Мудрика, С. Мусатова, С. Ольховецького,
Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Петровської, В. Полторацької,
С. Рябушко, Г. Сагач, Л. Успенського, Є. Цуканової та інших,
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де розглядаються комунікативна взаємодія, психологічні
аспекти комунікативної підготовки студентів, педагогічні
умови формування комунікативної компетентності та
окремих комунікативних умінь і навичок.

Розгляд наукових праць з даної проблеми свідчить про
те, що досить ґрунтовно вивчені лише окремі аспекти
професійного спілкування, здебільшого – комунікативний.
Водночас відсутні комплексні, концептуально скоординовані
дослідження щодо технології формування культури
професійного спілкування у студентів педагогічних ВНЗ. 

Мета дослідження – обґрунтувати теоретико-методичні
засади формування культури професійного спілкування у
студентів педагогічних ВНЗ, розробити концептуальну
модель реалізації цього процесу у вишах.

Планомірне формування культури професійного
спілкування у студентів вищих педагогічних навчальних
закладів сприятиме підвищенню якості їхньої професійної
підготовки, формуванню активної та виваженої
громадянської й життєвої позиції, усебічному професійно-
особистісному саморозвитку. Дослідження ґрунтується на
осмисленні культури професійного спілкування як
невід’ємного складника професійної культури майбутнього
фахівця.

На даному етапі розвитку професійної освіти не
забезпечується належний рівень готовності майбутніх
фахівців до виконання ними професійних та суспільних
обов’язків з точки зору володіння культурою професійного
спілкування. 

Дослідження базується на розумінні формування
культури професійного спілкування у студентів педагогічних
ВНЗ як цілісного педагогічного процесу, спрямованого на
оволодіння ними знаннями про основи професійного
спілкування, розвиток комунікативних умінь і виховання
особистісних якостей, значущих для культури професійного
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спілкування.
Сьогодні проявляється тенденція зміни функціональної

структури впливу педагога на учня. Якщо протягом усієї
історії людства в ній значно переважав інформаційний
аспект, то сьогодні, у зв’язку з розвитком засобів масової
комунікації, педагог втрачає передову позицію як джерело
нової інформації. У школі починає помітно переважати
інший зміст ролі педагога – бути провідником у світі знань.
У вузах інформаційна функція викладача поки що
зберігається на досить високому рівні. Проте з появою нових
підручників, використанням комп’ютерних технологій
навчання роль спілкування з викладачем також буде
змінюватися. Активізується функція передачі учневі функцій
самоконтролю, самоорганізації, самооцінки. Від викладача
студент зможе одержувати допомогу в життєвому і
професійному самовизначенні, у пошуку власного стилю
діяльності, у подоланні бар’єрів пізнання й особистісних
проблем [16].

Кожна епоха розвитку людства характеризується
певним типом культури. Так само характеризується і кожна
сфера життя та діяльності людини. Уже в ранньому віці в
дитині закладаються основи її культури, у тому числі й
культури поведінки та спілкування. Маючи таку базу, людина
протягом свого життя прагне її підвищувати. До цього її
стимулює бажання постійно відкривати для себе щось нове
в навколишньому світі з тим, щоб адекватно в ньому
орієнтуватися. 

Культура, до якої людина приєднується з дитинства,
багатогранна. Це художня культура, культура життєвого
самовизначення, економічна культура, політична та правова,
інтелектуальна та моральна, екологічна та фізична, культура
спілкування та культура сімейних взаємин, професійна
культура. Аналіз свідчить, що саме культура спілкування
тісно переплітається з усіма іншими названими
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компонентами, а культура психічної діяльності
безпосередньо пов’язана з культурою життя особистості
загалом [9]. 

Найбільш яскраво людина виявляється в діяльності з
іншими під час виконання професійних обов’язків. Від
культури поведінки, говоріння, слухання та мови часто
залежать результати професійної діяльності. Саме в цьому
аспекті можна говорити про професійну культуру, тобто про
відповідність поведінки, говоріння, слухання, мови у
професійній діяльності загальноприйнятим нормам і
принципам, насамперед моральним, а також вимогам, що
ставляться саме до цієї професії. Людина, займаючись
якимось видом діяльності, не тільки виявляє свої моральні
якості, а й впливає через них на інших, ідучи до поставленої
мети. Є низка професій, представникам яких варто не тільки
знати, а й діяти відповідно до моральних принципів, бо
об’єктом їхньої діяльності є людина. 

Професійна мораль – це те, що конкретизує
загальнолюдські моральні цінності (норми, принципи,
поняття) у конкретних професіях. Особливості професійної
моралі вивчає професійна етика. Коли говорять про
професійну етику, мають на увазі такі моральні обов’язки, у
яких відбивається ставлення представника певної професії
до об’єкта праці, до колег за фахом, до партнерів, до
суспільства загалом. Це насамперед усвідомлення своєї
моральної відповідальності й готовність виконувати свій
професійний обов’язок [6]. 

Центральним поняттям професійної моралі є поняття
професійного обов’язку, яке поєднується з поняттям
відповідальності. Проаналізувати результати своєї праці з
позицій загальнолюдських моральних цінностей спеціалісту
допомагає професійна совість. Вона перетинається з такими
поняттями як професійна честь, професійна гідність,
професійна справедливість. Від професійного такту залежать
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взаємини з іншими людьми, вирішення з ними під час
спілкування ділових проблем. 

Спілкування між людьми сприяє їхній здатності
відчувати та співчувати, переживати та співпереживати.
Водночас правила етикету залежать від моральної культури
особистості, відбивають її суть – тобто мотиви, потреби, цілі,
установки тощо. Крім того, моральна сторона етикету тісно
пов’язана з естетичною. Безпосередньо з мораллю пов’язані
такі норми етикету як ввічливість (уміння поводитися
чемно), тактовність (уміння дотримуватися певної міри у
відносинах з людьми), коректність (уміння тримати себе в
межах пристойності, не принижуючи гідності інших),
вихованість (уміння поводитись пристойно будь-де). 

Людина протягом життя перебуває «у стані
становлення», розвитку. Ще в дитинстві вона засвоює певні
моральні норми та правила етикету. Проте потім її поведінка
змінюється залежно від життя. Певною мірою це залежить
також від індивідуальних особливостей людини –
темпераменту, характеру, здібностей. Той, хто не сприйняв
етичних норм і правил етикету, не засвоїв техніку гуманного
спілкування, стає агресором; припускаючись грубощів, може
легко принизити іншого, спрямовує на нього своє
роздратування. Такі люди можуть, врешті-решт, стати
соціально небезпечними.

Мовленнєва поведінка, на думку І. Зимньої [5],
проявляється в манері, характері мовленнєвих дій,
включаючи соматичну активність. Мовленнєва поведінка, як
і інші види соціальної діяльності перебуває під контролем
суспільства. Перш за все, вона підпорядкована
загальноприйнятим нормам літературного мовлення –
орфоепічним, лексичним, фразеологічним, морфологічним,
синтаксичним. Культура мовленнєвої поведінки зумовлена
доцільним вибором і організацією мовленнєвих засобів, які
в кожній конкретній ситуації спілкування при дотриманні
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лінгвістичних і етичних норм дозволяють ефективно
вирішувати комунікативні завдання. Однак, кожний акт
професійної комунікативної взаємодії вимагає нестандартної
мовленнєвої творчості, оскільки будується з урахуванням
багатьох обставин – ситуацій спілкування, індивідуальності
партнера по спілкуванню, його емоційного стану, характеру
відносин, які склалися між партнерами і т.д. 

Суттєвими ознаками культури поведінки будь-якої
людини є використання системи національно-специфічних
стереотипів, стійких форм спілкування, призначених для
встановлення і підтримання контактів. У процесі
спілкування педагог покликаний створювати відповідну
комунікативну обстановку, яка б стимулювала мовленнєву
активність учня. Важливо не вишукувати помилки чи
неточності у висловлюваннях, а виражати дійсний інтерес
до обміну інформацією, підкреслювати переваги, не
наполягати на негайних відповідях, дати можливість
подумати, не перебивати. Важливою характеристикою
вербальної і невербальної поведінки є стиль мовлення. У
соціолінгвістиці, як відомо, розрізняють два основні його
різновиди: офіційний і неофіційний. Функціональні стилі
мовленнєвої поведінки відрізняються один від одного
вибором лексики і експресивних засобів. Учитель повинен
володіти гнучкістю переходу від одного стилю до іншого,
враховуючи конкретну ситуацію спілкування. Безперечно,
для вироблення індивідуального стилю мовленнєвої
поведінки фахівця необхідний досить тривалий період.
Індивідуальний стиль мовленнєвої поведінки проявляється
в певній манері самовираження – лексиці, інтонації, міміці,
пантоміміці. Разом із тим, професійна етика передбачає
певну мовленнєву дисципліну, неухильне дотримання
літературних норм, які не дозволяють використовувати
діалектизми, жаргони тощо як у формальному, так і в
неформальному спілкуванні [8]. 
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Однією з важливих детермінант мовленнєвої поведінки
є вміла організація діалогу, що дозволяє ефективно
вирішувати різноманітні завдання: досягати
взаєморозуміння, виявляти різні підходи у тлумаченні
дискусійних проблем, створювати ситуації вільного вибору
особистісної позиції, на основі зворотного зв’язку вносити
корективи у свої дії [10]. Діалог як форма спілкування – це
процес взаєморозвитку партнерів. У стані діалогу дві
особистості починають утворювати загальний
психологічний простір, створювати єдине емоційне
«співіснування», у якому вплив перестає існувати,
поступаючись місцем «психологічній єдності суб’єктів, у
якій розгортається творчий процес взаєморозкриття і
взаєморозвитку, створюються умови для самовпливу і
саморозвитку. Будучи адекватним суб’єкт-суб’єктному
характеру самої людської природи, діалог є найбільш
релевантним для організації найпродуктивніших і
особистісно розвиваючих контактів між людьми [7, с. 51]».

Крім імпровізаційності, діалогічності важливою є
експресивність, яка дозволяє посилити виразність слова.
Культура мовленнєвої поведінки передбачає осмислення
своїх експресивних проявів, їх критичну самооцінку і
свідоме використання можливостей мови у спілкуванні.
Відмічено, що в багатьох людей проявляється стереотипність
емоційного самовираження, що є небажаним.
Експресивність мовленнєвої поведінки зумовлена
використанням виразних засобів різних рівнів. На лексико-
семантичному рівні вона залежить від вибору слів.
Вираженню емоцій при цьому сприяють вигуки, частки,
сполучники. На синтаксичному рівні мовленнєва експресія
зв’язана з використанням окличних, спонукальних
конструкцій, незавершених речень, риторичних запитань,
анафор (повторення слова чи граматичної конструкції на
початку речення), епіфор (повтор слова чи словосполучення

59

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



в кінці речення), інверсії. Засобом виразності мовлення
виступає образність і метафоричність слова, тобто
оперування мовленнєвими формами, які мають переносне
значення. Експресивність усного слова зумовлена
комплексом невербальних проявів – інтонаційних, мімічних,
жестикуляційних. Значення невербальних комунікацій
надзвичайно велике, оскільки вони можуть виконувати всі
основні функції мовленнєвих знаків і фактично замінити
значну частину усного мовлення. Усе вищесказане
стосується так званої комунікативної техніки. 

Пiд технiкою спiлкування або комунікативною
технікою слiд розумiти сукупність засобiв (прийомiв), якi
використовуються в процесi спiлкування з метою досягнення
бажаних результатiв спілкування [16]. Комунiкативна технiка
є, фактично, основою педагогічної технiки. 

Педагогiчна технiка – це комплекс умiнь, який
допомагає вчителю глибше, повнiше, талановитiше виразити
себе, досягти оптимальних результатiв у педагогiчнiй
дiяльностi. Це – уміння педагогічного спiлкування, технiка i
культура мовлення, мiмiка, пантомiмiка, професiйна
саморегуляцiя педагогом свого психiчного стану i т.п. 

Що є важливiшим у педагогічному спiлкуваннi:
досконале володіння технікою спiлкування, чи здатність
встановлювати вiдносини на стратегічному рiвнi? Якщо
припустити, що ефективність спiлкування в першу чергу
визначається технiкою, тобто володінням комунiкативних
знань, умiнь, навичок, то бiльшiсть педагогiв не дуже б
вiдрiзнялися за рівнем ефективності педагогічного
спiлкування. 

Ця рiзниця могла б хiба що залежати вiддосвiду. Адже
в професiйнiй пiдготовцi вчителя, на жаль, дуже мало мiсця
i часу вiдводиться техніці педагогічного спiлкування.
Бiльшiсть умiнь i навичок педагоги отримують стихiйно, з
досвiдом, у процесi педагогічної дiяльностi. 
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Отже, логiчно було б допустити, що педагоги, якi
працюють у школi тривалий час, володiють більшою
комунікативною компетентнiстю, спiлкуються бiльш
ефективно. Певною мірою це дiйсно так, але прямого зв’язку
тут, безперечно, нема. У багатьох випадках молодi педагоги
досягають більшої ефективностi у спiлкуваннi, нiж їх старшi
колеги. Очевидно, це можна пояснити тим, що рiзнi люди по-
рiзному набувають комунікативного досвiду. Вони
вiдрiзняються за рівнем компетентностi в силу рiзних
комунiкативних установок, вiдмiнностей в особистiсно-
емоцiйнiй сферi, тобто вiдмiнностей в базових стратегічних
орiєнтацiях. Деякi орiєнтацiї сприяють оволодiнню
необхiдними вмiннями i навичками спiлкування, i таким
чином підвищують ефективність спiлкування, iншi ж
перешкоджають успiшному формуванню комунікативної
компетентностi. У той же час, безперечно, самi по собі
особистiснi властивостi, установки, орiєнтацiї, не завжди
забезпечують повну ефективність спiлкування без
застосування відповідної техніки спiлкування [8]. 

Мовлення вчителя повинне забезпечувати вирішення
завдань навчання та виховання школярів, тому перед ним
(мовленням) стоять, крім загальнокультурних, і професійні,
педагогічні вимоги. Учитель несе соціальну відповідальність
і за зміст, якість свого мовлення, і за його наслідки. Ось чому
мовлення вчителя є важливим елементом його педагогічної
майстерності. Вираз «мовлення вчителя» («педагогічне
мовлення») вживають, коли мова йде про усне мовлення
педагога. Під усним мовленням розуміють як сам процес
говоріння, створення усних висловлювань, так і результат
цього процесу – усні висловлювання. Педагогічне мовлення
має на меті забезпечити: а) продуктивне спілкування,
взаємодію між педагогом та вихованцями; б) позитивний
вплив вчителя на свідомість, почуття учнів з метою
формування, кореляції їх переконань, мотивів діяльності;
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в) повноцінне сприйняття, усвідомлення і закріплення знань
у процесі навчання; г) раціональну організацію навчальної
та практичної діяльності вчителя. З поняттям «педагогічне
мовлення» тісно пов’язане поняття «комунікативна
поведінка вчителя». У сучасній літературі – це не просто
процес говоріння, передачі інформації, а така організація
мовлення і відповідної йому поведінки вчителя, які
впливають на створення емоційно-психологічної атмосфери
спілкування педагогів та учнів, на характер їх
взаємовідносин, на стиль їх роботи [3].

Для характеристики комунікативної поведінки вчителя
мають значення: тон мовлення; виправдане використання
оцінних суджень; манера спілкування з учнями; характер
міміки, рухів, жестів, що супроводжують мовлення. Усне
мовлення вчителя існує у двох різновидах: а) монологічне
мовлення (розповідь, шкільна лекція, коментар, тлумачення
(правил, знаків, термінів), розгорнуті оцінні судження
(мотивація шкільної оцінки під час оцінювання знань; оцінка
поведінки, позанавчальної діяльності учня); б) діалогічне
мовлення (бесіди з учнями, які побудовані у формі запитань
та відповідей). Окрім того, у шкільній практиці виникають
ситуації, коли необхідно обмінятися привітаннями,
оцінками, висловлюваннями між учнями та вчителями під
час зустрічі, а також спільне обговорення певних навчальних
проблем, вчинків, норм поведінки. У таких ситуаціях
спостерігається переплетення форм усного мовлення. Щоб
сприяти успішному виконанню педагогічних завдань,
мовлення вчителя повинне відповідати певним вимогам,
тобто мати певні комунікативні якості. Так, вимога
правильного мовлення педагога забезпечується його
нормативністю (відповідністю мовлення педагога нормам
сучасної літературної мови), точністю слововживання;
вимога виразності мовлення – його образність, емоційність,
яскравість. Взагалі, поняття культури мовлення вчителя
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визначається такими його комунікативними якостями:
правильність, термінологічна точність, доречність, лексичне
багатство, виразність, чистота. 

Якщо звернутися до робіт науковців, які досліджують
проблему комунікативних якостей педагогічного мовлення,
то можна уявити собі ідеальну модель мовлення сучасного
вчителя. Це перш за все, мовлення правильне, що відповідає
нормам сучасної літературної мови, точне, зрозуміле.
Мовлення, яке не допускає використання жаргонізмів,
вульгаризмів та просторічних слів. Мовлення багате,
лексично різноманітне, що відповідає цілям та умовам
педагогічного спілкування. Педагогічно доцільне мовлення
характеризують логічність і переконливість. Його інтонації,
мелодичний рисунок різноманітні та виразні, ритм і темп
оптимальні для кожної конкретної ситуації спілкування [11]. 

Вимоги до комунікативних якостей мовлення вчителя
зумовлені його педагогічними функціями. Основні
педагогічні функції мовлення вчителя: 

забезпечення повноцінної презентації (передачі) знань; -
забезпечення ефективної навчальної діяльності-

школярів; 
забезпечення продуктивних взаємовідносин між-

учителем та учнями. 
Особливості усного педагогічного мовлення як одного

з видів мовлення публічного: 
адресний характер мовлення вчителя (воно звернене до-

учнів); 
зміст такого мовлення приймається учнями з двох-

каналів – звукового (через слово, інтонацію) та візуального
(через міміку, жести, рухи вчителя); 

імпровізаційний характер усного педагогічного-
мовлення. 

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя: 
самоконтроль та розвиток культури мовлення,-
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створення для себе установки на оволодіння правильним
літературним мовленням у всіх ситуаціях мовленнєвого
спілкування; 

самоконтроль та розвиток умінь виразного мовлення; -
розвиток загальних психологічних особливостей-

особистості, що створюють передумови для успішного
оволодіння мовленнєвими навиками та вміннями [12]. 

Засвоєння норм літературної мови – тривалий процес,
який починається з раннього дитинства і триває впродовж
всього свідомого життя. Тому не лише бездоганне знання
свого предмета, не лише педагогічна майстерність,
досконалість методичних прийомів, але й словесно-естетичний
рівень педагогічних знань формує особистість учителя. 

Учитель зобов’язаний бути не тільки компетентним
фахівцем з високою науковою і діловою кваліфікацією,
виконавською дисципліною; не лише духовно багатою
особистістю, що несе моральну відповідальність за свою
навчальну і виховну діяльність у школі; педагог має бути
водночас комунікабельною особистістю з високою культурою
спілкування, умінням вести діалог, дискутувати, забезпечувати
позитивний моральний та емоційний настрій у педагогічній
взаємодії.

ЛІТЕРАТУРА
Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /1.
Гончаренко С.У. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с. 
Грабовська С.Л. Комунікативний менеджмент і2.
управління трудовими ресурсами в некомерційних
організаціях / Грабовська С.Л. – Львів : Світ,
2005. – 198 с. 
Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи /3.
Н.И. Жинкин // В защиту живого слова. – М. :
Просвещение, 1966. – С. 5–25. 
Занюк С. Психологія мотивації та емоцій : навч. посібник4.

64

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



[для студентів гуманітарних факультетів ВНЗ] /
Занюк С. – Луцьк : Ред вид відд. Волиндерж ун-ту
ім. Лесі Українки, 1997. – 352 с.
Зимняя И.А. Педагогическая психология /5.
Зимняя И.А. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. –  480 с.
Кан-Калик В.А. Грамматика общения /6.
Кан-Калик В.А. – М. : Роспедагентство, 1995. – 108 с. 
Ковалёв Г.А.Общение и диалог в практикеобучения,7.
воспитания и психологической консультации /
Ковалёв Г.А. – М. : Наука, 1987. – 87 с. 
Козубовська І.В Спілкування в діяльності соціального8.
педагога / І.В Козубовська, О.Л. Лацанич // Соціальна
робота в Україні і за рубежем : психолого-педагогічні,
правові, соціологічні, медичні аспекти : зб. наукових
статей. – Ужгород ; Херсон, 2002. – С. 134–139.
Ларіна Т.Є Невербальні засоби спілкування на уроках9.
літератури / Т. Ларіна // Українська мова та література.
Шкільний світ. – 2008. – № 22–24. – С. 5–8.
Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляція поведения10.
индивида / Б.Ф. Ломов // Психологические проблемы
социальной регуляции поведения ; [под ред.
Е.В. Шороховой]. – М. : Наука, 1976. – С. 77–78.
Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії : посібник11.
[для вчителів] / Олійник Г.А. – Тернопіль : Навчальна
книга – Богдан, 2001. – 224 с. 
Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли12.
окружающих по их жестам / Пиз А. – М. : Эксмо-Пресс,
2000. – 272 с. 
Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних13.
задачах : [навч. посіб.] / Степаненко В. – К. : Лібра,
1998. – 272 с.
Терлецька Л. Основи психології спілкування / Терлецька14.
Л. – К. : Главник, 2006. – 112 с.
Томан І. Мистецтво говорити / Томан І. – К. : Україна,15.

65

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



1996. – 268 с. 
Юсупов М. Психология взаимопонимания /16.
М. Юсупов – Казань : Татарск. книжн. изд-во,
1991. –   192 с.

Стаття рекомендована до друку 
канд. пед. наук, доцентом кафедри

української лінгвістики і методики навчання 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди» 
Овсієнко Л.М.

Стаття надійшла до редакції 14 лютого 2014 року.

811.161.2’367

Наталія Ковальчук 
(м. Рівне, Україна)

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПУНКТУАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

У статті розглянуто поняття «компетентність», «складові
компетентності», «компетентнісний підхід», питання статусу
пунктуаційної компетентності. Визначено її зміст, структуру, етапи
формування (пошук прояву ключових компетентностей у кожній
конкретній темі; проектування пунктуаційної компетентності на всіх
ступенях навчання; відображення пунктуаційної компетентності в
навчальних стандартах, програмах, підручниках та методиках
навчання); встановлено рівні реалізації компетентнісного підходу до
вивчення пунктуації. 

Ключові слова: компетентність, пунктуаційна компетентність,
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процес формування, динаміка розвитку, рівні пунктуаційної
компетентності.

В статье рассмотрено понятие «компетентность»,
«составляющие компетентности», «компетентностный подход»,
вопрос статуса пунктуационной компетентности. Определено ее
содержание, структура, этапы формирования (поиск проявления
ключевых компетентностей в каждой конкретной теме;
проектирование пунктуационной компетентности на всех этапах
обучения; отражение пунктуационной компетентности в учебных
стандартах, программах, учебниках и методиках обучения);
установлены уровни реализации компетентносного подхода к изучению
пунктуации. 

Ключевые слова: компетентность, пунктуационная
компетентность, процесс формирования, динамика развития, уровне
пунктуационных компетентности.

The article considers the concept of «competence», «components of
competence», «competence approach», the status of punctuation expertise.
Іts content, structure, stages of formation (search for manifestations of key
competencies in each particular topic, designing punctuation competence at
all levels of study, reflection punctuation competence in educational standards,
programs, textbooks and teaching methods), set the level of implementation
of competence-based approach to the study of punctuation.

Key words: competence, competency punctuation, formation, dynamics
of development, the level of competence of the punctuation.

Спрямованість системи освіти на засвоєння системи
знань, яка була традиційною й виправданою ще декілька
десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному
замовленню, що вимагає виховання самостійних,
ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних
ефективно взаємодіяти у вихованні соціальних, виробничих
та економічних завдань. Виконання цих завдань потребує
істотного посилення самостійної й продуктивної діяльності
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школярів, розвитку їхніх особистісних якостей, творчих
здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та
розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства [3,
с. 16].

У зв’язку з цим нині почали відбуватися кардинальні
зміни в розвитку освіти. На сторінках періодичної
педагогічної преси і навіть у змісті нормативних документів,
що регламентують розвиток освітніх процесів, досить часто
можна натрапити на тезу про необхідність запровадження
компетентнісного підходу. Цей термін відносно новий у
нашій країні, тому існують різні його трактування.

Українські (О. Пометун, О. Овчарук, Н. Бібік,
С. Трубачева) та російські вчені (О. Хуторський,
А. Савенков, І. Зимня) розглядають у своїх роботах поняття
«компетентність», «компетентнісний підхід».

Під поняттям «компетентність» розуміють інтегровану
характеристику якостей особистості, результативний блок,
сформований через досвід, знання, вміння, ставлення,
поведінкові реакції [3, с. 93].

Компетентність складається з відповідних ключових –
це основний набір найзагальніших понять, які мають бути
деталізованими в комплексі знань, умінь, навичок, цінностей
і відношень за навчальною галуззю школярів [3, с. 93].

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється
спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток
ключових компетентностей школяра, яких він набуває
впродовж вивчення предмета або предметів в усіх класах
середньої школи.

Це потребує відповідної системи змін у змісті освіти:
1) визначення переліку ключових компетентностей;
2) ідентифікації їх з окремими розділами предмета;
3) вибір змісту предмета, який може забезпечити

формування всієї системи компетентностей;
4) встановлення рівня та показників сформованості
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компетентностей на певному етапі й кожного року навчання;
5) розроблення системи контролю та корекції процесу

формування компетентностей учня [3, с. 67].
Оскільки мета нашої розвідки полягає у визначенні

статусу, змісту, структури пунктуаційної компетентності та
основних шляхів її реалізації на уроках рідної мови і в
процесі навчання студентів-філологів, ми ставимо перед
собою такі завдання:

визначити зміст, структуру пунктуаційної-
компетентності;

встановити рівні реалізації компетентнісного підходу-
вивчення пунктуації.

Зауважимо, що сьогодні існує три підходи, на основі
яких можна аналізувати й розбудовувати освітній процес у
сучасній школі.

1. Підхід із погляду змісту навчання. Тут головним є те,
що викладається учням у школі. Тобто навчальні програми
відображають сукупність знань, які можуть бути реалізовані
учнями на уроках і в позаурочний час.

2. Підхід з погляду процесу навчання. Основне: що
саме відбувається під час навчання, як учні вчаться, що
засвоюють. Аналізові підлягають явища та процеси, що
відбуваються в класі, коли учні разом з учителем здійснюють
пізнавальну діяльність у класі.

3. Підхід із погляду результатів, який спрямовує нас на
з’ясування сукупності компетентностей (знань, навичок,
умінь та інше), котрими оволоділи учні після вивчення теми,
розділу комплексно.

У зв’язку з цим по-іншому подається система методів
навчання. В основі їхнього добору та конструюванні лежить
структура відповідних компетенцій і функцій.

У своєму дослідженні ми, передусім, звертаємо увагу
на лінгвістичну компетентність як підґрунтя вивчення
української мови, складові якої узагальнимо в таблиці:
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Отже, в основі лінгвістичної компетентності ми
можемо виділити синтаксичну і пунктуаційну, які в
українській мові формуються у взаємозв’язку, що знайшло
відображення у назві розділів «Синтаксис і пунктуація».

Процес формування пунктуаційної компетентності
включає такі етапи:

1) пошук прояву ключових компетентностей у кожній
конкретній темі;

2) проектування пунктуаційної компетентності на всіх
ступенях навчання;

3) відображення пунктуаційної компетентності в
навчальних стандартах, програмах, підручниках та
методиках навчання.

Пунктуаційна компетенція є освітньою, предметною,
оскільки її формування відбувається на уроках української
мови (вивчення пунктуаційного матеріалу, формування
навичок правопису, застосування їх на уроках розвитку
мовлення, у побудові власних діалогічних та монологічних
висловлювань і пунктуаційному їх оформленні на письмі).

Отже, пунктуаційну компетентність ми можемо
структурувати таким чином:
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Для з’ясування специфіки формування  пунктуаційної
компетентності на кожному етапі потрібно описати її
динаміку.
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Така динаміка розвитку пунктуаційної компетенції
свідчить про те, що з класу в клас у процесі навчання
збільшується кількість і якість засвоєних учнями елементів
пунктуаційної компетентності, наприклад, у початковій
школі закладаються основи компетенції у будові речення
лише за метою висловлювання та розділових знаків кінця
речення, поняття «просте» та «складне речення», в основній
відбувається поглиблення й розширення цих елементів, які
у свою чергу входять до граматичної та правописної
компетенції на основі текстової. Тобто відбувається розвиток
компетенції в читанні та письмі. У старшій школі
вдосконалюються елементи пунктуаційної компетенції,
набуті в попередніх класах.

Отже, формування пунктуаційної компетенції
відбувається на трьох основних рівнях.

Перший рівень загального теоретичного уявлення,
формами фіксації якого є розроблення змісту теоретичної
пунктуаційної компетентності, визначення її складу,
структури, функцій.

Оскільки загальна середня освіта розглядається як
основа цілісного розвитку особистості молодої людини та її
соціального ставлення до суспільства, а зміст
пунктуаційного матеріалу виступає як педагогічно
адаптований соціальний досвід, він має складатися з
відповідних йому структурних складників, кожен з яких є
певним специфічним досвідом і в кінцевому результаті може
бути представленим у вигляді системи компетентностей.
Керуючись тим, що соціалізація особистості відбувається в
різних сферах діяльності, спілкування та самосвідомості,
доцільно говорити про такі компоненти змісту
пунктуаційного матеріалу, як: інформаційно-діяльнісний,
комунікативний і рефлексивний, які властиві вивченню
пунктуаційного матеріалу. Інформаційно-діяльнісний
компонент має бути комплексним і вміщувати складники, що
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визначають різні аспекти формування пунктуаційної
компетентності та процеси діяльності, зокрема:
пізнавальний (вивчення теоретичного пунктуаційного
матеріалу), ціннісний (забезпечення сприйняття матеріалу з
пунктуації через початкові знання, формування в учнів
пунктуаційної компетентності, це усвідомлення цілісного
значення пунктуації), технологічний (забезпечує
ознайомлення учнів із методами спостереження над мовним
матеріалом, формує вміння порушувати та розв’язувати
проблему, сприяє побудові й організації навчання як
творчого процесу та формуванню досвіду), розвивальний
(розвиток пізнавального інтересу учня до пунктуації через
ознайомлення його з основами теорії її вивчення, сприяє
розвитку активності та самостійності учнів через залучення
до практично-дослідної роботи). Комунікативний
компонент забезпечує формування досвіду спілкування
особистості з іншими (інтонування – в усному мовленні;
пунктуаційно правильне оформлення тексту – на письмі).
Рефлексивний – самопізнання, саморозвиток учня. 

Другий рівень – це рівень навчального предмета, де
відбувається конкретизація складу, структури, функцій
змісту теоретичного матеріалу з пунктуації. Він фіксується
у стандартах освіти, навчальних планах та методиках
викладання.

Теоретичне уявлення про вивчення пунктуації полягає
в тому, що воно визначається як цілісність, яка охоплює:

а) частину змісту предмета, що підлягає вивченню, з
переліком компетенцій як сукупності знань і способів
діяльності, необхідних для вивчення певного матеріалу;

б) засоби вивчення пунктуаційного матеріалу учнями;
в) вимоги до рівня засвоєння лінгвістичного матеріалу

з переліком відповідних компетенцій учня, які передбачають
його особистісний досвід діяльності відносно предмета.

Для забезпечення поступовості реалізації
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компетентнісного підходу у вивченні пунктуації важливе
значення мають освітні програми, які конкретизують та
окреслюють обсяг і глибину пунктуаційної компетентності
учнів [2]. 

Навчальна програма – це освітній нормативний
документ, побудований на основі системно-організаційної
єдності цілей, цінностей, змісту освіти та вимог до рівня
його засвоєння, а також умов організації навчального
процесу [4]. Програми містять вказівки щодо вироблення в
учнів основних пунктуаційних умінь і набуття досвіду
самостійної навчальної роботи. До навчальних програм
уведено також розділ критеріїв оцінювання навчальних
досягнень школярів (узагальнено), який все ж таки
допоможе вчителеві позбутися формалізму в оцінюванні
результатів навчання.

Третій рівень – це рівень навчального матеріалу з
пунктуації, коли склад, структура й функції вивчення
пунктуації фіксуються у формі підручників та інших засобів
навчання, тут здійснюється подальша конкретизація змісту
навчального предмета, зокрема й пунктуації.

Підручник – це книга або інший носій інформації, який
є засобом для засвоєння змісту освіти й містить навчальний
матеріал, який не завжди систематизований, передбачений
навчальною програмою з пунктуації. Підручник є
інформативною моделлю, яка у своїй структурі містить три
основні блоки: 1) вимоги до результатів роботи учня з
підручником; 2) текстовий блок, який розподіляється на
основний, додатковий та пояснювальний; 3) блок
діяльнісного спрямування (питання і завдання на
репродуктивну, творчу, емоційно-ціннісну, рефлексивну,
контрольно-оцінну діяльність) [3, с. 57].

З погляду компетентнісного підходу підручник як
навчальний засіб виконує такі основні функції:
інформаційно-пізнавальну (подання інформації через текст,
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фотокартку, малюнок, модель, схему, рекомендацію та інше),
дослідницьку (самостійне розв’язання проблеми), практичну
(виконання вправ і завдань, які дають змогу вдосконалювати
пунктуаційні навички та стимулюють практичну діяльність),
самоосвітню (формування навичок самоосвіти, заохочення
до подальшого творчого пошуку), які спрямовані передусім
на сприяння формуванню та розвиткові основних елементів
пунктуаційної компетентності.

Таким чином, обґрунтування складових пунктуаційної
компетентності свідчить про її багаторівневий характер,
важливість її формування для розвитку особистості учнів.
Основою формування пунктуаційної компетентності можна
вважати програмовий матеріал, методичні посібники,
інтерактивні методи навчання, засоби навчання, вивчення
пунктуації на текстовій основі та інше. Важлива роль у
формуванні пунктуаційної компетентності відводиться
вчителеві, який має проаналізувати, готуючись до уроку, як
саме пунктуаційний матеріал можна використати для
розвитку в учнів пунктуаційної компетентності. Для цього
складається їх орієнтовний перелік, який відтворюється в
планах уроку. Окреслений нами зміст та структурна
організація пунктуаційної компетенції дозволить зробити
уроки вивчення пунктуаційного матеріалу більш
насиченими, результативними, підвищить інтерес до
вивчення рідної мови, оскільки учні будуть самі визначати
практичну цінність виучуваного матеріалу, бачити
взаємозв’язок у вивченні пунктуації та підвищенні рівня
культури мовлення. 

Перспективним, на наш погляд, є дослідження шляхів
формування пунктуаційного матеріалу, вивчення критеріїв
оцінювання рівня пунктуаційної компетенції.
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МОВНА Й МОВЛЕННЄВА ОСОБИСТІСТЬ: 
ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЙ

У статті йдеться про те, що розвиток лінгвістичної й
лінгводидактичної думки останніх десятиліть ознаменовано активним
вивченням людського фактора в мові й мовленні. Основна тенденція
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сучасної науки визначена антропоцентричністю, у результаті чого
об’єктом досліджень сучасного мовознавства й лінгводидактики став
носій мови, людина-мовець. У науковій розвідці розглянуто погляди
відомих лінгвістів та лінгводидактів щодо визначення термінів «мовна
особистість», «мовленнєва особистість» і узагальнено результати
проведеного дослідження.

Ключові слова: мова, мовлення, мовна особистість, мовленнєва
особистість, лінгвісти, лінгводидакти.

В статье речь идет о том, что развитие лингвистической и
лингводидактической мысли последние десятилетия ознаменовано
активным изучением человеческого фактора в языке и речи. Основная
тенденция современной науки определена антропоцентричностью, в
результате чего объектом исследований современного языковедения и
лингводидактики стал носитель языка, человек говорящий. В научной
работе рассмотрены взгляды известных лингвистов и лингводидактов
относительно определения терминов «языковая личность», «речевая
личность» и обобщенны результаты  проведенного исследования.

Ключевые слова: язык, речь, языковая личность, речевая
личность, лингвисты, лингводидакты.

The article discuses the fact that the development of linguistic and
linguistic-and-didactic views of recent years is marked by the active study of
human factor in both language and speech. The general tendency of modern
science is defined by anthropocentrism which causes a human-speaker to be
the object of modern linguistic and linguistic-and-didactic researches. This
investigation studies the opinions of famous linguists and linuguist-and-
didactists as for the definitions of terms «language personality» and «speech
personality». Also it summarizes the results of the research.

Key words: language, speech, language personality, speech
personality, linguists.

У динамічному й суперечливому світі початку XXI
століття, ускладненні міжкультурних, міжособистісних
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відносин конкурентоспроможною є та людина, яка вільно
орієнтується в інформаційному просторі, володіє
комунікативними стратегіями й тактиками, здатна
використовувати інформацію відповідно до своїх намірів,
створювати власні творчі зразки мовлення для досягнення
бажаного комунікативного результату.

Нас цікавить не людина загалом, а людина в мові. Мова
розповідає нам про людину те, про що вона сама й не
здогадується. В. Гумбольдт писав: «Вивчення мови не
містить у собі кінцевої мети, а разом з іншими галузями
слугує вищою й загальною метою пізнання людством самого
себе і свого відношення до всього видимого й прихованого
навколо [6]». Людина існує в мові, а мова виявляє себе тільки
в мовленні й тільки через нього виконує своє головне,
комунікативне, призначення. Звідси, мовлення – це форма
існування мови, її втілення, реалізація.

На думку А. Богуш, успіх мовленнєвої діяльності,
комунікації, її результативність залежить від особистості, від
рівня розвитку її мовленнєвих умінь і навичок, від її
культури мовлення і тих, з ким вона спілкується [1, с. 13].
Для цього кожна людина, кожен індивід має бути мовною
особистістю, а «проблеми мовної особистості – вічні [2,
с. 9]».

З поняттям «мовна особистість» тісно пов’язане
поняття «мовленнєва особистість», що знайшло
відображення в працях І. Бодуена де Куртене,
В. Виноградова, В. Гумбольдта, І. Зимньої, В. Карасика,
Ю. Караулова, Т. Ушакової, P. Якобсона. Так лінгвістика
вийшла на дослідження людини, яка володіє мовою, на
дослідження мовної та мовленнєвої особистості. 

В українській лінгвістиці та лінгводидактиці проблема
мовної та мовленнєвої особистостей також не нова. Їй
приділяли увагу О. Біляєв, М. Вашуленко, Н. Голуб,
О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Єрмоленко, Л. Мацько,
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С. Караман, С. Омельчук, Л. Паламар, М. Пентилюк,
Т. Симоненко, І. Хом’як, О. Хорошковська, Г. Шелехова.
Науковці розвивають ідеї формування мовної та мовленнєвої
особистості у своїх наукових працях, підручниках і
посібниках для різних ланок освіти. Однак, як зазначають
самі дослідники, поняття  «мовна особистість» і
«мовленнєва особистість» і до сьогодні недостатньо повно
визначені, що пов’язано зі складністю та багаторівневістю
самої проблеми. 

Мовна особистість розглядається з позицій філософії,
психології, лінгвістики, психолінгвістики, лінгводидактики,
прагматики, лінгвокультурології, когнітології,
прагмалінгвістики, етнолінгвістики, лінгвістики тексту,
соціолінгвістики та інших антропоцентричних напрямів.
Вивчення мовної та мовленнєвої особистості на перехресті
різних галузей наук зумовлює складність і неоднозначність
підходів до визначення, структури, критеріїв і способів
опису означених понять.

Мета статті – спробувати розібратися у дефініціях
вищезазначених термінів у лінгвістичній та
лінгводидактичній науках. 

Лінгвістичні класифікації мовної особистості
побудовані на відношенні особистості до мови.

Уперше до цієї проблеми звернувся німецький вчений
Лео Вейсгербер, який розглядав мовну особистість через
призму феномена рідної мови [7]. У російській лінгвістиці
перші кроки в цій галузі зробив В. Виноградов у книзі «О
языке художественной прозы». Він виробив два шляхи
вивчення мовної особистості – особистість автора й
особистість персонажа [5]. 

Г. Богін створив модель мовної особистості, у якій
людина розглядається з погляду її готовності здійснювати
мовні вчинки, створювати і сприймати тексти як продукти
мовлення. На думку науковця, модель мовної особистості є
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структурою, що включає впорядкований перелік рівнів
розвитку мовної особистості. За Г. Богіним таких рівнів
п’ять:

Перший рівень – правильності, що передбачає
дотримання правил певної мовної системи. 

Другий рівень – інтеріоризації, на якому простежується
«погана швидкість» передачі інформації, пов’язана з
недостатньо ітеріоризованим планом мовленнєвого
продукту, з недостатнім уявленням про кінцеве
висловлювання.

Третій рівень – насиченості, припускає широке
використання багатства мовних засобів.

Четвертий рівень – адекватного вибору. У цьому
випадку предметом оцінок адекватності вибору одиниць
мовного ланцюга буває, як правило, не текст, а одне речення.

П’ятий рівень – адекватного синтезу. Цей рівень
розвитку мовної особистості включає досягнення й недоліки
у продукуванні або в синтетичному сприйнятті тексту з усім
складним комплексом властивих йому засобів комунікації
предметного змісту й способів вираження духовного змісту
особистості самого комуніканта [3].

У широкий науковий обіг це поняття ввів автор теорії
російської мовної особистості Ю. Караулов. Науковець
вважає, що мовна особистість – це людина, яка володіє
здатністю створювати й сприймати тексти, що різняться:
а) ступенем структурно-мовної складності; б) глибиною й
точністю відбиття дійсності; в) певною цільовою
спрямованістю.

Ю. Караулов розробив рівневу модель мовної
особистості з опорою на художній текст.  Мовна особистість,
на його думку, має три структурних рівні. 

Перший рівень – нульовий (вербально-семантичний),
що відбиває рівень оволодіння повсякденною мовою. Він
представлений окремими словами, стандартними
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словосполученнями, простими формульними
висловлюваннями. (На думку дослідників, саме цей рівень
мовної особистості становить інтерес для методики, тому що
він створює передумови становлення й функціонування
особистості, є умовою засвоєння нею системи мовних
засобів).

Другий рівень – тезаурусний (когнітивний), на якому
відбувається актуалізація й ідентифікація релевантних знань
і уявлень, властивих соціуму (мовній особистості) і таких,
що створюють колективний і (або) індивідуальний
когнітивний простір. Цей рівень припускає відбиття мовної
моделі світу особистості, її тезаурусу, культури. (На думку
автора, мовна особистість починається саме з цього рівня,
оскільки на ньому виявляється можливим індивідуальний
вибір, особистісні переваги. Цей рівень передбачає
відображення мовної картини світу особистості, її тезаурусу,
культури). 

Третій – вищий рівень – мотиваційний
(прагматичний). Він містить у собі виявлення й
характеристику мотивів і цілей, що рухають розвитком
мовної особистості [9, с. 53]. 

Модель мовної особистості за Ю. Карауловим у
лінгвістичній науці стала класичною.

Українська дослідниця О. Тарасова проектує рівні
Ю. Караулова на контексти структури комуніканта, зокрема:
мікро-, макро- і метаконтекст. Під мікроконтекстом авторка
розуміє конкретний комунікативний епізод, у якому
конкретний мовець реалізує свою інтенцію щодо адресата.
Макроконтекст передбачає наявність інтегративних ознак
мовця як представника певної культури або соціуму.
Метаконтекст є найширшим і містить всю систему думок,
знань та світогляду, у межах яких оперує адресант
[19, с. 273].

Розглядаючи мовну особистість із позицій
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лингвокультурології, В. Маслова виділяє в її структурі три
рівні: ціннісний, культурологічний і особистісний: «рівнева
модель мовної особистості відображає узагальнений тип
особистості. Конкретних же мовних особистостей у певній
культурі може бути дуже багато, вони відрізняються
варіаціями значущості кожного рівня в складі особистості
[13, с. 119]». Дослідниця подає таке трактування компонентів
моделі мовної особистості.

Ціннісний, світоглядний компонент формується в
процесі виховання людини й
породжує систему життєвих змістів і принципів. Мова
забезпечує початковий і глибинний погляди на світ. Крізь
призму мови особистість засвоює духовні уявлення, що
формують відображення світу й відбивають національний
характер певної лінгвокультури. У процесі засвоєння
цінностей певний мовний образ світу реалізується в
комунікативній діяльності мовної особистості. 

Культурологічний рівень, на думку В. Маслової,
полягає в засвоєнні культури як ефективного засобу
підвищення інтересу до мови. При цьому мовна
особистість засвоює культурні формули, правила мовного й
немовного поводження, а також формує навички адекватного
й ефективного впливу на партнера в комунікації. 

Особистісний рівень відбиває глибинні індивідуальні
характеристики конкретної особистості [Там же].

Концепція мовної особистості, запропонована
В. Карасиком, базується на нерозривному зв’язку
етнокультурних і соціокультурних витоків у людині, з одного
боку, та індивідуальних особливостей – з іншого. Таким
чином, під мовною особистістю В. Карасик розуміє
особистість комунікативну – «узагальнений образ носія
культурно-мовних і комунікативно-діяльнісних цінностей,
знань, установок і поведінкових реакцій [8, с. 22]».

В. Красних визначає мовну особистість як таку, що
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«реалізує себе в мовленнєвій діяльності на основі сукупності
певних знань та уявлень [11, с. 50–51]». (Дослідник, окрім
мовної особистості розглядає ще й «людину-мовця»,
«мовленнєву особистість», «комунікативну особистість».
Про це див. нижче).

На думку української дослідниці О. Селіванової, мовна
особистість – «іманентна ознака особистості як носія мови
й комуніканта, що характеризує її мовну й комунікативну
компетенцію та реалізацію їх у породженні, сприйнятті,
розумінні й інтерпретації вербальних повідомлень, текстів,
а також в інтерактивній взаємодії дискурсу [18, с. 370]».

Відомий сучасний лінгводидакт М. Пентилюк
розглядає мовну особистість з позиції суб’єктно-суб’єктних
стосунків учасників навчального процесу. За її словами
«мовна особистість – людина, що володіє виражальними
багатствами мови, продукує її в різних життєвих ситуаціях і
шанує її, дбає про її збереження й розвиток, відтак учень
упродовж навчання в школі повинен стати такою
особистістю [15, с. 59]».

М. Пентилюк наголошує на тому, що розвиткові мовної
особистості сприяють мотиви учіння (суспільно-політичні,
професійно-ціннісні, соціального престижу, громадського
обов’язку, комунікативні мотиви, утилітарні мотиви, мотиви
тривожності, відповідальності). У цьому ключі мовну
особистість необхідно розглядати з позицій теорії
мовленнєвої діяльності, адже учень у процесі навчання
опановує всі види мовленнєвої діяльності – аудіювання,
читання, говоріння і письмо.

Як бачимо, запропонована трирівнева структура
мовної особистості Ю. Караулова зазнала деяких змін. Однак
основним критерієм побудови моделі мовної особистості й
дотепер залишається принцип виокремлення мовних,
когнітивних і комунікативних конструктів у структурі мовної
особистості, вербалізованих у різних сферах комунікативної
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діяльності.
У процесі розвитку лінгвістики означена проблема

обговорювалася неодноразово, що супроводжувалося
ускладненням цього поняття.

Спершу мова йшла просто про людину, потім про
модель мовець / слухач і, нарешті, про трирівневу модель
мовної особистості.

О. Леонтьєв зазначав, що мовна особистість – це
певний ідеал, досягнення якого (у т.ч. і в умовах
загальноосвітньої школи) навряд чи видається можливим у
повному обсязі, оскільки неможливо досягти й «повного
оволодіння» мовою, у тому числі рідною. У зв’язку з цим
рівень оволодіння рідною мовою не має верхньої межі;
вірніше, ця межа лежить поза межами наших педагогічних
можливостей, десь у галузі індивідуальної стилістики
художнього або ораторського мовлення. Однак, незважаючи
на це, прийняття мовної особистості як вихідного концепту
і її структурна організація дають можливість порушувати
питання про рівні оволодіння мовою, що досягаються
людиною в тих чи інших умовах соціального контексту
життєдіяльності [12, с. 5]. 

Таким чином, дослідження мовної особистості
неминуче «втягують» у сферу інтересів лінгвістів ті питання,
які поєднують фахівців з різних галузей наук.

Соссюрівська дихотомія «мова–мовлення» не могла не
спонукати дослідників до осмислення феномену мовної
особистості на тлі диференційних ознак, що призвело до
вирізнення поняття мовленнєвої особистості як об’єкта
вивчення лінгводидактики та теорії мовленнєвої діяльності,
що, на нашу думку, видається конче необхідним, хоча в
одних роботах термін «мовленнєва особистість»
розглядається як тотожний за значенням
загальноприйнятому «мовна особистість», але більш точний
за внутрішньою формою; у працях інших – з ним
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пов’язується тільки один з аспектів опису мовної
особистості; в дослідженнях третіх – як окрема категорія.

Ми виходимо з того, що мовлення – це актуалізація
мовних потенціалів мови. Мовлення персональне, у той час
як мова імпресіональна; мовлення – явище
психофізіологічне, матеріальне і конкретне, у той час як
мова – сутність психічна, ідеальна й абстрактна. Мова, на
відміну від мовлення, не зазнає кризи: ті явища, що
викликають найбільшу тривогу лінгвістів та лінгводидактів
сьогодні, – факти винятково мовлення сучасної людини:
абсолютне невміння оперувати ресурсами власної мови,
актуалізація слів-паразитів, уживання стилістично зниженої
лексики та ін. Саме тому ми поділяємо думку тих науковців,
які вважають за доцільне розмежовувати поняття «мовна
особистість» і «мовленнєва особистість», оскільки мовна
особистість – статична; мовленнєва – така, що відображає
колізії сучасного мовленнєвого середовища,
характеризується більшою динамічністю й залежністю від
ситуаційного контексту. 

Російський мовознавець Ю. Прохоров стверджує, що
«якщо мовна особистість – це парадигма мовленнєвих
особистостей, то, навпаки, мовленнєва особистість – це
мовна особистість у парадигмі реального спілкування, у
діяльності. У цьому випадку мовленнєва особистість – набір
елементів мовної особистості, реалізація яких пов’язана з
усіма екстралінгвістичними й лінгвістичними
характеристиками певної ситуації спілкування, її
комунікативними цілями й завданнями, її темою, нормою й
узусом, її етнокультурними, соціальними й психологічними
параметрами [16, с. 58]».

Л. Клобукова розглядає мовленнєву особистість із
позиції лингводидактики і робить висновок про те, що
«мовна особистість становить багатошарову й
багатокомпонентну парадигму мовленнєвих особистостей,
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які диференціюються, з одного боку, з урахуванням різних
рівнів мови, з іншого – з урахуванням основних видів мовної
діяльності, із третього – з обліком тих тим, сфер і ситуацій,
у межах яких відбувається мовне спілкування [10, с. 70]».

На її думку, мовна особистість – набір елементів
мовленнєвої особистості, реалізація яких пов’язана з усіма
екстралінгвістичними й лінгвістичними характеристиками
певної ситуації спілкування: її комунікативними цілями й
завданнями, її темою, нормою й узусом, її етнокультурними,
соціальними й психологічними параметрами.

Відомий сучасний український лінгводидакт
М. Вашуленко подає таке визначення: «Мовленнєва
особистість – це людина, яку розглядаємо з точки зору її
готовності виконувати мовленнєві дії; це той, хто
привласнює мову, для кого мова є мовленням. Мовленнєва
особистість характеризується не лише тим, що вона знає про
мову, а й тим, як вона може її використовувати [4, с. 11]».

В. Красних, окрім мовної особистості (див. вище)
розглядає  ще й такі компоненти: а) людина-мовець –
особистість, однією із видів діяльності якої є мовленнєва;
б) мовленнєва особистість – особистість, яка реалізує себе в
комунікації, вибирає і здійснює ту чи іншу стратегію й
тактику спілкування, репертуар засобів (лінгвістичних і
екстралінгвістичних); в) комунікативна особистість –
конкретний учасник конкретного комунікативного акту, який
реально діє в реальній комунікації [11, с. 44].

О. Пузирьов вважає, що людина спочатку отримує
статус мовної особистості і стає носієм коду, наступний
рівень – мовленнєва особистість, що забезпечує ефективне
вербальне спілкування і верхній комунікативний рівень, як
емоційна оболонка, що включає вербальні та невербальні
компоненти. На думку науковця, враховуючи всезагальний,
загальний, особливий і одиничний компоненти особистості,
слід розрізняти «особистість розумову (точніше – мислячу),
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як всезагальне; мовну особистість (точніше – людину, яка
володіє певною мовою) як загальне; особистість мовленнєву
(людину, яка розмовляє) як особливе і особистість
комунікативну (точніше – комунікуючу) як вияв одиничного
[17, с. 25]». Саме особливе і одиничне складають
унікальність і неповторність мовної особистості.

Узагальюючи думки сучасних дослідників у галузі
лігвістики й лінгводидактики у своїх подальших наукових
розвідках ми будемо послуговуватися термінами «мовна
особистість» і «мовленнєва особистість», дефініціюючи їх
так: мовна особистість – це людина, вбудована в
концептуальну систему мови, що дивиться на світ крізь
«мовні окуляри» (об’єкт, сформований культурою мовлення);
мовленнєва особистість  людина, здатна говорити, досягати
поставленої мети: виразно, доречно, долаючи бар’єри
спілкування й уміло використовуючи контексти –
лінгвістичний (вербальний), паралінгвістичний (голос, темп,
інтонація), екстралінгвістичний (міміка, жести),
проксемічний (організація простору, кинестетика),
ситуаційний (актуалізація мовної особистості, суб’єктивний
вибір мовних засобів у мовному поводженні).

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в
дослідженні генезису мовленнєвої рефлексії учнів 5–9 класів
у процесі засвоєння словотвірної системи української мови.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ
АУДІЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ

ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ
МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Стаття присвячена аналізу особливостей відбору текстів для
аудіювання в процесі формування у майбутніх учителів граматичної
компетенції німецької мови як другої іноземної після англійської. Були
розглянуті та відібрані критерії відбору текстів з урахуванням
специфіки вивчення другої іноземної мови, визначено, що на початковому
етапі необхідно використовувати методично оброблені автентичні
тексти, які є аналогом існуючих видів текстів, а використання вмінь і
навичок у першій іноземній мові допоможе активізувати вивчення
другої.

Ключові слова: аудіювання, граматична компетенція, критерії
відбору текстів, німецька мова, автентичність, інтерференція першої
мови, позитивний перенос, варіативність.

Статья посвящена анализу особенностей отбора текстов для
аудирования в процессе формирования у будущих учителей
грамматической компетенции немецкого языка как второго
иностранного после английского, рассмотрены и отобраны критерии
отбора текстов с учетом специфики изучения второго иностранного
языка, определено, что на начальном этапе нужно использовать
методически обработанные аутентичные тексты, которые являются
аналогом существующих видов текстов, а использование умений и
навыков первого иностранного языка поможет активизировать
изучение второго.

Ключевые слова: аудирование, грамматическая компетенция,
критерии отбора текстов, немецкий язык, аутентичность,
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интерференция первого языка, позитивный перенос, вариативность.

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the selection
of the texts for audition in the process of formation of the grammar
competence of the future teachers in German as the second foreign language.
The criteria of the selection of the texts according to the learning specific of
the second foreign language were studied and chosen: it was established, that
methodically reworked authentic texts should be used on the elementary level,
which are a counterpart of the existed text types and the usage of the abilities
and skills in the first foreign language can activate the learning of the second
language.

Key words: audition, grammar competence, the criteria of the text
selection, German language, authenticity, interference of the first language,
a positive transfer, variability.

Інтеграція України в європейську економічну спілку й
поширення контактів із зарубіжними сусідами в різних
сферах діяльності є основними рисами, які характеризують
сучасний етап розвитку країни. Існуючі тенденції розвитку
суспільства висувають нове соціальне замовлення, яке, у
свою чергу, диктує якісно новий підхід до навчання
іноземних мов у мовних вищих закладах освіти. Для
успішної реалізації завдань курсу практики усного та
писемного мовлення як другої спеціальності у Типовій
програмі підготовки вчителя, поряд з іншими закладені й
такі вимоги: використання навичок і вмінь, якими студент
оволодів у процесі вивчення першої іноземної мови;
урахування й запобігання інтерференції рідної та першої
іноземної мови у процесі вивчення другої. Згідно з
принципом когнітивно-інтелектуальної спрямованості
навчання другої іноземної мови, процес оволодіння другою
мовою не повинен бути подібним процесові навчання першої
іноземної мови. Реалізація цього принципу має сприяти
активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів,
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створювати для них інтелектуальні труднощі, стимулюючи
при цьому їхню когнітивну діяльність, адже відомо, що
знання та вміння, які набуваються шляхом вирішення такого
виду завдань, є міцнішими, ніж отримані в готовому вигляді.

Ці положення мають суттєве значення у процесі
вивчення німецької мови при першій іноземній мові –
англійській. Недостатньо повне використання міжмовного
позитивного переносу під час вивчення іноземної мови
затримує процес оволодіння нею і значно знижує якість
оволодіння.

Аудіювання вважається одним із найскладніших
аспектів мовленнєвої діяльності. На жаль, цьому важливому
вмінню приділяється недостатньо уваги під час навчання.
Але відомо, що аудіювання, як самостійний вид мовленнєвої
діяльності, посідає досить важливе місце в життєдіяльності
людини.

Аудіювання є актуальною темою в сучасній методиці
вивчення німецької мови. Цей процес взаємопов’язаний із
говорінням і слуханням. Якщо «слухання» означає акустичне
сприйняття звукоряду, то поняття «аудіювання» включає
процес сприйняття й розуміння усного мовлення. У процесі
формування граматичної компетенції на початковому етапі
аудіювання краще використовувати паралельно з читанням.

Рецептивні граматичні навички і знання є складовими
рецептивної граматичної компетенції (РГК), яка разом з
іншими мовними компетенціями створює базу для
іншомовної комунікативної компетенції. Одним із основних
показників формування рецептивних граматичних навичок
є автоматизована безпомилкова ідентифікація та
диференціація граматичних явищ у процесі читання та
аудіювання: розпізнавання тієї чи іншої граматичної
структури за її формальними ознаками, розрізнення схожих
граматичних структур та співвіднесення її формальних ознак
(граматичних сигналів) з певним комунікативним значенням.
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Сформовані рецептивні граматичні навички повинні
характеризуватися автоматизованістю, гнучкістю і стійкістю. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень показав,
що навчання учнів аудіюванню на іноземній мові в середніх
навчальних закладах є достатньо розробленою педагогічною
проблемою. Сучасні мовознавці розглядають аудіювання як
один із засобів розвитку іншомовної комунікативної
компетенції, який має свої труднощі. С. Ніколаєва у своїй
праці описує різноманітні методи та прийоми, які
використовуються в навчанні іноземної мови. І. Лисовець
досліджує проблему навчання аудіювання й усного
мовлення. Н. Пруссаков розкриває проблематику труднощів
у процесі навчання аудіювання тексту, що звучить іноземною
мовою. Багато праць присвячує аудіюванню С. Гапанова, у
яких подає особливості текстів та аудіотекстів для навчання
аудіювання, а також звертає увагу на розвиток особистості в
процесі навчання. І. Круківська розглядає вплив пісень та їх
використання під час навчання аудіювання. Серед численних
наукових праць особливо вирізняються ті, у яких зроблено
спроби уточнити методику дослідження процесу навчання
аудіювання або застосувати нову, ще не апробовану. Питання
ж успішності навчання аудіювання в сучасній науці
остаточно не розв’язане. Однак досягнення фахівців з
проблеми навчання іноземної мови ще не повною мірою
знайшли своє застосування на практиці. Недостатньо
дослідженим залишається методика навчання аудіювання
другою іноземною мовою з урахуванням умінь та навичок,
які були сформовані у процесі вивчення першої мови.

Метою нашої статті є аналіз особливостей відбору
текстів для формування рецептивної граматичної
компетенції (РГК) німецької мови в процесі навчання
аудіювання з урахуванням специфіки вивчення другої
іноземної мови.

У відборі навчального матеріалу для формування РГК
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другої іноземної мови постає проблема відбору як текстів
для читання та аудіювання, так і граматичного матеріалу.
Специфічним для навчання другої іноземної мови (ІМ2) є
той факт, що аудіювання, як і читання, може мати більшу
питому вагу ніж при вивченні першої іноземної (ІМ1) [2,
с. 20]. Означений принцип є пріоритетним у розвитку
читання та аудіювання, реалізує принципи системності та
послідовності і має на меті активізацію попередніх мовних
знань, розпізнання аналогій та відмінностей, упорядкування,
закріплення та використання нових мовних елементів,
одиниць та структур. Це означає, що граматичний матеріал,
який потребує опрацювання, повинен вводитися спочатку в
тексти для читання та аудіювання, який має при цьому
відповідати всім вимогам і мати інформативний характер.
Студентові необхідно дати можливість усвідомити, що він
може зрозуміти набагато більше, ніж думає, оскільки вже
володіє знаннями з ІМ1. Для того щоб зрозуміти текст, йому
необхідно активізувати весь пасивний граматичний матеріал,
тобто пройти шлях від розпізнавання граматичних форм до
інтерпретації їх значення і функцій [8, с. 53].

Обов’язковим при вивченні ІМ2 є принцип урахування
рідної мови (РМ), ІМ1 та попереднього досвіду в навчанні й
вивченні ІМ (сформованість навчальної компетенції). Увесь
навчальний процес повинен бути орієнтований на
особистість студента, на його розвиток, самостійність, на
врахування його можливостей, потреб та інтересів. Це
зумовлено тим, що вивчаючи ІМ2, студенти вже мають
досвід вивчення ІМ1. Ті знання, якими студент володіє в
ІМ1, потрібно активізувати, розширювати та
вдосконалювати. А той матеріал, який відрізняється і може
викликати інтерференцію, необхідно винести на перший
план. 

Частина граматичного матеріалу, що вивчається, може
бути зрозумілою студентам. Це розуміння ґрунтується в
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основному на схожості раніше вивчених форм ІМ1. Причому
ступінь схожості граматичних явищ різна. Одні явища
повністю аналогічні, інші мають аналогії в значенні, але
лише частково схожі за формою; треті аналогічні за
значенням, але зовсім не схожі за формою; четверті
відрізняються не лише за формою, а й за значенням. У
зв’язку з цим  З. Кличнікова виділяє три групи граматичних
явищ: 

До першої групи належать такі явища, які легко можуть
бути зрозумілими на основі їхньої схожості з явищами РМ
та ІМ1. До другої групи належать ті явища, які мають схожі
риси з явищами РМ та ІМ1 і можуть бути зрозумілими, але
з певними труднощами. І нарешті третя група – це такі
явища, які не можуть бути зрозумілими в порівнянні з РМ
чи ІМ1. Зазвичай це явища, які відсутні в мовах, що раніше
вивчалися, або характерні лише для певної іноземної мови
[3, с. 60].

Відповідно до виділених груп ми розподілили
граматичні явища. Явища, що належать до першої групи
можуть опрацьовуватися самостійно (бути основою для
подальшого опрацювання); явища другої групи повинні бути
свідомо зіставлені та активно обговорені з метою
запобігання інтерференції; явища третьої групи, які не
можуть бути зрозумілими в порівнянні з ІМ1, повинні
опрацьовуватися незалежно [4, с. 34–40].

Описаний нами граматичний матеріал повинен бути
поданий у текстах для аудіювання. Граматичні структури
(ГС) пасивного мінімуму подаються не в ситуації мовлення,
а в контексті, оскільки студенти зустрічаються з цими ГС у
звуковому або графічному тексті. На відміну від активного
мінімуму, який вводиться поступово невеликими порціями,
ГС пасивного мінімуму доцільніше подавати крупними
блоками. Після прослуховування з’ясовують комунікативне
значення нової ГС. ГС пасивного мінімуму можна подавати
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у формі таблиці.
Питанням розгляду критеріїв відбору текстів та

аудіювання займалися багато методистів. Зважаючи на
загальноприйняті критерії відбору текстів для читання й
аудіювання та враховуючи мету нашого дослідження, ми
обмежимося такими критеріями: автентичність,
варіативність, тематичність, інформативність та цікава
фабула, доступність, наявність у тексті граматичної
структури, що вивчається.

Процес розуміння в аудіюванні є набагато складнішим,
ніж у читанні. Навички та вміння слухання, які забезпечують
розуміння почутого через зустрічну внутрішню активність
слухача, складають мовленнєву компетенцію в аудіюванні.
На початковому етапі перцептивні дії (виявлення,
розрізнення, ідентифікація елементів почутого) вимагають
складних зусиль. Під час аудіювання, на відміну від читання,
слухач не має можливості повернутися до того, що було
незрозумілим, і потребує високого темпу виконання дій та
операцій, спрямованих на розуміння. Часто слухач просто не
встигає почути й зрозуміти, йому не вистачає часу для
перероблення інформації, яка йде безперервним потоком.
Студент, який тільки почав вивчати іноземну мову,
найчастіше не встигає переробити ту частину інформації, яка
знаходиться в його короткостроковій пам’яті. Нова
інформація витісняє попередню ще до того, як та була
опрацьована і стала повністю зрозумілою. Відбувається
неповне суто фрагментарне розуміння (окремі слова чи
речення), що і є найнижчим рівнем, власне, це ще не
розуміння. Наступний рівень називається глобальним
розумінням (слухач адекватно розуміє всю основну
інформацію, чітко усвідомлює взаємозв’язки та
взаємозалежні частини почутого, але може не зрозуміти або
просто не почути окремих деталей, що суттєво не впливають
на розуміння цілого). Найвищим рівнем є детальне
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розуміння, коли зрозумілою є як головна так і другорядна
інформація. 

Як і в читанні, в аудіюванні розуміння починається як
фразове, коли сприймаються перші дві-три фрази, а потім
переходить у текстове. На основі прогнозу в процесі
внутрішнього мовлення створюється матриця того
висловлювання, яке очікується почути, далі ця матриця
заповнюється словами та граматичними формами у
внутрішньому промовлянні, потім іде інтегрування смислу
спочатку фрази, а потім повідомлення як цілого. Успішність
розуміння в читанні та аудіюванні залежить від
сформованості фонетичних, лексичних та граматичних
навичок. 

Використання штучних, спрощених текстів може в
подальшому ускладнити перехід до розуміння текстів,
узятих із «реального життя»; «препаровані» навчальні тексти
втрачають характерні ознаки тексту як особливої одиниці
комунікації, що втратила авторську індивідуальність,
національну специфіку. Отже, використання автентичних
текстів просто необхідне. Ці тексти різноманітні за стилем і
тематикою і робота над ними цікава для студентів, до того ж
саме автентичний текст є оптимальним засобом вивчення
культури країни, мова якої вивчається. Такі тексти
ілюструють функціонування мови у формі, що властива її
носіям.

Однак використання автентичних текстів, особливо на
початковому етапі, може бути проблемним (студенти можуть
не сприйняти різноманітність лексики, граматичних форм,
особливості авторського стилю). Разом з тим спрощення
мови тексту відповідно до намірів реципієнта є невід’ємною
частиною комунікації. Таким чином можливо допускати
методичну обробку тексту та спеціальне створення з
навчальною метою, якщо вони не порушують його
автентичності [1, с. 104].

97

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



Тексти, що пройшли методичну обробку, повинні
відповідати конкретним вимогам, а особливо: використання
автентичної лексики, фразеології та граматики, зв’язність
тексту, відповідність використаних мовних засобів
запропонованій ситуації, природність даної ситуації,
відображення особливостей культури та національної
ментальності носіїв мови, інформаційна та емоційна
насиченість. Е. Носонович підкреслює, що текст можна
вважати природним, якщо він є аналогом існуючого виду
тексту. Оформлення тексту також відіграє важливу роль у
досягненні його автентичності, тому в сучасних підручниках
оголошення зображені у вигляді листка паперу,
прикріпленого до стіни, стаття – у вигляді вирізки з газети,
текст листівки – у вигляді тексту, написаного від руки. Усе
це створює у студентів враження оригінальності тексту [5,
с. 12–13].

Наступний критерій відбору текстів – варіативність.
Необхідно, щоб аудіо- й відеотексти висвітлювали не лише
німецьку «картину світу», а й сприяли знайомству з
картинами світу інших народів, які говорять німецькою
мовою. Навчальні тексти повинні бути як монологічні, так і
діалогічні та полілогічні, щоб продемонструвати приклад
подачі сигналів зворотного зв’язку в ході бесіди та вміння
перцептивної компетенції аудіювання як компонента
міжособистісного спілкування. Також тексти повинні
варіювати за гендерними параметрами, тобто демонструвати
зразки чоловічого та жіночого мовлення.

У текстах повинні звучати голоси носіїв мови різних
вікових категорій (мовлення дитини, молодої людини,
людини середнього та похилого віку). До того ж тексти
повинні відрізнятися тривалістю звучання залежно від цілей
навчання.

Доступність навчального матеріалу є наступним
критерієм. Він пов’язаний з критерієм урахування вікових
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особливостей, тобто, якщо тема не є цікавою та відомою
слухачеві, його увага під час аудіювання може відключатися,
що призведе до нерозуміння тексту, який прослуховується.
Відповідно до даного критерію необхідно відбирати такі
тексти для аудіювання, фрагмент звучання яких не
перевищував би 2-х хвилин, оскільки діалогічне мовлення
завжди сприймається складніше, ніж монологічне.

Тексти, що пропонуються в навчальному процесі,
повинні відповідати комунікативно-пізнавальним інтересам
і потребам студентів, їх мовному та мовленнєвому досвіду в
рідній та іноземній мові, містити нову цікаву інформацію.
На початковому етапі, коли оригінальні тексти дуже складні
для студентів, можна використовувати адаптовані тексти, але
адаптовані носіями мови, що дозволяє зберегти
автентичність [1, с. 108].

Згідно з тематичним критерієм відбираються лише ті
тексти, які відповідають темам, що вивчаються у ВНЗ на
початковому етапі. Це такі теми, як «Знайомство»,
«Студентське життя та навчання», «Робочий день», «Вільний
час», «Захоплення та інтереси німецької та української
молоді», «Сім’я, дружба, любов», «Людина та її
зовнішність», «Проживання в Україні та Німеччині»,
«Покупки в Україні та Німеччині», «Одяг та мода»,
«Ландшафт та клімат» та інші [7].

Що стосується інформативності, то тексти повинні
бути пізнавальними, цікавими; приваблювати і стимулювати
процесуальну мотивацію. Інколи інформативність може
замінюватись естетичною чи емоційною цінністю.
Найкращим з точки зору процесуальної мотивації є
поєднання інформативності текстів з естетичною чи
емоційною цінністю [6, с. 84]. До таких текстів можуть
належати вірші та пісні, які несуть країнознавчу інформацію,
оскільки в них мова йде про те, що важливе для людей
відповідної країни. Звичайно ж тексти повинні бути
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цікавими саме для певної аудиторії. Ті тексти, які
пропонуються для всієї групи, повинні бути типовими, але
буває так, що тексти, які цікаві більшості, можуть бути не
цікавими окремим студентам. Тому для читання необхідно
якомога частіше пропонувати індивідуальні тексти, дібрані
для окремих студентів за їхніми інтересами. Дуже важливо,
щоб індивідуальні тексти добиралися й студентами за
допомогою та з урахуванням рекомендацій викладача. Це не
лише допоможе зробити тексти цікавими, але й буде сприяти
розвиткові навчальної автономії. 

Тексти, відібрані згідно з перерахованими критеріями,
мають містити граматичні структури, що вивчаються, до того
ж у порівнянні з англійською мовою. Вправи на порівняння
граматичних явищ використовуються на підготовчому етапі.

Отже, тексти, що будуть використовуватися для
навчання аудіювання в процесі формування РГК повинні
бути відібрані згідно з критеріями автентичності,
варіативності, тематичності, інформативності, доступності,
наявності в тексті граматичної структури, що вивчається, а
завдання та вправи для формування певної компетенції
повинні враховувати навички та вміння, що були сформовані
під час вивчення першої іноземної мови.

Подальшого розвитку набуде розробка системи вправ
для навчання аудіювання в процесі формування РГК
німецької мови на базі англійської.
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УДК 808.5:373.5
Володимир Нищета

(м. Бердянськ, Україна)

УСВІДОМЛЕННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЯК РИТОРИЧНОЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Одним зі стратегічних напрямів реформування шкільної мовної
освіти є орієнтація на здобуття учнями риторичних результатів. У
статті порушено проблему усвідомлення й організації освітньої
діяльності як риторичної, що визначено однією з умов формування у
школярів риторичних умінь і риторичної компетентності.
Розглядаються сутність і смисли риторичної діяльності, обґрунтовано
можливість, доцільність та ефективність їх інтеграції з погляду всіх
учасників процесу. 

Ключові слова: риторика, риторизація, критерії риторичного,
освітня діяльність, риторична діяльність, педагогічний вплив,
педагогічне спілкування, ефективна комунікація, оптимальна
комунікація.

Одним из стратегических направлений реформирования
школьного языкового образования является ориентация на получение
учащимися риторических результатов. В статье рассматривается
проблема осознания и организации образовательной деятельности как
риторической, что определено одним из условий формирования у
школьников риторических умений и риторической компетентности.
Рассматриваются сущность и смыслы риторической деятельности,
обоснованы возможность, целесообразность и эффективность их
интеграции с точки зрения всех участников процесса.

Ключевые слова: риторика, риторизация, критерии
риторического, образовательная деятельность, риторическая
деятельность, педагогическое влияние, педагогическое общение,
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эффективная коммуникация, оптимальная коммуникация.

One of the strategic directions of reforming the school language
education is a focus on students gaining rhetorical results. In the article the
problem of awareness and organization of educational activity as a rhetorical
that has been defined by one of the condition of forming at pupils of rhetorical
skills and rhetorical competence is considered. The essence and meaning of
rhetorical activity is considered; possibility, feasibility and effectiveness of
their integration from the point of view of all participants of the process has
been grounded.

Key words: rhetoric, rhetorization, criterion of rhetorical education,
educational activity, rhetorical activity, pedagogical influence, pedagogical
communication, effective communication, optimal communication.

Протягом століть кожна з існуючих нині наук
формувалася й розвивалася під впливом потреб суспільства
певного історичного часу, оскільки покликання науки –
виконувати суспільні функції. Педагогіка як наука, що
«розкриває сутність, закономірності освіти, роль освітніх
процесів у розвитку особистості, розробляє практичні шляхи
та способи підвищення їх результативності [7, с. 111]»,
історично виділилася в окрему галузь і стала важливою
передумовою існування й розвитку людського суспільства,
виконуючи суспільно необхідну функцію передачі
наступним поколінням накопиченого виробничого,
соціального й духовного досвіду. З плином часу освіта й
виховання перетворилися в об’єктивну потребу суспільства,
а педагогіка стала однією з найбільш суспільно
детермінованих і затребуваних наук, оскільки вирішувала
проблеми розвитку й формування людини як суспільної
істоти і, отже, забезпечувала сталий розвиток суспільства в
цілому.

Нині спостерігаються позитивні зрушення в системах
освіти багатьох країн, пов’язані з відродженням риторики, з
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її «проникненням» в освітні сфери всіх рівнів. Подібні
процеси торкнулися й української освіти. На думку багатьох
дослідників і педагогів-практиків, саме риторика й теорія
риторичної діяльності як елементи освіти спроможні
забезпечити сталий комунікативний розвиток суспільства в
цілому, здатні полегшити й оптимізувати процес соціалізації
молоді, що об’єктивно необхідно в умовах глобалізованого
індустріального суспільства. Отже, вважаємо розробку
моделей освітньої діяльності в контексті теорії риторичної
діяльності актуальною проблемою.

Дослідження ґрунтується на працях фахівців з
риторики та риторичної освіти (Л. Актонова,
Д. Александров, Т. Анісімова, В. Аннушкін, С. Антонова,
Д. Архарова, Л. Ассуірова, І. Атватер, Л. Баландіна,
Б. Бобильов, О. Борецький, К. Бредемайер, А. Бушев,
В. Вандишев, О. Волков, О. Ворожбітова, Т. Габдурахімова,
А. Габідулліна, Н. Голуб, Л. Горбач, Л. Горобєц,
О. Горошкіна, Н. Грудцина, Д. Гудков, Ч. Далецький,
Н. Іпполітова, О. Залюбівська, О. Зарецька, І. Калмикова,
А. Князьков, С. Коваленко, О. Когут, М. Колтунова,
Л. Котлова, З. Курцева, Т. Ладиженська, Р. Лахманн,
Х. Леммерман, В. Маров, Л. Мацько, Є. Мелібруда,
С. Меньшеніна, А. Михальська, С. Мінєєва, Л. Нечволод,
Г. Новосельцева, О. Олійник, Г. Онуфрієнко, О. Орлов,
Е. Палихата, М. Пентилюк, Х. Перельман, Г. Почепцов,
Ю. Рождественський, В. Рубанов, Г. Рузавін, Г. Сагач,
О. Симакова, Л. Синельникова, О. Сиротиніна, І. Стернін,
С. Тихонов, І. Томан, В. Тюпа, В. Федоренко, О. Чувакін,
І. Чурилов, С. Шилов, В. Шуляр, Е. Slembek, W. Wills), у яких
вивчені концептуальні особливості класичної риторики як
культурно-історичного феномену, теоретичної та водночас
практико-орієнтованої науки й навчальної дисципліни.
Аналіз фахової літератури засвідчив наявність протиріччя:
попри безумовну потребу суспільства в підвищенні
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комунікативної й риторичної культури молодого покоління,
риторика недостатньо інтегрована в систему освіти. Зокрема,
шкільна мовна освіта в Україні потребує модернізації й
трансформування в напрямі орієнтації на формування в
учнів риторичних результатів.

Мета статті – окреслити шляхи усвідомлення й
організації освітньої діяльності в процесі навчання
української мови в контексті концептуальних особливостей
теорії риторичної діяльності.

Відповідно до вимог, проголошених у керівних
освітніх документах (Державний стандарт базової і повної
загальної середньої освіти, нові й оновлені навчальні
програми тощо), перед системою освіти постає завдання
формування й виховання молодої людини як творчої
індивідуальності, яка живе злагоджено зі світом, із собою.
Серед представників педагогічної спільноти існує думка, що
це завдання можливо вирішити, якщо школяр у процесі свого
розвитку й соціалізації буде огорнутий атмосферою свободи,
культури, творчості серед подібних собі людей.

Освіта як об’єкт і предмет педагогіки – це процес
«педагогічно організованої соціалізації, яка здійснюється в
інтересах особистості й суспільства [7, с. 62]», «соціально
спрямована й контрольована частина соціалізації,
формування образу добре навченої, вихованої, інтелігентної
людини [8, с. 11]». У наведених дефініціях освіта
формулюється через соціалізацію, яка, за визначенням
Г. Селевка, є процесом і результатом «засвоєння людиною
соціальних норм і культурних цінностей, що передбачають
включення в систему суспільних відношень і самостійне
відтворення цих відношень [8, с. 11]». Отже, сучасна
педагогічна наука розглядає освіту, освітні процеси через
призму соціальних і суспільних відношень, у царині яких
важливе місце посідають мова, мовлення, комунікація,
мовленнєва й комунікативна діяльність.
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Розробивши прийоми педагогічної техніки сучасного
вчителя, А. Гін серед принципів педагогічної техніки
виокремив як провідний принцип свободи вибору: педагог
має у будь-якій «навчальній чи керівній дії, де тільки
можливо, надавати учневі право вибору. З однією важливою
умовою – право вибору завжди врівноважується
усвідомленою відповідальністю за свій вибір [1, с. 8]».
Подібні міркування висловлює Ю. Чудінов: для учня
необхідно створювати «умови свободи, творчості, поваги до
індивідуальності кожного, спільного освоєння культурних
способів взаємодії зі світом, з людством, із самим собою», і
можливо це за умови організації самоуправління. Науковець
тлумачить самоуправління як форму «демократичної
організації життя, коли всі суб’єкти, що мають рівні свободи
і права, зокрема, право бути самим собою, ведуть спільну
творчу діяльність» і стверджує, що єдиним способом
існування і здійснення самоуправління є риторична
діяльність [13, с. 5].

Риторика як живомовна наука (Л. Мацько)
«орієнтується на людину в її вільному і свідомому
відношенні до самої себе й до іншої людини – відношенні,
яке оформлюється в слові», – зазначав О. Чувакін. Сучасна
риторика, на думку дослідника, залишаючись теорією й
мистецтвом трансформації думки у слово, «усе більше стає
наукою про специфічний вид людської діяльності –
риторичний, який має місце в культурі й сам є одним ї її
базових компонентів [11, с. 154]». Критерії риторичного
«зосереджено у сфері ефективної (дієвої, результативної)
комунікації або комунікації оптимальної [12, с. 460]».
Відповідно до висновків науковця, комунікація є
ефективною, коли своєї мети досягає лише той, хто говорить
(оратор), з можливим збитком для слухача (аудиторії), а в
процесі комунікації оптимальної досягнення мети мовцем
сполучається зі сприятливими для слухача наслідками або з
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досягненням ним своїх власних цілей [12].
Оскільки «риторичне» має розглядатися як мовленнєва

практика (Р. Лахманн), а критерії риторичного діють у
процесі комунікації, наведені зауваги логічно поширити на
сферу освітньої діяльності, зокрема, на педагогічне
спілкування: 1) педагогічне спілкування є риторичним з
погляду ефективності комунікації; у цьому випадку мова йде
про педагогічний вплив учителя на учнів у процесі
функціонально-рольового спілкування як суто ділового,
стандартизованого, обмеженого вимогами рольової позиції;
2) з погляду оптимальної комунікації риторичне педагогічне
спілкування є особистісно орієнтованим, що ґрунтується на
суб’єкт-суб’єктній взаємодії і спрямоване на розвиток
школярів [6, с. 93].

Навчання – це спілкування (С. Мінєєва), поза
спілкуванням немає освіти (І. Чурилов). Навчання як
спілкуванням поєднує освіту й риторику, оскільки саме
риторика спроможна вибудувати ефективну й оптимальну
комунікацію як діалогічну взаємодію всіх учасників
освітнього процесу. Саме такий діалог, на думку
С. Тихонова, «сприяє розвиткові й удосконаленню
риторичної (ширше – мовленнєво-мисленнєвої) діяльності
учнів [10, с. 187]».

Мовленнєво-мисленнєва діяльність – це «активність
суб’єкта, спрямована на інших суб’єктів, з метою взаємодії
(спілкування), вираження емоцій, пізнання навколишнього
світу, яка здійснюється шляхом втілення й оформлення
думки засобами мови [4]». Риторична діяльність, на думку
С. Мінєєвої, – це «активність автора щодо створення,
виконання та реконструювання риторичного тексту, який
реалізується засобами мови … з метою запланованого
впливу на адресата в ході спілкування, а також рефлексії
власної риторичної діяльності [4]». Зауважимо: риторична
діяльність полягає в оперуванні з риторичним мовленням –
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впливовим, результативним, ефективним відповідно до мети
спілкування; риторична діяльність – це омовлення
(ословлення) задумів і прагнень особистості в процесі
гармонізуючого діалогу між комунікантами. Тлумачення
риторичної діяльності як конкретизації спілкування
зображено на рис 1.

Продуктом риторичної діяльності є риторичний текст,
який завжди організований як діалог (С. Мінєєва), і саме за
допомогою риторичного тексту його автор здійснює вплив
на аудиторію. Відповідно до теорії риторичної діяльності
автор риторичного тексту – це людина (особистість,
індивідуальність), яка усвідомлює потребу (бажання чи
необхідність) впливати, володіє здібностями створювати
риторичні тексти з метою впливу, має волю впливати й
реалізовувати цілі, здійснювати запланований вплив на
адресата в конкретній ситуації спілкування, відповідати за
наслідки свого впливу [3, с. 248].

Рис. 1. Тлумачення поняття «риторична діяльність»
(за С. Мінєєвою) [2]

Екстраполяція наведених міркувань на проблематику
освітньої діяльності дозволяє зробити певні висновки:
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1) педагогічне спілкування – це «міжособистісна взаємодія
й вихованця (учня), яке супроводжує засвоєння знань і
становлення особистості в навчально-виховному процесі»
[7, с. 132]; 2) педагог у процесі здійснення професійної
діяльності оперує впливовим, результативним, ефективним
мовленням, у такому випадку освітня діяльність набуває всіх
ознак риторичної; 3) учитель як автор риторичного тексту –
продукту риторичної діяльності – має усвідомлену потребу
у спілкуванні й самореалізації в ньому, уміння створювати
впливовий текст з урахуванням особистості учнів,
рефлексувати ступінь педагогічного впливу, а також
усвідомлює відповідальність. 

Навчений основам теорії риторичної діяльності
педагог спроможний організувати педагогічне спілкування в
процесі освітньої діяльності як ефективну комунікацію з
погляду цілей педагогічного впливу на учнів. Освітня
діяльність педагога як риторична дозволить встановити з
вихованцями оптимальні комунікативні стосунки у вигляді
гармонізуючого діалогу. 

Не варто оминати увагою і школярів як активних
учасників риторичної діяльності. Оскільки
самоуправління – «процес авторства власного життя в
суспільстві, який вимагає від його учасників планувати,
організовувати, здійснювати, рефлексувати [13, с. 7]», учень
у процесі освітньої діяльності як риторичної
позиціонуватиме себе як вільна людина, відповідальна за
себе, за свої слова, за свої вчинки. Усі навчені рефлексії
риторичної діяльності учасники освітнього процесу будуть
здатні демократизувати взаємини, узгоджувати позиції,
комунікативні наміри, гармонізувати власні цілі, сподівання,
прагнення в ході педагогічного спілкування.

Зазначені висновки співвідносяться з думками
С. Мінєєвої: риторична діяльність, органічно вплетена в
діяльність освітню, може «суттєво підвищити якість
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навчальної діяльності, якщо вчителі й учні як основні
діалогічні партнери відкриють і засвоять культуро доцільні
способи ведення діалогу; … риторична діяльність допомагає
дитині засвоювати сутність спілкування, оскільки це не
просто спосіб самореалізації і пред’явлення себе іншим, але
й спосіб взаємодії з іншою людиною, через неї відкриття
себе, пред’явлення себе світові [5]»; «риторика, якщо
викладається як риторична діяльність через постановку й
рішення навчальних або творчих задач людського
спілкування, суттєво збагачує та доповнює процес розвитку
школяра [4]».

Освіту з риторичною діяльністю пов’язують ще два
моменти: по-перше, вправності у просторі риторичної
діяльності необхідно навчатися всім суб’єктам процесу; по-
друге, процес здобуття риторичної освіти (зауважимо, так
само як і опанування риторичного змісту мовної освіти) має
бути вибудуваний як риторична діяльність. Іншими словами,
організувати засвоєння учнями риторичного змісту шкільної
мовної освіти засобами риторичної діяльності спроможний
учитель, що має риторичну освіту, риторичну підготовку.

Оскільки освіта як педагогічна категорія тлумачиться
як процес і результат, варто зауважити: риторична освіта –
процес вивчення риторики й мовленнєвознавчих дисциплін
і водночас результат опанування механізмів вправного
ораторського мовлення й ефективної комунікації. Проте, на
жаль, наявність риторичної освіти як результату не завжди
забезпечує наявності в людини й упевненого використання
на основі відповідних знань, умінь і навичок «тієї чи іншої
сукупності коректних з позиції етосу риторичних способів
мовленнєвої поведінки, які дозволяють досягнути
необхідного соціально значущого й особистісного результату
у спілкуванні з іншими людьми [9, с. 444]». На думку
С. Тихонова, риторична освіта педагогічних працівників має
стати риторичною освіченістю, під якою варто розуміти:
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1) знання і практичне володіння механізмами створення,
виконання, аналізу, рефлексії авторських риторичних текстів;
2) розвинене вміння активно застосовувати ситуативно
обумовлені способи мовленнєвої поведінки у спілкуванні з
різними категоріями людей задля досягнення ефективного
результату мовленнєвого впливу та взаємодії на основі
здатності організовувати потенційний чи реальний діалог [9,
с. 444].

Стратегічним напрямом модернізації й трансформації
шкільної мовної освіти на шляху до формування в учнів
риторичних умінь і риторичної компетентності ми вважаємо
риторизацію: навчального процесу, педагогічного
спілкування; навчального предмету (шкільного курсу
української мови, процесу розвитку мовлення учнів, уроку);
навчального завдання. Серед проаналізованих трактувань
терміну «риторизація» виділяємо дефініції С. Мінєєвої:
осмислення всіх ситуацій навчального й позанавчального
спілкування як риторичних і збагачення їх риторичними
способами вирішення; перетворення (удосконалення й
розвиток) освітнього процесу засобами риторичної
діяльності; процес перетворення викладання будь-якої
навчальної дисципліни засобами риторичної діяльності
учасників процесу. Саме на рівні педагогічного спілкування
риторизація відповідно до наведених тлумачень пов’язана з
усвідомленням і розбудовою освітньої діяльності як
риторичної (риторична діяльність – смислове наповнення
риторизації).

Отже, соціалізація шкільної молоді як залучення до
системи соціальних і суспільних відносин, які реалізуються,
зокрема, у ході мовленнєвої й комунікативної діяльності,
відбувається в процесі освіти, освітньої діяльності. Тому
реформування системи освіти має передбачати
запровадження технологій і методик реорганізації,
трансформації й модернізації педагогічного спілкування з
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боку педагога й учнів як суб’єктів навчально-виховного
процесу сучасної школи. Залучення учасників освітнього
процесу до активної, доцільної, спеціально організованої
риторичної діяльності сприятиме оптимізації й діалогізації
педагогічного спілкування, досягненню суспільно
затребуваних освітніх результатів – вихованню освіченої,
культурної, творчої, соціально адаптованої особистості,
здатної до життєдіяльності, життєтворчості, співробітництва
з іншими людьми в умовах свободи й відповідальності за
свій вільний вибір. Освітню діяльність як риторичну та
риторизацію ми розглядаємо як необхідні умови здобуття
учнями риторичних умінь і риторичної компетентності. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в
обґрунтуванні концептуальних положень риторичного
підходу до навчання української мови й розробці
риторизованих технологій формування в учнів риторичних
умінь і риторичної компетентності.
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ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ
ЛІНГВІСТИКИ Й ЛІНГВОДИДАКТИКИ

У пропонованій статті визначається зміст поняття «текст» з
погляду різних напрямків лінгвістики (комунікативної лінгвістики,
прагмалінгвістики, когнітивної лінгвістики, функціональної лінгвістики,
комп’ютерної лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики) та
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лінгводидактики. Аналіз наукових праць засвідчує, що текст є складною
комунікативною структурою; засобом отримання, зберігання,
перероблення й використання знань; комунікативною подією, яка
пов’язана із сучасними інформаційними технологіями; фрагментом
конкретної соціальної дійсності з визначеними локально-темпоральними
межами, заданими соціальним змістом; основою успішного
особистісного розвитку учнів і студентів тощо.

Ключові слова: текст, лінгвістика тексту, комунікативна
лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, функціональна
лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, соціолінгвістика,
психолінгвістика, лінгводидактика.

В предлагаемой статье определяется содержание понятия
«текст» с точки зрения разных направлений лингвистики
(коммуникативной лингвистики, прагмалингвистики, когнитивной
лингвистики, функциональной лингвистики, компьютерной лингвистики,
социолингвистики, психолингвистики) и лингводидактики. Анализ
научных исследований показывает, что текст является сложной
коммуникативной структурой; средством получения, хранения,
преобразования и использования знаний; коммуникативным событием,
которое связано с современными информационными технологиями;
фрагментом конкретной социальной действительности с
определенными локально-темпоральными границами, заданными
социальным содержанием; основой успешного личностного развития
учеников и студентов и т.д.

Ключевые слова: текст, лингвистика текста, коммуникативная
лингвистика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика,
функциональная лингвистика, компьютерная лингвистика,
социолингвистика, психолингвистика, лингводидактика.

The proposed article determinates the content of the term «text» from
the point of view of the linguistics and linguodidactics, such as communicative
linguistics, pragmatic linguistics, cognitive linguistics, functional linguistics,
computer linguistics, social linguistics, psycholinguistics and linguodidactics.
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The analyses of the scientific studies shows, that the text is a complex
communicative structure, a mean of getting, saving and retreatment and usage
of the knowledge; a communicative event, that is connected with the modern
information technologies; a fragment of a certain social presence with the
determined local and time borders and given social content; the ground of
successful pupils’ and students’ development.

Key words: text, text linguistics, communicative linguistics, pragmatic
linguistics, cognitive linguistics, functional linguistics, computer linguistics,
social linguistics, psycholinguistics and linguodidactics.

Сучасні дослідники у своїх наукових розвідках досить
часто тлумачать термін «текст». Але саме поняття тексту не
зовсім чітко окреслено в сучасній науці. 

По-різному його визначають у лінгвістичних
дослідженнях, зокрема: як максимальну одиницю мови
найвищого рівня мовної системи; продукт мовлення;
одиницю, що виражає судження; цілісне і зв’язне
повідомлення, створене для передавання та збереження
інформації; суму, сукупність або множину фраз; структурну
і смислову єдність [12, с. 31]; серединний елемент схеми
комунікативного акту, яку спрощено можна уявити у вигляді
трьохелементної структури: автор – текст – читач [14, с. 9];
писемний чи усний потік, що являє собою послідовність
звукових, графемних елементів у синтаксичних структурах,
які виражають комплекс пов’язаних між собою суджень [11,
с. 7] тощо.

Різноманітність підходів до тлумачення цього поняття
зумовлена багатьма причинами. На думку О. Селіванової,
основними з них є: абсолютизація структурної організації
тексту та граматичних засобів зв’язності; формально-
структурна, жанрово-стилістична різноплановість текстів і
специфіка способу їх репрезентації; багатоплановість
підходів до лінгвістичного вивчення тексту (онтологічний,
гносеологічний, власне лінгвістичний, психологічний,
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прагматичний, комунікативний, модальний, структурний,
номінативний, когнітивний, соціально-історичний);
звуження функції тексту до рівня складника комунікативного
процесу, посередника, засобу, процесу й мети комунікації,
абсолютизація у складі дефініції певної категорії або кількох
категорій тексту [19, с. 34].

У дослідженні лексико-граматичної організації тексту
лінгвістична наука послуговується досягненнями філософії,
герменевтики, психології, психолінгвістики,
соціолінгвістики, комунікативної лінгвістики, когнітивної
лінгвістики, комп’ютерної лінгвістики, стилістики,
семіотики, риторики, лінгводидактики, журналістики,
феноменології тощо.

Так, у вітчизняній філософській літературі текст
розглядається як одна зі складових структури мова–текст–
культура (В. Іванов); елемент логіко-лінгвістичного
(Р. Павільоніс, М. Попович) та семіотичного підходів
(Ю. Лотман);проблема середовища, у якому відбувається
формування наукових понять і теорій. У сфері філософських
досліджень текст характеризують як первинне явище всього
гуманітарно-філософського мислення (Г. Стояцька).

У психологічній науці текст розуміють як інформацію,
яку людина отримує безпосередньо через органи чуття –
слух, зір, дотик і продукує за допомогою мовлення і
психічних процесів мислення; як основний елемент
комунікації, спосіб збереження й передавання інформації,
форму існування культури, результат певної історичної
епохи, відображення життя окремої особистості і
суспільства в цілому [15, с. 18–29].

Лінгвістика досліджує текст як реально висловлене
(написане) речення або сукупність речень, які можуть
слугувати матеріалом для спостереження фактів даної мови
[3, с. 49].

Психолінгвісти характеризують це поняття як
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опредмечену форму акту комунікації, мінімально
необхідними компонентами якої є предмет комунікації, автор
і реципієнт [1, с. 82]. 

Таким чином, дискусійним є саме поняття «текст». Як
комплексне явище він потребує подальшого
міждисциплінарного аналізу із залученням результатів
літературознавчих, філософських, психологічних,
соціологічних, етнологічних, лінгводидактичних та
лінгвістичних досліджень у цілому.

Зважаючи на викладене, мету нашої публікації
вбачаємо в тому, щоб визначити смислове й значеннєве
навантаження поняття «текст» з погляду лінгвістики й
лінгводидактики.

Лінгвістичну природу тексту досліджували як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема: І. Арнольд,
Н. Арутюнова, Ш. Баллі, Ф. Бацевич, М. Бахтін, Е. Бенвеніст,
В. Буряк, А. Вежбицька, Т. Воропай, О. Галапчук,
Т. ван Дейк, Г. Жуковець, Р. Крейд, І. Ільїн, С. Коновець,
М. Миронова, Н. Непийвода,О. Онуфрієнко, О. Падучева,
Г. Почепцов, Т. Радзієвська, В. Русанівський, Ш. Сафаров,
Т. Скуратовська, І. Соболєва, М. Феллер, О. Фоменко,
В. Шинкарук, І. Штерн, Г. Яворська та ін.

Визначення тексту та характеристику його ознак
зустрічаємо в лінгвістичних розвідках І. Гальперіна,
Т. Єщенко, А. Загнітка, І. Ковалика, І. Кочан, Л. Лосєвої,
Л. Мацько, О. Москальської, Т. Ніколаєвої, В. Одинцова,
О. Селіванової, З. Тураєвої та ін. 

У лінгводидактиці текст досліджували Т. Донченко,
В. Капінос, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, М. Пентилюк,
М. Плющ, М. Пльонкін, Г. Шелехова та ін. 

Увага дослідників до цього феномену завжди була
спрямована на виявлення в ньому основних онтологічних
(буттєвих) і функціональних (рольових) ознак, що дало
змогу точніше сформулювати поняття тексту. Однак єдиного
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його тлумачення до сьогодні не існує.
Основною наукою, об’єктом вивчення якої може бути

текст, є лінгвістика. Це вчення про мову в усій складності її
прояву, природну людську мову взагалі та про всі мови світу
як її індивідуальних представників [10, с. 3–4].

У широкому розумінні лінгвістика поділяється на
наукову (тобто таку, що припускає побудову лінгвістичних
теорій) і практичну. Найчастіше під лінгвістикою мають на
увазі саме наукову лінгвістику.

Теоретична лінгвістика досліджує мовні закони й
формулює їх як теорії. Вона буває дескриптивною (такою,
що описує реальну мову) і нормативною (такою, що вказує
як «потрібно» говорити й писати) [13, с. 10].

Галузь мовознавства, орієнтована на практичне
застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської
діяльності, пов’язаних із використанням мови, називається
прикладною лінгвістикою. Це наука, яка оперує новітніми
засобами обробки інформації, суто лінгвістичними й
математичними методами дослідження, уможливлює
розв’язання завдань, пов’язаних з аналізом та розумінням
мови, опрацюванням тексту в усіх його проявах тощо.

Як бачимо, саме по собі поняття «лінгвістика»
надзвичайно широке. Ця наука включає в себе безліч
різноманітних галузей, зокрема: комунікативну лінгвістику,
лінгвістичну прагматику, когнітивну лінгвістику,
функціональну лінгвістику, комп’ютерну лінгвістику,
соціолінгвістику, психолінгвістику тощо, кожна з яких має
свою специфічну проблему дослідження тексту. Усі зазначені
галузі лінгвістики мають активний вплив на розвиток
теоретичної методики навчання української мови –
лінгводидактики. 

Зважаючи на це, розглянемо текст як об’єкт вивчення
різних напрямків лінгвістики й лінгводидактики.

У сучасній лінгвістичній науці домінує
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антропоцентричний напрям дослідження тексту, що подає
його як утілення мовної особистості.

Найбільш ґрунтовне визначення тексту належить
відомому лінгвісту і лексикографу І. Гальперіну [6]. На його
думку, – це витвір мовленнєвотворчого процесу, що
відзначається завершеністю, оформлений у вигляді
письмового документа, літературно оброблений відповідно
до типу цього документа, твір, що складається з назви
(заголовка) й низки особливих одиниць (надфразних
єдностей, або складних синтаксичних цілих), об’єднаних
різними типами лексичного, граматичного, логічного,
стилістичного зв’язку, та має певну цілеспрямованість і
прагматичну настанову.

Напрямок лінгвістичних досліджень, об’єктом яких є
правила побудови зв’язного тексту і його смислові категорії,
що виражаються за цими правилами називається
лінгвістикою тексту. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістика тексту
інтегрує досягнення нових теорій і галузей знань,
орієнтованих на мовлення, акт комунікації. Це наука, що
вивчає сутність і організацію передумов та умов людської
комунікації [9, с. 10].

Текст перетворився на складну комунікативну
структуру, за допомогою якої здійснюють комунікацію автор
і адресат, ураховується ситуація. 

Нині лінгвістика тексту досліджує широке коло питань:
виділення одиниць і структур на рівні тексту, виявлення
закономірностей побудови текстів, проблеми реферування
текстів і запису його семантики, породження та сприйняття
тексту, його інтерпретації тощо, також різноманітні
дослідницькі підходи до вирішення цих проблем. 

Лінгвістика тексту безпосередньо пов’язана з
комунікативною лінгвістикою – напрямом сучасного
мовознавства, що вивчає мовне спілкування, яке складається
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з таких компонентів, як мовець, адресат, повідомлення,
контекст, специфіка контакту та засоби повідомлення [9,
с. 21]. Важливим чинником комунікативної лінгвістики є
процес спілкування в усіх його формах: діалог, полілог і
монолог.

Розвиток комунікативної лінгвістики розширює
уявлення про текст не тільки як про готовий продукт
мовлення, а й як елемент дискурсу.

Визначення тексту з погляду цього напряму було
запропоноване Ф. Бацевичем. Учений характеризує текст як
«результат спілкування (інтеракції та трансакції), його
структурно-мовна складова і одночасно кінцева реалізація;
структура, в яку втілюється «живий» дискурс після свого
завершення [4, с. 122]». Із визначення зрозуміло, що текст
постає як проміжний компонент процесу комунікації,
одиниця дискурсу, предметно-знаковий стан системи
комунікації.

Основною категорією тексту є його комунікативність.
Ця категорія неоднозначно трактується вченими.
Здебільшого її розглядають як ознаку цілісності та єдності
тексту. 

Категорія комунікативності визначає текст як складник
типових моделей комунікації з обов’язковими
компонентами: адресантом, адресатом (яких об’єднує
повідомлення, презентоване текстом), логікою викладу
матеріалу, композиційною структурою, спрямованістю всіх
мовних засобів на реалізацію задуму та вплив на реципієнта.
Комунікативність як концептуальна характеристика тексту
інтегрує всі інші категорії [7, с. 23].

Таким чином, основне призначення будь-якого
тексту – бути засобом комунікації.

Із комунікативною лінгвістикою досить тісно пов’язана
прагматика, яка досліджує комплекс проблем, що стосуються
мовця, адресата, їх взаємодії в комунікації, а також ситуації
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спілкування. Прагматика розглядає мовлення в межах
загальної теорії людської діяльності.

Складовою частиною прагматики в цілому є
лінгвістична прагматика (лінгвопрагматика,
прагмалінгвістика), яка вивчає соціокультурні, ситуативно-
поведінкові, статусні, лінгвокогнітивні чинники
комунікативної взаємодії суб’єктів і відношення їх до засобів
цієї взаємодії та певної знакової системи, що
використовується комунікантами у спілкуванні. Однак межі
проблемного поля лінгвістичної прагматики постійно
уточнюються.

Найсуттєвішим чинником у розширенні
лінгвопрагматичної проблематики є врахування всіх
складників комунікативного акту. Проблемне поле
лінгвістичної прагматики чи не найповніше було окреслено
Н. Арутюновою. На її думку, лінгвістична прагматика є
міжпредметною сферою досліджень, а також розділом науки
про мову, який вивчає функціонування мовних знаків у
мовленні, вживання мови мовцями в комунікативних
ситуаціях з урахуванням тісної взаємодії комунікантів [2,
с. 389–390]. 

Вирішення прагматичних проблем потребує
осмислення багатьох лінгвістичних понять, пов’язаних із
семантикою, риторикою, окреслення значної кількості
категорій сучасної лінгвістики.

Дослідницьке поле сучасної лінгвістичної прагматики
включає в себе всі ті умови, за яких людина використовує
мовні засоби в спілкуванні.

Основною одиницею аналізу в прагматиці є текст,
оскільки не лише окремі речення, а й структура всієї
послідовності речень зв’язного тексту виконує прагматичну
функцію. Адресант, виконуючи комунікативне завдання,
відбирає певні засоби мови і організовує їх таким чином,
щоб стало можливим адекватне його (тексту) декодування.
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Так, відомий учений-лінгвіст І. Гальперін указує, що «кожен
текст є результатом матеріального втілення прагматичної
настанови автора [6, с. 40]».

У лінгвопрагматиці параметри тексту віддзеркалюють
спектр комунікативних завдань із позиції суб’єкта-мовця,
адресата-слухача, ситуації спілкування [8, с. 36].

Стає зрозумілим, що лінгвістична прагматика
відмежовується від широкого розуміння тексту і тлумачить
його як механізм спілкування та риторичного
структурування у відповідному контексті.

Текстотворення можна розглядати і як когнітивний
процес за якого відбувається реалізація свідомості через
знання в мовні тексти.

Когнітивна лінгвістика розглядає мову у зв’язку з
людиною, без якої виникнення й функціонування цієї
системи було б неможливим.

Головною метою когнітивної лінгвістики є опис і
пояснення мовної здатності та знань мови як внутрішньої
когнітивної структури та динаміки адресанта / адресата, що
розглядається як система перетворення інформації,
складається з кінцевого числа самостійних модулів і
співвідносить мовну інформацію на різних рівнях [18,
с. 106]. Цей напрям прагне розкрити ті когнітивні процеси,
на основі яких відбувається продукування, сприйняття та
інтерпретація тексту.

У когнітивній лінгвістиці текст є носієм
надособистісного кодифікованого знання, усіх його
теоретичних та емпіричних форм.

Таким чином, когнітивна лінгвістика спрямована на
розкриття характеру зв’язків між різними концептуальними
системами та процесами сприймання, розуміння,
запам’ятовування, продукування і репродукування тексту. А
текст у когнітивній лінгвістиці аналізується як засіб
отримання, зберігання, перероблення й використання знань,
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віддзеркалення концептуалізації і категоризації світу та
внутрішнього рефлексивного досвіду [8, с. 35].

Поряд із когнітивною лінгвістикою в сучасному
мовознавстві продовжують розвиватися інші напрями
дослідження тексту, зокрема функціональна лінгвістика.

Основним принципом функціональної лінгвістики є
розуміння мови як цілеспрямованої системи засобів
вираження. Функціональний підхід передбачає аналіз
функціональної природи мовних одиниць і мови в цілому,
при якому акцент робиться на призначенні мовної одиниці. 

Як зауважує Н. Слюсарева, «зростання впливу
функціональної лінгвістики цілком закономірне, оскільки
вона, займаючись внутрішніми особливостями мови,
водночас визнає й враховує семіотичний характер її
соціальної природи і її використання з метою спілкування.
Функціональна лінгвістика вбирає в себе все краще, що було
накопичено в процесі дослідження мови [20, с. 38]».

Функціональний підхід до явищ мови розглядається як
інтерпретація таких рівнів: текст, система, елементи мовної
структури. В аспекті дослідження проблем тексту,
М. Халлідей зауважує, що в центрі цього мовного утворення
перебуває граматика і вона дозволяє здійснити процес
вербалізації, який лежить в основі інтерпретації значень [22].

Німецький лінгвіст К. Бринкер характеризує текст як
певну послідовність мовних знаків, об’єднану змістовою
цілісністю (когерентністю). Учений зазначає, що кожен текст
є не загальним абстрактним поняттям, а реалізацією певного
типу тексту [21, с. 17]». Тому серед основних завдань
функціональної лінгвістики є формування універсальної
дефініції типу тексту, визначення усіх його можливих типів
і їх класифікація на єдиних засадах.

Головним критерієм для визначення типу тексту є його
функція. У тексті вона «виражена певними, умовнодіючими,
обов’язково закріпленими в комунікативному середовищі,
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засобами комунікації [21, с. 93]». Функція здійснює
первинний розподіл текстів відповідно до мети автора
(реципієнта) і вказує, як має бути сприйняте повідомлення
(текст).

Зважаючи на це, можна стверджувати, що
функціональна лінгвістика розглядає текст з погляду його
функціональної спрямованості, тобто обмежень, які
накладаються на формування тексту ситуацією спілкування.

Комп’ютеризація інформаційної сфери стимулювала
розвиток нового напрямку в лінгвістиці – комп’ютерного.
Його компетенцією є лінгвістичне забезпечення
функціонування інформації в автоматизованих системах
різних типів. 

Комп’ютерна лінгвістика сформувалася в тісній
взаємодії із загальною і структурною лінгвістикою,
інформатикою і кібернетикою. Це позначилося на якісних
характеристиках її метамови, яка являє собою
терміносистему і функціонує в спеціальних текстах.

Основними проблемами дослідження комп’ютерної
лінгвістики є моделювання процесу розуміння змісту текстів
(переходу від тексту до формалізованого поданням його
сенсу) і синтезу мовлення (переходу від формалізованого
подання сенсу до текстів на природній мові).

Розуміння розглядається не як універсальна категорія,
а як визначений конкретним комунікативним завданням
процес отримання інформації з тексту.

У будь-якому тексті (письмовому чи усному)
реалізується система мови. З погляду комп’ютерної
лінгвістики, його можна розглядати як певну шифровку або
код. Але система кодифікації і декодифікації має бути відома
всім учасникам комунікативного процесу.

Таким чином, у комп’ютерній лінгвістиці текст
характеризують як комунікативну подію, яка пов’язана із
сучасними інформаційними технологіями і здійснюється за
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допомогою роботи комп’ютера.
Текст і його простір є також об’єктом вивчення

соціолінгвістичних досліджень.
Увага соціолінгвістів звернена не на власне мову і її

внутрішню будову, а на те, як нею користуються люди,
об’єднані в певне суспільство. При цьому враховуються всі
чинники, які можуть впливати на особливості використання
мови: характеристика самих мовців (вік, стать, рівень освіти
й культури, вид професії і т.д.), особливості конкретного
мовленнєвого акту тощо. Тому під час аналізу тексту на
соціолінгвістичному рівні варто враховувати соціальні
чинники, просторово-часові координати, конкретну
прагматичну мету та обставини мовної комунікації.

З огляду на це, у соціолінгвістиці текст сприймають як
фрагмент конкретної соціальної дійсності з визначеними
локально-темпоральними межами, соціальним змістом,
ціннісними орієнтаціями, прагматичними настановами та
мовно-комунікативною компетенцією представників певної
спільноти або сфери суспільної діяльності [8, с. 37].

Якщо ж аналізувати текст з позицій психолінгвістики,
то в центрі уваги постає мовна особистість, процеси його
породження і сприймання, які розглядаються як результат
мовленнєво-мисленнєвої діяльності особистості [16, с. 68].

Із цього приводу один із найвідоміших українських
дослідників проблем тексту С. Васильєв зазначає, що «…
текст є найбільш звичним феноменом людської
життєдіяльності, можливо саме тому виникає уявлення, що
текст є чимось само собою зрозумілим, цілком
безпроблемним. Між тим, більш пильний погляд легко
визначить, що поняття «текст» являє собою досить сильну
абстракцію, яка приховує велику кількість конкретних явищ,
…і яка, навіть, піддає сумніву необхідність ототожнювати ці
явища актом підведення їх під одне поняття [5, с. 53]».

Як бачимо, з погляду психолінгвістики, текст є
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продуктом мовленнєвої діяльності, який перший раз
народжується в момент створення його автором і може
переживати повторні народження у сприйнятті його
реципієнтом.

Усі вищезазначені напрямки лінгвістики тісно
пов’язані з лінгводидактикою. Адже від змісту
лінгвістичного матеріалу залежить вибір методів, прийомів
і засобів навчання мови [17, с. 7]. 

На сьогодні проблема дослідження тексту займає одне
з чільних місць у лінгводидактичних розвідках І. Дроздової,
С. Єрмоленко, Т. Єщенко, В. Мельничайка, М. Пентилюк,
Г. Шелехової та ін. 

Лінгводидактика характеризує текст в аспекті його
нормативності й комунікативної придатності. Саме текст
розглядається як центральна ланка в процесі комунікації.
Іншими словами, мова йде про «вміння сприймати й
продукувати професійні висловлювання з дотриманням
мовних норм та комунікативних якостей (правильності,
логічності, чистоти, виразності тощо) [17, с. 179]».

Так, М. Пентилюк відзначає, 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
особистості [17].

Положення про те, що оволодіння лінгвістичною
теорією тексту сприяє ефективному формуванню вмінь
текстотворення і текстосприйняття неодноразово доводили
в дослідженнях відомі науковці – Т. Ладиженська,
М. Пентилюк, В. Статівка та ін.
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У процесі вивчення дисциплін гуманітарного
спрямування в школі і ВНЗ варто спиратися на сучасну
теоретичну базу лінгвістики тексту. Адже робота з
мовленнєво-комунікативним дидактичним матеріалом
(текстом) сприяє успішному особистісному розвиткові учнів
і 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. 

Ідея викладання лінгвістичних дисциплін на
текстоцентричній основі відіграє важливу роль у
навчальному процесі.

Таким чином, з точки зору сучасної лінгвістики
текст – явище не тільки лінгвістичне, а й екстралінгвістичне.
Зокрема, як об’єкт вивчення різних напрямків лінгвістики й
лінгводидактики його характеризують: як складну
комунікативну структуру, за допомогою якої здійснюють
комунікацію автор і адресат; складник типових моделей
комунікації з обов’язковими компонентами: адресантом,
адресатом, логікою викладу матеріалу, композиційною
структурою, спрямованістю усіх мовних засобів на
реалізацію задуму та з метою впливу на реципієнта;
механізм спілкування та риторичного структурування у
відповідному контексті; засіб отримання, зберігання,
перероблення й використання знань, віддзеркалення
концептуалізації і категоризації світу та внутрішнього
рефлексивного досвіду; об’єкт, що має певну функціональну
спрямованість і обмеження, які накладаються на його
формування ситуацією спілкування; певну шифровку або
код; комунікативну подію, яка пов’язана із сучасними
інформаційними технологіями і здійснюється за допомогою
роботи комп’ютера; фрагмент конкретної соціальної
дійсності з визначеними локально-темпоральними межами,
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заданими соціальним змістом, ціннісними орієнтаціями,
прагматичними настановами та мовно-комунікативною
компетенцією представників певної спільноти або сфери
суспільної діяльності; продукт мовленнєвої діяльності, який
перший раз народжується в момент створення його автором
і може переживати повторні народження у процесі
сприйняття його реципієнтом; центральну ланку в процесі
комунікації; основу успішного особистісного розвитку учнів
і студентів, формування в них україномовної комунікативної
компетентності й риторичної культури. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в
дослідженні тексту як об’єкта вивчення філософії,
герменевтики, стилістики, семіотики, риторики,
журналістики, феноменології тощо.
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УДК 811.161.2 / 371 + 811. 111 /371 (082) 

Олена Пахомова 
(м. Кривий Ріг, Україна)

КОНЦЕПТ КОМПЕТЕНТНІСТЬ У
СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ

ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглядаються особливості концепту
компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі.
Вивчається історична семантика лексеми компетентність,
аналізуються синонімічні одиниці, що репрезентують концепт,
аналізується вербалізація концепту в індивідуальних авторських
номінаціях. На основі дефініційного та лексико-семантичного методів
робиться висновок про структуру та зміст концепту. 

Ключові слова: концепт, компетентність, освітній дискурс,
структура концепту, зміст концепту, лексема, семантичне значення.

В статье рассматриваются особенности концепта
компетентность в современном английском образовательном дискурсе.
Изучается историческая семантика лексемы компетентность,
анализируются синонимические единицы, репрезентирующие концепт,
рассматривается вербализация концепта в индивидуальных авторских
номинациях. На основе метода дефиниций и лексико-семантического
методов делается вывод о структуре и содержании концепта.

Ключевые слова: концепт, компетентность, образовательный
дискурс, структура концепта, содержание концепта, лексема,
семантическое значение.

The article focuses on peculiarities of the concept competence in the
contemporary English educational discourse. It is studied the historical
semantics of lexical item of competence, synonymic items representing concept
and the verbalization of individual author nominations are analyzed On the
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results of the definition and lexico-semantic methods the structure and content
of the concept competence are analyzed. 

Key words: concept, competence, lexical item, educational discourse,
structure of the concept, content of the concept, semantic meaning.

Процеси глобалізації, інтеграції, модернізації освіти і
зміни світоглядної та освітньої парадигм постійно
породжують появу нових концептів у сучасній мовній
картині світу, які знаходять своє відображення в
загальноєвропейському та українському освітніх дискурсах.
Одним із таких новітніх концептів є концепт
компетентність, який постійно перебуває в колі інтересів
багатьох науковців і дослідників різних сфер освіти,
психології, соціології, лінгвістики. Проте, незважаючи на
достатню розробленість педагогічних і методичних питань
з проблеми формування професійної компетентності різних
фахівців у вищих навчальних закладах, донині існує
проблема універсального визначення та загальноприйнятого
розуміння концепту компетентність у сучасному
англійському освітньому дискурсі.

У когнітивній лінгвістиці дослідженням концептів
займалися такі науковці як Н. Арутянова, Г. Буткова,
А. Вербицька, С. Жаботинська, Т. Космеда, Д. Лихачов,
А. Малявін, С. Мартинек, Т. Радзієвська, О. Селіванова,
Н. Уфімцев. У дискурсивному аспекті концепти
розглядалися у дослідженнях В. Іваненко, Л. Науменко,
Г. Огаркової. Лексико-семантичні особливості концептів
вивчали Т. Братусь, К. Данілов, Т. Луньов. Основні підходи
до розуміння концептів як лінгвокогнітивного явища
розробляли О. Бабушкін, О. Кубрякова, З. Попов, Й. Стернін.
Лінгвокультурологічне осмислення концептів відображене в
роботах С. Воркачова, В. Карасика, Ю. Степанова,
Г. Слишкіна.

Різні аспекти породження та функціонування дискурсу
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висвітлюються у працях таких відомих лінгвістів, як
Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, Р. Годель, Т. Ван Дейк, Р. Крейд;
Н. Арутюнова, М. Бахтін, О. Богданова, В. Борботько,
І. Ільїн, С. Крестинський, М. Миронова, В. Петров та ін. В
Україні проблемою дискурсу займалися М. Бартун,
Ф. Бацевич, І. Безкровна, О. Боровицька, В. Бурбело,
Н. Волкогон, О. Галапчук, С. Коновець, Д. Мамалиґа,
Н. Непийвода, Л. Павлюк, Г. Почепцов, Т. Радзієвська,
В. Різун, Л. Рябополова, Т. Скуратовська, І. Соболева,
М. Феллер, О. Фоменко, В. Шинкарук, І. Штерн, Г. Яворська. 

Проблема професійної компетентності у вітчизняній
психолого-педагогічній літературі розглядається в різних
аспектах: педагогічна компетентність як складова
професійної майстерності вчителя досліджується
О. Абдуліною, Ю. Бабанським, І. Зязюном, В. Кан-Каликом,
Н. Кузьміною, Н. Мойсеюк; компетентність у спілкуванні та
комунікативні вміння – Л. Петровською, І. Ридановою;
психологічні основи питання формування компетентності
майбутнього фахівця – Л. Виготським, А. Леонтьєвим,
О. Матюшкіним, С. Рубінштейном. 

Проте, незважаючи на існуючі доробки у різних
галузях наукових знань, донині триває дискусія про сутність
та значення концепту компетентність у сучасному
освітньому дискурсі. Невирішеність цього питання пояснює
конкуренцію у різноманітних підходах до проблеми
формування компетентності як професійної якості фахівця
в освітній галузі. Усі ці проблеми зумовлюють потребу
з’ясування змісту та структури концепту, що досліджується. 

Отже, метою нашої статті є спроба розглянути
особливості концепту компетентність у сучасному
англійському освітньому дискурсі та з’ясувати структуру і
зміст концепту.

Як відомо, концепт є вербальним оформленням
процесів світосприйняття, категоризації та концептуалізації

134

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



дійсності у різних мовах [6, с. 123]. Концепт є мисленнєвим
утворенням, образною схемою, вербальною структурою або
різносубстантною одиницею свідомості, що служить для
пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів
нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що
відображає знання та досвід людини [2, с. 90].
Концептуалізація – є процесом усвідомлення інформації,
конструювання предметів і явищ подумки, яке спричиняє
утворення певних уявлень про навколишній світ у вигляді
концептів [3, с. 10]. 

Термін концепт корелює з терміном поняття,
оскільки концепт у певному сенсі представляє собою зміст
поняття [5]. Проте концепт є не тільки «пучком смислів», а
й обов’язково відображає світ національного сприйняття, що
відбивається національною мовою [1, с. 220], отже несе
етнокультурну інформацію. Ю. Степанов визначає концепт
як згусток культури у свідомості людини, це те, у вигляді
чого культура входить до ментального світу людини [4,
с. 43]. Таким чином, наявність етнокультурної складової
відрізняє концепт від поняття, яке носить інваріантний
характер.

Концепт компетентність є новим для європейської
свідомості. Хоча вперше його номен competence було
зафіксовано у словнику Webster у 1596 році, який мав
семантичне значення: стан здатності, спроможності. У цьому
значенні competence зустрічається у творах В. Шекспіра: For
competence of life I will allow you, That lack of means enforce
you not to evils (King Henry IV. Part II). 

Згодом competence набуває значення доход, статок,
що забезпечує необхідні для життя потреби та скромне
комфортне існування. Your competence and my wealth are very
much alike, I dare say; and without them, as the world goes now,
we shall both agree that every kind of external comfort must be
wanting (Jane Austen. Sense and Sensibility).
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Поступово семантичне значення лексеми competence
змінюється і наближується до етимологічного. Етимологічно
лексема компетентність походить від латинського
competentia – належність за правом, є похідною від
латинського competo – добиваюсь, відповідаю, підходжу, чи
від латинського competere – вимагати, відповідати, або
competentis – бути придатним, здібним до чогось. 

У значенні пов’язаному з виконанням професійних
обов’язків, або якості чи кваліфікації, що є необхідною для
певного виду діяльності ми знаходимо competence у
широкому вжитку з другої половини XIX століття. I had
never heard of your existence; but I had known your father; and
from matters in my competence (to be touched upon hereafter) I
was disposed to fear the worst (Robert Louis Stevenson.
Kidnapped).

У цьому значенні компетентність уживається в
юриспруденції як якість або умова, яка дозволяє легально
кваліфіковано виконувати певні дії. 

Отже, значення лексеми компетентність
змінювалось з часом від грошового статку, доходу до набору
вмінь і навичок, необхідних для виконання певного виду
діяльності.

Концепт компетентність в англійській мові має
наступні значення, які закріплені у широкому вжитку:

1. Достатній для проживання прибуток. Доход, статок,
що забезпечує необхідні для життя потреби та скромне
комфортне існування. Warren, and having made a competence
she now lived the quiet life of the bourgeoise (Of human
Bondage. Maugham W. Somerset).

2. Стан здатності, спроможності. For competence of life
I will allow you, That lack of means enforce you not to evils
(Wiliam Shakespeare. King Henry IV. Part II).

3. Специфічний набір умінь, знань, необхідних для
виконання певної роботи, завдання, обов’язку. When I
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remarked on her competence, she told me with that pleasant little
smile of hers that for a while she had worked in a hospital (Moon
and Sixpence. Maugham W. Somerset).

4. Стан або якість відповідності та кваліфікованості,
здатність до професійної діяльності. I had half a mind to save
my dignity by telling him that if it was my seamanship he was
alluding to I wanted him to understand that a fellow who had
survived being turned inside out for an hour and a half by
Captain R-was equal to any demand his old ship was likely to
make on his competence (Josef Conrad. Chance).

У сучасному освітньому дискурсі як концепт
компетентність починає формуватися у другій половині
XX століття. Компетенцію, як один з номенів концепту
компетентність, уперше вживає в рамках свого
дослідження відомий американський дослідник Н. Хомський
(Массачусетський університет 1965 р.). Дослідник
сформулював поняття компетенції з погляду
трансформаційної граматики: «the form of the human language
faculty, independent of its psychological embodiment in actual
human beings [8]». Згодом, у 1970 роках, в Америці виник
напрямок компетентнісно орієнтованої освіти. Водночас
концепт компетентність з’являється у доробках
Д. МакКлеланда, С. Спенсер і Л. Спенсер, які вважаються
засновниками компетентнісного підходу в галузі бізнесу,
HR-менеджменту і розвитку персоналу.

Отже, існує два основних напрями в дослідженні
компетентності: у HR-менеджменті і в освіті. Обидва
напрями тісно пов’язані між собою, проте вони різняться
поглядами на розуміння змісту поняття компетентність.

У HR-менеджменті фокус досліджень спрямований на
відбір, оцінку і розвиток персоналу у певній бізнес
організації, тому, компетентність пов’язується з певною
людиною – її носієм. Освітній же напрямок концентрує свою
увагу на питаннях формування компетентності, різниці між

137

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



компетентністю випускника вишу і досвідченого фахівця. 
У номінативному полі концепту компетентність

знаходяться такі одиниці, як fitness, proficiency, ability, skill,
suitability, talent, capacity, adequacy, expertise,
appropriateness, capability, experience, knowledge. Ядро
номінативного поля становлять дві лексеми competence та
competency, які мають синонімічне значення в англійському
освітньому дискурсі. За структурою концепт
компетентність є фреймом, оскільки його зміст
складається з деталей, що перераховуються у вигляді
ієрархічно розташованих субфреймів, які взаємодіють між
собою [7].

У структурі концепту компетентність можна
виокремити наступні субфрейми: key / general competencies
(ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація
європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний
департамент стандартів), professional competence (Д. Алі,
Ш. Деррі, Дж. Камлазана, Л. Кларка, Д. Корбі, Д. Бріттелл,
Т. Кроул, С. Камінські, Д. Поделл), social competence
(Дж. Равен, Е. Шорт), communicative competence (Л. Бахман,
Д. Хаймз).

Субфрейм key competencies досить багатогранний,
його зміст є предметом постійного обговорення. Більшість
науковців намагаються виокремити та ідентифікувати
обмежений набір компетентностей, які на їх думку є
найважливішими, інтегрованими, ключовими, тому що вони
сприяють досягненню успіхів у житті, підвищенню якості
суспільних інститутів, відповідають різноманітним сферам
життя.

Подальший змістовний аналіз cубфрейму key
competencie дозволив виокремити варіанти значень:

базові вміння, фундаментальні шляхи навчання,-
ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички,
ключові уявлення, «опори» або опорні знання, які
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передбачають: здатність особистості відповідати
індивідуальним і соціальним потребам, комплекс цінностей,
відношень, знань і навичок (Definition and Selection of
Competencies. Theoretical and Conceptual Foundation
(DESECO). Strategy Paper on Key Competencies / An
Overarching Frame of Reference for an Assessment and
Research Program. – OESD (Draft); 

здатність застосовувати знання й уміння, що-
забезпечують активне застосування навчальних досягнень у
нових ситуаціях (Key Competencies. A Developing Concept in
General Compulsory Education. Eurodice. – 2002. The
Information Network on Education in Europe); 

поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, які-
застосовуються у повсякденному житті (Dominic S. Rychen.
Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning
Society. – 2003. Hogrefe and Huber Publishers, Germany);

поняття, що логічно розвивається від ставлень до-
цінностей, від умінь до знань, як здатність застосовувати
знання та вміння у побутових і професійних ситуаціях
(Quality Education and Competencies for Life. Workshop 3.
Background Paper – 2004).

Отже, ми можемо зробити висновок, що key
competencies – це такі компетентності, які мають
реалізуватися у різних ситуаціях і контекстах, а також дають
змогу особистості ефективно діяти в соціальній сфері і
сприяють особистому успіхові, можуть застосовуватися в
більшості життєвих сфер. 

Субфрейм professional competence містить теж
різноманітні варіанти значень, що відображені в сучасному
освітньому дискурсі:

ефективне використання здібностей, яке дозволяє-
плідно виконувати професійну діяльність згідно вимог фаху
(Іспанія (INEM);

оволодіння знаннями, уміннями і здібностями,-
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необхідними для роботи за фахом; співробітництво з
колегами у професійному і міжособистісному середовищі
(Німеччина (BIBB);

інтегрована єдність знань, здібностей і настанов, яка-
дозволяє людині виконувати певну діяльність (Швеція
(LERNIA);

конструкти проектування стандартів, які є елементами-
компетенцій до яких входять: критерії діяльності, зона
застосування, потрібні знання (Великобританія (NCPQ);

спроможність кваліфіковано діяти у певних ситуаціях;-
виконувати завдання або роботу, яка містить набір знань,
навичок і ставлень, що дають змогу особистості здійснювати
окремі функції, спрямовані на досягнення певних стандартів
у професійній діяльності (IBSTRI) (Spector, J.Michael-de la
Teja, Ileana. ERIC Clearing-house on Information and
Technology Syracuse NY. Competencies for Online Teaching.
ERIC Digest. Competence, Competencies and Certification).

Субфрейм professional competence розуміється з
позицій прагматичного і діяльнісного підходів і має
діяльнісне, практико-орієнтоване наповнення. У його змісті
виокремлюються такі основні компоненти як: знання,
уміння, навички, здатність їх застосовувати у різних
професійних сферах, відповідність індивідуальних
показників певним стандартам у професійній і соціальній
галузях. 

Субфрейм social competence розумієтьмся як:
специфічна здатність, яка необхідна для виконання-

конкретної дії у конкретній предметній галузі (Равен Джон);
наперед задана, відчужена вимога до особистості, яка-

включає певний рівень оволодіння професійними та
життєвими знаннями, уміннями, навичками (Едмунд Шорт);

здатність успішно задовольнити індивідуальні та-
соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання
(Definition and Selection of Competencies. Country Contribution
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Process Summary and Country Report – Uri Peter Trier. –
University of Neuchatel, October 2001).

Зміст субфрейму communicative competence тісно
пов’язаний з попереднім субфреймом social competence,
оскільки зміст обох субфреймів включає взаємодію на основі
спілкування. Загалом communicative competence має
наступні значення:

здатність ефективно використовувати мову і символи у-
різноманітних формах і ситуаціях для досягнення цілей,
розвитку знань і власних можливостей; уміння застосовувати
знання, інформацію й інтерактивні технології (Л. Бахман); 

уміння функціонувати у соціально гетерогенних-
групах; здатність успішно взаємодіяти з іншими,
співпрацювати і розв’язувати конфлікти (Д. Хаймз).

Зміст субфрейму communicative competence
передбачає здатність до професійного спілкування та
співпраці в колективі, уміння вирішувати міжособистісні
конфлікти мирним шляхом, будувати взаємовідносини.

Таким чином, проаналізувавши значення окремих
субфреймів концепту компетентність у сучасному
англійському освітньому дискурсі, ми можемо зробити
висновок, що, по-перше, – компетентність виступає як
якість, характеристика особистості, яка дозволяє їй
вирішувати питання у певній галузі. По-друге, – сутнісною
ознакою компетентності є сукупність знань, умінь і
досвіду, яка дозволяє ефективно виконувати професійну
діяльність згідно з повноваженнями і обов’язками. Ми також
зауважуємо, що компетентність реалізується у будь-якій
професійній сфері діяльності. Означений концепт охоплює
широке коло професійних галузей і цілком логічно набуває
значення «професійна компетентність». По-третє, наявність
у номінативному полі концепту ability, skill, experience,
knowledge, capability вказує на його складний інтегративний
характер і засвідчує присутність у його значенні принаймні
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трьох компонентів: когнітивного (знання), процесуального
(вміння) і поведінкового (досвід). Проте, цілком очевидно,
що зміст компетентності не можна звести лише до цих
компонентів. До того ж, знання, навички і вміння самі по собі
не роблять людину компетентною, лише інтеграція цих
компонентів в єдине ціле складає компетентність.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ
ЗМІСТУ МОВНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЛІТЕРАТУРИ

У статті обґрунтовано доцільність поглиблення змісту мовної
підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, зокрема
лінгвістичної теорії розділів «Морфеміка» і «Деривація» курсу «Сучасна
українська літературна мова», а також окреслено напрями оптимізації
змісту з використанням електронних дидактичних засобів.

Ключові слова: оптимізація змісту мовної освіти, майбутні
вчителі української мови і літератури, морфеміка, деривація,
словотвірні категорії, електронний навчальний посібник.
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В статье обоснована целесообразность углубления содержания
языковой подготовки будущих учителей украинского языка и
литературы, в частности лингвистической теории разделов
«Морфемика» и «Деривация» курса «Современный украинский
литературный язык», а также очерчены направления оптимизации
содержания с использованием электронных дидактических средств.

Ключевые слова: оптимизация содержания языкового
образования, будущие учителя украинского языка и литературы,
морфемика, деривация, словообразовательные категории, электронное
учебное пособие.

In the article the expediency of deepening the content of language
training of future teachers of Ukrainian language and literature, in particular
linguistic theory of sections of «Morphemics» and «Derivation» in course of
«Modern Ukrainian literary language» was outlined. Directions of content
optimization by using electronic teaching tools were outlined.

Key words: optimizing the content of language education, future
teachers of the Ukrainian language and literature, morphemics, derivation,
word-building categories, electronic studying textbook.

Проблема модернізації мовної освіти майбутніх
учителів української мови і літератури особливо
актуалізується в контексті сучасних вимог до підготовки
фахівців освітньої галузі і стосується нормативних
дисциплін мовознавчого циклу, зокрема курсу сучасної
української літературної мови, у навчанні якого є чимало
дискусійних питань, що потребують вирішення у практиці
вітчизняних педагогічних вишів. Чимало таких питань
накопичилося в українському мовознавстві в морфеміці й
деривації, до яких неодноразово зверталися як лінгвісти, так
і лінгводидакти (К. Аксаков, В. Бабайцева, О. Біляєв,
А. Богуш, П. Білоусенко, М. Вашуленко, В. Височина,
І. Вихованець, Г. Віняр, Б. Головін, К. Городенська,
О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, В. Олексенко,
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М. Пентилюк та ін.). Дослідниками з’ясовано механізм
оволодіння студентами граматичним ладом мови шляхом
з’ясування реальних відношень, що ґрунтуються на
абстрагуванні й кодифікації граматичних смислів та їх
реалізації у формальних засобах; визначено принципи
категорійної граматики української мови, різновиди
транспозиції, особливості словотвірної системи
суфіксальних іменників.

Новим етапом у розвитку сучасної української
дериватології, як зазначають І. Вихованець та
К. Городенська, став категорійний підхід до аналізу похідних
одиниць, який уможливив виокремлення категорійного
словотвору як однієї з підсистем граматичної системи
української мови [6; 9].

Аналіз лінгвістичних джерел дозволяє констатувати,
що сучасне витлумачення словотвірної категорії принципово
відрізняється від того, що вже відоме в українській
дериватології, а саме як одиниці ієрархічно впорядкованої
словотвірної системи, що посідає проміжне місце між
словотвірним класом і словотвірним розрядом [11].

Аналіз типових навчальних програм із курсу «Сучасна
українська літературна мова» для студентів філологічних
спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
засвідчує, що й дотепер не повною мірою використовуються
значні напрацювання дослідників морфеміки і деривації
української мови. Зокрема, науковцями згруповано
словотвірні афікси на спільній семантичній основі у
функціонально-семантичні поля, по-новому витлумачено
кілька засадних понять словотвору: «словотвірна
похідність», «твірна основа», «словотвірний формант».
Словотвірні категорії суфіксальних іменників залежно від
значення компонента базової синтаксичної структури
категоризованого за допомогою словотвірних афіксів,
поділено на три основні типи: 1) словотвірні категорії

145

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



непредикативного характеру; 2) словотвірні категорії
супровідно-предикативного характеру; 3) словотвірні
категорії опредметнених значень дієслівних предикатів та
опредметненого якісного стану [10].

Задля успішного формування граматичної
компетентності у майбутніх учителів української мови і
літератури під час вивчення морфеміки і деривації,
вважаємо, що студенти мають опанувати теоретичний
матеріал не лише з питань, пов’язаних з поняттями морфема,
афікси, типи афіксальних морфем, словотвірні
(деривативні) і граматичні афікси, основа слова і закінчення
(флексія), зміни в морфемній будові слова, словотвірна
структура слова та словотвірне значення, словотвірний
тип, способи словотвору, а й бодай хоч би узагальнено
ознайомлювати студентів із такими темами, як «Словотвірна
категорія суб’єкта дії та суб’єкта (носія) стану»,
«Словотвірна категорія інструменталя та локатива»,
«Словотвірні категорії іменників супровідно-предикативного
характеру», «Словотвірна категорія опредметнених значень
дієслівних предикатів та опредметненого якісного стану».

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності
поглиблення змісту мовної теорії з морфеміки і деривації для
майбутніх учителів української мови й літератури з
урахуванням здобутків сучасного мовознавства.

Необхідність якісної перебудови навчально-виховного
процесу у вищому педагогічному навчальному закладі
вочевидь зумовлює істотне оновлення його змісту та
запровадження сучасних технологій навчання.

Наукове осмислення й аналіз змісту та структури
типової навчальної програми з курсу «Сучасна українська
літературна мова» пов’язується насамперед з укладанням
робочої навчальної програми до кожного з розділів курсу, а
також спецкурсів і спецсемінарів.

Оскільки не всі загальнолінгвістичні проблеми
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розглядаються на лекційних і практичних заняттях під час
вивчення морфеміки і деривації, а принагідні теорії та
повідомлення, здійснювані під час роботи над різними
розділами курсу «Сучасна українська літературна мова», не
завжди можуть бути ґрунтовними і вичерпними, необхідно
знаходити додаткові способи доведення до студентів
потрібної інформації, наприклад, про погляди науковців-
дериватологів на синтаксичні одиниці, на основі яких
утворилися складні слова, або причини наявності в
лінгвістичній літературі дискусійних питань про
продуктивні та непродуктивні суфікси.

Саме тому пропонуємо до змісту розділів: «Морфемна
структура слова», «Словотвір», «Способи словотвору»
ввести додаткові відомості про основні типи категорійного
словотвору, а саме: «Словотвірні категорії непродуктивного
характеру із підтипами: суб’єкта дії, суб’єкта стану,
інструменталя та локатива»; «Словотвірні категорії
супровідно-предикативного характеру з підкатегоріями:
об’єктивної зменшеності, зменшеності-експресивності,
збірності та одиничності»;  «Словотвірні категорії
опредметнених значень дієслівних предикатів та
опредметненого якісного стану».

Для поглибленого вивчення теоретичного матеріалу з
морфеміки та дериватології студентами-філологами нами
розроблено електронний посібник «Типи категорійного
словотвору української мови», на пропедевтичному етапі
створення якого здійснено пошук оптимального розв’язання
цілої низки методичних проблем, з-поміж яких особливе
місце відведено вдосконаленню форм та способів
структурування мовної теорії, а також презентації системи
вправ і завдань, включаючи індивідуальні дослідницькі.

За змістом і структурою він відрізняється від чинних
підручників із курсу «Сучасна українська літературна мова»,
в якому докладно розглядаються не лише питання
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морфеміки і словотвору, а й знайшли значно повніше
відображення інші проблеми морфеміки і деривації,
спрямовані на оригінальний комплексний опис суфіксальної
підсистеми сучасної української літературної мови.

Експериментальний електронний навчальний посібник
із «Морфеміки та деривації української мови» має таку
структуру:

Вступ.
Розділ 1. Словотвірні категорії непредикативного

характеру.
Модуль І. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА

ДІЇ.
1.1. Словотвірна категорія суб’єкта дії як основна

категорія непредикатного характеру.
1.2. Питомі словотворчі засоби категоризації

семантико-синтаксичної функції суб’єкта дії.
1.3. Іншомовні суфікси реалізації словотвірної категорії

суб’єкта дії.
1.4. Композитні іменники-назви виконавців дії.
Модуль ІІ. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА

(НОСІЯ) СТАНУ.
2.1.      Спільні й відмінні ознаки словотвірних

категорій суб’єкта дії та суб’єкта (носія) стану.
2.2.      Тематичні групи похідних іменників із

значенням «суб’єкт (носій) стану».
2.2.1.   Іменники – назви осіб за внутрішніми ознаками. 
2.2.1.1. Іменники – назви носіїв зовнішніх та

внутрішніх ознак із суфіксами контекстної експресивності.
2.2.1.2. Іменники – назви носіїв зовнішніх та

внутрішніх ознак із суфіксами власної експресивності.
2.2.2. Іменники – назви носіїв суспільно-політичних,

філософських, релігійних та інших ідей.
2.2.3. Іменники – назви осіб за етнічною, національною

належністю.

148

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



2.2.4. Іменники – назви осіб за територіальною
ознакою (за місцем проживання або народження).

2.2.5. Суб’єкт стану як носій індивідуального
включення.

Модуль III. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ
ІНСТРУМЕНТАЛЯ.

3.1. Словотвірна категорія інструменталя як категорія
непредикатного типу.

3.2. Словотвірний потенціал категорії інструменталя.
3.3. Специфіка творення складних іменників із

значенням інструменталя.
Модуль IV. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ

ЛОКАТИВА.
4.1. Теоретичні засади словотвірної категорії локатива.
4.2. Локативи з акцентуванням дії або стану.
4.3. Локативи з акцентуванням суб’єкта локативного

стану або об’єкта дії.
4.4. Особливості утворення складних іменників з

локативними значеннями.
Розділ 2. Словотвірні категорії супровідно-

предикатного характеру.
Модуль V. СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКІВ

СУПРОВІДНО-ПРЕДИКАТНОГО ХАРАКТЕРУ.
5.1. Семантична природа словотвірних категорій

іменника супровідно-предикатного характеру.
5.2.      Словотвірна категорія об’єктивної зменшеності.
5.2.1. Демінутивні іменникові утворення як

словотвірна категорія.
5.2.2. Дериваційна природа словотвірної категорії

об’єктивної зменшеності.
5.2.3. Словотвірна підкатегорія недорослості.
5.3. Словотвірна категорія зменшеності-

експресивності.
5.4. Словотвірна категорія збільшеності-
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експресивності.
5.5. Словотвірна категорія збірності (сукупності).
5.5.1. Проблема розмежування категорій збірності та

сукупності в мовознавстві.
5.5.2.   Параметри і статус категорії збірності.
5.5.3.   Словотвірний потенціал категорії збірності.
5.6. Словотвірна категорія одиничності.
Розділ 3. Словотвірні категорії опредметнених

значень дієслівних предикатів та опредметненого
якісного стану.

Модуль VІ. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ
ОПРЕДМЕТНЕНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВНИХ
ПРЕДИКАТІВ.

6.1.      Словотвірна категорія опредметнених значень
дієслівних предикатів як особлива категорія іменника.

6.2.      Словотвірні засоби вираження опредметнених
значень дієслівних предикатів.

6.2.1.Питомі слов’янські суфікси граматичної
предметності.

6.2.2. Суфікси іншомовного походження як виразники
граматичної предметності.

Модуль VІІ. СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ
ОПРЕДМЕТНЕНОГО ЯКІСНОГО СТАНУ.

7.1. Теоретичні засади словотвірної категорії
опредметненого якісного стану.

7.2. Словотвірні засоби формування деад’єктивів із
значенням опредметненого якісного стану.

7.3. Родово-числова диференціація словотворчих
засобів деад’єктивів.

7.3.1 .Типи твірних основ відад’єктивів жіночого роду.
7.3.2.   Відад’єктивні іменники чоловічого роду.
7.3.3.   Відад’єктивні іменники середнього роду.
7.3.4.   Відприкметникові множинні іменники.
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Література
Опрацювання змісту курсу «Морфеміка та деривація»

в розробленому електронному посібнику реалізуються за
такими категоріями:

– ознайомлення з теоретичним матеріалом;
– опрацювання нових дефініцій та понять;
– виконання змісту вправ і завдань;
– розроблення узагальнювальних схем і таблиць.
Вивчення кожної з тем розділу побудовано на

мовленнєвій основі, тобто до кожного правила подано
конкретні приклади із виділенням у словах продуктивних і
непродуктивних суфіксів. Вправи і завдання, якими
передбачено згортання складної синтаксичної структури в
реальне слово та розгортання реального слова у складу
синтаксичну структуру з виділенням у кожному
новоутвореному слові компонента означення й
означувальний компонент. Наприклад, під час вивчення теми
«Іменники – назви осіб за внутрішніми та зовнішніми
ознаками» спочатку студентам пропонуються такі завдання:

Прочитайте. Підготуйте лінгвістичне повідомлення
про одну із тематичних груп похідних іменників із значенням
«суб’єкт (носій) стану», а саме про іменники – назви осіб за
внутрішніми та зовнішніми ознаками.

Іменники – назви осіб за внутрішніми та
зовнішніми ознаками.

Усі похідні іменники сучасної української мови, що
характеризують суб’єкта (носія) стану за різними
параметрами, об’єднуються у п’ять тематичних груп:

назви осіб за внутрішніми та зовнішніми ознаками;-
назви носіїв суспільно-політичних, філософських,-

релігійних та інших ідей;
назви осіб за етнічною та національною належністю;-
назви осіб за територіальною ознакою (місцем-

проживання та народження);
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назви носіїв індивідуального включення.-
Роль конкретизатора ознак, за якими визначається

суб’єкт стану, виконують передусім акцентовані предикати
стану, серед яких виділяють предикати якісного стану,
дієслівні предикати із значенням стану та ті предикати, що
виражають стан як процесуальну ознаку. Ці предикати
втілюються у формально-граматичній структурі похідних
іменників як коренева морфема. Семантичну функцію носія
статичної та процесуальної ознаки реалізує ціла низка
словотворчих суфіксів. Предикати якісного стану виражають
статичну ознаку. Процесуальна ознака, маючи кількісно-
оцінний характер, використовується як характеризаційна,
квалітативна ознака особи. Отже, предикат базового
елементарного речення може позначати стан у двох
основних виявах: стан як статична ознака і стан як
процесуальна ознака.

Предикати із значенням статичної ознаки корелюють з
прикметниками та дієслівними основами, до яких
приєднуються суфікси -ик, -ник, -ець, -ун, -ак, -ань, -ач та
ін., пор.: Той, хто розумний → розумник; Той, хто лукавий
→ лукавець; Той, хто низький зростом, короткий →
коротун, коротяк; Той, хто сильний → силак, силач, силань.
Ці предикати можуть корелювати також з предикативними
іменниками, функцію суб’єкта стану з якими реалізує
переважно суфікс -іст/-ист, напр.: Той, хто є прибічником
тактики терору → терорист; Той, хто займається
аферами (шахрай) → аферист; Той, хто вірить у наперед
визначену, невідворотну долю, у фатум → фаталіст.

Предикати із значенням стану як процесуальної ознаки
корелюють з дієслівними основами, які поєднуються
переважно із суфіксами -ун,- ій та ін., напр.: Той, хто
говорить, співає пошепки (дуже тихо) → шептун; Той, хто
мовчить (не любить говорити) → мовчун; Той, хто говорить
(надміру) → говорун; Той, хто плаче (надміру) → плаксій.
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Суфікси, що використовуються для творення іменників –
назв носіїв внутрішніх та зовнішніх ознак, вважають
семантичними ідентифікаторами. Це засвідчують
спільнокореневі іменники з різними суфіксами, бо вони не
розрізняються за своїми лексичними значеннями, пор.:
силач, силань, силак; бородач, бородань; головач, головань;
носач, носань; горлач, горлань, горлай, напр.: – Ану тихо! – і
стерпів батько. – Тихо, кажу вам! Горлачі! Чого
розкричались? (Л. Юхвід); До вечірньої зорі сперечалися,
поки вгамували горлани, обрали Теклю на бригадира
(К. Гордієнко); – Цить, бісові діти! гримнув він на весь голос.
Забули статут, чортові горлаї?! (З. Тулуб). Лексеми горлач,
горлань, горлай мають спільне значення – «той хто горлає;
крикун». Аналогічно співвідносяться головач і головань,
силач, силань, силак, пор.: – Якийсь москаль сидить: головач,
розкошланий, невмиваний (Марко Вовчок); В камеру
заглянув одноокий головань, поморщив носа
(Ю. Збанацький); Мідна снарядна гільза сплющена, зігнута
вдвоє, наче побувала в руках у якогось силача (О. Гончар);
Петро, найдебеліший у бригаді силань, був сьогодні в новій
жовтій, як соняшниковий цвіт, брезентовій куртці
(А. Хорунжий); Лиш згадував [дід], що був колись силак, що
дванадцять пудів на паропла виносив (І. Микитенко).

Словотворчі суфікси, що вказують на носіїв зовнішніх
та внутрішніх ознак, розрізняються за своєю функціонально-
стилістічною спеціалізацією. Конотативне забарвлення в
похідних іменників з цим значенням простежується на рівні
двох типів мовних одиниць: слова і морфеми. У першому
випадку експресивність є контекстною, у другому –
зумовлена експресивністю самого суфікса. Відповідно до
цього словотворчі форманти із зазначенню семантико-
синтаксичною функцією можна поділити на дві групи;
1) суфікси контекстної експресивності (-іст/-ист, -ник, -ік/-
ик, -ар(-яр), -тель); 2) суфікси власної експресивності
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(-ан, -ець, -ик, -ак, -ій, -ай/-тяй, -ань, -ач, -ук(-юк), -к-, -
ух(-юх/-люх-) та ін.) [14]. Після опрацювання теоретичного
матеріалу студентам пропонується комплекс завдань, як-от:

Виконайте завдання до тексту:
дослідіть, яких трансформацій зазнають іменники –1)

назви осіб за внутрішніми та зовнішніми ознаками.
Перетворювальні процеси покажіть схематично;

за теоретичним матеріалом складіть і запишіть2)
діалог у формі запитань і відповідей;

побудуйте узагальнювальну таблицю, в якій3)
виокремте: а) словотвірні суфікси, що вказують на носіїв
зовнішніх ознак; б) словотвірні суфікси, що вказують на
носіїв внутрішніх ознак; в) продуктивні та непродуктивні
словотвірні суфікси, що вказують на носіїв зовнішніх та
внутрішніх ознак.

Отже, окреслені й обґрунтовані у статті підходи до
оптимізації змісту мовної освіти майбутніх учителів
української мови й літератури спрямовані на приведення у
відповідність лінгвістичної теорії курсу «Сучасна українська
літературна мова» до здобутків вітчизняного мовознавства,
а також запровадження у навчальний процес педагогічного
вишу електронних дидактичних засобів задля підвищення
ефективності засвоєння студентами розділів «Морфеміка» і
«Деривація».
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КОНТРОЛЬ СФОРМОВАНОСТІ
МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК

НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ

У статті розкрито зміст поняття «контроль сформованості
методичної компетентності майбутніх філологів» крізь призму сучасної
освітньої парадигми. На підставі аналізу наукової літератури автор
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дійшов висновку, що контроль сформованості методичної
компетентності майбутніх філологів слід розглядати як навчально-
пізнавальну дію, що є обов’язковим складником навчально-виховного
процесу й полягає у визначенні дієвості та ефективності організації
процесу формування методичної компетентності, з’ясуванні рівня
засвоєння програмового матеріалу з фахових дисциплін і володіння
методичними вміннями й навичками. 

Ключові слова: контроль, методична компетентність майбутніх
філологів, контроль сформованості методичної компетентності
майбутніх філологів, моніторинг, діагностика.

В статье раскрыто содержание понятия «контроль
сформированности методической компетентности будущих филологов»
в свете современной образовательной парадигмы. На основании анализа
научной литературы автор пришел к выводу, что контроль
сформированности методической компетентности будущих филологов
следует рассматривать как учебно-познавательное действие, которое
является обязательной составляющей учебно-воспитательного
процесса и заключается в определении действенности и
эффективности организации процесса формирования методической
компетентности, выяснении уровня усвоения программного материала
по специальным дисциплинам и владения методическими умениями и
навыками.

Ключевые слова: контроль, методическая компетентность
будущих филологов, контроль сформированности методической
компетентности будущих филологов, мониторинг, диагностика.

The article deals with the meaning of «control of methodological
competence formation of future philologists» in the frames of modern
educational paradigm. Based on the analysis of scientific resources the author
concludes that control over formation of methodological competence of future
philologists should be considered as educational and cognitive function which
is an obligatory component of the educational process and lies in determining
the efficiency and effectiveness of the process of formation of methodical
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competence, clarifying assimilation of program material of professional
disciplines and possessing teaching abilities and skills.

Key words: control, methodical competence of future philologists,
control of methodological competence formation of future philologists,
monitoring, diagnostics.

Серед засобів, необхідних для забезпечення ефективної
реалізації процесу підготовки спеціалістів у вищих закладах
освіти, особливе значення відведено науково
обґрунтованому, раціонально спланованому контролю
сформованості професійної компетентності студентів.

Різні аспекти проблеми контролю навчання розглянуто
в працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Вакуленко,
С. Гончаренка, В. Нагаєва, І. Підласого та ін. Учені
підкреслюють особливу значущість контролю та оцінки для
здійснення навчально-виховного процесу в сучасних умовах.
Окрім того, питання застосування контролю як ефективного
засобу перевірки рівня засвоєння знань не нове й у сучасній
лінгводидактиці. Так, методиці оцінювання знань, умінь і
навичок студентів філологічних факультетів присвячені
наукові студії О. Горошкіної, В. Дороз, О. Семеног,
В. Сидоренко, Т. Симоненко та ін. Однак проблема контролю
сформованості методичної компетентності студентів-
філологів не була об’єктом спеціального вивчення. Це й
зумовлює актуальність нашої розвідки.

Метою статті є визначення особливостей контролю
сформованості методичної компетентності студентів -
майбутніх філологів як наукового поняття. Мета розвідки
зумовила вибір таких завдань: на підставі аналізу наукових
досліджень з педагогіки, педагогічної психології й
лінгводидактики узагальнити погляди науковців на
тлумачення понять «контроль» і «педагогічний контроль»,
здійснити порівняльний аналіз понять «контроль»,
«діагностика» і «моніторинг», сформулювати визначення
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поняття «контроль сформованості методичної
компетентності студентів – майбутніх філологів».

Використання терміна «контроль» щодо організації
навчального процесу неоднозначне. Так, у педагогіці під
контролем розуміють «у широкому смислі ‹…› перевірку
чогось», а у вузькому – «принцип зворотного зв’язку,
характерний для управління системою, що регулюється [9,
с. 253]». Окрім того, автори посібника «Педагогіка»
зазначають, що контроль забезпечує зовнішній зворотній
зв’язок (контроль, що виконує вчитель (викладач) і
внутрішній зворотній зв’язок (самоконтроль учня (студента)
[9, с. 253]. 

З функційного погляду розглядає контроль Т. Туркот і
зазначає, що контроль (від фр. control) у дидактиці вищої
школи слід розуміти як педагогічний супровід,
спостереження і перевірку успішності навчально-
пізнавальної діяльності студентів [14].

В. Сластьонін підкреслює, що «контроль спрямований
на отримання інформації, аналізуючи яку педагог вносить
необхідні корективи в реалізацію процесу навчання [13].
Результати контролю, вважає науковець, можуть впливати на
зміну змісту навчання, перегляд підходу до вибору форм і
методів навчання або ж загалом перебудову всієї системи
навчання. Отже, науковець підкреслює значущість
діагностичної і корегувальної функцій контролю.

У педагогічній психології поняття «контроль»
використовують в іншому значенні – як навчальну дію, що є
складником навчальної діяльності. У такому випадку
контроль як навчальна дія здійснюється не як перевірка
якості засвоєння кінцевого результату навчальної діяльності,
а як дія, що відбувається протягом навчальної діяльності для
активного відстеження безпомилковості власних
мислительних операцій, їх відповідності сутності і змісту
(принципам, законам, правилам) навчальної теорії, що є

159

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



орієнтовною основою для правильного вирішення
навчального завдання [1, с. 259]. На нашу думку, це
визначення й зумовило виділення таких видів контролю, як
проміжний та підсумковий.

У Психологічному тлумачному словнику
найсучасніших термінів контроль трактують з погляду
пізнавальної діяльності. Автори зазначають, що
«контроль – один з відносно завершених механізмів
регуляції пізнавальних процесів. Походить від базальних
потягів як умовний продукт їх вторинної «затримки» і може
розглядатися щодо них як мотиваційна структура вищого
порядку [12, с. 198]».

На думку В. Ягупова, «контроль як педагогічне поняття
становить усвідомлене, планомірне спостереження та
фіксацію вербальних і практичних дій вихованців з метою
з’ясування рівня набуття ними соціального досвіду,
опанування програмного матеріалу, оволодіння
теоретичними і практичними знаннями, навичками й
уміннями та формування в них певних особистісних і
професійних рис [15, с. 317]».

З. Курлянд наголошує, що «розвиток різноманітних
видів педагогічного контролю стимулює навчання та
пізнавальну діяльність студентів [10, с. 146]». Спроби
виключити педагогічний контроль повністю або частково з
навчального процесу, як свідчить історія освіти, призводили
до зниження якості навчання, рівня знань тощо. 

У науковій літературі з педагогіки й лінгводидактики
визначено мету й завдання контролю. Ми беремо до уваги
всі погляди й думки, висловлені науковцями, водночас логіка
нашого дослідження вимагає врахування мети й завдань
контролю успішності науково-теоретичної та практичної
методичної підготовки майбутніх учителів української мови,
визначених В. Дороз. 

На думку дослідниці, метою контролю є «виявлення
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рівня засвоєння студентами знань теорії методики навчання
української мови в загальноосвітніх закладах, розуміння
важливості теорії для планування та проведення навчально-
виховної роботи в загальноосвітніх закладах й обсягу вмінь
поєднувати набуті знання для вирішення практичних завдань
навчання української мови [4, с. 87]», а його завдання -
визначити рівень теоретичної, методичної підготовки
студентів: глибини та міцності теоретичних знань, володіння
термінологією, здатності творчо використовувати знання для
вирішення конкретних методичних завдань, володіння
основними професійно-методичними вміннями
(гностичними, комунікативно-навчальними, конструктивно-
планувальними, організаційними тощо).

Таким чином, у наукових працях контроль розглядають
як:

супровід, спостереження, перевірку й фіксацію-
успішності студентів (Т. Туркот, В. Ягупов);

навчальну пізнавальну дію, що здійснюється з метою-
відстеження безпомилковості власних мислительних
операцій (Б. Бадмаєв, В. Шапар);

виявлення, вимірювання й оцінку навчально--
пізнавальної діяльності студентів (В. Дороз, І. Підласий,
В. Сластьонін).

У більшості досліджень з педагогіки й
лінгводидактики поняття «діагностування», «моніторинг» і
«контроль» зіставляють і використовують як синонімічні. Це
пояснюється тим, що, на жаль, до сьогодні не існує єдиного
підходу до їхнього тлумачення, проте науковці роблять
спроби визначити їхні спільні та відмінні риси.

Так, І. Підласий вважає, що контроль і оцінювання
знань, умінь і навичок є необхідними складниками
педагогічного діагностування, і зазначає: «Перевірка лише
констатує результати, без пояснення їх походження.
Діагностування розглядає результати у зв’язку зі шляхами,
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способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку
формування продуктів навчання. Діагностування включає
контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних
даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій,
прогнозування подальшого розвитку явищ [11, с. 398–399]».
Цієї ж думки дотримується й О. Ковальчук, зазначаючи, що
контроль є обов’язковим компонентом процесу навчання,
дидактичним засобом управління ним і ефективним засобом
одержання зворотної інформації у процесі діагностування
результатів навчання [6, с. 86]. 

В. Бондар розглядає педагогічну діагностику як новий
рівень педагогічного контролю [3]

О. Колгатін, Л. Колгатіна на підставі ґрунтовного
зіставного аналізу понять «педагогічний контроль» і
«педагогічна діагностика» робить висновок, що ці поняття
відрізняються за метою і спрямованістю результатів, тому це
різні, хоча й дуже близькі поняття. Науковці підкреслюють,
що «мета педагогічного контролю – корекція особистості
студента, його дій, ставлення до навчання, крім цього,
контроль виконує і діагностичну функцію. Мета
діагностики – інформаційне забезпечення системи
управління навчальним процесом, вибір оптимального
методу навчання у конкретний момент навчального процесу
[7, с. 126–127]».

Цінними для нашого дослідження є висновки авторів
щодо характерних особливостей контролю [7, с. 126–127],
зокрема такі: контролювати можна тільки те, що свідомо
формується (навчальні досягнення, поведінку тощо);
контроль передбачає прямий вплив на студента: заохочення
або покарання; контроль може здійснюватися як на основі
діагностики шляхом узагальнення результатів, так і за
допомогою інтегральних методів, що перевіряють
сформованість професійної компетентності через виконання
комплексних практичних завдань; контроль містить
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інтегральну оцінку навчальної діяльності студента та його
досягнень; контроль передбачає емоційно-ціннісну оцінку
особистості й оперативну реакцію на виявлені порушення
або успіхи.

Таким чином, педагогічний контроль і педагогічна
діагностика є обов’язковими взаємопов’язаними
складниками процесу формування методичної
компетентності майбутнього філолога: педагогічний
контроль виконує діагностичну функцію, сприяє визначенню
результатів засвоєння професійно значущих знань,
сформованості вмінь і навичок з метою її подальшого
аналізу, оцінювання та корегування; натомість педагогічній
діагностиці підлягають навчальні досягнення і
психофізіологічні властивості студентів, що впливають на
ефективність навчання, а інтерпретація результатів
діагностики цих досягнень і властивостей відбувається після
накопичення, класифікації та формування рекомендацій
щодо корекції навчання, прогнозування його результату,
вибору найбільш ефективних форм, методів, прийомів і
засобів навчання. Отже, педагогічний контроль стосується
переважно організації навчального процесу, а педагогічна
діагностика – управління цим процесом.

На думку К. Климової, «моніторинг успішно замінив
на сучасному етапі контроль, поглибивши і розширивши
характеристики останнього, ‹…› й об’єднує форми
педагогічного контролю і педагогічної діагностики
[5, с. 129–130]». Серед характерних рис педагогічного
контролю дослідниця виділяє такі: діє за рішенням
управлінських структур, є одноразовим актом, передбачає
емпіричне збирання матеріалів, характеризується
стихійністю, безсистемністю, несистематичністю,
непристосованістю до мінливих умов, об’єкти контролю
змінюються щорічно [5, с. 129]. Водночас протилежну думку
щодо стихійності, безсистемності й несистематичності
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проведення контролю висловлює І. Михалкіна, зокрема
зазначаючи, що контроль є «найважливішим
системоутворювальним компонентом цілісної системи
навчання, невід’ємним компонентом етапу педагогічної
взаємодії [8, с. 121–122]».

На думку Н. Байдацької, моніторинг і контроль мають
багато спільного: контроль, як і моніторинг, забезпечує
зворотний зв’язок, інформує про стан справ; об’єктами
контролю, як і моніторингу, можуть бути і процес, і результат
навчальної діяльності; суб’єктами моніторингу і контролю
можуть бути адміністрація, завідувачі кафедр, викладачі і
самі студенти; контроль і моніторинг можна зіставляти за
видами, формами і методами (попередній контроль – вхідний
моніторинг; поточний контроль – проміжний моніторинг;
підсумковий контроль – вихідний моніторинг; тематичний
контроль – вибірковий моніторинг; фронтальний контроль –
комплексний моніторинг) [2 , с. 3]. Цілком погоджуємося з
дослідницею в тому, що контроль заклав фундамент для
створення моніторингу, що є багатогранним процесом, до
складу якого невід’ємно входить контроль.

Отже, на підставі аналізу визначень понять «контроль»,
«педагогічний контроль», «діагностика» і «моніторинг» ми
розумітимемо контроль сформованості методичної
компетентності майбутніх філологів як навчально-
пізнавальну дію, що є обов’язковим складником
навчально-виховного процесу й полягає у визначенні
дієвості та ефективності організації процесу формування
методичної компетентності, з’ясуванні рівня засвоєння
програмного матеріалу з фахових дисциплін і володіння
методичними вміннями й навичками. 

Перспективним напрямом нашого дослідження
вважаємо визначення шляхів реалізації функцій контролю
сформованості методичної компетентності майбутніх
філологів.
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УДК 378:377.3
Неоніла Тільняк

(м. Київ, Україна)

УРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ФАХОВОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ У ПРОЕКТУВАННІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО

МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У статті розглянуто особливості фахової термінології
професійної комунікації майбутніх фахівців технічних спеціальностей,
обґрунтовано доцільність урахування її в моделюванні науково-
методичної системи формування комунікативної компетентності
майбутніх електротехніків у процесі вивчення курсу «Українська мова
(за професійним спрямуванням)». Інтерпретовано методичний аспект
практичної реалізації текстоцентричного підходу в навчальному процесі
вищого закладу освіти.

Ключові слова: комунікативна компетентність,
електротехнічна термінологія, фахова комунікація, мовна компетенція,
науково-методична система навчання.

В статье рассматриваются особенности профессиональной
терминологии будущих специалистов технического профиля,
обосновывается целесообразность моделирования научно-методичиской
системы формирования коммуникативной компетентности студентов
технических специальностей с учетом специфики профессиональной
терминологии в процессе изучения курса «Украинский язык (по
профессиональному направлению)». Интерпретирован методический
аспект практической реализации текстоцентрического подхода в
учебном процессе вуза.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность,
электротехническая терминология, профессиональная коммуникация,
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языковая компетенция, научно-методическая система обучения.

In the article the features of professional terminology of future
specialists of technical specialties were outlined; advisability of its
consideration in modeling of scientific and methodical system of forming
communicative competence of future electricians while learning course
«Ukrainian language (for professional purposes)». Methodological aspect of
practical realization of text approach in the educational process of high
school.

Key words: communicative competence, electronic and technical
terminology, professional communication, language competence, scientific
and methodical system of education.

Динамічні процеси, що відбуваються в усіх сферах
суспільного життя країни, а також реформування мовної
освіти у вищій школі висувають важливі завдання щодо
формування професійної мовленнєвої компетентності у
майбутніх фахівців технічних спеціальностей,
електротехнічної зокрема.

Державна національна програма «Освіта» («Україна
ХХІ століття»), Національна доктрина, концепції мовної
освіти навчання української мови у вищій школі
зорієнтовують на формування мовної творчої особистості,
складниками якої є мовна, мовленнєва, комунікативна
компетентності. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх
фахівців технічних спеціальностей потребують перебудови
лінгводидактичних засад мовної підготовки студентів,
впровадження ефективної науково-методичної системи,
використання нових підходів до змісту, принципів, методів і
форм організації занять.

Актуальність статті зумовлена необхідністю перегляду
теорії і практики навчання української мови (за професійним
спрямуванням) у вищих навчальних закладах, якісної
перебудови навчально-виховного процесу, які сьогодні
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неможливі без істотного оновлення змісту мовної освіти та
запровадження ефективної науково-методичної системи
навчання, інтерактивних та імітаційних форм і технологій,
методів навчання, добору адекватних їм засобів тощо.

Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей
професійної термінології у контексті моделювання науково-
методичної системи формування комунікативної
компетентності майбутніх фахівців технічних
спеціальностей.

У формуванні професійної комунікативної
компетентності майбутніх фахівців технічних
спеціальностей важливу роль відіграє українська мова (за
професійним спрямуванням).

Вивчення української мови у вищому навчальному
закладі технічного профілю є не лише дидактичною
проблемою, але й філософською, культурологічною,
політико-правовою, оскільки курс «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» визначено як особливу
категорію суб’єктно-діяльнісної парадигми у формуванні
мовної, мовленнєвої, комунікативної компетентностей
майбутніх фахівців. 

Українська мова, як навчальна дисципліна, є
інструментом залучення до духовних скарбів рідного народу
і стає основною мовою комунікації, відтак створює для
студентів унікальні можливості щодо орієнтування у сферах
офіційно-ділового писемного та усного спілкування, сприяє
збагнути особливості мовної стилістики, специфіку
використання різних мовних одиниць залежно від сфери та
мети вживання [4].

Проблема удосконалення мовлення майбутніх фахівців
досліджується психологами, лінгвістами, педагогами,
лінгводидактами. Психологічний аспект розвитку мовлення
висвітлюється у працях П. Гальперіна, Л. Виготського,
М. Жинкіна, О. Лурії, А. Маркової, В. Семиченко та ін.
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Психологічний компонент, який ґрунтується на уявленні про
структуру мовленнєвої діяльності, різноманітні
психофізіологічні механізми породження мовлення
розкривається в дослідженнях Б. Баєва, І. Зимньої,
О. Леонтьєва та ін.

Лінгвістичні передумови формування професійної
комунікативної компетентності знаходимо у роботах
Л. Булаховського, І. Вихованця, К. Городенської, Ж. Колоїз,
Л. Мацько, М. Степаненка та ін.

Лінгводидактичні закономірності формування
комунікативної компетентності особистості простудійовано
З. Бакум, М. Вашуленком, Н. Голуб, О. Горошкіною,
С. Караманом, О. Любашенко, В. Мельничайком,
М. Пентилюк, С. Омельчуком та ін. 

Учені дійшли висновку, що одним із найважливіших
завдань сучасного вищого навчального закладу є
забезпечення розвитку українського професійного мовлення
студентів, які спроможні репрезентувати в подальшій
професійній діяльності стійкі фахові знання українською
мовою та виявляти професіоналізм у ділових ситуаціях
спілкування. Орієнтація вищого педагогічного навчального
закладу на всебічний розвиток мовлення студентів технічних
спеціальностей, зміцнення їхніх мовленнєвих навичок та
вдосконалення вмінь правильно й виразно передавати думки,
посилення зв’язку змісту навчання студентів з їхньою
майбутньою професійною діяльністю є тим фундаментом,
на якому має ґрунтуватися увесь навчальний процес із будь-
якого фаху.

Спостереження показують, що навчання української
мови (за професійним спрямуванням) у технічних вищих
навчальних закладах обмежується вдосконаленням умінь і
навичок правильного письма в студентів та формування
умінь оформляти ділові папери. Поза увагою залишається
розвиток умінь правильно будувати та сприймати
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висловлення в професійних ситуаціях спілкування,
використовувати фахову термінологію, виступати перед
аудиторією. Не відповідає сучасним вимогам і рівень
володіння мовленнєвими вміннями і навичками студентів
технічних спеціальностей, у яких виникають труднощі під
час перекладу фахових текстів, побудові діалогічних та
монологічних висловлень.

Ми поділяємо думку О. Любашенко, яка вважає, що
навчання української мови (за професійним спрямуванням)
у вищому навчальному закладі доцільно проводити шляхом
усвідомленого здійснення певних операцій на рівні
актуальної підготовки (тобто як діяльнісного акту) з
подальшою автоматизацією і виконанням більш складних
дій. Проблеми формування професійного мовлення
майбутніх фахівців дослідниця пропонує вирішувати
шляхом опори на суб’єктно-діяльнісний підхід як кероване
та усвідомлене (з позиції суб’єктів – викладача та студента)
оволодіння змістом навчання, що поєднує мовні та
мовленнєві знання, уміння (дії), навички (операції), а також
оволодіння методичної системою навчання [4].

Продуктивною для з’ясування лінгводидактичних
засад мовленнєвої професійної підготовки майбутніх
фахівців технічних спеціальностей є позиція про домінантну
роль методичної системи навчання як «сукупності
взаємопов’язаних і взаємозумовлених її елементів – мети,
змісту, методів, форм, і засобів навчання [7]».

Для ефективної підготовки майбутніх фахівців
технічних спеціальностей нами запропоновано науково-
методичну систему навчання, організаційними формами якої
обрано лекційні та практично-семінарські заняття; добір
системи вправ і завдань (конструктивних, мовленнєвих,
комунікативних); побудову узагальнювальних схем і
таблиць, моделей-опор; написання рефератів, опрацювання
та самостійне продукування текстів професійно
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орієнтованого змісту.
Особливістю побудови науково-методичної системи є

відбір того матеріалу для роботи зі студентами, який би
забезпечував формування професійно зумовленого
мовлення. Майбутні фахівці на практичних заняттях з курсу
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» вчаться
прогнозувати можливі утруднення в засвоєнні програмового
теоретичного матеріалу, обґрунтовувати варіантні підходи до
подолання таких утруднень, складають пам’ятки для
проектування системного викладу теоретичного матеріалу в
кількох аспектах: понятійному, дидактичному,
лінгвістичному, психологічному, логічному.

Наприклад, під час вивчення української
електротехнічної термінології студенти аналізують лексику
спеціальної комунікації, до якої належать терміни,
номенклатура та професіоналізми, обґрунтовують
співвідношення між поняттями «термінологія» та
«номенклатура», опрацьовують текст професійного
спрямування, у якому йдеться про морфологічні способи
творення електротехнічних термінів, описуються
суфіксальні, префіксальні та префіксально-суфіксальні
утворення, композити, юкстапозити й абревіатури.

Подаємо текст як зразок, з яким працюють студенти.
Творення електротехнічних термінів
Одним з основних способів творення електротехнічних

термінів є суфіксація. Більшість термінів утворено за
допомогою суфіксів -ач, -ість, -изм, -ій-, -цій-, -ацій-, -к-, -
н’-, -н’н’-, -ник, -тор/-атор на національній мовній основі.
Вони мають різну продуктивність.

Основним засобом творення українських
девербативних електротехнічних термінів на позначення
предметних понять є суфікс -ач-, їхніми твірними основами
виступають дієслова недоконаного виду на -а-,  -ува-, напр.:
вимика-(ти) – вимикач, заземлюва-(ти) – заземлювач,
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підсилюва-(ти) –підсилювач та ін.
Типовим для цих термінів є словотвірний тип із

суфіксом -ість, за допомогою якого від прикметникових
(дієприкметникових) основ утворюються іменники жіночого
роду для вираження ознаки або властивості чого-небудь,
пор.: електропровідн-(ий) – електропровідність, індуктивн-
(ий) індуктивність, напружен-(ий) – напруженість.

Значною продуктивністю вирізняється і
прикметниковий суфікс -н-, за допомогою якого від
іменників утворюються прикметники, пор.: вентиль –
вентильний, імпульс – імпульсний, транзистор –
транзисторний тощо.

Почасти словотвірними засобами термінологічних назв
є іншомовні суфікси. Для вираження різноманітних процесів
в українській електротехнічній термінології
використовуються іменники, реформовані на основі
словотвірних типів із суфіксами -ій-, -цій-, -ацiй-, напр.:
генерува-(ти) – генерація, індукува-(ти) – індукція,
синхронізува-(ти) – синхронізація та ін. Твірними для таких
дериватів з погляду синхронної системи словотвору є
дієслівні основи на -ува-; -ізува-/-изува-. Зазначені
віддієслівні словотвірні типи особливо продуктивні в цій
терміносистемі.

Другий продуктивний словотвірний тип представляють
віддієслівні іменники із суфіксом -тор/-атор(-ятор), що
називають предмет за процесуальною ознакою: акумулятор,
аналізатор, конденсатор, ізолятор. Для останнього терміна
характерна категорійна полісемія: він поєднує в собі два
значення: матеріал і прилад, пор.: а) назва матеріалу
(ізолятор); б) назва приладу (лінійний ізолятор, електричний
ізолятор, натяжний ізолятор тощо).

В електротехнічній термінології простежуємо
тенденцію до гніздового термінотворення: створення
комплексів, пов’язаних спільною основою, зокрема
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дієслово – віддієслівна назва дії – прикметник – назва особи,
споруди, машини тощо, що сприяє формуванню широких
мотиваційних полів, напр.: вимірювати – вимірювання –
вимірювальний – вимірювач.

Продуктивним способом творення електротехнічних
термінів є також префіксація. До найуживаніших належать
такі префікси та префіксоїди: ви-, від-, де-, з-, за-, на-, над-,
пере-, під-, проти-, роз-, бі-, мега-, мікро-, пів-, напів-.

Іншомовний префікс де-, що виражає заперечення, є
найпродуктивнішим словотворчим засобом. Деривати з цим
формантом мають значення виконати дію, протилежну дії
мотивувального дієслова, анулювати дію, яку називає таке
дієслово, напр.: електризувати – деелектризувати,
поляризувати деполяризувати, синхронізувати –
десинхронізувати.

Префікс пере-, досить продуктивний в українській
електротехнічній термінології, вказує на повторюваність дії
або явища, вияв дії, більшої за норму ознаки, яку виражає
твірне слово, у ролі якого виступає здебільшого дієслово,
пор.: зарядити – перезарядити, збуджувати –
перезбуджувати, напружувати – перенапружувати тощо.

Префікси ви-, від-, з-, за-, на-, над-, під-, проти-, роз-
в електротехнічній термінології є малопродуктивними,
свідченням чого є обмежена кількість термінолексем із
цими формантами: викрутити, від’єднати, заблокувати,
занулювати, намагнітити, наднапруга, підстанція,
протиструм, розмагнітити.

До найуживаніших префіксоїдів в українській
електротехнічній терміносистемі належать мікро-, бі-,
мега-, пара-, пів-, напів-. Вони мають яскравий
термінологічний характер і виділяються лише тоді, коли є
відповідні безпрефіксні твірні основи або коли ті самі корені
приєднують до себе інші префікси чи префіксоїди.

З-поміж префіксоїдів іншомовного походження
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найпродуктивнішим є мікро- (гр. mikros – малий), що має
значення «дуже малий, найдрібніший»: ампер – мікроампер,
вимикач – мікровимикач. індикатор – мікроіндикатор;
вольт – мікровольт, кулон – мікрокулон та ін.

Решта префіксоїдів цього походження є
малопродуктивними в електротехнічній термінології.

До продуктивних питомих префіксоїдів належать пів-
та напів-, які виражають неповний вияв ознаки: автомат –
напівавтомат, ізольований – напівізольований, провідник –
напівпровідник, вольт – піввольт тощо.

Префіксально-суфіксальний спосіб відзначається
невисокою продуктивністю у творенні української
електротехнічної термінології. Чималі труднощі для
диференціації прикметників становить їхній семантичний і
структурний зв’язок з твірними основами. Такий характер
сучасних структурно-семантичних зв’язків прикметників з
твірними основами спричинився до того, що дослідники
словотвору неодностайні в принципах поділу прикметників
із префіксами прийменникового походження за способами
творення. Деякі мовознавці пояснюють це явище
полімотивацією похідних основ.

Префіксально-суфіксальні терміни становлять два
основні типи:

1. Із конфіксом без-..., -н- в основах прикметників, що
вказує на відсутність, заперечення того, що позначає твірна
сполука слова, напр.: без аварії → безаварійний, без
гістерезису → безгістерезисний, без реостату →
безреостатний тощо.

2. Із конфіксом між-..., -н-, що позначає місце або
простір між однаковими предметами чи явищами, названими
твірною прийменниково-відмінковою формою: між
полюсами – міжполюсний, між системами – міжсистемний.
Цей тип в електротехнічній термінології лексично
обмежений.
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Велику групу термінів утворюють слова, що мають у
своїй структурі дві й більше твірних основ. Традиційно в
українській дериватології їх визначають як основоскладання
(композицію), словоскладання (юкстапозицію) і скорочення
(абревіацію).

Установлено, що 10% української електротехнічної
термінології становлять складні слова, більшість із яких
утворено основоскладанням.

Терміни-композити за структурно-морфологічними
ознаками та способом і характером сполучення основ
поділяємо на такі типи:

Терміни-композити, перша основа яких1.
числівникова, а друга – іменникова, напр.: двоелектродний,
першоелемент, трифазний, чотириелектродний,
чотириполюсний. Тип високопродуктивний у
електротехнічній термінології.

Складні терміни, першою частиною яких є2.
займенникова основа сам, а другою – дієслівна або
іменникова: самоблокування, самовипромінювач,
самоіндукція, самосинхронізація тощо. Цей тип творення
термінів також є високопродуктивним.

Композити, співвідносні зі сполученням3.
неозначено-кількісного числівника багато та іменника,
напр.: багатоватний, багатожильний, багатокаскадний та
ін. За цим продуктивним типом утворюються переважно
електротехнічні терміни-прикметники.

Складні терміни, першою частиною яких є усічена4.
прикметникова основа, а другою – іменникова безсуфіксна
або суфіксальна: світлофільтр. Цей тип творення термінів
є малопродуктивним.

В. Русанівський вважає, що терміни з першо- можна
умовно розглядати на тлі словосполучень, якщо вважати
першу частину складання слів скороченим прикметником:
першоджерело, першоелемент тощо. Ці терміни,
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розгортаючись у відповідні словосполучення,
перетворюються на суму слів, позбавлених єдиного змісту.

Так само розглядаємо й композити з префіксоїдом
авто-, який виявляє високу продуктивність у творенні
українських електротехнічних термінів: автогенератор,
автомодуляція, автотрансформатор та ін.

Окрему групу становлять терміни, однією з частин
яких у препозиції чи в постпозиції є іншомовні елементи
відео-..., ...-граф, ...-трон та ін. Міжнародні терміноелементи
мають певну спеціалізацію. Постпозиційні виконують
систематизаційну функцію. Зокрема блок ...-граф утворює
назви приладів, які забезпечують запис або призначені для
запису чогось: акселерограф, гістерезисограф, осцилограф.
В електротехнічній термінології постпозиційний
іншомовний елемент ...-трон використовується для
творення термінів – назв різноманітних вимірювальних
приладів та установок: альфатрон, амплітрон, циклотрон
тощо.

Препозиційні терміноелементи мають загальнішу
орієнтацію: відеонапруга, відеопередавач, відеострум,
відеотрансформатор та ін.

Дещо менше електротехнічних складних термінів
іменників-юкстапозитів, якими називають прилади, одиниці
вимірювання, процеси, спеціальності: реле-регулятор,
інженер-електрик, ват-година, ампервольтметр,
вольтампер, грам-молекула. Слід відзначити, що особливої
інтенсивності набуло малопродуктивне раніше в українській
мові словоскладання на зразок: блок-контактор, гама-реле,
двигун-генератор тощо.

З-поміж словотвірних засобів поповнення лексичного
складу української електротехнічної терміносистеми
важливе місце належить абревіації. У цій термінології наявні
такі структурні типи абревіатур: а) ініціальні, б) комбіновані
(змішані), в) графічні (умовні) скорочення.
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Ініціальні електротехнічні абревіатури доцільно, у
свою чергу, поділити на а) ініціально-літерні: АМ –
амплітуда модульна, АРП – автоматичне регулювання
потужності, ВН – висока напруга, ДП – діелектричний
підсилювач, ЕМ – електромагніт, ФМ – фазова модуляція,
ШГ – шумовий генератор; б) ініціально-звукові: ГЕС(гес)
гідроелектростанція, ДІД – двофазовий індукційний двигун,
МЕК – міжнародна електротехнічна комісія, РЕ – реле
електромагнітне; в) літерно- і звуко-цифрові: АЗДС-20М –
акумуляторно-зарядна дизельна електростанція, ГЗ-36 –
генератор звуковий, ЕМ-7 – електромагніт, ТГ-150 –
теплогенератор.

Комбіновані абревіатури малопоширені. Серед них
мікрогес, АМ сигнал, геоТЕС.

Графічні скорочення, як електротехнічні терміни,
поділяємо на: а) утворені вичленовуванням першої літери
слова (графічні позначення): А – ампер, Б – батарея, Г –
генрі; б) утворені з слова перших літер складного або
сполучення слів: ав – ампер-виток, аг – ампер-година, пА –
пікоампер.

На думку деяких мовознавців, в окрему групу варто
виділити терміни-абревіатури, початковим елементом яких
є електро-, магніто-, теле-, термо-: електрогенератор,
електроенергія, електромагнетизм, магнітометр,
магнітоопір, магнітофуга, телеавтоматика,
телеамперметр, термовольт, термоізоляція, термореле [3].

Як показують результати проведеного дослідження,
найвищу продуктивність у формуванні професійно
зорієнтованого мовлення забезпечують практично завдання,
побудовані на текстовій основі. 

Студентам пропонується завдання до тексту фахового
спрямування:

1. На основі запропонованого тексту складіть діалог,
проведіть його із використанням термінології з фаху. 
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2. Складіть узагальнювальну таблицю, у якій зазначте
основні способи творення електротехнічних термінів.

3. Виконайте морфемний аналіз термінів:
електризувати, синхронізувати, вимикач, відеострум.
Прокоментуйте особливості перекладу поданих термінів
російською мовою.

4. Поясніть значення термінів. П’ять термінів (на вибір)
уведіть у речення. 

5. Випишіть 20 прикладів речень із фахової літератури,
що віддзеркалюють здобутки сучасної технічної галузі.
Проаналізуйте словотвірні особливості вжитих
професіоналізмів.

Важливим складником науково-методичної системи є
співвідношення інтенсивного й екстенсивного навчання,
орієнтація на конденсацію теоретичного матеріалу, вивчення
його укрупненими одиницями засвоєння (блоками).

Від заняття до заняття студентами напрацьовується
досвід навчальної роботи над укрупненими, логічно
завершеними частинами (формуються навички послідовного
здійснення розумових операцій, формулювання самостійних
висновків, моделювання лінгвістичних явищ та правил за
допомогою графічних позначок, символів).

Особливе місце у науково-методичній системі посідає
потенціал електронних дидактичних засобів, розроблених як
альтернативних до традиційних, Інтернет-ресурси,
інформаційно-комунікаційні технології, що дають змогу
розкрити внутрішні інтелектуальні та творчі ресурси
студентів, забезпечити необхідні умови для управління
їхньою самостійною пізнавальною діяльністю, підвищити
продуктивність навчання, оскільки створюються сприятливі
умови для тренування на одному й тому ж мовному матеріалі
в індивідуальному темпі. Окрім того, зміст завдань, що
пропонуються на електронних носіях, сприяє розвитку
самоосвітньої діяльності студентів, спонукає до
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вдосконалення україномовної професійної комунікації.
Отже, вивчення спеціальних досліджень та наукових

джерел із психології, лінгвістики, педагогіки,
лінгводидактики уможливило визначення провідних
тенденцій та складників у розробленні науково-методичної
системи навчання, суть якої полягає в оптимальному
поєднанні традиційної методики навчання та інноваційних
технологій з високим дидактичним та інформаційним
потенціалом (електронний навчально-методичний комплект,
глобальна комп’ютерна мережа Інтернет, система завдань
для розвитку професійної мовотворчості, розміщена на
електронному репозитарії вищого навчального закладу, що
значно розширюють діапазон освітніх послуг для студентів,
сприяють інтенсивному засвоєнню курсу «Українська мова
(за професійним спрямуванням)», сприяють розвитку в них
практичних умінь і навичок професійної комунікації.
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ
ПРАВОПИСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СТУДЕНТІВ

У статті висвітлено інформацію про роль мотивації під час
вивчення правопису та формування правописної компетентності
студентів. Пояснено поняття мотивації, зокрема й навчальної,
розглянуто специфіку внутрішніх та зовнішніх мотивів, проаналізовано
вступну, поточну та заключну мотивацію. Окрім того, описано види
спрямованості, ознаки мотиваційної сфери і чинники, що впливають на
формування навчальної мотивації. Також автор закцентувала увагу на
емоційно-вольових процесах як на формах життєдіяльності людини.

Ключові слова: мотив, мотивація, навчальна мотивація,
мотиваційна сфера, спрямованість, внутрішні та зовнішні мотиви,
емоційно-вольові процеси, правописна компетентність.

В статье представлена информация о роли мотивации при
изучении правописания и формировании правописной компетентности
студентов. Объяснено понятие мотивации, в том числе и учебной,
рассмотрено специфику внутренних и внешних мотивов,
проанализировано вступительную, текущую и заключительную
мотивацию. Кроме того, описано виды направленности, признаки
мотивационной сферы и факторы, влияющие на формирование учебной
мотивации. Также автор акцентировала внимание на эмоционально-
волевых процессах как формах жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная мотивация,
мотивационная сфера, направленность, внутренние и внешние мотивы,
эмоционально-волевые процессы, правописная компетентность.

This article covers the information on the role of motivation while
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studying the orthography and formation of the orthographic competence of
students. The author defines the notion of motivation, namely educational one,
and studies the specifics of internal and external motives, analyzes
introductory, current and final motivations. Furthermore, the author describes
types of orientations, motivational sphere features and factors influencing
formation of the educational motivation. In addition to that, the author
highlightes emotional and volitional processes as forms of person’s vital
activity.

Key words: motive, motivation, educational motivation, motivational
sphere, orientation, internal and external motives, emotional and volitional
processes, orthographic competence.

Грамотність писемного мовлення є не тільки
показником знання мовних норм, але й свідченням високого
загального рівня розвитку особистості. Проте формування
правописної компетентності – непросте питання, що вимагає
постійної роботи над удосконаленням методики вивчення
цього розділу мовознавчої науки. Основним недоліком
правописних умінь та навичок є їх безсистемність, що
відображено у невмінні студента застосувати відоме правило
у нових лінгвістичних умовах. Недостатня мотивація є, на
нашу думку, однією з причин хаотичного вивчення
правопису і неструктурованості знань, що зумовлює
актуальність досліджуваної теми.

Питання психології мотивації висвітлено у працях
А. Маслоу, З. Фрейда, Е. Фромма, К. Юнга та інших. Основні
теоретичні постулати навчальної мотивації розроблено в
дослідженнях А. Давидова, Г. Костюка, О. Леонтьєва,
С. Рубінштейна. Роль мотивації в навчальній діяльності
описано у працях В. Климчука, В. Леонтьєва, В. Моргуна та
інших. Спроби проаналізувати зв’язок мотиваційної сфери
та процес вивчення мови (дослідження О. Антончук,
Н. Винокурової, М. Гончарової, О. Риженко) висвітлюють
загальну картину з окремими поясненнями явищ. Тому,
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перед собою ми ставимо завдання розкрити роль
мотиваційної складової для опанування студентами
правописних норм.

У процесі роботи з мовним матеріалом важливу роль
відіграють процеси сприймання, уяви, уваги, пам’яті,
мислення, мовлення та інші, зокрема ступінь їх активності,
адже якість і кількість знань прямо пропорційно
співвідносять із діяльністю студента на занятті та в
позааудиторний час. Стимулювати навчання можна за
допомогою переконливої мотивації та чітких аргументів. 

Поняття мотивації містить сукупність факторів,
механізмів, процесів, які спонукають до реальної або
потенційної конкретно спрямованої активності. Стійкий і
сильний науково-пізнавальний мотив сприяє тому, що
особистість не відчуває потреби в зовнішніх стимулах,
рівень її самостійності досить високий [8, с. 85].

Навчальна мотивація залежить від багатьох різного
роду чинників: системи освіти в цілому та специфіки
навчально-виховного процесу певного закладу, особливостей
конкретного навчального предмета, суб’єкт-суб’єктних
відносин викладача та студента, їх психолого-фізіологічних
характеристик та інтелектуальних здібностей тощо. Саме
тому навчальна діяльність студента є полімотивованою. 

Окрім того, за домінуванням у діяльності та поведінці
людини певного виду мотивації розрізняють три основні
типи спрямованості: особиста спрямованість (спрямованість
на себе), ділова спрямованість (спрямованість на завдання)
та спрямованість на взаємодію. 

Спрямованість на себе передбачає прагнення до
особистої першості, престижу, ігнорування інтересів колег.
Ділова спрямованість виражена у цікавості до самого
процесу роботи, прагненні до пізнання, оволодінні певними
навичками, уміннями. Для спрямованості на взаємодію
характерні: потреба у спілкуванні, дружні стосунки між
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членами колективу, інтерес до спільної діяльності. 
Людям зі спрямованістю першого виду властиві:

погана адаптація до екстремальних умов роботи; зайнятість
собою і своїми почуттями, проблемами; необґрунтовані та
поспішні висновки, припущення стосовно інших людей;
нав’язування власних ідей. Особи з діловою спрямованістю
допомагають окремим членам групи висловлювати їхні
думки; підтримують групу для того, щоб вона досягла
поставленої мети; легко й доступно висловлюють власні
міркування; починають керувати, коли йдеться про вибір
завдань; не ухиляються від безпосереднього вирішення
проблеми; добре адаптуються до змін у міжособистісних
стосунках. Спрямованість на взаємні дії виражається в
людей через уникнення безпосереднього вирішення
проблеми; піддавання тискові групи; уникнення
відповідальності, коли йдеться про вибір завдань;
конформізм та відособленість [4, с. 373].

Вважаємо, що під час навчання задіяні всі три види
спрямованості, але у кожного студента своя специфіка
мотиваційної сфери. Загалом мотивація учіння – це система
природних, соціальних і особистісних чинників, що
спонукають до відвідування навчального закладу, виконання
вимог учителів (викладачів), включення у процес навчання,
до зусиль, необхідних для подолання труднощів, реалізації
у процесі навчання власної схильності, до розвитку
здібностей, до навчальної взаємодії тощо [6, c. 66].

Залежно від мотивів, які домінують, відбувається так
званий перерозподіл навчального матеріалу, чим і можна
пояснити ґрунтовні знання студента з одного предмета і
низькі показники успішності з іншого. Потреба здобути
освіту є загальною для всіх, але мотиви, що виконують
функцію засобу задоволення, у кожного свої. Це можна
пояснити й тим, що мотив має трикомпонентну структуру.
Є. Ільїн виокремлює потребнісний блок, що включає
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біологічні, соціальні потреби і повинності; блок
внутрішнього фільтру, який містить у собі перевагу за
зовнішніми та внутрішніми (інтереси та схильності)
ознаками, декларований етичний контроль (ідеали, цінності,
установки, переконання), недекларований етичний контроль
(рівень домагань), оцінку власних можливостей, оцінку
свого стану в певний момент, облік умов досягнення своїх
цілей, передбачення наслідків своїх дій, вчинків; цільовий
блок, куди входять потребнісна мета, опредмечена дія і сам
процес задоволення потреби [2, с. 109–112].

Є багато класифікацій навчальних мотивів, проте
зосередимо увагу на дослідженні М. Матюгіної, яка
виокремлює в мотивації учіння зовнішні та внутрішні
мотиви (Таблиця 1).
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Зовнішні мотиви учіння можуть бути досить потужним
чинником успішності навчання, проте вони психологічно
збіднюють сам його процес, перешкоджають використанню
всіх його розвивальних ресурсів, а в серйозних випадках
можуть спричинити деформацію особистісного розвитку.
Збільшення ролі внутрішньої мотивації означає прогрес, а
розвиток і велике значення зовнішньої мотивації – регрес
мотивації учня [6, c. 66–67]. 

Проте доречно враховувати, що зовнішня мотивація
перебуває в тісному взаємозв’язку із внутрішньою, особливо
на початкових етапах роботи. У процесі знайомства з мовним
матеріалом, усвідомлення запитань і завдань часто
доводиться докладати зусиль для виконання значного обсягу
роботи, яка не приносить особливого задоволення, оскільки
ще не простежено чітких причинно-наслідкових зв’язків між
процесом та його наслідками. Тільки після отримання
позитивних результатів зовнішня мотивація перетворюється
у внутрішню і виконує роль спонуки до подальшого
вивчення та засвоєння правописних знань, вироблення
відповідних умінь і навичок. Зрозуміло, що внутрішні
мотиви є більш дієвими, тому й забезпечують кращу
результативність у процесі набуття правописної
компетентності. 

Співвідносно з етапом навчання мотивація буває
вступна, поточна та заключна. Вступна мотивація має на меті
сконцентрувати увагу студентів, активізувати їх навчальну
діяльність та викликати пізнавальний інтерес до подальшого
вивчення предмета. Поточна мотивація спрямована на
встановлення позитивних суб’єкт-суб’єктних відносин між
педагогом і студентами, а також між самими студентами, на
утримання рівня інтересу до виучуваного матеріалу та на
вияв практичного використання останнього. Активна участь
у процесі роботи, прийняття самостійних рішень є одним із
найвагоміших чинників міцного засвоєння знань та вмінь
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використати їх у подібній мовній ситуації. У заключній
мотивації важелем впливу є результативність і перспектива
подальшої роботи. Підсумковий етап «мотиваційної драбинки»
полягає у відчутті успіху, який є однією з потреб, що мотивує
людину, тому дуже важливо дати їй можливість відчути успіх,
причетність до нього [7, c. 172].

Для формування правописної компетентності такий поділ
має тільки умовний характер, бо запорукою успішного
засвоєння правопису є триєдина основа мотивації: чітко
визначений початок є стимулом до активної діяльності, що має
позитивний результат. Останній, своєю чергою, впливає на
якісну оцінку виконаної роботи та мотивує студента до
опрацювання іншого матеріалу. У навчанні процес мотивації є
безперервним, оскільки засвоєння певного матеріалу є основою
для викладання нового, а вивчення дисципліни – для
викладання іншої дисципліни. Тобто мотивація не повинна
завершуватись після проходження чергового відрізка навчання,
а зберігатись і підсилюватись надалі. Отже, процес мотивації у
навчанні має характер певного циклу, він повторюється на
кожному навчальному відрізку на вищому рівні [5, c. 2]. 

Окрім того, для студентів велике значення має
професійна мотивація, яка є безпосередньою реалізацією знань,
умінь і навичок на практиці. Особливо актуальним цей факт є
сьогодні, оскільки у зв’язку з високою конкуренцією на ринку
праці та проблемою працевлаштування не всі студенти
самостійно обирають професію або ж не до кінця
усвідомлюють специфіку майбутньої діяльності.

Як наслідок, цілком логічним є акцент на таких ознаках
мотиваційної сфери, як розвинутість, гнучкість та
ієрархізованість. Перша характеризує якісну різноманітність
мотиваційних факторів, друга описує рухливість зв’язків, що
існують між різними рівнями організації мотиваційної сфери
(між потребами й мотивами, мотивами і цілями, потребами і
цілями), остання є характеристикою рангової упорядкованості
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будови кожного окремо взятого рівня в організації мотиваційної
сфери [9, c. 194–196].

Останній критерій мотиваційної сфери, на нашу думку,
віддзеркалює порядок оволодіння правописною
компетентністю: формування вмінь і навичок відбувається
поступово, від вивчення елементарних правил до засвоєння
цілої системи норм та відхилень від них. Навчальний матеріал
має бути найбільш вдало дібраним за рівнем складності: надто
складний матеріал взагалі залишиться поза увагою учня або
студента, надто простий не викличе інтересу, так би мовити не
спровокує внутрішньої мотивації до його опрацювання.

Під час засвоєння орфографічних норм і вироблення
відповідних умінь важливими є логічність, певна
алгоритмізованість тих чи інших правил, їх корелятивні зв’язки
та принаймні умовна закономірність винятків. Тобто вся
сукупність правописних норм повинна становити струнку
систему, яка породжуватиме таку ж чітку структуру знань
студента. Важливу роль, зокрема й мотиваційну, під час
засвоєння правописних норм відіграє також чіткість
термінологічного апарату, розуміння мовного явища чи факту
співвідносно з правилом, що допомагає простежувати зв’язки
й автоматизувати застосування теорії на практиці. 

О. Антончук зазначає, що «для мотивування навчально-
пізнавальної діяльності використовують такі методи: метод
створення ситуації новизни навчального матеріалу; метод
емоційно-морального стимулювання; метод зацікавлення;
метод емоційного сплеску та заохочення; метод пізнавальних
ігор; метод створення відчуття успіху в навчанні [1, с. 151]».
Як бачимо, особливу увагу приділено емоційним реакціям як
невід’ємній складовій успішного навчального процесу.
Емоційно-вольові процеси тісно пов’язані з описаними вище
зовнішніми та внутрішніми мотивами, тому розглянемо їх
детальніше.

Емоція як загальна активна форма переживання
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організмом своєї життєдіяльності або допомагає внутрішньо
змотивувати власну діяльність (коли емоція позитивна), або ж
уповільнює засвоєння виучуваного матеріалу (коли вона
негативна). Вважають, що емоційні реакції сприяють переходу
знань у переконання. Окрім того, зникає фактор знайомості
(коли матеріал, що вивчається, знайомий і не викликає
інтересу) та фактор звикання (виникає, коли навчальний
матеріал викладається в стереотипній логічній послідовності).

З іншого боку, вагомим чинником людської діяльності є
воля – психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції
людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення
поставлених цілей. У вольових діях людина здійснює власну
свідому мету. Отже, воля є однією з найважливіших умов
людської діяльності, оскільки виявляється у своєрідному
зусиллі, у внутрішньому напруженні, яке відчуває людина,
переборюючи внутрішні та зовнішні труднощі, у прагненні до
дій або у стримуванні себе [3, c. 208].

Отже, переконлива мотивація відіграє важливу роль у
формуванні правописної компетентності студентів, оскільки
впливає на продуктивність навчально-виховного процесу та
міцність засвоєння мовного матеріалу. Мотивація за етапами
навчання найбільш результативна тоді, коли рух між
початковою, поточною та заключною мотиваціями відбувається
по замкненому колу і має причинно-наслідковий зв’язок.
Відомо, що під час навчання правопису часто використовують
алгоритми як ефективний засіб систематизації знань. Така ж
чітка структура повинна бути і в самому навчальному матеріалі,
у послідовності його засвоєння. Важливу роль також відіграють
емоційно-вольові процеси, які через посередництво тісної
взаємодії внутрішніх і зовнішніх мотивів прямо пропорційно
співвідносні з рівнем грамотності людини. 

Перспективним вважаємо дослідницький пошук методів
і прийомів формування мотивації студентів під час навчання
правопису та інших розділів мовознавчої науки, вивчення
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факторів, які впливають на мотиваційну сферу студента в
умовах сучасного освітнього процесу, детальне дослідження
професійної мотивації студентів різних спеціальностей, що
сприятиме підвищенню ефективності навчання та покращенню
грамотності письма.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ ВІТЧИЗНЯНИХ 

УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ НА ОСНОВІ
АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ

У статті пропонуються рекомендації щодо напрямів
модернізації вітчизняної філологічної освіти магістерського рівня, які
сформульовані у результаті вивчення особливостей підготовки
магістрів-філологів у США. Розглядаються конкретні шляхи реалізації
гнучкості, варіативності та індивідуалізації магістерських програм у
рамках професіоналізації філологічної освіти, зокрема створення
міждисциплінарних спеціальностей, розширення орієнтації освітніх
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програм та профілю магістерських спеціальностей.
Ключові слова: США, вища освіта, магістратура, модернізація,

професіоналізація, гнучкість, варіативність, індивідуалізація.

В статье предлагаются рекомендации касательно направлений
модернизации отечественного филологического образования
магистерского уровня, которые сформулированы в результате изучения
особенностей подготовки магистров-филологов в США.
Рассматриваются конкретные способы реализации гибкости,
вариативности и индивидуализации магистерских программ в рамках
профессионализации филологического образования, а именно создание
междисциплинарных специальностей, расширение ориентации
образовательных программ и профиля магистерских специальностей.

Ключевые слова: США, высшее образование, магистратура,
модернизация, профессионализация, гибкость, вариативность,
индивидуализация.

The article offers proposals for the areas of national language and
literature master’s education modernization, which result from the study of
language and literature master-level training in the USA. It dwells on specific
ways of flexibility, differentiation, and individualization realization in master’s
programs within language and literature education professionalization,
namely introducing interdisciplinary specialties and programs of different
orientation and profiles. 

Key words: USA, higher education, master’s education, modernization,
professionalization, flexibility, differentiation, individualization.

Інтенсивний розвиток інтеграційних процесів,
конкуренція Європи з США в освітній царині й визнання
дворівневої системи підготовки фахівців із вищою освітою
як світового стандарту актуалізували адаптацію вітчизняної
вищої освіти до вимог сучасності. Модернізація вищої
освіти повинна відбуватися з урахуванням особливостей
конкретних спеціальностей вищої школи, з огляду на це
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теоретико-методологічне переосмислення, зокрема, освіти
вчителів-філологів має нагальний характер. 

Занепокоєння станом сучасної філологічної освіти
відображене зокрема у статтях вітчизняного науковця-
філолога Г. Клочека [3], російської дослідниці О. Ковтун [4]
та вітчизняного науковця О. Семеног [8]. 

Висловлене ними коротко можна викласти в таких
положеннях: 1) вища освіта має адекватно реагувати на
зміни в суспільстві, зокрема на глобалізаційні процеси, появу
нових інформаційних технологій, тому для осмислення
таких змін слід визначити, яких спеціалістів («кого і
навіщо») готує ВНЗ у рамках відповідної освітньої
програми; 2) сучасна філологічна освіта не реалізує
соціального замовлення, оскільки її головним «продуктом»
є учитель-словесник або філолог-дослідник, які мало
затребувані на ринку праці; 3) абітурієнтів більше
приваблюють лінгвістичні спеціальності задля отримання
непедагогічної освіти для таких галузей професійної
діяльності, як зв’язки з громадськістю, реклама, видавнича
справа тощо або ж вони отримують філологічну освіту лише
задля подальшої зміни кваліфікації. 

Таким чином, невідповідність між інтересами й
здібностями студента та наявними освітніми програмами
зумовлюють необхідність у подоланні моноорієнтації
вітчизняних магістерських програм й узгодження освітніх
послуг із вимогами ринку праці. Метою нашої публікації є
окреслення шляхів модернізації вітчизняної магістратури з
філологічних спеціальностей, з урахуванням досвіду США. 

В історії вищої освіти США також спостерігалося
зниження привабливості класичної гуманітарної, зокрема
мовно-літературної, освіти. Хоча, на думку американської
дослідниці Г. Грей, гуманітарні науки в США завжди
перебували в кризовому стані, оскільки прагматичні
американці піддавали сумніву цінність такої освіти для
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реального життя [12, с. 118–119]. Нині головними
особливостями підготовки магістрів-філологів у США є
гнучкість, варіативність та посилення прагматичної
спрямованості. Надання привабливості філологічній освіті
у США шляхом підвищення її прагматичності дістало назву
професіоналізації. У 1980-х роках для вирішення проблеми
працевлаштування фахівців було запропоновано готувати
гуманітаріїв для непедагогічної діяльності [11, с. 77].
Провідна роль у цьому процесі належала філологічним
магістерським програмам зі спеціалізацією в масових
комунікаціях, журналістиці, фільмознавстві, письменницькій
майстерності, науково-технічній комунікації англійською
мовою тощо. Наприклад, в університеті Беміджі (Міннесота)
магістерська програма з англійської мови передбачає
вивчення британських і американських літературних,
фільмознавчих та фольклорних традицій, педагогічну
підготовку, а також має на меті розвиток навичок критичного
письма [10]. Таким чином, після закінчення цієї програми
можливе працевлаштування в кіно- або літературним
критиком, фахівцем з фольклору чи викладачем. 

Створення міждисциплінарних спеціальностей, які
спирались на наукові школи професорсько-викладацького
складу певного освітнього закладу, також було засобом
підвищення популярності філологічного напряму [11, с. 78].
Прикладом таких спеціальностей може бути магістерська
програма з англійської мови зі спеціалізацією в ренесансних
студіях. Окрім традиційних дисциплін спеціалізації
(Шекспір, Драма епохи Відродження тощо) пропонується
низка вибіркових міждисциплінарних курсів, розроблених
разом з історичним, театральним, музичним факультетами і
факультетами сучасних мов, класичних мов та історії
мистецтв [9]. 

На нашу думку, в Україні, окрім законодавчих змін,
професіоналізацію магістерської освіти варто розпочати з

195

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



розробки професійно спрямованих спецкурсів за вибором
студентів. Якщо зазначені вище спецкурси отримують
схвальні відгуки як від викладачів, так і студентів, наступним
кроком є запровадження професійних спеціалізацій у рамках
чинних науково-педагогічних спеціальностей. У таких
спеціалізаціях професійно-спрямовані дисципліни стануть
обов’язковими та будуть опановуватися за структурно-
логічною схемою. Третім етапом професіоналізації, на нашу
думку, є перетворення найпопулярніших і вдалих
спеціалізацій на повноцінні професійні магістерські
спеціальності. 

Спираючись на досвід США, необхідно
диференціювати педагогічну та непедагогічну підготовки в
магістратурі, а також розширити перелік філологічних
спеціальностей/спеціалізацій. Випускник бакалаврату, який
отримав фундаментальну підготовку, може творчо опанувати
конкретні галузі діяльності на магістерському рівні, де
мають існувати освітні програми різної орієнтації та
профілів зі спеціалізаціями як наукового (дослідницького),
так і прикладного (професійного) характеру. Передусім
необхідно визначити профіль фахівця: дослідник-філолог
(мовознавець, літературознавець), учитель-словесник,
перекладач (усний переклад), перекладач (письмовий
переклад), редактор, фахівець з видавничого бізнесу,
менеджер тощо. Ці профілі мають бути оприлюднені та
добре відомі студентам бакалаврату разом із галузями
можливого працевлаштування. Звісно, створення
професійних магістерських програм потребує значних
затрат, тому на початковому етапі видається доцільним
надання професійної спеціалізації до дослідницької
освітньо-професійної програми, на кшталт «магістр
філології (англійська мова) із спеціалізацією редагування
англомовних текстів». У результаті філолог-дослідник зможе
оволодіти вузькоспеціалізованими прикладними знаннями,
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що також підвищує його конкурентоздатність на ринку праці. 
Згідно з новим проектом Закону України «Про вищу

освіту» варіативні навчальні дисципліни так само, як і
перелік спеціалізацій підготовки, визначаються ВНЗ. Кожен
університет може запровадити спеціалізації, виходячи з
наявних ресурсів, та привабливо їх презентувати на ринку
освітніх послуг. Для іноземної філології існує необхідність
провести маркетингові дослідження щодо запиту на
конкретні спеціалізації з урахуванням регіональних
особливостей. Так, у Черкасах співзасновниками
автомобільного заводу «Богдан» є закордонні компанії, тому
постійною є потреба у перекладачах з англійської та
німецької мов зі спеціалізацією у технічному перекладі в
галузі автобудування. Іншою сферою застосування
іноземних мов є програми компаній із працевлаштування
молодих осіб у Європі та США (Work&Travel, Au-Pair).
Зазвичай клієнтами таких компаній є студенти, котрі
вивчають іноземну мову як фах, оскільки, у більшості
випадків, тільки їхній рівень володіння іноземною мовою є
достатнім. У магістратурі доцільно було б запровадити
спеціалізацію або, принаймні, спецкурс «Викладання
іноземної мови для бажаючих працювати за кордоном» та
підготувати викладачів, які могли б працювати на таких
курсах і навчати всіх бажаючих, зокрема студентів з інших
спеціальностей, іноземній мові з такою метою. 

Таким чином, філологічна освіта магістерського рівня
має конкретизувати професійну підготовку, отриману на
бакалавраті, за допомогою додаткових різноманітних
спеціалізацій та орієнтацій. З іншого боку, ураховуючи
досвід США, така освіта має бути доступною і для тих, хто
отримав диплом бакалавра з інших спеціальностей.
Насамперед, має бути забезпечена гнучкість міжрівневої
зміни філологічних спеціальностей. Так, бакалаврам з
іноземної мови і літератури мають бути створені умови для
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отримання освіти за магістерською програмою з редагування
або ж особи, котрі здобули освіту бакалаврського рівня,
наприклад, з перекладу, повинні мати змогу без проблем
здобути магістерську освіту за спеціальністю «Літературна
творчість».

Варіативність підготовки магістрів у США
забезпечується насамперед механізмами різної орієнтації
освітніх програм, низкою моделей професійної підготовки,
профілізацією спеціальностей та факультативністю
навчальних дисциплін. Деякі з цих аспектів створення
багатоваріантності придатні для використання у вітчизняних
умовах. Ураховуючи соціокультурну різницю, можемо
зробити висновок про те, що у вітчизняних університетах у
рамках однієї філологічної магістерської спеціальності,
наприклад, «Мова і література (англійська)», може існувати
щонайменше три магістерські програми з різними
орієнтаціями: мовознавча чи літературознавча (науковець-
викладач), психолого-педагогічна (учитель-методист для
ліцеїв або гімназій), мова професійного спрямування
(застосування мови у різних галузях) тощо. Вітчизняні
дослідники усвідомлюють необхідність запровадження
навчальних дисциплін інтегрованого характеру [2, с. 21; 8,
с. 123]. Проте міждисциплінарні курси, як механізм
варіативності, поки ще в Україні не набули поширення серед
філологічних спеціальностей. 

На нашу думку, одним із напрямків модернізації
вітчизняної філологічної освіти може бути запровадження
спеціальностей різних профілів – універсального, вузького
та широкого. Приміром, універсальна американська
спеціальність «магістр мистецтв з порівняльної літератури»
вдало поєднує академічну і професійну підготовку: вивчення
літератури і літературознавчих дисциплін, художнього
перекладу та ознайомлення з аспектами видавничої
діяльності. Ми вважаємо, що запровадження такої
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спеціальності є доцільним і в Україні. Особливостями
спеціальностей широкого профілю є поєднання вивчення
принципів створення текстів для певних галузей (як
іноземною, так і рідною мовою) та ознайомлення з
професійною практикою цієї ж галузі. 

Навчальні програми мають бути оновлені з
урахуванням сучасних педагогічних ідей індивідуалізації та
професіоналізації [1, с. 79]. Ефективним способом
індивідуалізації навчання є варіативність випускної роботи
та підсумкових іспитів. У США зазвичай освітньою
програмою передбачається від двох до семи варіантів
випускної роботи, найпоширенішими серед яких є
магістерська дисертація, дослідницький проект (зазвичай
прикладного характеру) та упорядкування портфоліо. В
Україні ця інновація може потребувати часу через
відсутність відповідних методик оцінювання або через
думку академічної спільноти, що будь-який вихід за рамки
лінгвістичного й літературознавчого аналізу є порушенням
основоположних принципів філологічної освіти. На нашу
думку, запровадження різних видів випускних робіт,
навпаки, зміцнить позиції філологічної освіти. 

Запровадження іспитів різного характеру також є
позитивним американським досвідом, вартим адаптації у
вітчизняних ВНЗ. Екзаменаційна процедура, насамперед,
передбачає не так контроль знань та вмінь, як продовження
навчання студента в іншій формі. Порівняно з вітчизняною
практикою, де більшість іспитів мають усну форму, у США
переважають письмові екзамени, а серед мовно-літературних
спеціальностей поширеною є екзаменаційна робота, яка
виконується вдома. За умови вдалого підбору та
формулювання завдань такий екзамен, окрім функції
контролю знань, перевіряє сформованість навичок
самостійної роботи. 

Портфоліо є типовим як для філологічних, так і
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педагогічних спеціальностей магістерського рівня в США.
Воно дозволяє магістрантам продемонструвати свої
досягнення за певний період не лише у процесі навчання, але
й у ширшому соціальному контексті. Укладаючи портфоліо,
майбутні вчителі інтегрують свій досвід аудиторного
навчання, педагогічної практики та самостійних пошуків,
поєднуючи теорію з практикою. Усі компоненти портфоліо
можуть оцінюватися як якісно, так і кількісно (у балах). За
своєю природою портфоліо може адаптуватися до
конкретних завдань навчального процесу та особливостей
спеціальності. 

Професіоналізація філологічної освіти може
здійснюватися шляхом розширення її функціонального поля,
адже філологія потрібна всім, хто користується мовою,
словом [6, с. 206]. Нині, у процесі полеміки, вносяться
пропозиції повернутися до розуміння прози, яке існувало в
епоху виникнення та становлення філологічної науки. До
прози відносять і наукову доповідь, і записки мандрівника, і
критичну статтю, й оповідання, і роман, оскільки будь-яке,
навіть побутове висловлювання володіє жанрово-
стилістичною визначеністю і може бути предметом
філологічного дискурсу [5, с. 39]. Окрема група
американських магістерських спеціальностей з писемної
комунікації є підтвердженням необхідності вивчення не
лише художньої літератури, але й творів різних жанрів у
рамках філологічної освіти. 

Беручи до уваги позитивні аспекти філологічної освіти
США, вважаємо за доцільне пропонувати магістрантам будь-
якої філологічної спеціальності такі курси за вибором
студента, якщо вони не входять до обов’язкових дисциплін
спеціальності: «Письмо і композиція», «Методика
викладання (непрофільної дисципліни)», «Філологічний
супровід міжкультурної комунікації» тощо, тобто таких, які
уможливлюють отримання знань прикладного характеру для
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застосування їх у професійній діяльності або для
розширення змісту магістерської програми. 

Провідною ідеєю модернізації вітчизняної
філологічної освіти в магістратурі є ідея професіоналізації,
що покликана нівелювати її моноорієнтацію. Основними
рекомендаціями є: 1) концептуальна диверсифікація освіти
бакалаврського й магістерського рівнів як фундаментальної
та спеціалізованої, де в магістратурі відбувається
конкретизація підготовки, здобутої на бакалавраті;
2) гнучкість міжрівневої зміни спеціальностей у рамках
філологічного напряму; 3) трьохетапність професіоналізації;
4) розмежування педагогічної та непедагогічної підготовки
у філологічних спеціальностях магістерського рівня;
5) запровадження спеціалізацій у межах однієї магістерської
спеціальності з урахуванням потреб регіону; 6) різнобічне
опанування літератури та розширення функційного поля
філології; 7) варіативність випускної роботи та підсумкової
атестації.

Досліджувана проблема є багатоаспектною, тому її не
вичерпує представлена стаття. Детальнішого вивчення
потребують такі напрями: підготовка філологів-магістрів за
програмами дистанційної освіти, методологічні й дидактичні
засади індивідуалізації освітніх програм. 
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Наталія Черниш

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ
ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ

У статті йдеться про особливості виразного читання поетичних
творів. Розглянуто специфіку читання лірики. Описано ефективні
прийоми навчання: залучення інших видів мистецтв при виразному
читанні ліричних творів, поєднання виразного проголошення поезії з
інтерпретацією, підготовки партитури та вибору варіанту виразного
проголошення поезії. Визначено етапи роботи, яких слід
дотримуватись, щоб навчити учнів виразно читати вірш.

Ключові слова: ліричні твори, українська література, середні
класи, виразне читання, прийоми навчання.

В статье идет речь об особенностях выразительного чтения
лирических произведений. Рассмотрено специфику чтения лирики.
Описано эффективные приемы обучения: применение других видов
искусства во время выразительного чтения лирических произведений,
объединение выразительного провозглашения стихотворения с
интерпретацией, подготовка партитуры и выбор варианта
выразительного провозглашения стихотворения. Определены этапы
роботы, которых следует соблюдать, чтобы научить учеников
выразительно читать стихи.

Ключевые слова: лирические произведения, украинская
литература, средние классы, выразительное чтение, приемы обучения. 

The article deals with the peculiarities of the expressive reading of the
poetry. The specificity of the lyrics’ readinghas been studied. The effective
methods of the training: the attraction of the other kinds of art in expressive
reading of the lyrical works, the combination of a clear proclamation of poetry
with the interpretation, the preparation of the score and the selection of the
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option of a poetry’s clear proclamationwere described. The stages of the work,
which should be followed to teach students to read poetry expressively were
defined.

Keywords: lyrical works, Ukrainian literature, middle classes,
expressive reading, teaching methods.

На сьогодні проблема сприйняття ліричних творів
полягає у невмінні правильно, виразно, творчо, неповторно
читати текст. Спочатку вчитель своїм декламуванням
повинен подати приклад, а тоді вже вчити цього школярів:
наголошувати правильно слова у реченні, робити у
потрібних місцях довгі та короткі паузи, правильно вибирати
інтонацію, пройнятися творчою індивідуальністю автора та
виявити власне екзистенційне «Я», застосовувати міміку та
жести. Якщо ж учитель зможе домогтися бажаного
результату, то аналізувати твір буде набагато легше, оскільки
учень, правильно прочитавши вірш, буде інтуїтивно
розуміти основний зміст, ще не зробивши аналізу. Отже,
актуальне завдання – розробити концепцію навчання
виразного читання поезії.

Над цим питанням працювали і працюють вчені:
В. Азьомов, Б. Буяльський, О. Кабула, Г. Олійник та інші.
Основний прорив у науці зробила в другій половині ХХ
століття А. Капська, яка у циклі своїх праць вагоме місце
відвела цій проблемі. 

Мета статті – окреслити особливості та шляхи
навчання виразного читання ліричних творів.

Виразне читання поезії надає урокам української
літератури емоційності й театральності, що відрізняє їх від
інших шкільних предметів навчання. Педагог повинен
навчити школярів під час декламування ліричного твору
образно мислити, відчувати настрій поезії, читати голосно,
чітко, технічно правильно, робити логічні наголоси та паузи
(граматичні, логічні, логіко-граматичні, ритмічні,
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психологічні), залучати акторську майстерність,
застосовуючи міміку та жести, і постійно тримати в полі зору
аудиторію слухачів. Виразному читанню слід відводити
вагому роль та достатню кількість часу, адже воно веде учнів
до осмислення змісту ліричного твору і його художньо-
естетичної форми, готує до вміння аналізувати вірш. Через
невеликий розмір ліричного твору його може прочитати
багато дітей, і шляхом зіставлення вчитель зрозуміє, до кого
вдалося донести зміст твору, а з ким потрібно ще
попрацювати.

Кожному літературному родові притаманна специфіка
його читання. Оскільки ліричний твір має ритм, рими, рядки,
строфи, а мова його – емоційна та експресивна, це впливає
на особливості виразного читання поезії. Декламування
віршів відрізняється особливою інтонацією та темпом,
великою кількістю пауз, мелодійним проголошенням.
Учитель-словесник повинен це враховувати в процесі
навчання школярів виразного читання поезії. 

Навчити учнів декламувати ліричний твір – це складна
праця, яка вимагає від педагога здібностей, умінь, багато
часу та зусиль, індивідуального підходу до кожної дитини.
Виразно продекламувати вірш можна лише тоді, коли його
зрозумів та відчув, тому передовсім школярі повинні
безпосередньо, щиро, індивідуально, з відкритим серцем
сприйняти поезію, інтуїтивно осягнути її основну думку і
настрій. У цьому може допомогти прийом залучення інших
видів мистецтв при виразному читанні ліричних творів.
Завдяки різним видам мистецтва (музиці, живопису тощо)
декламування вірша стане вдалішим, проникливішим.
Можна дати учневі завдання прочитати поезію на фоні
підібраної вчителем або самостійно ліричної мелодії.
Наприклад, декламування вірша Л. Кисельова «Земля така
гаряча» (7 клас) буде кращим на фоні музичного твору
М. Скорика «Партита № 5, ІІ ч. Вальс». Або під час
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виразного проголошення поезії на екрані можуть
змінюватись заставки, які будуть ілюструвати зміст твору.
Наприклад, декламувати ліричні твори Ліни Костенко
«Чайка на крижині», «Крила» (7 клас) можна на фоні
картини Ю. Михайліва «Чайка».

Виразним можна назвати таке читання, коли
декламатор глибоко і щиро переймається переживанням та
натхненням поета, поділяє з ним радість чи горе, розкриває
таємні сторони людської душі. Слушно зазначив
Б. Буяльський: «Читаючи ліричні твори, виконавець повинен
духовно злитися з автором [2, с. 154]». Якщо слухачі
сприйняли та відчули хвилювання читця, зрозуміли підтекст
твору, то вірш був виконаний вдало. Також через
декламування можна відчути індивідуальне ставлення
виконавця до тексту.

А. Капська радить під час навчання виразного читання
дотримуватися таких принципів:

«а) чіткого розуміння учнями прочитаного ними
тексту;

б) визначення певного ставлення виконавця до того,
про що він читає;

в) читання твору з наміром вплинути на слухачів через
розкриття підтексту [4, с. 9]». 

Саме ці принципи є основними для виразного
виконання ліричних творів.

Кожен учень, читаючи виразно вірш, вкладає у нього
щось своє, інтерпретує його індивідуально та неповторно, не
схоже на інших дітей. В. Азьомов у своїй статті про
партитурний аналіз поетичного тексту зазначив: «[…]
виділяємо подвійний емоційний пласт на слові: той, що
мислився автором, і той, що привнесений інтерпретатором-
виконавцем (читцем) [1, с. 18]». Під час виразного читання
вірша певним чином відбувається його інтерпретація. Тому
можна використовувати прийом поєднання виразного
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проголошення з інтерпретацією.
Прийом поєднання виразного проголошення  поезії з

інтерпретацією. Завдяки цьому прийому учні вчаться
виразно (художньо), творчо читати вірші. І оскільки кожен
школяр декламує ліричний твір неповторно(індивідуально),
вкладаючи щось своє, відбувається певним чином його
інтерпретація. Таке поєднання виразного читання з
інтерпретацією дає можливість краще зрозуміти поезію. 

Чи не одне з перших місць у проголошенні вірша
посідає інтонація, яка утворюється за допомогою різних
засобів: пауз, темпу, ритму, гучності, сили та висоти голосу.
У праці О. Кабули відмічено: «Не можна вимовляти
віршований текст підряд, одним «потоком». При такій
вимові не виявляється точна думка, вона потопає у
скоромовці [3, с. 29]». Для того, щоб виробити гарну та
правильну інтонацію, потрібно кілька разів прочитати
поетичний твір уголос (не формально, а вдумливо). Інтонація
перш за все залежить від змісту твору (весела, сумна,
розважальна, повільного роздуму та інше). Знаходження
необхідної інтонації, яка б відповідала конкретній поезії,
складна і копітка робота. 

Б. Степанишин називає такі основні види виразного
читання: розповідний, ораторсько-публіцистичний,
моторний, наспівний, монотон, речитатив [6, с. 129]. Вони
залежать від мети, яку ставить перед собою читець.
Наприклад, розповідаючи про життя 13-річного хлопчика
(Т. Шевченко «Мені тринадцятий минало», 7 клас), слід
використовувати розповідний метод читання. А декламуючи
вірш П. Тичини «Гаї шумлять» (5 клас), використовуємо
наспівний вид. Ораторсько-публіцистичний характерний для
гімну «Ще не вмерла Україна» (6 клас), оскільки він повинен
виконуватись урочисто, піднесено.

Важливим є осмислення віршового ритму, який
створюється завдяки закономірному чергуванню та
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періодичному повторенню таких елементів, як рядок,
наголос, рима, стопа, строфа і пауза. Г. Олійник стверджує:
«Завдяки ритму кожне слово у вірші має велике смислове й
емоційне навантаження, звучить значно виразніше, ніж у
прозі. Позбавимо вірша ритмічності, і ми не побачимо його
сили виразності, краси й завершеності, а то й поетичності
змісту [5, с. 194]». Якщо декламатор відчуває ритм під час
проголошення ліричного твору, то він зможе досягти
виразності звучання, а слухачі, своєю чергою, отримають
естетичну та емоційну насолоду. Якщо ж виконавець
порушить ритм, читаючи вірш, він позбудеться названих
позитивних чинників.

Тісно взаємодіє з ритмом пауза (зупинка між мовними
відрізками), яка допомагає розкрити зміст поезії. Вона
робиться зазвичай у кінці кожного рядка та на місці
розділових знаків. Але існують винятки. Для того, щоб учні
краще зрозуміли, вчитель повинен навчити їх ставити
відповідні позначки: одну навскісну рисочку (/), коли
потрібно зробити коротку паузу, дві навскісні рисочки (//),
коли слід робити довгу паузу, і три навскісні рисочки (///) –
найтриваліша пауза, яка робиться рідко, переважно між
строфами. Перш ніж дати завдання школярам виразно
прочитати вірш, а тим більше вивчити напам’ять, слід
графічно показати наявність необхідних пауз. Наприклад,
вивчаючи вірш Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало»
(7 клас), слід зробити такі позначки:

Мені тринадцятий минало. //
Я пас ягнята за селом. //
Чи то так сонечко сіяло, /
Чи так мені чого було? //
А. Капська називає такі паузи, які можуть бути у

ліричних творах:
– граматична – на місці розділових знаків;
– логічна – може виникати в будь-якому місці, але вона
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вмотивована змістом;
– логіко-граматична – збіг двох пауз;
– ритмічна – зумовлена формою твору;
– психологічна – ця пауза йде від читця.
На виразність читання ліричного твору впливають і

наголоси. Саме наголошені склади потребують сильнішого
звучання. Це явище можна прослідкувати на прикладі вірша
І. Жиленко «Гном у буфеті» (6 клас).

Ти знаєш, у нашому домі,
в старому буфеті, давно
живе мій добрий знайомий –
старенький буфетний гном. 
Особливу увагу слід надати логічним наголосам: за

допомогою інтонації читець акцентує увагу на окремих
словах, які несуть певне змістове навантаження. У
залежності від того, як кожен учень розуміє прочитаний
вірш, вони можуть виділяти логічним наголосом різні слова.
Наприклад, декламуючи поезію В. Симоненка «Ти знаєш,
що ти – людина?» (7 клас), доцільно зробити такі логічні
наголоси, які допоможуть сконцентрувати увагу слухача на
певних словах:

Бо ти на землі – людина,
І, хочеш того чи ні, –
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні. 
Важливим для виразного читання поетичного твору є

виділення рим, особливо тих, які мають смислове
навантаження. Наприклад, читаючи вірш Лесі Українки «Як
дитиною, бувало…» (6 клас), увага зосереджується на
римуванні слів: лихо – тихо, які доводять духовну силу
поетеси (навіть, якщо в неї ставалось лихо, вона тихо з цим
боролась). Ті рими, які слід інтонаційно виділити, можна
підкреслити: 

210

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



Як дитиною, бувало,
Упаду собі на лихо,
То хоч в серці біль доходив,
Я собі вставала тихо.
Ліричний твір, багатий на звукові повтори, вимагає від

читача особливого проголошення. Наприклад, у вірші
М. Вінграновського «Ходімте в сад…» (5 клас) присутнє
явище алітерації (повторення однакових приголосних) та
асонансу (повторення голосних). Завдяки сполученню
приголосних с, н, к з голосними о, у, строфа звучить
милозвучно і допомагає посилити зорове та слухове
сприймання. Ці рядки повинні прозвучати притишено та
протягнуто:

У полі спить зоря під колоском
І сонно слуха думу колоскову,
І сонна тиша сонним язиком
Шепоче саду сиву колискову.
Читцеві також треба знати і враховувати особливості

лірики, яку за тематичним принципом можна поділити на
різні жанри. Г. Олійник зазначає: «Оскільки в процесі
читання ліричного твору важливо передати не тільки
переживання автора, ліричного героя, викликані різними
обставинами життя, а й характер переживань за своїм
змістом, то, зрозуміло, читцеві треба докладно розкрити
авторські медитації (роздуми, споглядання,
самозаглиблення) і притаманну йому об’єктивність тону [5,
с. 199]». Наприклад, громадянська лірика повинна звучати у
формі заклику, клятви, звинувачення. Читаючи філософські
вірші, слід уявити, що декламатора ніхто не слухає і він сам,
уголос, розмірковує. Словесно описує красу природи читець
під час проголошення пейзажної лірики. 

Важлива роль також належить позамовним (руховим)
засобам виразності, а саме: позі, жестам та міміці, які
доповнюють, емоційно підсилюють та збагачують процес
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читання. Декламатор повинен управляти позою (найкраще
природно, невимушено стояти), доречно застосовувати
жести та слідкувати за своєю мімікою. 

Пропонуємо низку прийомів навчання, завдяки яким
можна навчити учнів робити необхідні позначки, за
допомогою яких школярі краще навчаться декламувати
ліричні твори та розуміти їх зміст.

Прийом підготовлення партитури. Після того як
школярі прочитали вірш, учитель дає завдання підготувати
його партитуру (графічне відтворення звучання твору). Увага
звертається на паузи, наголоси, підвищення й зниження тону
тощо; ставляться необхідні помітки. Скласти партитуру –
означає розмітити текст умовними позначками. Потім
відбувається обговорення партитур, зупиняються на
найкращому варіанті. Педагог записує його на дошці, а учні
в зошити. Декілька школярів пробують виразно прочитати
поетичний твір, зважаючи на партитуру.

Основні партитурні знаки:
зима – пряма лінія під словом – для позначення

логічного наголосу;

 літо – пунктир під словом (словами) – для позначення
уповільнення вимови. 

Прийом вибору варіанту виразного проголошення
поезії. Вчитель ділить клас на три групи і кожній дає
завдання:
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– визначити основну думку та настрій ліричного твору,
підібрати необхідну інтонацію;

– визначити ритм вірша та позначити всі паузи;
– поставити наголоси у словах та логічні наголоси,

звернути увагу на рими.
Потім педагог дає можливість школярам прослухати

вірш у записі (на магнітофоні, або на DVD-програвачі). Діти
порівнюють власні думки щодо виразного читання вірша із
почутим виконанням майстра слова. Визначають позитивні
та негативні сторони, мотивують свої твердження.
Записують на дошці найкращий варіант з необхідними
позначками. 

Для того, щоб навчити учнів виразно читати вірш,
пропонуємо такі етапи роботи:

Виразне декламування поезії вчителем або1.
підготовленим обдарованим учнем із залученням інших
видів мистецтва (музики, живопису тощо).

Навчальна пауза.2.
Повільне, вдумливе читання учнями вірша про себе.3.
Поєднання виразного читання з текстуальним4.

построфним тлумаченням.
Підготовка партитури – графічний малюнок ліричного5.

твору (ставлення поміток та позначок) – візуальна допомога
при читанні:

паузи;-
наголоси;-
рими;-
елементи звукопису.-
Виразне учнівське читання з прагненням до акторської1.

майстерності.
Прослуховування виконання ліричного твору майстром2.

слова (у записі).
Отже, одне з основних завдань учителя-словесника –

навчити учнів виразно читати ліричні твори. Кожен учень
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робить це неповторно: вибирає різні логічні наголоси,
інтонацію, психологічні паузи тощо. Для досягнення
максимального ефекту запропоновано етапи роботи та такі
прийоми: залучення інших видів мистецтв при виразному
читанні ліричних творів, поєднання виразного
проголошення поезії з інтерпретацією, підготовки партитури
та вибору варіанту виразного проголошення поезії. 
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УДК378.147:37.091.26
Наталія Юрійчук

(м. Переяслав-Хмельницький)

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

У реалізації завдань освітньої політики пріоритетна роль
належить учителеві української мови і літератури. У статті
висвітлено шляхи формування професійно-педагогічної компетентності
майбутніх філологів, обґрунтовано соціальні та культурологічні
чинники, що сприяють формуванню та духовному розвиткові
українськомовної особистості фахівця; конкретизовано поняття
«компетентність» та «компетенція», подано узагальнену модель
професійної підготовки вчителів-філологів у контексті
компетентнісного підходу.

Ключові слова: компетентність, філолог, культура, навчання,
виховання, професіоналізм, майстерність, освіта.

В реализации заданий политики образования приоритетная роль
принадлежит учителю украинского языка и литературы. В статье
освещены пути формирования профессионально-педагогической
компетентности будущих филологов, обосновано социальные и
культурологические факторы, способствующие формированию и
духовному развитию украиноязычной личности специалиста;
конкретизировано понятие «компетенция», «компетентность»,
подано обобщенную модель профессиональной подготовки учителей-
филологов в контексте компетентносного подхода.

Ключевые слова: компетентность, филолог, культура,
обучение, воспитание, профессионализм, мастерство, образование.

In the implementation of the priority tasks of education policy role
belongs to the teacher of Ukrainian language and literature.
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The article highlights the ways of professional-pedagogical
competence future filologists, justified social and  cultural factors contributing
to the formation and spiritual development of Ukrainian-person specialist;
concretize the concept of «competence» and «competency», the generalized
model of professional competence is given as associate components.

Key words: competence, filolog, culture, teaching, education,
professionalism, skill, forming.

Удосконалення освіти та підвищення якості
професійної підготовки в державі – є визначальною
соціальною та культурною проблемою, вирішення якої
полягає у приведенні системи освіти у відповідність до
нових соціально-економічних вимог, визначенні
пріоритетних напрямків освітньої політики, стратегії і
тактики дій відповідно до потреб суспільства. Динамічний
поступ суспільства неможливий без постійного та
цілеспрямованого оновлення освіти, розробки та
впровадження прогресивних інноваційних технологій у
навчальний процес, гуманізації, диференціації та інтеграції
навчання, науково обґрунтованої системи національно-
мовного виховання як основи комунікативної культури
особистості ХХІ століття.

Державні перетворення у системі освіти
спрямовуються на піднесення рівня освіченості та культури
нації, на розвиток особистості людини, формування її як
гідного представника сучасної генерації українців.

В умовах соціальних та економічних реформ одним із
важливих завдань освітянської галузі є розробка та
реалізація особистісно зорієнтованої моделі педагогічної
освіти, розрахованої на підготовку висококваліфікованого
вчителя, здатного виявляти високий професіоналізм у нових
умовах розвитку держави й бути конкурентоздатним.
Визначені положення зафіксовано в державних документах:
Конституції України, Національній доктрині розвитку
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освіти, нормативно-правових документах, що регламентують
діяльність системи освіти (закон «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про професійно-технічну
освіту», «Про вищу освіту») тощо. 

Випускник ВНЗ, щоб бути конкурентоспроможним на
сучасному ринку праці, має володіти певним набором знань
і особистих якостей, а також досвідом їх застосування, що
дозволить йому виконувати функціональні обов’язки. Тому
одним з пріоритетів у системі освіти є формування базових
компетентностей студентів. Реформування освіти передбачає
відновлення змісту навчання з орієнтацією на «ключові
компетентності», оволодіння якими дозволить випускникам
вирішувати різні проблеми в професійному, соціальному,
повсякденному житті.

Однією з тенденцій модернізації сучасного освітнього
простору є впровадження новітніх технологій навчання на
всіх рівнях: від дошкільних закладів освіти, молодшої,
середньої та старшої її ланки – до вищої школи. Саме на це
орієнтує сучасна філософія освіти в цілому та філософія
педагогічної освіти зокрема, функції яких полягають в
осмисленні важливих проблем ставлення особистості до
освіти, місця та ролі людини в суспільстві. Зазначене
оптимізує переорієнтацію процесу підготовки фахівців у
вищій школі, який повинен бути спрямований на здобуття
студентами різнопланових знань та необхідних фахових
умінь і навичок. Вища школа відіграє важливу роль у
піднесенні духовної та мовної культури, вона повинна стати
могутнім фактором розвитку українського народу взагалі,
динаміки продуктивних сил України [2, с. 14]. 

У реалізації завдань освітньої політики значна роль
належить учителеві української мови і літератури. Передусім
учитель-словесник, який поєднує в собі риси психолога,
педагога, філософа, мовознавця, літературознавця, історика,
культуролога, естета, релігієзнавця покликаний наповнити
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життєдіяльність учнів глибинним світом української мови,
морально-етичним і культурно-естетичним потенціалом
усної народної творчості, фольклору, художньої літератури,
цінностями української і світової культури, стимулювати
прагнення їх до саморозвитку й самовдосконалення,
виховувати бажання бути активними громадянами своєї
держави, які гідно репрезентуватимуть та утверджуватимуть
її в європейському просторі. Важливість таких професійних
і особистісних якостей потребує вдосконалення професійної
підготовки вчителів української мови і літератури [4, с. 50]. 

Актуальність проблеми обумовлена тим, що в умовах
реформування вітчизняної освіти та приєднання до
Болонської системи компетентнісний підхід у підготовці
майбутніх учителів-філологів набуває неабиякого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що
в теорії і практиці вищої освіти накопичено значний досвід,
який може стати основою модернізації системи професійної
підготовки майбутніх учителів-філологів.

Останнім часом з’явилося багато наукових праць,
присвячених різним аспектам підготовки вчителя нового
покоління (О. Абдуліна, В. Андрущенко, Б. Грицюк,
Н. Білокур, В. Бондар, Б. Гершунський, В. Кремень,
О. Мороз, О. Савченко та ін.). 

Проблема визначення професійної компетентності
вчителя є актуальною у педагогічній науці. До неї звертались
такі провідні вчені, як: А. Маркова, Н. Кузьміна,
В. Сластьонін, В. Хуторський, В. Лозова, І. Зязюн,
Т. Сущенко та ін.

Деякі вчені (Є. Андрушівська, М. Кабардов,
С. Сисоєва) під професійною компетентністю розуміють
систему, що інтегрує знання, вміння, навички, професійно
значущі якості особистості педагога, яка забезпечує
виконання професійних функцій. Різні аспекти професійної
компетентності досліджують С. Вітвицька, О. Вознюк,
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А. Дубасенюк, М. Левківський та ін.
Окремі аспекти лінгвістичної, літературознавчої,

методичної підготовки вчителів української мови і
літератури досліджують О. Біляєв, М. Вашуленко,
Н. Волошина, А. Грищенко, Т. Донченко, С. Караман,
Л. Мацько, В. Мельничайко, Л. Мірошниченко, Є. Пасічник,
М. Пентилюк, М. Плющ, Б. Степанишинта ін. 

Разом з тим у вітчизняній педагогіці питання
формування професійної компетентності майбутніх учителів
української мови і літературище не отримала свого
глибинного вивчення та вичерпного аналізу. З огляду на
вищезазначене, актуальною є проблема підготовки
майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного
підходу.

Мета написання статті полягає у виділенні
оптимальних шляхів професійної підготовки майбутніх
учителів української мови і літератури у контексті
компетентнісного підходу.

Поняття професійної компетентності майбутніх
учителів-філологів включає сукупність знань з професійно
орієнтованих дисциплін (методики, педагогіки, психології)
та вмінь їх практично використовувати у педагогічній
діяльності. На сучасному етапі відкритого доступу до будь-
якої інформації професійність учителя визначається не
тільки змістом знань, а й здатністю передавати їх таким
способом, який сприяє взаємодії, обговоренню, діалогу,
аргументації. З цього випливає, що поряд із знаннями
наукових фактів учителю-філологу необхідні знання
оптимальних шляхів, прийомів, засобів навчальної
діяльності, що у свою чергу, сприятимуть ефективному
засвоєнню учнями навчального матеріалу. 

Основою професійної підготовки педагога ХХІ ст. стає
розвивальна складова, виховання особистості, яка здатна до
самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити,
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опрацьовувати інформацію, використовувати набуті знання
і вміння для творчого вирішення проблем, усвідомлює свою
відповідальність, постійно працює над особистісним і
професійним зростанням, уміє досягати поставлених цілей
[4, с. 320].

Одним із важливих завдань педагогічної науки і
практики є пошук ефективної системи освіти, яка б
відповідала потребам соціально-економічного і культурного
розвитку суспільства, допомагала студентові
самовизначитися і самореалізуватися в соціально
культурному середовищі.

Сьогодні в освіті працює багато талановитих,
ініціативних учителів, які ведуть пошук нових, ефективних
форм і методів навчання та виховання школярів. Їхня
творчість виявляється у переосмисленні й удосконаленні вже
відомих методів і прийомів педагогічної праці, у розробці та
освоєнні нових. Вона охоплює не тільки окремі сторони
педагогічної діяльності, а й розповсюджується на всю
науково-методичну систему роботи вчителя.

Перед сучасним педагогом ставиться вимога володіти
цілою гамою спеціальних, професійних умінь. У своїй
професійній діяльності він стикається з необхідністю
вчити не лише знанням, але й способам їх одержання,
формувати навчальну діяльність школярів, будувати освіту
як систему, що створює умови для самопроектування і
формування багатомірної свідомості, здатності
самовизначатися, розвивати у школярів техніки розуміння,
мислення, дії. Унікальність професії вчителя полягає в
тому, що він створює умови розвитку людини, її освіти [3,
с. 44]. У цьому контексті стає очевидною необхідність
підвищення взаємопов’язаних предметної, методичної та
психологічної компетентностей майбутніх учителів-
філологів. 

Терміном «компетентність» визначають рівень
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поінформованості фахівця у своїй професійній діяльності.
Таким чином, компетентність – це результат професійного
досвіду, такий наслідок його накопичення протягом
професійного життя та діяльності, що забезпечує глибоке
знання своєї справи, сутності роботи, що виконується,
способів та засобів досягнення цілей, здатність правильно
оцінювати професійну ситуацію, що склалася, і приймати у
зв’язку з цим потрібне рішення [4, с. 401]. 

У структуру компетентності входять такі основні
елементи, як знання, досвід, професійна культура та
особистісні якості фахівця. Компетентність педагога
зумовлена особливостями, багатством, різноманіттям,
інтегрованістю професійного досвіду і детермінована
активністю самого суб’єкта та організаційною культурою. 

Показником визнання високої якості роботи педагога є
визнання його справжнім професіоналом. Таким чином,
професіоналізм його в освіті визначається високою
підготовленістю до виконання завдань професійної
діяльності, а ідеалом є такий учитель, що володіє науковими
знаннями та здібностями і вміє застосовувати їх у
педагогічній діяльності відповідно до завдань, які стоять
перед сучасною загальноосвітньою школою. 

Суспільство доручає вчителю своє майбутнє і,
звичайно, чекає від нього застосування найефективніших
методів та форм передачі знань учням. Певні вимоги
ставляться й до якостей особистості самого педагога,
найбільш суттєвими серед яких виділяють такі:
відповідальність, порядність, інтелектуальна довершеність,
моральність, висока свідомість, чесність, вимогливість,
доброзичливість, що забезпечують умови успішності
педагогічної діяльності.

Особистість учителя повинна стати для учнів взірцем,
причому взірцем активним, спрямованим на ефективне
формування особистісних особливостей школярів. Учитель
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несе відповідальність і за свій характер: по-перше, характер
учителя як одна з важливих умов успішності педагогічної
діяльності може заважати або сприяти здійсненню
педагогічних цілей; по-друге, на прикладах системи
ставлення вчителя до суспільства, до праці, до самого себе
формується система взаємостосунків, риси характеру
школярів. 

Будучи відповідальними за підростаюче покоління,
вважаючи виховання нової особистості основною метою
своєї діяльності, справжні майстри педагогічної праці
намагаються прищепити й кожному учневі почуття
відповідальності за свої вчинки, потребу завжди й у всьому
прагнути до високого рівня домагань та сформувати у
школярів адекватне, розумне сприйняття оточуючого світу
[1, с. 54]. 

Учитель у своїй діяльності повинен використовувати
наявний передовий педагогічний досвід, на основі цього
вдосконалювати майстерність, здійснювати дослідницьку
роботу, бути творцем, шукачем, відкривачем усього нового,
прогресивного, розв’язувати навчально-виховні завдання у
педагогічній діяльності. 

Під час формування професійної компетентності
студентів-філологів слід виховувати в них перш за все
глибоку любов до свого фаху, високу культуру мови та
мовлення, шляхетність, моральність словесника, який
«формує душу» вихованця, закладає в неї певні переконання
і погляди.

Вчитель української мови забезпечує розвиток
інтелекту в школярів, сприяє виробленню й удосконаленню
понятійного апарату, формує національну свідомість, тому
він повинен бути добре підготовлений до виконання
покладених на нього завдань та бути фахівцем з високим
рівнем комунікативної компетентності. 

Пріоритетом фахової підготовки визнано досконале
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вивчення української мови, лінгвоестетики і словесності,
опанування мови як соціального, культурного та історичного
явища; знання кількох іноземних мов, формування мовної,
лінгвокультурознавчої, комунікативної, літературної,
методичної компетенцій. Вивчення української мови є
важливим чинником успішного вирішення завдань
гуманітарної освіти, спрямованої на загальне піднесення
духовності, виховання української ментальності, любові до
рідного краю, мови, що інтегрує в собі розум, естетику нації,
народні звичаї, традиції, загальнолюдські моральні якості і
з’єднує сучасне народу з його минулим і майбутнім
[4, с. 390].

Удосконалення професійної підготовки вчителя
української мови та літератури відбувається на основі
вивчення вітчизняного та зарубіжного передового
педагогічного досвіду.

На сучасному етапі у вищій школі спостерігається
впровадження інтегрованих курсів сучасної української
літературної мови, української мови за професійним
спрямуванням, культури професійного мовлення,
соціолінгвістики, лінгвокультурології, літератури, методики,
соціальної педагогіки, вікової та педагогічної психології
тощо. Застосування інтегрованої технології дає можливість
ущільнити навчальний процес і водночас подати цілісні
знання з низки суміжних дисциплін, розвинути як
філологічний, так і педагогічний стиль мислення. Відбір
змісту й організації навчального матеріалу реалізується на
основі принципів науковості, наступності, системності,
перспективності, культуровідповідності,
практикоорієнтованості, варіативності. 

У ВНЗ урізноманітнюються форми й методи активного
навчання студентів: виконання творчих та самостійних робіт,
написання рефератів, доповідей, публічна презентація проектів,
театралізація, проведення дослідницьких дискусій, наукових
студій, мікровикладання; зростає співпраця загальноосвітніх
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шкіл та університетів, посилюється зв’язок між практиками,
які спрямовуються на оволодіння навичками педагогічної
майстерності студентів тощо. 

У системі вузівської підготовки значна увага приділяється
мовному й літературному вихованню. Лінгвістичне навчання
формує україномовну поведінку, актуалізує лексичну,
семантичну, граматичну компетенції, удосконалює вміння і
навички особистісно-мовленнєвої діяльності, виховує
особистість, здатну вільно й комунікативно доцільно
спілкуватися в різних сферах суспільного життя та реалізується
в інтегрованих курсах, пошуковій та дослідницькій роботі
тощо. Через опанування студентами народних звичаїв та
традицій відбувається заглиблення їх у світ української
ментальності. 

Отже, професійна підготовка майбутніх учителів-
філологів можлива лише за умови наближення навчання у
вищих навчальних закладах до реальної професійної
діяльності, адже становлення вчителя визначається не лише
глибокими знаннями, а й удосконаленням його професійних
умінь і навичок у практичній діяльності. Саме тому
формування компетентності майбутніх учителів повинно
здійснюватись за допомогою новітніх технологій навчання.
Одним з найперспективніших шляхів удосконалення
підготовки майбутніх учителів є впровадження у навчальний
процес активних форм і методів навчання. Використання
інтерактивного навчання передбачає не просте удосконалення
активних форм і методів роботи, а становить концептуально
новий тип праці.
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ФЕНОМЕН ПАТРІОТИЗМУ ЯК ОДИН ЗІ
СКЛАДНИКІВ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ

КАРТИНИ СВІТУ

У статті розглянуто феномен патріотизму як один зі складників
національно-мовної картини світу; наведено дефініції понять «мовна
картина світу», «національно-мовна картина світу», «патріотизм»;
визначено функції національно-мовної картини світу; охарактеризовано
історію розвитку та специфіку феномену патріотизму, що
корельований з такими ключовими поняттями як Батьківщина та
Вітчизна, його значення для відродження української національної ідеї.

Ключові слова: патріотизм, мовна картина світу, національно-
мовна картина світу, мова, нація, Батьківщина, Вітчизна, національна
ідея.

В статье рассматривается вопрос о феномене патриотизма как
одной из составляющих национально-языковой картины мира,
приведены дефиниции понятий «языковая картина мира», «национально-
языковая картина мира», «патриотизм», определены функции
национально-языковой картины мира, охарактеризировано историю
развития и специфику патриотизма, который объединяет такие
ключевые понятия как Родина и Отчизна, определено значение этого
феномена для украинской национальной идеи.

Ключевые слова: языковая картина мира, национально-языковая
картина мира, язык, нация, Родина, Отчизна, национальная идея. 

The article deals with the phenomenon of patriotism as a pillar of
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national-language picture of the world, shown the definitions of the concepts
of «language world picture», «national language picture of the world»,
«patriotism», defined the functions of the national-language picture of the
world, characterized  the history of development and specifics patriotism,
which combines the key concepts such as Homeland and Fatherland,
determined the meaning of this phenomenon for the Ukrainian national idea.

Key words: language world picture, national-language world picture,
language, nation, Homeland, Fatherland, national idea.

Розробкою проблеми картини світу та її мовного
вираження займалися такі вчені, як Ю. Апресян, Ф. Боас,
Г. Брутян, Л. Вайсгербер, В. Жайворонок, Ю. Караулов,
В. Кононенко, Т. Лукінова, В. Маслова, Ж. Соколовська,
Н. Сукаленко, О. Федик та ін. Термін «мовна картина світу»
(МКС) належить Л. Вайсгерберу, проте в сучасному
мовознавстві, під впливом комп’ютерної науки, його
замінюють «мовним проміжним світом», «мовною
репрезентацію світу», «мовною моделлю світу» та ін., що
«позначають універсальне концептуальне представлення
дійсності в різноманітності її зовнішніх і внутрішніх
зв’язків, яке існує у вигляді певної системи понять
[17, с. 441]».

Серед науковців точаться суперечки щодо
потрактування поняття МКС, однак усі сходяться на тому,
що це загальнокультурне, структуроване багаторівневе
надбання нації (В. Маслова), яке зафіксоване в мовних
знаках (О. Бондаренко) та здатне до саморозвитку й
самоорганізації в процесі функціонування (Р. Скорнякова).
На нашу думку, найповнішим визначенням МКС є
визначення В. Жайворонка: «Це мозаїкоподібна польова
структура взаємопов’язаних мовних одиниць, що через
складну систему фонетичних явищ, лексико-семантичних і
граматичних значень, а також стилістичних характеристик
відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля і
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внутрішнього світу людини, тобто загалом картину (модель)
світу як таку [10, с. 15]».

Головним у МКС є знання, що закріплені за одиницями
конкретних мов, вона організована за законами мови та
репрезентована на лексичному матеріалі, її прийнято
розглядати у варіантах одиночного (мовлення особистості),
окремого (мовлення соціальної групи) й загального
(національна мова і, відповідно, національно-мовна картина
світу).

У мові закріплено національні пріоритети етносу,
відображено проблеми та шляхи розвитку нації. Протягом
тривалого часу мову розглядали лише як знаряддя пізнання
та комунікації. Проте у «ланцюжковому прогресі» розвитку
нації та мови остання виступає і інтерпретантом
відображення реальності, і інструментом націєтворчого руху.
Свого часу Л. Вайсгербер зауважував: «Мова є творення
нації, у ній знайшов своє відображення процес пізнання всіх
минулих поколінь; мова сама по собі – духовний світ, що
постає перед конкретною людиною як щось об’єктивне, а до
того, що пізнається, – суб’єктивне [3, с. 119–120]».

Тези про те, що уявлення людей про світ вербалізоване
у МКС, одним із варіантів якої є національно-мовна, або
узуальна, картина світу, дотримуються І. Голубовська [6],
О. Косенко [13], О. Селіванова [17] та ін. 

Так, учені потрактовують національно-мовну картину
світу (НМКС) як «виражене етносом засобами певної мови
світовідчуття і світорозуміння, вербалізовану інтерпретацію
мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому
світі [6, с. 29]» та як таку, що «відображає картини світу
певних угрупувань людей – носіїв однієї мови, об’єднаних
територіально, а також за іншими ознаками та психічними
властивостями (освітою, професією, статтю, ерудованістю,
темпераментом, характером тощо) [16, с. 83]».

«Неповторність кожної НМКС стає очевидною лише за

228

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



умови аналізу та порівняння з такими ж картинами світу, що
і викликає неабиякий науковий інтерес», – зауважує
І. Чернишенко [22].

НМКС існує стільки ж, скільки існує у світі мов,
причому кожна з них відображає унікальний результат
діяльності етнічної свідомості, пов’язаної з осмисленням та
категоризацією буття людини у всесвіті. Кожна мова – це
унікальний, колективний витвір мистецтва, невід’ємна
частина культури народу, орган саморефлексії, самопізнання
та самовираження національної культури [12, с. 133].

НМКС виконує функцію константи (незмінної
узагальнювальної величини протягом тривалого часу), а
особливості колективної свідомості етносу (її емоційно-
оціннні, соціально-ціннісні та морально-етичні компоненти)
зумовлюють її самобутність. Ці картини світу, так само як і
семантичні системи мов, повністю збігатися не можуть,
оскільки кожний народ має свої особливості соціального і
трудового досвіду. До того ж і дійсність відображена в різних
мовах неоднаково, через нетотожні умови матеріального й
суспільного життя людей. «Саме людським чинником, тобто
ставленням людини до будь-якого предмета або явища світу
на певному етапі оволодіння цим світом, а також
різноманіттям світу й можливостями його сприйняття,
пояснюється не тільки вибір найменувань для нього, але й
спосіб його опису [21, с. 131]».

Одним із морально-етичних компонентів колективної
свідомості нації є шанування материнської мови, любов до
Батьківщини, боротьба за національну свободу держави, її
культуру, тобто почуття патріотизму, яке зазвичай
посилюється в кризові й перехідні етапи розвитку
суспільства, у періоди соціально-політичних змін, якими
позначені помежів’я століть (кінець ХІХ – початок ХХ ст. та
кінець ХХ – наші дні). Наявність почуття патріотизму у
громадян є основою економічного, соціокультурного,
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матеріального й духовного розквіту будь-якої держави.
Метою нашої розвідки є дослідження феномену

патріотизму як складника НМКС.
Почуття патріотизму – одна з ознак духовно розвиненої

людини, воно органічно пов’язане з безкорисливою любов’ю
до рідної землі, малої і великої Батьківщини, відданістю й
служінням інтересам держави, вірністю своєму народу, його
історичним традиціям та культурі. Його ідея зароджується в
людині з розуміння належності до певної національно-
етнічної спільноти. Складниками самосвідомості патріота є
мова, культура, історична пам’ять, національна система
цінностей, тобто звичаї, традиції, певні моральні стандарти
поведінки, а також почуття (зокрема національної гідності,
гордості, любові, вільного існування на своїй землі).
Відповідно, ці патріотичні риси особливо яскраво
виявляються в складних, стресових ситуаціях, коли
представник нації виступає на захист держави, мови,
культури.

Почуття патріотизму свідчить про рівень єднання
суспільства, а національна мова є тим виявом, що архівує
будь-які історичні, національно-культурні, суспільно-
політичні зміни, що відбуваються в державі.

Відношення носія етносу до своєї національності, що
репрезентоване в українській самосвідомості, дає
можливість стверджувати: одним із ключових понять НМКС
є «патріот як такий».

З огляду на те, що патріотизм зародився на світанку
історії людського суспільства і є явищем соціально-
історичним, у різні історичні періоди він мав специфічні
прояви. Прослідкуємо це в генезі української національно-
суспільної думки.

Першооснова українського патріотизму була закладена
ще до часів заснування Київської держави. Патріотичні
мотиви простежуємо в літописі Нестора, працях Іларіона
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Київського, Володимира Мономаха та ін. 
Велике історичне значення має наступний етап

розвитку – період звільнення від татаро-монгольської навали
та період українського Ренесансу. Це той час, коли рушійною
силою виступає козацтво зі своїм кодексом честі, коли
з’являються братства, що відіграли помітну роль у
культурному відродженні України. Тут також прислужилися
провідні українські митці (І. Борецький, І. Гезель, П. Могила,
С. Полоцький, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, М. Смотрицький
та ін.), які через послання, інвективи, проповіді,
публіцистичні виступи сприяли формуванню національної
свідомості українського народу, вихованню патріотизму,
укріплювали позиції православної церкви. На кінець ХVІІІ –
середину ХІХ ст. розгортається процес творення вищих
націй, саме в цей часовий проміжок унаслідок суспільних
змін активізувалася українська національна ідея, яка була
першоосновою патріотизму, і, відповідно, перші речники
національної ідеї були патріотами своєї держави. 

Наступний етап припадає на другу половину XIX ст. –
поч. XX ст. – період національно-політичного відродження
України та становлення української нації. В основі
тогочасних патріотичних поглядів лежала ідея народності,
що популяризувала релігію, рідну мову, природу рідного
краю, народні традиції, працю тощо.

Соціально-політичні зміни в Україні на початку ХХ ст.
кардинально вплинули на подальший розвиток патріотичних
ідей. Це зумовило виділення радянського етапу (1917–1991
рр.), який позначений розвитком єдиної ідеологічної лінії.
Незважаючи на це, активісти-патріоти навіть за цих умов
інколи із загрозою власному життю активно пропагували ідеї
національного українського патріотизму. Це виступи
А. Горської, І. Дзюби, І. Драча, Л. Костенко, В. Сосюри,
В. Стуса, П. Тичини, В. Чорновола та ін. Своєю творчою
працею вони прославляли рідну Україну й закликали народ
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любити її. Значну роль у поширенні патріотичних ідей того
часу відіграв так званий «самвидав». Найвагомішими
творами українських патріотів були роботи Ю. Бадзя «Право
жити» [1], І. Геля «Грані культури» [5], В. Чорновола «Лихо
з розуму» [23] та ін.

З часу отримання Україною незалежності
спостерігаємо піднесення національної ідеї і, як результат,
розвиток патріотично налаштованої нації. На рівні держави
було узаконено «Національну програму патріотичного
виховання громадян, розвитку духовності» (2004),
концепцію громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української державності; у 2009 р. затверджено
Концепцію національно-патріотичного виховання молоді,
створено школи юних козачат з метою відродження
українських національних цінностей.

Зважаючи на поліетнічність України, патріотизм має на
меті сприяти цілісності країни, її соборності. Патріотизм є
складником національної ідеї, яка розвивалася й змінювалася
протягом багатьох століть. «Кожен етап розвитку суспільства
мав свою національну ідею: у козацьку добу активізувалася
визвольна ідея, у ХІХ ст. – просвітительська, а з 70–80-х рр.
ХІХ ст. і до сьогоднішнього дня в Україні панує ідея
національного відродження, котра переживає вже свій третій
етап і стає плюралістичною, враховуючи поліетнічність
українського населення [15, с. 5]». 

Історичні умови помежів’я примушували українських
патріотів висувати на перше місце принцип національної
ідеї. Завдяки цьому з’являвся певний імунітет для виживання
нації, з’являлася можливість підняти українську культуру до
європейського рівня, а все разом давало опір поневоленню.
У відродженні нації в бурхливі моменти, переломні часи
провідна роль належала письменству, бо творча людина, за
висловом Ю. Бойка, – основна динамічна сила нації [2].

Як засвідчують лексикографічні джерела, дефініція
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поняття «патріот», хоча й зазнала певних трансформацій,
зберегла своє основне значення. Так, в етимологічному
словнику зазначено, що патріот / патріотизм походить від
грец. «земляк», «співвітчизник», що утворено від
«батьківський, успадкований від батьків [9, с. 317]».

Уже в ХІХ ст. поняття «патріот» було зафіксоване в
лексикографічних джерелах. Так, знаходимо потрактування
його у В. Даля: «Патриот – любитель отечества, ревнитель о
благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник
[8, с. 461]». Укладач «Словарика. Пояснення чужих та не
дуже зрозумілих слів» В. Доманіцький (1906) патріотами
називає тих, «хто дуже любить вітчину – свій край, своїх
людей. Патріотами на глум – темних, несвідомих або не
совісних, хоча й свідомих, людей, що допомагають у всьому
урядови (правительству), немов би то боронячи вітчину од
загибелі [18, с. 88–89]». Визначний громадський,
літературний діяч, патріот своєї Батьківщини, вартовий
рідного слова Борис Грінченко в упорядкованому ним
словнику теж подає лексему: Патріот́, -та, м. Патріотъ.
Презавзятий патріот. [7, с. 103].

Сучасні тлумачні словники української мови
пропонують статті з елементами тезаурусного опису:
патріот – той, хто любить свою батьківщину, відданий
своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.
Патріотизм, -у, чол. Любов до своєї Батьківщини, відданість
своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.
Відданість чому-небудь, любов до чогось [19, с. 97; 4, с. 711].
Крім того, вони подають і тлумачення поняття «квасний
патріотизм» – ірон. – схиляння перед відсталими формами
життя й побуту своєї країни, вихваляння всього свого й
відкидання чужого [4, с. 423].

Як активно досліджуваний феномен патріотизм має
свої складники (духовно-моральний, когнітивний, ціннісний,
діяльнісний, ідентифікаційний) [20, с. 11]. На думку
О. Коркішко, структуру патріотизму можна представити
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через відношення до себе (національна самосвідомість,
честь, гідність, щирість, доброта, терплячість, чесність,
порядність), людей (толерантність, національний такт,
справедливість, усвідомлення своєї належності до
українського народу як його представника; відповідальність
перед своєю нацією), Батьківщини (віра, надія, любов,
громадянська відповідальність, вірність, готовність стати на
захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити
її міжнародний авторитет, повага до Конституції та законів
держави; гордість за успіхи держави, біль за невдачі,
суспільна активність та ініціативність), національних
цінностей (володіння українською мовою, бажання й
потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і
національних звичаїв, традицій, обрядів; дбайливе ставлення
до національних багатств, до рідної природи; сприяння
розвиткові духовного життя українського народу; шанобливе
ставлення до національних та державних символів; почуття
дбайливого господаря своєї землі) [11, с. 10–11].

Феномен патріотизму корельований з двома
ключовими поняттями – Батьківщина та Вітчизна. Поняття
«Вітчизна» розглядають як соціально-політичне явище,
оскільки його природа обумовлена визначеними
суспільними відносинами, економічним і політичним ладом.
Поняття «Батьківщина» складає інваріантну основу
патріотизму, що відбиває рису, властиву кожному народові
протягом усієї історії його розвитку. Це поняття
потрактовують як явище історико-географічного і
демографічного характеру [14, с. 8–9].

Аналіз лексикографічних джерел дозволяє нам
визначити феномен патріотизму як стан душі, спосіб
мислення і світобачення, це конкретне життя у конкретних
обставинах, коли людина відчуває, що вона – у Вітчизні, а
Вітчизна – у ній, і вони – нерозривні. Під «патріотизмом»
уважаємо за доцільне розглядати діяльність особистості,
групи людей, об’єднаних спільною метою, провідною ідеєю
яких є служіння на благо української спільноти.
Складниками цього поняття визначаємо духовність (попри
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всі негаразди українська нація надзвичайно багата духовно),
культурні надбання (мова як першооснова етносу,
література – мистецтво слова), звичаї й традиції українського
народу, постійне прагнення до волі й незалежності,
історичний розвій нації.

Отже, феномен патріотизму передбачає боротьбу за
відродження національної ідеї, а, відповідно, національна
ідея невіддільна від національної ментальності, гідності,
ідентичності. Крім того, патріотизм співвідносимо й зі
ставленням до української державності. В українській
свідомості Батьківщина – це держава, а патріотизм –
репрезентант лінгвокультурної ідеї НМКС.

Перспективи дослідження вбачаємо в моделюванні
лексико-семантичного поля «патріот» як складника мовної
та узуальної картин світу.
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Галина Бокшань

(м. Херсон, Україна)

МІФОЛОГІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНО-
ІСТОРИЧНИЙ ІНТЕРТЕКСТИ 

У ПОВІСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК 
«ГІРЧИЧНЕ ЗЕРНО»

У статті досліджується своєрідність взаємодії міфологічного
та культурно-історичного інтертекстів у повісті Г. Пагутяк «Гірчичне
зерно». Аналізуються джерела міфотворчості письменниці й шляхи
переосмислення нею образів світової та української міфології, а також
біблійних текстів. З’ясовується специфіка авторських міфологем.
Підкреслюється етапне значення повісті «Гірчичне зерно» у процесі
формування неоміфологічної домінанти в художній прозі письменниці.

Ключові слова: міфологічний інтертекст, культурно-історичний
інтертекст, міфологема, неоміфологізм, сакралізація, мотив,
архетипний образ.

В статье исследуется своеобразность взаимодействия
мифологического и культурно-исторического интертекстов в повести
Г. Пагутяк «Горчичное зерно». Исследуются источники
мифотворчества писательницы и пути переосмысления образов
мировой и украинской мифологии, а также библейских текстов.
Определяется специфика авторских мифологем. Подчеркивается
этапное значение повести «Горчичное зерно» в процессе формирования
неомифологической доминанты в художественной прозе писательницы. 

Ключевые слова: мифологический интертекст, культурно-
исторический интертекст, мифологема, неомифологизм, сакрализация,
мотив, архетипный образ.

The article investigates the peculiar interaction of mythological and
cultural-historical intertexts in the narrative «Mustard seed» by H. Pahutyak.
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It analyzes the sources of the writer’s myth-creation and the ways of
interpreting images of the world and Ukrainian mythology and the Bible texts.
The article considers the specific character of the author’s mythologems. It
highlights the importance of the narrative «Mustard seed» for the formation
of the neomythological dominant in the writer’s belles-lettres. 

Key words: mythological intertext, cultural-historical intertext,
mythologem, neomythologism, sacralization, motive, archetypical image.

Міфопоетика художньої прози Галини Пагутяк
становить собою оригінальне явище та потребує всебічного
вивчення. Письменниця підкреслила особливе значення
повісті «Гірчичне зерно» у формуванні неоміфологічної
домінанти своєї творчості: «Четверта книжка вже менш
більш окреслила напрямок, у якому я стану рухатись. <…>
Я писала «Гірчичне зерно» по матриці буття: історія батька
блудного сина. З цієї повісті я почала не лише відтворювати,
а й створювати міфологію Урожа, якою наповняться інші мої
книги [9]». Окремі аспекти міфопоетики творчості
Г. Пагутяк були предметом дослідження в розвідках
А. Артюх, І. Білої, О. Застеби, О. Карабльової, Н. Ткачик та
інших науковців, проте повість «Гірчичне зерно» досі
розглядалася лише фрагментарно, що спонукає до більш
детального аналізу її як етапного явища в розвитку
міфомислення письменниці. Це дає підстави вважати тему
нашої статті актуальною.

Відтак ми ставимо мету з’ясувати своєрідність
взаємодії міфологічного інтертексту в повісті «Гірчичне
зерно» з відтвореними у ній культурно-історичними
реаліями. Теоретичним засадами нашого дослідження є
розуміння інтертексту як «процесу синхронічної взаємодії
різних текстів, своєрідного перегуку рівноправних
сучасників, навіть якщо між текстами – віки [7, с. 93]», а
також положення, сформульоване І. Набитовичем:
«Індивідуальні особливості письменника, які виявляються у
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його творчості (зокрема його релігійне чи арелігійне
світобачення), якраз і є тим контекстом («індивідуальною
свідомістю» митця), який надає <…> архетипним взірцям
специфічного творчого й світоглядного звучання і дає
можливість своєрідним чином «резонувати» (в даному
випадку своїми містичними, трансцендентними, релігійними
інгредієнтами) у художньому тексті [7, с. 65]».

Спробуємо встановити асоціативні зв’язки назви
повісті з міфологічними джерелами й культурно-історичним
матеріалом. «Гірчичне зерно» є експліцитною
ремінісценцією на біблійну притчу й однойменне оповідання
І. Франка. У Євангелії йдеться про те, що Царство небесне
подібне до гірчичного зерна [від Матвія, 13:31–32]. Окрім
того, образ гірчичного зерна згадується й тоді, коли
говориться про віру, здатну на великі дива [від Матвія,
17:20]. В оповіданні Франка зустріч ліричного героя твору
зі старим Лімбахом асоціюється з гірчичним зерном, образ
якого символізує народження письменницького таланту й
початок формування творчої самобутності. Для
встановлення зв’язку повісті Г. Пагутяк з культурно-
історичними реаліями варто згадати слова письменниці про
те, що «Гірчичне зерно» було навіяне близькістю Франка. Не
географічною, а світоглядною [9]». Значущими у даному
контексті видається узагальнення К. Дронь щодо
міфопоетики Франка: «Реально-життєве <…> органічно
сплітається у сув’язь із індивідуальною стихією несвідомого,
із нестримним прагненням влити у структуровану картину
художньої дійсності якийсь ірреально-фантастичний,
магічно-загадковий струмінь, із намаганням переосмислити
вічно цінне, завжди актуальне, незмінне через особистісне і
автохтонно етнічне, а відтак, вивести приватно-біографічний
чи український етнологічний феномен на
загальнокультурний рівень [4]». Таке поєднання реального з
ірреально-фантастичним яскраво проявляється і в повісті
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«Гірчичне зерно», що є ознакою творчої спорідненості
Франка і Пагутяк.

Повість «Гірчичне зерно» починається розгорнутим
описом ритуалу поховання біди, що містить велику кількість
деталей етнографічного характеру. У процесі рецепції цього
фрагмента твору читач схильний інтерпретувати його як
культурно-історичний факт – «давній урізький ритуал –
закопувати біду під горою Ласки [9]». Мотив закопування,
спалення чи потоплення Біди (Злиднів), поширений у
фольклорі багатьох народів світу, а також в українських
легендах і казках («Біда і щастя», «Злидні»), Г. Пагутяк
трансформувала у нібито реальний ритуал, який став
компонентом авторського міфу про Уріж. У такій
міфологізації художнього простору слід вбачати ознаки
неоміфологізму в прозі письменниці.

Наскрізним у повісті є образ перлини, символіку якого
можна декодувати з опертям на культурно-історичний та
Біблійний інтертексти. У творі згадується, що Франко назвав
Уріж «перлина Божа на землі [8, с. 14]». У Євангелії Царство
Небесне порівнюється з перлиною, яку знайшов купець й
обміняв на неї всі свої статки [від Матвія, 13:45–46].
Михайло Басараб, як і той купець, повернувся додому, не
маючи нічого, крім перлини. Асоціативно присутній у
повісті образ сліз-перлів з однойменного поетичного циклу
І. Франка, адже перлина вартувала Михайлові чималих
страждань і поневірянь: «Він засне, вдавивши в долоню
перлину, сльозу, росу і перлину водночас [8, с. 16]». Образ
перлини в «Гірчичному зерні» є полісемантичним символом,
що корелює з міфологемою Урожа. Його можна
інтерпретувати як репрезентант притулку, дому, а на
сакральному рівні – Царства Небесного, в яке можна
потрапити шляхом віри. Семантика перлини в тексті повісті
актуалізує значення першого елемента опозиції «духовне-
матеріальне»: «Щоб вернутись додому не досить здоров’я,
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лишніх літ чи грошей на дорогу. Треба не загубити перлини
[8, с. 19]». Тут оприявнюється семантика дому як сенсу
«вічного повернення». Образ перлини асоційовано з
сакральними категоріями віри й любові: «…перлина в його
руці розчинилася, наче в оцті, у безвір’ї, безлюбов’ї,
жорстокості тих, хто найкращі слова перетворив на гній…
[8, с. 20]». Таким чином, міфологема перлини у повісті
«Гірчичне зерно» виявляється на лейтмотивному рівні й
актуалізується через зв’язок з образом Михайла Басараба.

З точки зору контамінації культурно-історичного й
міфологічного інтертекстів цікавим є образ Зоріана Доленги-
Ходаковського (1784–1925), польського й українського
фольклориста, етнографа й археолога. У міфологізації його
постаті в повісті використано трансформації біблійних
образів. Так, Зоріан називає себе ловцем: «Я – ловець, але не
ловлю звірини і душі чиєїсь не ловлю. Моє діло маленьке –
ловити слова на папір [8, с. 114]». Ловцями в Біблії Ісус
іменує апостолів [від Матвія, 4:19]. У характеристиці,
наданій Зоріану в тексті повісті, актуалізовано риси, властиві
апостолам: бідність, але наповненість радістю, уміння жити
в простоті, як птахи небесні, про яких дбає Господь. Біблійні
ремінісценції в художньому описі Доленги-Ходаковського
досить виразні: «А той прийшов у дранті, геть-чисто жебрак,
і просив не хліба, не води, а щоб йому заспівали пісень
<…> То був вільний чоловік. Не орав, не сіяв – а жив. І був
веселий у нужді <…> Сила, що кликала його в мандри
заради слова, йшла від бога [8, с. 35–36]». Оскільки за
Біблією Слово є Богом, то пошуки слова можна прирівняти
до богошукання, що дає підстави зробити висновок про
сакралізацію образу Зоріана в повісті «Гірчичне зерно». На
думку Михайла Басараба, «вільна людина – то є віруюча
людина [8, с. 54]». У рефлексіях Зоріана – прагнення донести
до народу вчення Христа про рівність усіх перед Богом.
Таким чином, історична постать Зоріана Доленги-
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Ходаковського постає в повісті як міфологізований образ,
наділений семантикою сакрального.

Ще однією історичною особою, яка стала персонажем
«Гірчичного зерна», є український поет Олександр
Козловський (1876–1898). У моделюванні його образу, на
відміну від попередньо проаналізованого, домінує
культурно-історичне, а не міфологічне. Так, у повісті
згадується про видання Франком посмертної збірки віршів
Леся Козловського «Мірти й кипариси» – подію, яка мала
місце в реальному житті. Обставини життя поета, відтворені
в «Гірчичному зерні», також відповідають історичній правді:
його походження з родини священика, хворобливість,
здобуття освіти в Львівській політехніці, передчасна смерть.
Образу Козловського в повісті властива семантика
страждання й приреченості, що надає йому романтичного
пафосу. Алюзії на вірші поета, насичені танатологічними
рефлексіями, увиразнють есхатологічні мотиви «Гірчичного
зерна». Ю. Ковалів зазначає: «Більшість поезій
О. Козловського можна зарахувати до цвинтарної лірики.
Виповнені медитаціями про сенс людського існування,
означені філософічною ясністю думки, вони висвітлюють
неминучість смерті… [5, с. 376]». З такою характеристикою
О. Козловського узгоджується зображення поета, надане в
повісті Г. Пагутяк. Міфологізована у творі тільки сцена його
зникнення на «сатанинському» бенкеті, що постає як
символічне жертвоприношення. Отже, Г. Пагутяк
актуалізувала культурно-історичний інтертекст, створюючи
образ призабутого поета-модерніста.

Своєрідним прийомом міфологізації художнього
простору в повісті «Гірчичне зерно» є зміщення фокусу
зображення з міста на село. Так, назви сусідніх до Урожа сіл
згадуються повністю (Винники, Мокряни, Ступниця), тоді
як у найменуванні міст використано абревіацію до однієї
літери (С., Д., М.). Міфологізована географія твору
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відображає рівень значущості населених пунктів у
духовному світі героїв. Подібне «зміщення семіотичних
акцентів» зауважила Н. Городнюк у творчості В. Шевчука:
«Центром художнього простору у текстах письменника
виступає околиця, а те, стосовно чого околиця є
околицею, – виноситься за межі текстового простору і тим
самим оголошується недійсним, заперечується [3, с. 173]».
Традиційно місто у творах Г. Пагутяк характеризується
негативними конотаціями і репрезентує ворожий для людини
простір. Персонажі повісті наголошують на небажанні жити
в місті. Такої думки дотримується син старого Басараба –
Гриць. Сусідка Михайла у розмові з ним зауважує: «Я би в
тім місті не жила [8, с. 19]». Якщо образ села в «Гірчичному
зерні» асоціюється з образом саду, то образ міста
антитетичний йому: «Коло будинків сиротами росли
маленькі деревця, які ніколи не стануть садом <…>
Стоятимуть в ряд однакові потвори: безликі, незатишні,
негостинні [8, с. 20–21]». На образи міста й села Г. Пагутяк
аплікує власний досвід життя у Львові та Києві, з яких до
Урожа «поверталась зализувати рани [9]». 

У повісті «Гірчичне зерно» міфологема Урожа
акумулює семантику утопічності, що сугестує звільнення від
тягарів і проблем бездуховного міста. На цей образ можна
екстраполювати властивості утопії, яка «повною мірою
виконує психотерапевтичну функцію [6, с. 518]». У
міфологемі Урожа актуалізовано призначення оберегу: «Уріж
– то було єдине місце в усьому світі, де правда торжествувала
над кривдою, а ласка над жорстокістю <…> Коріння кожної
людини вростає у таке місце, Але іноді треба прожити
кількасот років, щоби віднайти свій Уріж – урізаний долею
клаптик землі, який минають війни, хвороби, смерть
[8, с. 29]». Тож Михайло Басараб тікає з міста, яке у його
свідомості пов’язане з незатишною квартирою й будинком
для престарілих – Останнім Притулком, у рідне село. Він «не
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хотів би жити в мурованій кам’яниці. Найліпше маленька
біла хатка з низькою стелею, а коло неї садочок [8, с. 11]».
Образ «хати з садочком» є імпліцитною ремінісценцією на
поезію Шевченка. В уявленні Гриця дім асоціюється з
міфологемою Вавилонської вежі, «яка ніколи не буде
завершена [8, с. 67]». Вона символізує бездомність Михайла
та його сина. На думку І. Білої, у творах Г. Пагутяк «образ
відчуженої людини тісно пов’язаний з темою бездомності [2,
с. 248]».

З архетипним образом дому корелює мотив мандрів,
який у повісті виконує сюжетотворчу функцію. Семантика
подорожі як «вічного повернення» реалізується через образи
Михайла та його сина Гриця, який резюмує: «Куди б не
їхав – вертаєшся знову [8, с. 54]». Їхні блукання світом –
видима сторона мандрів углиб себе, значення яких
експліковано в повісті: «Навіть якби він прожив усе життя в
Урожі, в щоденній тяжкій праці, – і тоді б це здавалося
мандрами, бо подорож означає йти від хвилини до хвилини,
від року до року, від народження до смерті, від одної простої
істини до другої [8, с. 19]». Така семантика несе на собі
відбиток автобіографічності, адже саме про такі мандри
говорить Г. Пагутяк у коментарях до повісті: «Замість того,
щоб розширювати зовнішні межі, я почала шукати внутрішні
глибини [9]». 

Архетипний символ кола у повісті є ще одним
сюжетотворчим елементом. Твір починається з повернення
старого Басараба в Уріж, а завершується словами про те, що
маленький Михайло колись піде з Урожа. У створенні такого
колоподібного сюжету використовується прийом
ретроспекції. Михайло й Гриць усвідомлюють, що коло є
моделлю їхнього життя, але говорять про кільце, натякаючи
не стільки на просторово-часову обмеженість, скільки на
його неповноцінність, на брак вільного духу: «Чим вужче
кільце, тим менше свободи [8, с. 61]». 
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У створенні персонажів «Гірчичного зерна»
використано образи світової міфології. Так, у характеристиці
Михайла Басараба згадується міф про Агасфера, а образ його
сина є трансформацією міфу про блудного сина. Через ці
міфологізовані образи у повісті розкривається тема
«приреченості людини на вічне блукання, на вічний пошук
притулку [1]». У відображенні стосунків між Грицем та його
братом можна розпізнати алюзію на біблійні образи Каїна та
Авеля. В описі Гриця, «котрий пер на собі два кілометри
деревину [8, с. 59]» є натяк на Євангельський образ Христа. 

Для творення містичної картини балу письменниця
залучила архетипні образи дзиґаря, люстра, а для
зображення його Господині – міфеми «зелені очі» та «руде
волосся» як маркери зв’язку з потойбіччям. Дивлячись у
дзеркало, що в міфологічних уявленнях відіграє роль
кордону між світами, Анна й Лесь злякалися, бо, можливо,
побачили свою останню мить (невдовзі після бенкету вони
померли). В епізоді зустрічі Михайла з померлим Грицьком
фігурує архетипний символ відчинених дверей, що експлікує
семантику переходу з одного світу в інший, оскільки «люди,
котрих кличуть у ті двері, більше не вертаються [8, с. 76]».

До авторських міфологем можна віднести образ трьох
груш, який з’являється в багатьох творах Г. Пагутяк. У
фольклорній міфології груша є символом дівоцтва або
нещасливого кохання та нещасного подружнього життя.
Наскрізний образ трьох груш у творах Г. Пагутяк є місцем
переходу в інший світ, саме звідти почалася подорож
Михайла й Леся Козловського до потойбіччя. 

Письменниця звертається і до мотивів та образів
кельтської міфології. Зокрема, сцени дикого весілля,
зображені в романі-феєрії «Зачаровані музиканти» й у
повісті «Гірчичне зерно», є трансформацією міфологеми
кельтського походження. У творах Г. Пагутяк ці сцени
набувають автохтонного забарвлення завдяки використанню
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деталей з виразно українським етнічним колоритом: «І всі
люди пишно вбрані, по-старосвітськи, десь літ двіста тому
так вбиралися [8, с. 109]».

Таким чином, повість «Гірчичне зерно» засвідчує
інтенції Г. Пагутяк до синтезу міфологічного й культурно-
історичного інтертекстів у тканині твору на мотивному,
сюжетному, образному й стильовому рівнях. Письменниця
виявляє схильність до міфологізації образів-персонажів та
хронотопів шляхом трансформації семантики світових і
українських міфів, а також інтерпретації Біблійних текстів.
Наявність авторських міфологем у повісті й подальша їх
модифікація у наступних творах авторки дозволяє говорити
про виразні ознаки неоміфологізму в художній прозі
Г. Пагутяк і про етапне значення «Гірчичного зерна» у
формуванні констант її ідіостилю. Перспективи подальших
досліджень полягають у всебічному вивченні своєрідності
авторської міфотворчості.

ЛІТЕРАТУРА
Біла І. Мотив блудного сина у творах Галини Пагутяк1.
[Електронний ресурс] / Ірина Біла // Режим доступу :
www.Inu.edu.ua/faculty/inomov.new/...1/.../7Bila_pdf
Біла І. Опозиція світ / людина як екзистенційний концепт2.
розкриття абсурдності світу / Ірина Біла // Український
смисл. – 2012. – № 1. – С. 241–249. 
Городнюк Н. Знаки необарокової культури Валерія3.
Шевчука: компаративні аспекти / Наталія Городнюк. –
К. : Твім інтер, 2006. – 216 с.
Дронь К. Міфопоетика Франка: термінологічний аспект4.
[Електронний ресурс] / Катерина Дронь. – Режим
доступу : eprints.zu.edu.ua/1107/1/06dkifta.pdf.
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX –5.
поч. XXI ст. : підручник у 10 т. / Юрій Ковалів. – К. :
Академія, 2013. – Т. 1. – 512 с.

247

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [автор-уклад.6.
Ю. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. – Т. 2. – 624 с.
Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від7.
Модернізму до Постмодернізму) : [монографія] / Ігор
Набитович. – Дрогобич ; Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с.
Пагутяк Г. Гірчичне зерно : [повісті] / Галина Пагутяк. –8.
К. : Радянський письменник, 1990. – 232 с.
Пагутяк Г. Мої книги. Гірчичне зерно [Електронний9.
ресурс] / Галина Пагутяк. – Режим доступу :
http://pahutyak.com/гірчичне-зерно.
Франко І. Гірчичне зерно [оповідання] / Іван Франко //10.
Зібрання творів у 50 томах. – К. : Наукова думка, 1979. –
Т. 21. – С. 319–332.

Стаття рекомендована до друку 
канд. філол. наук, доцентом кафедри української літератури

Херсонського державного університету 
Чухонцевою Н.Д.

Стаття надійшла до редакції 22 січня 2014 року

УДК 821.161.2.09
Юлія Бродюк

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ХУДОЖНЯ АНТРОПОЛОГІЯ 
ТРИЛОГІЇ «ЖМЕНЯКИ» М. ТОМЧАНІЯ

На основі аналізу романів «Жменяки», «Тихе містечко», «Брати»,
які складають трилогію відомого закарпатського письменника Михайла
Томчанія, з’ясовано основні концепти художньої антропології митця на
тлі реалій закарпатського села від Першої світової війни до середини
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ХХ ст. Завдяки засобам психологізму (мотивація поведінки, вчинків) та
художній деталі письменник створює виразні характери, ілюструючи
таким чином внутрішній світ особистості в усій його складності та
багатогранності.

Ключові слова: антропологія, трилогія, гуманізм, образ,
характеротворення, шістдесятники, національна ідентичність,
Закарпаття.

На основе анализа романов «Жменяки», «Тихий городок»,
«Братья», которые составляют трилогию известного закарпатского
писателя Михаила Томчания, определены основные концепты
художественной антропологии художника на основе реалий
закарпатской деревни со времен Первой мировой войны до середины ХХ
века. Благодаря средствам психологизма (мотивация поведения,
поступков) и художественной детали,писатель создает выразительные
характеры, иллюстрируя, таким образом, внутренний мир личности во
всей её сложности и многогранности.

Ключевые слова: антропология, трилогия, гуманизм, образ,
характерообразование, шестидесятники, национальная идентичность,
Закарпатье.

On the analysis of the novels «Zhmenyaky», «Quiet Town», «Brothers»,
which make up the trilogy of well-known Transcarpathian writer
MichayloTomchaniy, defined the basic concepts of art anthropology of artiston
the background of the realities of Transcarpathian village of the First World
War to the mid-twentieth century. Due to the psychological devices (motivation
of behavior, actions) and artistic detail the artist creates a distinct character,
thus illustrating the inner world of the individual in all its complexity and
versatility.

Keywords: anthropology, trilogy, humanism, image, character
creation, sixties, national identity, Transcarpathia.

Вектор розвитку літератури 60-70-х рр. ХХ століття
прикметний у вітчизняному літературознавстві своїм
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спрямуванням у бік національної та етичної традиції,
творчого самовираження, та, щонайголовніше, пріоритету
загальнолюдських цінностей над класовими. Українське
літературознавство не лишилося осторонь світових
мистецьких тенденцій і заявило про себе в 1960 рр. із
позицій утвердження людини як найвищої цінності буття.
Окрема естетична система «шістдесятників», ціла мистецька
доба, здійснила кардинальний поворот до нового бачення
світу і людини в ньому – живої, реальної, з багатим
внутрішнім світом та чулим серцем. Завдяки їй, національна
культура отримала широкий простір для творчості,
орієнтованої на антропологізм, тобто художнє пізнання
людини, її різноманітних проекцій власного «я» крізь призму
різних суспільно-політичних обставин. 

Постулати гуманізму, концептуальної народності,
етнопсихологізму червоною ниткою проходять у творчості,
здавалося би, цілком різних із регіональної та творчої точок
зору письменників, – А. Дімарова, Р. Іваничука,
П. Загребельного, В. Земляка, М. Кравчука, В. Міняйла,
Ю. Мушкетика М. Рябого, І. Чендея та, зокрема,
М. Томчанія. Ці митці хоч і не належать до ядра
«шістдесятників» (Є. Гуцало, В. Шевчук, Гр. Тютюнник,
В. Дрозд), є ними за суттю; «усім їм однаковою мірою
притаманна настанова на рішуче вивільнення з-під влади
культівських догм, пошуки письма, яке перебувало б у
безпосередній зверненості до народу [3, с. 253]», адже він
був чи не єдиним джерелом цілющої води, з якого
письменники могли почерпнути правду життя на противагу
офіційним критичним догмам. Звідси в літературу надходила
національно-духовна енергія, «мова Добра» (М. Наєнко).
Саме любов до людини, її духовного світу об’єднує ідейні
простори творчості цих письменників. 

Попри те, що традиції художньої антропології на
теренах вітчизняного письма мають глибокі корені,
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дослідження в цій царині лише розпочинаються. Аналізу
художнього твору в контексті означеної проблеми
присвячено праці Т. Конончук [5], Ю. Колядич [4],
Л. Тарнашинської [9], Т. Музики [8] та ін. Усі вони сходяться
на думці щодо репрезентації літературною творчістю
фундаментальних підвалин людської екзистенції, відтак
антропологія літератури несе певну інформацію про людську
природу крізь призму літератури [7, с. 27].

Сучасне літературознавство, яке стоїть на позиціях
антропологічної концепції, цілком вмотивовано потребує
«цілісного, синтезованого бачення людини крізь призму
художньої дійсності… окреслення прийомів та засобів
відтворення загальнолюдського у канві художнього тексту
[8, с. 163]». Тому актуальним, на наш погляд, є аналіз
творчості М. Томчанія, одного з відомих закарпатських
письменників, саме під кутом зору художньої антропології.

Необхідно відзначити, що в сучасній літературознавчій
думці до цього часу відсутній цілісний об’єктивний аналіз
творчого доробку М. Томчанія, хоча проблематика його
текстів і на сьогодні актуальна: новели, оповідання та романи
цього митця розкривають його своєрідне бачення концепції
людини: закарпатського селянина на його різноманітних
життєвих шляхах. До аналізу творчості прозаїка в різні роки
зверталися Ю. Бадзьо, Ю. Балега, І. Вишневський,
В. Дончик, О. Мишанич, М. Наєнко, Л. Новиченко, В. Поп
та ін. Талант М. Томчанія помітили й намагалися поцінувати
вже сучасники прозаїка, серед яких вирізняються,
наприклад, наукові розвідки В. Беляєва, І. Семенчука,
М. Сидоряка тощо, однак, в атмосфері зростаючого впливу
більшовицької ідеології їх переважна більшість не
відзначалася літературознавчою об’єктивністю та в основі
своїй спрямовувалася на пошук в творах ідеологічного
еквіваленту. Саме тому питання творчості М. Томчанія в
контексті художньої антропології до цього часу
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окреслювалося лише посутньо (зокрема в однойменному
нарисі В. Попа), а тому, відповідно, ще не було предметом
окремого дослідження.

Отож, мета нашої статті полягає у з’ясування
специфіки пізнання письменником концепції людини як
суспільно-історичного та психологічного феномену.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання
наступного завдання: проаналізувати найхарактерніші
прийоми і засоби творення художньої антропології на
сторінках трилогії М. Томчанія «Жменяки».

Особистість, з усіма притаманними їй суперечностями,
посідає центральне місце в творчості М. Томчанія. Митець
порушує питання трагічного існування звичайного
закарпатського селянина в міжвоєнний період, розкриває
його складні шляхи пошукусвоєї національної ідентичності,
які він, у тяжкій повсякденній праці, долає в ім’я «чесних
предків [10, с. 414]» задля продовження роду та утвердження
своєї нації.

Людина в прозовому набутку письменника,
спираючись на думку Т. Музики, виступає як суспільно-
історичний (на тлі подій між двома світовими війнами) та
психологічний («людина – світ», «людина – внутрішній
світ») феномен [8, с. 166]. Так, яскравою ілюстрацією життя
закарпатців є відома трилогія «Жменяки» («Жменяки»
(1961–1964), «Тихе містечко» (1969), «Брати» (1972), яку
більшість літературознавців відносять до жанру сімейної
хроніки, оскільки в ній зображено життя однієї родини
кількох поколінь – від першої світової війни до середини
ХХ ст.

Митець тут ніби показує людське життя з двох кутів
зору. З одного боку – це життя русина в Підкарпатській Русі
на тлі історичних перетворень краю: від існування його у
складі Чехословаччини до об’єднання з Україною. З іншого
боку, М. Томчаній ілюструє внутрішній світ цієї особистості

252

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



у всій його складності та багатогранності, далеко не
ідеалізуючи його. Засобами психологізму (мотивація
поведінки, вчинків), художньої деталі, портретування тощо,
митець створює виразні та багатогранні характери,
розкриваючи таким чином суть пошуків людиною самої
себе.

Центральним образом усієї трилогії, на наш погляд,
виступає Іван Жменяк. Саме цей персонаж композиційно
пов’язує романи між собою, адже, наприклад, Юрко Телегазі
з «Тихого містечка» є його далеким родичем, а твір «Брати»
сюжетно розкриває долю Жменякових нащадків після другої
світової війни. Цей образ розкриває сакральне значення
родини в житті закарпатців – усю сім’ю він «тримає» в своїй
міцній жмені; є своєрідним стержнем для основи на якій
вона тримається. Це – цільна і цілеспрямована особистість:
«він наче виріс з кореня, що глибоко сидів у цілому роду
Жменяків [10, с. 23]». 

На перший погляд здається, що автор наділяє образ
Жменяка лише типізованими рисами класичного хлібороба
(працелюбність, любов до землі тощо). Радянська
критика,приміром, відзначала в характері закарпатця
насамперед приватновласницьку психологію та вважала
куркулем, однак при детальному аналізі твору
викристалізовується основний мотив такої праці:
продовження роду за будь яких умов, навіть ціною щастя
власного сина. При пильному вчитуванні в художній текст
проявляється тонка психологічна деталь характеру Жменяка:
твердий та неговіркий у житті, признається дружині: «я про
всіх вас думаю, Варко, але ви це не хочете знати [10, с. 87]».
Він сповідує прості людські цінності: молиться на полі, мов
у святому храмі, бажає миру та спокою на рідній землі,
сміється з військової муштри вояків, які намарне переводять
силу на плацу замість праці на ниві. 

Оминаючи гострі суспільно-політичні кути, автор
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майстерно виводить проблему розпаду роду, яка настає по
смерті Івана, коли в село приходить колективізація. Так,
М. Томчаній ілюструє життя закарпатців середини ХХ ст.,
послуговуючись екзистенціалами страху, самотності, втрати
духовного Дому, своєї ідентичності. І хоча зникають старі
межі, залишається риторичне: «… що ж мені тепер
залишиться, коли мою землю чужі люди оратимуть?
[10, с. 262]». Автор поступово нагнітає засоби художньої
виразності задля підвищення емоційно-смислової
значимості того, що відбулося: «Ти казала, Оленко, що
землю дамо в колгосп, а той, що в школі хоче Бога забрати
від нас… То що ж тоді нам залишиться? Пусто робиться на
душі, Оленко! [10, с. 252]»; «Кажуть люди, що дочка її не
піде до церкви присягатися. Їх присягне кривий Барон у
сільській хаті, запише у пашпорт, прикладе печатку і
кривулями підпишеться. Про таку присягу люди і скажуть:
«Вони присягнулися під вербою» [10, с. 262]».

Уособленням зламаної людської долі на тлі доби постає
образ Михайла. Він більше подібний до батька, краще від
інших розумієйого, саме до нього приходить у снах старий
Жменяк шукати загублені межі. На прикладі його життя,
митець показує весь трагізм існування закарпатського
селянина з його бажанням працювати на власній землі в
жорстких умовах колективізації.

Важливу роль у створенні характерів персонажів
відіграє художня деталь. Вона засвідчує Томчаніївську
«здатність вихопити з-поміж безлічі речей чи явищ таке, що
у сконцентрованому, спресованому вигляді економно і з
великою експресивністю дає змогу виразити авторську ідею
[6, с. 719]». Подеколи вона настільки містка, що набуває
значення образу-символу. Адже символізація, на думку
літературознавців, виступає «найважливішим засобом
морально-оцінного боку осягнення світу, осмислення
навколишньої дійсності, а отже і людини в її контексті [8,
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с. 165]»; «символ оформляється в культурний код минулого,
часто набуває ознак сакральності [1, с. 1], а відтак «стає
чинником досвіду – однієї з найважливіших категорій
літературознавчої антропології [8, с. 165]». У творчій
площині М. Томчанія такі символи набувають
екзистенційного сенсу (приміром, шматок розірваної
мотузки, що символізує життя Михайла). 

Оскільки критика соцреалізму відзначала наступний
роман «Брати» (1972) як найбільш вдалий з точки зору
радянської ідеології, виникає необхідність розглянути його
крізь призму нової літературознавчої методології. Так, твір
існує ніби у двох різних системах координат. З одного боку,
тут діють типові представники «нового життя» на селі:
менший брат Юрко, що вже працює в колгоспі, його донька,
яка навчається в університеті та здобуває фах лікаря. Однак,
з іншого боку, М. Томчаній зосереджує увагу читача на долі
двох рідних синів Ганьки Пелехатої: Павла і Михайла. Через
їх образи автор порушує проблему поступового звиродніння,
втрати нацією духовності, про що засвідчує кинута сокира в
рідного брата, яка застрягла в іконній рамі. Вона уособлює
символ розбрату та братовбивства. 

Зважаючи на те, що «створення і розвиток власної
концепції людини залежить від цивілізаційного, історичного
і культурного контекстів, в яких знаходиться сам автор, а
також його психологічних особливостей [2]», необхідно
відзначити елементи автобіографізму в романах «Жменяки»
та «Тихе містечко». Зокрема, у своїх спогадах письменник
зізнається, що писав лише про те, що сам знав і бачив, а
прототипами персонажів його творів виступають односельці. 

Робота поштовим службовцем в угорському місті
Кунсаллашна штовхнула М. Томчанія на написання роману
«Тихе містечко» (1969). Головним персонажем виступає
Юрко Телегазі, письменник, – прототип самого митця.
Авторський наратив у романі від першої особи надає роману

255

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



сповідального характеру, інтимізує оповідь. Усе це дозволяє
передати сум’яття в душі героя, його внутрішні терзання на
чужині. 

Простір, який вибудовує автор у творі, – це простір
провінційності, загубленості, межовості розташування:
«Кунсаллаш після Сольнока – діра. [...] Чужина війнула на
мене непривітністю, пусткою [10, с. 331]». Саме в таких
обставинах персонаж якнайкраще усвідомлює місце русина
на етнічній мапі Європи, адже місто як тло, витворює
простір для національної ідентифікації Юрка. Устами
головного героя М. Томчаній відверто означив свою
національну приналежність: «За “подаруночок” міністра я
мав продати свою душу: стати як не мадяром, то хоча б
благеньким угро-русином і спокійно дивитись, як із моїх
братів роблять угорців, наче русин не має ні права, ні місця
на землі. Моя душа, стиснута в клітці, рвалася на волю і
розпачливо кричала: “Люди, рятуйте русина!” Але Європі
було не до мого крику. Вона торгувала людською честю, яку
міняла на силу, а мені шептала: “Не кричи! Мусиш
розпорошитися між сильнішими, щоб і сліду твого не
лишилося!” Лише рідна мати – Україна простягала до нас
міцні руки [10, с. 180]».

Географічна віддаленість Кунсаллаша від українських
земель зумовлює тут невизначеність існування головного
героя. Місто пригнічує і тисне його чужими будинками,
вулицями, малозрозумілою мовою, змушує безкінечну
кількість разів повертатися думками до рідної «вітцівщини»:
художній простір у романі не збігається з місцем розгортання
подій: локальний інтер’єр, пейзаж розмикаються засобами
ретроспекції головного героя (спогади,сни), що дозволяє
авторові поєднувати міські мотиви з сільською тематикою.

Отже, прикметною особливістю творчого світу
М. Томчанія є тяжіння митця до реалістичного змалювання
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людиниз її справжніми почуттями і помислами. Він майже
не вдається до ідеалізації своїх персонажів (окрім типових
героїв «нової доби»), а відтак вибудовує концепцію людини,
яка прагне гармонійного існування з природою, суспільством
та самою собою. Завдяки засобам психологізму (мотивація
поведінки, вчинків) та художній деталі письменник створює
виразні характери, ілюструючи таким чином внутрішній світ
особистості в усій його складності та багатогранності.
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УДК 81’1(=161)(092)

Людмила Довбня, Тамара Товкайло
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

НАУКОВИЙ ДОРОБОК О. ПОТЕБНІ У
ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

У статті розглядається науковий внесок О. Потебні в розвиток
східнослов’янських мов. Зосереджується увага на доробку вченого в
галузі загальномовознавчої теорії, а також в історії становлення
вітчизняної лінгвістичної думки. Аналізуються погляди дослідника у
сфері фонетики (бачення ним історико-фонетичних законів),
акцентології (реалізація ідеї порівняльно-історичного вивчення
слов’янського наголосу), лексичної семантики (розробка вчення про
внутрішню форму слова та зміни лексичних значень слів), граматики
(розгляд найважливіших постулатів морфології і синтаксису). 

Ключові слова: східнослов’янське мовознавство, українська мова,
російська мова, фонетика, внутрішня форма слова, лексична семантика,
морфологія, синтаксис, О. Потебня.

В статье рассматривается научный вклад А. Потебни в
развитие восточнославянских языков. Сосредоточивается внимание на
наследии ученого в области общеязыковедческой теории, а также в
истории становления отечественной лингвистической мысли.
Анализируются взгляды исследователя в области фонетики (видение им
историко-фонетических законов), акцентологии (реализация идеи
сравнительно-исторического изучения славянского ударения),
лексической семантики (разработка учения о внутренней форме слова
и изменении лексических значений слов), грамматики (рассмотрение
важнейших постулатов морфологии и синтаксиса). 

Ключевые слова: восточнославянское языкознание, украинский
язык, русский язык, фонетика, внутренняя форма слова, лексическая
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семантика, морфология, синтаксис, А. Потебня.

The article studies scientific contribution of О. Potebnya in the
development of East Slavonic languages. The attention is concentrated at
scientist’s works in the area of general linguistic theory as well as in the
history of formation of home linguistic thinking. Researcher’s opinions in the
realm of phonetics (his vision of historical and phonetic laws), accentuation
(realization of idea of comparative and historical studies of Slavic emphasis),
lexical semantics (working of the study on internal form of the word and
change of lexical meaning of the words), grammar (examination of the most
important postulates in morphology and syntax) are analyzed. 

Key words: East Slavic phylology, Ukrainian language, Russian
language, phonetics, internal form of the word, lexical semantics, morphology,
syntax, О. Potebnya.

Чільне місце в розвитку слов’янського мовознавства
посідає наукова спадщина О. Потебні, яка охоплює не лише
різноманітні філологічні аспекти, а й психологічні,
філософські, народознавчі тощо [6–13]. Лише перелік назв
основних його праць засвідчує всеосяжність наукових
інтересів і незбагненний потенціал інтелекту митця й
дослідника: «Про деякі символи у слов’янській народній
поезії», «Малоросійська народна пісня», «Слово о полку
Ігоревім», «Пояснення малоросійських і споріднених
народних пісень», «Про міфічне значення деяких обрядів і
повір’їв», «Думка і мова», «Про зв’язок деяких уявлень у
мові», «До історії звуків російської мови», «Наголос»,
«Етимологічні замітки», «Про повноголосся», «Із записок з
російської граматики», «Значення множини в російській
мові», «Із лекцій з теорії словесності», «Із записок з теорії
словесності», «Мова і народність» тощо. Дослідженням
багатогранної наукової діяльності вченого займалися
В. Виноградов, Р. Будагов, В. Харцієв, О. Білодід,
І. Кримський, В. Колесов, В. Русанівський, С. Бевзенко,
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М. Жовтобрюх, В. Франчук, О. Воробйова та інші. Їхні
напрацювання є неабияким внеском у розвиток мовознавчої
науки, зокрема славістики, проте деякі аспекти потребують
не лише констатації та опису, а й детального аналізу та
деяких інтерпретацій та уточнень з огляду на сучасність, у
чому, власне, і полягає актуальність і наукова новизна
дослідження.

Мета статті – здійснити науковий аналіз лінгвістичного
доробку О. Потебні з урахуванням вимог і потреб
мовознавства початку ХХІ ст.

У працях лінгвіста-теоретика значна увага
приділяється питанням фонетики. Так, у його дослідженні
«Два исследования о звуках руськогоязыка» [6]
зіставляються давньоруські і старослов’янські форми слів, а
також їхні кореляти з інших слов’янських та неслов’янських
мов. На основі цього вчений робить висновок про
особливості розвитку східнослов’янського повноголосся.
Він зосереджує увагу на таких південно- та
східнослов’янських корелятах, як о // е напочатку слова, у //
о носовий у позиції перед приголосними та наприкінці
слова,׳а // е носовий, ж // жд, ч // шт, а також звертає увагу
на препозицію голосних неповного творення ь // ъ стосовно
плавних за умови, якщо ці сполучення стоять між
приголосними (търгъ, смьрть, пор. із ст.-сл. тръгъ,
смрьть). У розвідці вчений простежує шляхи диференціації
голосних і приголосних української та російської мов.
Компаративний підхід засвідчує праця О. Потебні «Заметки
о малорусском наречии», де автор аналізує процеси
становлення власне українських форм.

Не залишилися поза увагою великого вченого вагомі
питання слов’янського наголосу. Йому належить перша у
східнослов’янському мовознавстві робота з питань
акцентології та її наукового опису «Ударение». У ній
дослідник висловлює припущення, «що вчення про наголос
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складатиме окрему галузь лінгвістичної науки [13, с. 162]».
Мовознавець вивчає акцентологічні явища у зв’язку з
морфологією, розглядаючи наголос кожної частини мови. У
першій частині праці «Ударение» простежуються взаємні
тонічні відношення теперішнього часу й інфінітива,
висвітлюється наголос у наказовому способі, аористі,
імперфекті, прислівниках і дієприслівниках; друга частина
присвячена наголосу іменників і прикметників. Учений
користувався тими матеріалами з української акцентології,
які відтворені в різних збірниках народної творчості (видані
А. Метлинським, М. Костомаровим). Він і сам збирав їх у
фольклорних записах. Отже, український фольклор поряд із
літературними творами став одним з основних джерел
вчення О. Потебні про словесний наголос. Дані з
акцентології української мови О. Потебня черпав із
граматики О. Востокова, котрий уперше звернув увагу на
існування в російській мові слів із рухомим наголосом і
виділив науку про наголос у самостійний розділ
«Слогоударение», зазначаючи: «Який же саме склад слід
вимовляти як наголошений, того навчаємося з ужитку і зі
словника, тому що не створено ще для цього певних правил
[3, параграф 183]». 

При дослідженні наголосу О. Потебня використав
також три статті Я. Грота. Останній поставив за мету не
визначення законів наголосу в українській мові, а лише
з’ясування питання, чи є можливість їх визначити.
Аналізуючи внесок своїх попередників в акцентологію,
О. Потебня зазначав: «Обидва ці вчені (О. Востоков і Я. Грот)
мають на увазі одну лише російську літературну мову і,
вказуючи на факти, не вдаються ні в які історичні пояснення,
оскільки наголоси в давній російській мові за пам’ятками
поки що невідомі [13, с. 164]».

У деяких дослідженнях ученого, зокрема, у статті «О
полногласии», окреслено можливість типологічного
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вивчення наголосу. У ній дослідник розкриває низку
фонетичних явищ мови, співвідносячи їх зі словесним
наголосом. Кілька сторінок згаданої статті відведено викладу
основних відомостей про відповідність східнослов’янського
наголосу сербському і про відношення сербського
шокавського наголосу до чакавського [6, с. 39].

Якщо в 60-х рр. минулого століття вивчення
російського наголосу перебувало в зародковому стані, то
роботу над дослідженням наголосу інших
східнослов’янських мов (української та білоруської) не було
навіть розпочато. Основи наукового дослідження
українського й російського наголосу створив О. Потебня. В
історію східнослов’янської акцентології вчений увійшов,
давши дослідникам української та російської мов і наголосу
«чудове видання творів українського письменника Г. Квітки
(Харків, 1887 і 1889) з дотриманням наголосу й тих місцевих
особливостей харківських говорів, які були повністю
нівельовані в петербурзькому виданні Куліша 1858 року [5,
с. 52]». У листі до В. Ягича вчений розповідає про свою
роботу: «Тепер редагую Малоросійські повісті Квітки, твори
якого, що стали рідкістю, по-моєму, мають першорядне
значення для вивчення малоросійської мови й колишнього
побуту. Особливість і для редактора складність цього
видання, крім відновлення початкового тексту, зіпсованого
П. Кулішем, полягає в тому, що я ставлю два наголоси: - (по-
старовинному оксію) на синтаксично головних членах
мовлення і ` варію на членах підлеглих... Зрозуміло, що
малоруська мова в згаданому відношенні багато в чому не
відрізняється від інших, але де в чому вона відмінна [13,
с. 89]». 

О. Потебня не уявляв собі вивчення російської мови
без взаємозв’язку з українською: «... літературна російська
мова й великоруські говірки не становлять усієї російської
мови. І тут, як і при вирішенні інших питань російської
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граматики, не можна оминути безкарно малоросійського
наріччя [13, с. 21]».

У працях О. Потебні з морфології було знято
протиріччя між акцентуацією та історичною граматикою, на
яке вже у ХХ ст. звернув увагу відомий польський
мовознавець Є. Курилович, зазначивши, що «… не можна
досліджувати наголос, не враховуючи морфологічної будови
слова, але докладний опис граматики, як це вже показала
практика, цілком можливий без опису наголосу [13, с. 160]».
У т. 4 «Із записок із російської граматики» [8] О. Потебня,
розглядаючи відмінювання іменників, зазначає, що в
російській мові іменники чоловічого роду зберігають
старовинне закінчення двоїни -а, яке майже завжди
відрізняється наголосом від збірної форми. «Ті іменники, які
в родовому відмінку однини мають наголос на першому
складі, зберігають цей наголос у двоїні (два глаза, оба
берега) і переносять його на кінцеве -а у збірній формі
(глаза, берега). Остання в сучасному російській мові
приймається за називний відмінок множини. Іменників, що
змінюють наголос називного відмінка в родовому відмінку
(рукав – рукава) і не відрізняють двоїни від збірної форми, у
російській мові небагато [17, с. 18]».

О. Потебня вперше у слов’янському мовознавстві
запропонував і розвинув ідею порівняльно-історичного
вивчення наголосу, зібрав і обробив акцентологічний
матеріал східнослов’янських і південнослов’янських мов.
Заслугою вченого слід вважати використання
морфологічного критерію в акцентології – критерію, який
згодом став «наріжним каменем акцентологічної теорії
Є. Куриловича [13, с. 159]».

У наголосі О. Потебня вбачав прояв системності мови,
проте він вивчав наголос не як окремо існуючу систему, а в
його зв’язках із морфологією і словотвором. Проведений
нами аналіз дає підстави констатувати, що О. Потебня
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вперше в історії славістики сформулював і реалізував ідею
порівняльно-історичного вивчення слов’янського наголосу,
дослідив акцентологічний матеріал східнослов’янських мов.

У працях О. Потебні значна увага приділяється
питанням внутрішньої форми слова, поняття про яку
становить неабиякий інтерес для сучасних дослідників мови
і тлумачиться ними неоднозначно. Домінантною є думка про
те, що внутрішня форма становить собою один із способів
мотивації лексичного значення слова і характеризує
семантичну і структурну співвіднесеність морфем у його
складі. Внутрішня форма мотивує звукову оболонку слова.
Ознака, покладена в основу номінації, у різних мовах може
не збігатися: скажімо, укр. швець (<шити) і рос. портной
(<порты). Унаслідок процесів історичного розвитку
внутрішня форма слова може бути нечітко виражена або й
цілком втрачена. Фактори втрати мотивації можуть бути
різними: вихід із мовного вжитку слова із твірною основою,
зникнення характерної раніше ознаки предмета, суттєвою
зміною звукового оформлення (коса – чесати; рушник
<ручник < рука). «Внутрішня форма слова може входити до
конотації слова, впливати на його семантичну і стилістичну
характеристики. Напр., з пари синонімів лелека і чорногуз
тільки перший може вживатися з пестливим значенням щодо
людини («Синочку мій, моя лелеко…» – В. Сосюра).
Внутрішня форма фразеологізмів з тим самим поняттєвим
значенням (напр., «дуже», «повністю, цілком», «багато»)
нерідко заважає їх повній синонімізації [15, с. 80]».
О. Селіванова зазначає, що існують різні інтерпретації
внутрішньої форми слова: енергетична (В. фон Гумбольдт),
етнопсихологічна (Г. Штейнталь, В. Вундт), етимологічно-
психологічна (О. Потебня), логіко-філософська (А. Марті,
Г. Шпет), індивідуально-естетична (У. Фосслер),
гносеологічна (Л. Вейсгербер) та ін. [14, с. 72].

У низці ранніх праць («О некоторых символах в
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славянской народной поэзии», «О мифическом значении
некоторых обрядов и поверий», «О связи некоторых
представлений в языке», «О купальских огнях и сродных с
ними представлениях», «О доле и сродных с нею
существах») учений вправно застосовує порівняльно-
історичний метод, послуговуючись при цьому не лише
лінгвістичним, а й етнокультурним матеріалом. О. Потебня
«висловив думку про необхідність з’ясування законів і
правил внутрішніх зчеплень і об’єднань значень у цілих
групах слів, про необхідність дослідження семантичних
рядів слів у зв’язку з розвитком мови і мислення, у зв’язку з
історією народу. …Сама думка про глибокий внутрішній
зв’язок між різними семантичними рядами слів у мові, про
необхідність вивчати системи чи ланцюги значень слів, що
належать до однієї чи кількох суміжних лексико-
семантичних сфер або групуються навколо однієї
семантичної категорії, одного семантичного ядра, …мала для
тієї епохи глибоко прогресивний характер [2, с. 182–183]».
У названих вище працях звертається увага на вивчення
законів змін лексичних значень слів. Навіть у дослідженнях
фонетичного та граматичного аналізу учений подає
семантичну історію слів на позначення місць проживання
людей.Таке явище зафіксоване в нарисах «К истории звуков
русского языка». У праці «Об изменении значения и заменах
существительного», що є частиною відомої розвідки «Из
записок по русской грамматике» [8], зосереджується увага
автора на питаннях історичної семантики. Тут учений
констатує, що особливої уваги заслуговує дослідження не
звучання слів, яке при всій своїй важливості має лише
службове значення, а їх значення. Автор вбачає основу
історії мови саме в історичній семасіології. Однак він не
лише звертає увагу на семантику конкретного слова в певній
мові, а й прагне до створення лексично-семантичних
універсалій, які повинні відкритися при порівняльно-
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історичному дослідженні. О. Потебня вперше у славістиці
створив вагоме підґрунтя для подальшого розвитку
історичної семасіології української та російської мов.

До сьогодні є не до кінця з’ясованим питання про
розуміння вченим полісемії. У праці «Из записок по русской
грамматике» [7] О. Потебня зазначає, що кожна контекстна
реалізація значення уже є новим словом, проте це
твердження згодом зазнало серйозної критики. З цього
приводу Р. Будагов писав: «Потебні здавалося, що він
розв’язав проблему полісемії, оголосивши кожне із значень
багатозначного слова особливим, самостійним словом.
Однак тут виникла лише видимість розв’язання питання.
Насправді ж подібне розв’язання стало суперечити іншим
ідеям Потебні, за якими слова у процесі розвитку мови
прямують до дедалі більших узагальнень, одночасно
зберігаючи свою здатність позначати найконкретніші
предмети і явища… Чим пояснити суперечності позиції
Потебні в тлумаченні полісемії? На мій погляд, ці
суперечності можна пояснити так. З одного боку, дослідник
вважав, що в кожному контексті слово неповторне, воно
виступає як «акт творчості», а з іншого, – він же вбачав
безперервний розвиток мови у всіх її сферах. Перше
положення… приводило Потебню до заперечення полісемії,
а друге… неначе переконувало вченого у протилежному:
розвиваючись, слова «обростають» дедалі новими й новими
значеннями й відтінками значень, тим самим вони стають
полісемантичними [1, с. 98–99]».

Аналізуючи погляди О. Потебні на багатозначність,
Л. Довбня зазначає: повертаючись до згаданої суперечності
з погляду сучасності, необхідно пам’ятати, що в часи
діяльності О. Потебні ще не набуло належного підґрунтя
питання дихотомії мови і мовлення. «А тому, говорячи про
те, що кожне слово має одне-єдине значення, а інше його
значення – то вже нове слово, О. Потебня, можливо, мав на
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увазі певну контекстову реалізацію одного з потенційних
значень слова (рівень мовлення). Ведучи ж мову про процеси
«обростання» слова новими лексично-семантичними
відтінками, лінгвіст виходив на рівень мови. Він вважав, що
слово складається з трьох елементів: комплексу звуків, знака
(так званої внутрішньої форми) і значення. Знак базується
на значенні попереднього слова. У зв’язку з асоціативним
мисленням людини значення може змінюватися, унаслідок
чого виникають образні семеми. Ця думка пояснює процес
метафоризації, а також підводить до застосування елементів
методу компонентного аналізу в сучасних лексико-
семантичних дослідженнях [4, с. 305]».

О. Потебня не оминув дослідницькою увагою і питання
граматики. У монографії «Из записок по русской
грамматике» [7; 8; 9] учений подає найважливіші постулати
мови, до яких, зокрема, відносить поняття граматичної
форми, взаємозв’язки граматики й логіки, звертає увагу на
значення відмінків, засоби вираження членів речення тощо. 

Аналізуючи лексико-граматичні розряди слів,
О. Потебня зосереджує увагу на протиставленні імені й
дієслова. Він зазначає, що останнє має найбільшу кількість
граматичних категорій: особи, часу, способу, виду, стану й
числа, а в минулому часі – і роду. «Звертаючись до імен,
дослідник вказує на спільність походження іменника і
прикметника, які в доісторичний період розвитку людства не
диференціювалися. Вони розмежовувалися тоді, коли у
свідомості носіїв мови чітко відділилася ознака предмета від
самого предмета, тобто прикметники виникли внаслідок
підсилення атрибутивності й ослаблення субстанціальності.
Близькими до іменників та прикметників, на думку
О. Потебні, є займенники й числівники. Однак іменники
завдяки втраті ранньої атрибутивності в сучасних
слов’янських мовах менше протиставлені займеннику, ніж у
період, коли іменник та займенник чітко не
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диференціювалися між собою. О. Потебня виділяє також
лексико-граматичний розряд прислівників. Інфінітив він
відносить до проміжних форм і вказує на набуття іменною з
походження формою (якою є інфінітив) дієслівних ознак, ще
раз підкреслюючи своє теоретичне положення про те, що
мовна система прямує до так званої «дієслівності» [4,
с. 306]». 

Справою всього життя вченого стало проаналізоване
нами його багатотомне видання з порівняльної граматики
східнослов’янських мов «Из записок по русской
грамматике», де він «… використовує багатий фактичний
матеріал народних говорів, пам’яток давньоруської
писемності, літературних творів, залучає дані інших
слов’янських мов, литовської, давньогрецької, латині,
санскриту. Завдяки широті узагальнень, точності авторських
спостережень, переконливості й документальності доказів,
послідовному залученню до аналізу мовних фактів
порівняльно-історичного методу ця праця стала класичним
зразком висвітлення історії та сучасного стану
східнослов’янських мов [16, с. 86]».

Значну увагу О. Потебня приділяв синтаксису, тому що
всі категорії мови реалізуються лише в реченні, яке вчений
теж вважав історичною, тобто змінною категорією.
Дослідник виділяв дві стадії в розвитку речення: давню й
сучасну. У давнину, як вважає вчений, домінував іменний
тип, який із часом став замінюватися дієслівним.
Розглядаючи проблему історичних змін речення, О. Потебня
пов’язував її з розвитком людського мислення.

Розглянувши науковий доробок видатного вченого-
теоретика, енциклопедиста, філософа, мовознавця,
літературознавця й етнографа у процесі становлення
східнослов’янської філології, слід констатувати, що ця
непересічна геніальна постать, яку можна віднести до
плеяди Великих Українців, є невипадковою в історії
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суспільства. О. Потебня зайняв свою, ніким не зайняту нішу
в розвитку лінгвістичної думки; його наукова спадщина до
сьогодні викликає неабиякий дослідницький інтерес і
потребує подальших наукових трактувань та фахових
інтерпретацій.

Дослідник східнослов’янських мов уперше в історії
мовознавства розглянув питання про зв’язок мови і
мислення, запропонував власне бачення історико-
фонетичних законів, уперше в історії славістики
сформулював і реалізував ідею порівняльно-історичного
вивчення слов’янського наголосу, дослідив акцентологічний
матеріал східнослов’янських мов; розробив учення про
внутрішню форму слова; дослідив закономірності змін
лексичних значень слів; розглянув найважливіші граматичні
явища (граматичну форму, значення відмінків, засоби
вираження членів речення тощо). Проте в науковій спадщині
вченого залишається чимало нез’ясованих питань, які ще
чекають на свого дослідника в порівняльно-історичному
мовознавстві та історії становлення східнослов’янських
лінгвістичних учень.
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КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ
ЕТИКЕТУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена питанням, які пов’язані з культурою
мовленнєвого спілкування та особливостями сучасного англійського
етикету. Звертається увага на специфіку оволодіння формами
мовленнєвого етикету, засвоєння певних моделей спілкування та
здобуття досвіду тактовної і доброзичливої поведінки. Також
розкривається сутність, синтаксична структура та засоби вираження
подяки в англійській мові в різноманітних життєвих ситуаціях.
Проведений аналіз комунікативної природи етикетних висловлювань.

Ключові слова: культура мовленнєвого спілкування, мовний
етикет, національно-мовна картина світу, мовленнєвий етикет,

272

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



англійський етикет, подяка, тематичні групи етикету.

Статья посвящена вопросам, касающимся культуры речевого
общения и особенностей современного английского этикета.
Обращается внимание на специфику овладения формами речевого
этикета, усвоение определенных моделей общения, получение опыта
тактичного и доброжелательного поведения. Также раскрывается
сущность и средства выражения благодарности в английском языке в
разнообразных жизненных ситуациях. Проведен анализ
коммуникативной природы этикетных выражений.

Ключевые слова: культура речевого общения, языковой этикет,
национально-языковая картина мира, речевой этикет, английский
этикет, благодарность, тематические группы этикета. 

The article is devoted to questions connected with the culture of verbal
communication and peculiarities of modern English etiquette. Attention is
paid to the specificity of mastering forms of speech etiquette, learning of
certain communication models and getting the experience of tactful and
friendly behavior. The essence, syntactic structure and means of expressing
gratitude are also revealed in English language in different vital situations.
The communicative nature analysis of etiquette expressions is done. 

Key words: culture of verbal communication, language etiquette,
national language view of the world, speech etiquette, English etiquette,
gratitude, thematic groups of etiquette.

Якісна зміна характеру міжнародних зв’язків нашої
держави, інтернаціоналізація усіх сфер суспільного життя
призводять до того, що іноземна мова реально стає
необхідною в практичній та інтелектуальній діяльності
людини. Саме тому підготовка висококваліфікованих
спеціалістів є соціальним замовленням суспільства. 

Володіючи будь-якою мовою, ми можемо
висловлювати думки та почуття, маємо доступ до всієї тієї
мудрості, яка зібрана в книжках, і, нарешті, ми можемо
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спілкуватися з іншими людьми. Таким чином, мова є засобом
спілкування і одночасно засобом формування та вираження
думок. Проте у процесі використання мови важливо
дотримуватися правил мовної поведінки, які пов’язані із
встановленими у кожному суспільстві правилами
ситуативного використання мовних одиниць. З огляду на це,
стає очевидним, що етикет є невід’ємною частиною будь-
якої мови в цілому.

Цілеспрямоване вивчення означеної проблеми
розпочалося наприкінці минулого століття. Ці дослідження
носили декларативний характер і до початку 70-х років ХХ
ст. ні в українській, ні в іноземній лінгвістиці не було
ґрунтовних праць, присвячених культурі мови та
спілкування. Однак за два останні десятиліття кількість робіт
значно зросла, що свідчить про інтерес та прагнення
лінгвістів досліджувати мовні явища в широкому
екстралінгвістичному контексті. 

Багато вітчизняних і зарубіжних лінгвістів вивчали
питання етикету та культури спілкування. Зокрема,
Є. Клюєв, Є. Бєляєва, В. Юньєв, Г. Почепцов досліджували
загальні проблеми спілкування та вживання етикетних
висловлювань. Я. Радевич-Винницький, А. Гурочкіна,
Н. Формановська, А. Іванов розглядали конкретні етикетні
ситуації в українській, російській та англійській мовах.

З кожним роком зростає інтерес до вивчення
функціональних аспектів мови, прагматики мовних структур
та впливу соціальних факторів на реалізацію цих структур у
комунікативній сфері, саме тому вважається доцільним у
статті провести аналіз комунікативної природи етикетних
висловлювань в англійській мові.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей
мовленнєвого етикету англійської мови.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення
таких завдань:

274

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



– визначити структуру, характеристики та функції
мовленнєвого етикету;

– дослідити специфіку англійського мовленнєвого
етикету;

– виявити та описати синтаксичну структуру та засоби
вираження подяки в англійській мові.

Культура мовленнєвого спілкування – це вміння
здійснювати комунікацію відповідно до норм, що історично
склалися в певному мовному колективі, з урахуванням
психологічних механізмів впливу на адресата, а також
використовуючи лінгвістичні засоби і способи реалізації
такого спілкування з метою досягнення найбільшого
запланованого прагматичного результату [6, с. 7].

Перш, ніж почати спілкування з носіями англійської
мови, необхідно усвідомити значення мовного етикету.
Мовний етикет – це така сфера спілкування між людьми, де
часто зіштовхуються багатопланові фактори, що
зумовлюють спілкування: власне мовні, соціальні,
національні, психологічні. Як відомо, етикет – це сукупність
правил поведінки людини, у яких виражається зовнішній бік
спілкування (вітання, манери, звертання, подяка, одяг).

Щоб повністю усвідомити роль етикету в формуванні
національної мовної картини, слід ознайомитись з
культурою, побутом, обрядами, традиціями носіїв мови,
оволодіти мовою народу, чия культура викликає інтерес,
дослідити практичні методи комунікації та специфіку мови.
Дослідження форм і засобів вираження етикету сприяє
повному й глибинному розкриттю національно-мовної
картини світу.

Національно-мовна картина світу утворилася, перш за
все, за допомогою форм і засобів етикету й полягає в
духовності, доброзичливості, мудрості, чесності, ніжності,
ласкавості, багатстві й чемності народу. Етикет українців
бере свій початок з релігії, в основі якої лежить шанобливе

275

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



ставлення до землі, батьків, родичів, друзів. Ось чому
світогляд українського народу полягає в духовності й
підпорядковує доброту, сердечність, доброзичливість,
ввічливість, щирість, привітність.

Мовленнєвий етикет проявляється в застосуванні
мовного етикету в конкретних актах спілкування. Отже,
різниця між цими двома поняттями полягає в тому, що
мовний етикет – це набір засобів вираження, а мовленнєвий
етикет – це безпосередньо вибір та реалізація цих засобів у
мовленні. Ф. де Соссюр, порівнюючи мовний і мовленнєвий
етикет з музикою, говорив: «Одна річ ноти музичного твору,
інша – його виконання».

Слід зазначити, що в усному спілкуванні важлива роль
належить невербальним засобам вираження інформації:
поглядові, виразові обличчя, позі, жестам. Саме
спілкувальний етикет – це етикетне використання мовних і
позамовних засобів спілкування. Тобто, спілкувальний
етикет поєднує в собі лінгвоетикет (мовний, мовленнєвий) і
невербальний комунікативний етикет [5, с. 35].

Виявлено, що важливим джерелом виховних цінностей
можуть бути особливості сучасного англійського
(американського) мовленнєвого етикету. Англійський
етикет – своєрідний і має власні правила та норми, які інколи
суттєво відрізняються від норм і правил українського
мовленнєвого етикету. Це призводить до того, що досить
культурна і вихована людина може здаватися неввічливою
серед англійців, якщо вона, спілкуючись з ними англійською
мовою, не володіє відповідним мовленнєвим етикетом.
Мовленнєвий етикет додає мовленню ввічливості незалежно
від його змісту.

Саме тому особа, яка вивчає англійську мову, повинна
не лише вміти висловлюватися нею, а й навчитись бути
ввічливою і приємною у спілкуванні з тими людьми, мову
яких вона вивчає. Не буде перебільшенням той факт, що
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англійський мовленнєвий етикет (як і мовленнєвий етикет
будь-якої іншої мови) – це одна із складових великого
мистецтва подобатись людям.

Окрім загальних правил та норм англійського етикету,
специфіка мовленнєвої поведінки американців та англійців
полягає ще й у тому, що серед типових зворотів етикету
англійської мови важливе місце займають висловлювання
подяки, які американці засвоюють та використовують уже в
ранньому віці на рівні підсвідомості. Це додає
міжособистісному спілкуванню відчуття взаємоповаги,
тепла, доброзичливості і, відповідно, має особистісно-
розвиваючий ефект. Адже невміння своєчасно виразити
подяку може порушити процес спілкування, негативно
вплинути на взаємовідносини співрозмовників [1, с. 9].

Урахування особливостей культури країни, мовою якої
відбувається спілкування, допоможе вибрати автентичну
форму вираження думки. Наприклад, коли робимо людині
комплімент з приводу успішно придбаної речі, важливо
врахувати, що у Сполучених Штатах Америки не прийнято
цікавитися ціною особистої речі людини, якщо ця людина не
є близьким товаришем чи родичем.

Отже, без знання правил мовної та немовної поведінки
і вміння їх дотримуватися неможливо очікувати коректних
мовленнєвих вчинків з боку особи, яка вивчає англійську
мову та адекватних реакцій її співрозмовників – носіїв мови
[1, с. 11].

Різноманітність процесу спілкування передбачає
функціонування в ньому різних видів мовленнєвих актів.
Існує чимало типових комунікативних ситуацій, які так і
називаються етикетними, тому що в них взаємини між
співрозмовниками на першому плані, а не є тлом, на якому
сприймається зміст мовлення. У суспільному житті людини
такі ситуації трапляються досить часто. І було б недоцільно
кожного разу вигадувати інші вислови та фрази для їх
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мовного оформлення. 
Оскільки ці ситуації мають стандартний характер, то

їхнє мовне забезпечення є стереотипним, тобто узвичаєним,
усталеним. Ці стереотипи полегшують мовленнєве життя
людини [5, с. 34]. Таким чином, мовленнєвий етикет
складається із сталих формул, які часто є незмінними на
певному синхронному зрізі. Проте етикет не є застиглою чи
незмінною системою. Норми етикету в різні епохи можуть
не співпадати в одній і тій же мові.

Таким чином, спілкування – це обмін думками,
почуттями, волевиявленнями та оцінками з метою
інформування, спонукання до дії тощо. 

Беручи до уваги різні критерії поділу розрізняють такі
діхотомії комунікації: вербальна та візуальна, комунікативна
та метакомунікативна, агресивна та сприятлива, ієрархічна
та демократична, усна та письмова. Спілкуючись на
вербальному і невербальному рівнях слід дотримуватись
загальноприйнятих норм і правил, встановлених у тому чи
іншому суспільстві, інакше кажучи, необхідно зважати на
правила етикету. Мовленнєвий етикет – це форма
нормативної мовленнєвої поведінки у суспільстві. Оскільки
етикет є невід’ємною частиною мови, він обслуговує
комунікативну функцію. Існують також спеціалізовані
функції, які притаманні мовленнєвому етикету: контактна,
регулююча, заклична, емотивна, функції ввічливості та
впливу. 

Норми і правила поведінки у будь-якій мові є різними.
Англійському етикету також притаманні специфічні риси,
однією з яких є часте вживання подяки при контакті з
іншими людьми. Таким чином, оволодіння формами
мовленнєвого етикету в системі англійської мови дає
можливість тим, хто вивчає цю мову засвоїти певні моделі
спілкування, а також здобути досвід тактовної та
доброзичливої поведінки.
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У системі англійського мовленнєвого етикету
виділяють такі основні тематичні групи: привітання,
прощання, звертання, знайомство, вибачення, подяка,
поздоровлення та побажання, співчуття, прохання,
запрошення, порада, схвалення. Кількість тематичних груп
мовленнєвого етикету не є сталою, що пов’язано з їх
прагматичним значенням. Деякі етикетні вислови однієї
тематичної групи є спорідненими з етикетними фразами
іншої тематичної групи, а тому можуть переходити в їх
сферу при вживанні в непрямих мовленнєвих актах.

У формах ввічливого звернення розкривається повага
до співрозмовника, що є очевидним впливом соціальних
факторів на мовні структури. Звернення – один з
найважливіших та найнеобхідніших компонентів мовного
етикету, що вживається на будь-якому етапі спілкування і є
його невід’ємною частиною. Форми звернення можуть
варіюватися від формальних, ввічливих звернень («excuse
me») до неформальних, фамільярних («Look here!», «Say»,
«See here!», «Hey!»).

Існують спеціальні форми звернення для вираження
поваги до людей певного соціального прошарку, які
використовуються у формальних зверненнях: «Ladies and
Gentlemen», «Your Excellency», «Your Highness», «Mr.
President, Prime Minister».

Використання певних засобів етикетизації залежить від
стратегій і тактик, які мовець обирає залежно від своєї
комунікативної інтенції. Етикет та ввічливість у сучасній
англійській мові реалізується через використання комплексу
вербальних і поведінкових засобів. З етикетизацією
англійської мови пов’язані такі аспекти мовленнєвої
ввічливості, як стратегії: розуміння, відповіді, ініціювання
комунікації, намагання не нав’язувати власну думку
адресату, також маскування негативної думки та
привертання уваги співрозмовника.
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Мовленнєва діяльність тісно пов’язана з культурою
спілкування. Розмовляючи з колегами, друзями, знайомими
слід дотримуватися норм та правил, прийнятих у тому чи
іншому суспільстві. Тобто, у повсякденному житті, зокрема
в спілкуванні, людина має справу з мовленнєвим етикетом,
який визначають, як систему словесних формул, уживаних
у ситуаціях, що безліч разів повторюються у повсякденні:
вітання, прощання, запрошення, подяка тощо. 

Отже, для того, щоб володіти мистецтвом спілкування,
бути чемним і ввічливим, недостатньо лише знати правила
спілкування, необхідно їх дотримуватись. До того ж, слід
уживати різні етикетні формули, які властиві тій чи іншій
мові, є її мовленнєвими стереотипами, а також доречні в
певній розмовній ситуації. Лише в цьому випадку ми
можемо справити позитивне враження на співрозмовника,
або досягти бажаного результату.

Мовленнєвий етикет тісно пов’язаний з поняттями
«мовний етикет» та «спілкувальний етикет», які слід
розрізняти. Мовний етикет – ввічливі фрази та правила їх
вживання. Мовленнєвий етикет – застосування мовного
етикету на практиці, тобто у спілкуванні. А спілкувальний
етикет – це поєднання лінгвоетикету (мовного та
мовленнєвого етикету) та невербальної комунікації.

Англійський мовленнєвий етикет має свою специфіку,
яку слід знати не лише для того, щоб уміло володіти
англійською мовою, а й для того, щоб у процесі спілкування
з іноземцями, у даному випадку з англійцями, поводитися
тактовно та справити враження вихованої й освіченої
людини.

Найбільш характерною рисою англійського та
американського етикету, як було зазначено в статті, є часте
вживання подяки в різноманітних життєвих ситуаціях.
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УДК 811.161.1’373
Евгения Журавлева

(г. Астана, Казахстан)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГО 

У статті аналізується світовий досвід функціонування
полінаціональних мов, серед яких поряд з англійською, французькою,
іспанською стоїть і російська мова. Розглядаються тенденції розвитку
російської мови як полінаціонального феномену, що формує свої варіанти
залежно від геополітичних умов і комунікативно-мовного простору, у
якому він використовується, зокрема, характеризуються особливості
його казахстанського варіанта.

Ключові слова: світові мови, полінаціональні мови,
варіативність, національний варіант мови, розвиток.

В статье анализируется мировой опыт функционирования
полинациональных языков, в ряду которых рядом с английским,
французским, испанским стоит и русский язык. Рассматриваются
тенденции развития русского языка как полинационального феномена,
формирующего свои варианты в зависимости от геополитических
условий и коммуникативно-языкового пространства, в котором он
используется, в частности, характеризуются особенности его
казахстанского варианта. 

Ключевые слова: мировые языки, полинациональные языки,
вариативность, национальный вариант языка, развитие.

This article deals with the world experience of functioning of
polinational languages, among them, there isRussian along with English,
French and Spanish. Tendencies of development of Russian language as
polynational phenomenon forming its options depending on the geopolitical
situation and communicative linguistic space in which it is used were
outlined.In particular, the features of its Kazakh version were characterized.
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Key words: world languages, polynational languages, variations,
national variant of a language, development.

В настоящее время внимание лингвистов привлекают
естественные языки все болеераспространяющегося
международного употребления, это связано с тем, что
современный мир и практически все существующие в нем
государства этнически неоднородны, что, в свою очередь,
приводит к необходимости использовать языки-посредники.
К данному типу языков относятся мировые языки,
признанные рабочими языками ООН: английский,
китайский, испанский, русский, арабский, французский. 

Вопрос о мировых языках достаточно сложный и
рассматривается лингвистами неоднозначно. Между
понятиями «мировой язык» и «международный язык»
многие ученые ставят знак равенства, трактуя их как «языки,
служащие средством общения народов разных государств…
Выдвижение того или иного языка на роль мирового
определяется совокупностью экстралингвистических
(политических, экономических и культурных) и
лингвистических факторов (к числу последних относится
развитость функциональных подсистем языка, наличие
отраслевых терминологий и пр.) [9, с. 291]». Мировые языки
всегда имели большое значение для развития цивилизации
и международных отношений, однако их роль никогда не
была столь глобальной, как в нынешних условиях научно-
технического общечеловеческого прогресса, мощного потока
информации, постоянных культурных и социально-
экономических контактов, оперативной и всепроникающей
сети Интернет.

Мировые языки получили свой высокий статус в силу
следующих причин: большое число говорящих на них людей
(50–100 млн. и более), считающих их родными языками или
пользующихся ими в качестве литературных в повседневной
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практической деятельности; большая территориальная
распространенность (в нескольких странах, на нескольких
континентах или, преимущественно, в одном, но крупном
государстве); великие культуры, созданные на данных
языках, пользующиеся авторитетом у других народов мира. 

«Под воздействием этих (и других) факторов один и
тот же язык, функционирующий в разных коммуникативных
сообществах, будет все в большей степени члениться на две
или больше разновидностей, которые будут все более
отклоняться друг от друга. Со временем возникает такое
состояние, когда различия между такими разновидностями
в инвентаре единиц, системных соотношениях элементов,
функциях одних и тех же элементов становятся ощутимыми
для самих носителей языка, и они начинают четко осознавать
факт разделения их общего языка на особые варианты [3,
с. 8–9]». Этот процесс можно наблюдать на примере таких
языков, как английский, испанский, французский.

Исследуя английский язык, А. Домашнев говорил:
«Наряду с известным принципом «один язык – одна нация»
в действительности мы встречаемся довольно часто с
языковыми ситуациями, когда две и более нации
(национально-государственные общности) используют в
качестве национального и официального (государственного)
язык, который в лингвистическом плане, то есть с точки
зрения сущности своей структуры и субстанции, является
единым. Среди западноевропейских языков к ним относится
английский язык в Великобритании, США, Канаде,
Австралии, Новой Зеландии; французский во Франции,
Бельгии, Канаде, Швейцарии; немецкий в Австрии, ГДР,
ФРГ, Швейцарии; испанский в Испании и большинстве
стран Латинской Америки; португальский в Португалии и
Бразилии [2, с. 74]». Таким образом, мировой язык, активно
используемый в разных странах, в окружении разных
национальных языков, приобретает качества
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полинационального, поскольку отражает реалии
окружающей его действительности и испытывает на себе
влияние близкоконтактирующего языка, в каждом
конкретном случае другого. Единство таких
полинациональных, или национально негомогенных языков
вовсе не предопределяет обязательного тождества их
национальных «ипостасей», а, напротив, основано на
признании того, что «…язык может не быть идентичным
самому себе на всей территории своего распространения [5,
с. 393]». Под «полинациональным языком» понимается
«Вариант языка, национально негомогенный язык,
национально неидентичный язык, то есть используемый
двумя и более нациями (национально-государственными
общностями) в качестве Национального языка,
Государственного языка, Официального языка и др. [6,
с. 167]». Краеугольным камнем данного положения являются
понятия «национальная вариативность», то есть вид
манифестации определенной языковой системы в
соответствующем национальном центре; «национальные
варианты», то есть варианты отдельных языковых единиц в
национальных центрах; «(национальная) стандартная
разновидность», то есть форма реализации языковой
системы (в соответствующем национальном центре) на
уровне кодифицированной нормы (соответствует понятию
«национальный вариант литературного языка) [4, с. 12]».

Особое значение для теории полинациональных
языков имеет термин «вариант», заимствованный из англо-
американского языкознания для обозначения любой
языковой разновидности, любого языкового вариантного
типа или формы существования языка на основе
представления о вариативности как основополагающем
свойстве языковой системы и функционирования всех
единиц языка и предполагает рассмотрение данных
языковых образований как вариантных типов с большей или

285

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



меньшей степенью автономии в рамках определенного
языкового целого. 

Н. Фирсова подчеркивает, что при изучении
полинациональных языков «важно постижение
национального своеобразия коммуникации носителей
разных национальных вариантов одного и того же языка
<…> В ряде случаев языковые единицы могут быть
маркированы как лингвистической, так и
экстралингвистической национально-культурной
спецификой [7, с. 17]». Уже само использование и отбор
средств высказывания, которые не всегда прямо
определяются системой языка, свидетельствуют о том, какое
место в ней занимают эти средства. «Когда же происходит
географическое или политическое обособление части
социума, появляется множество новых денотатов, в
состоянии языка накопляется все больше и больше отличий,
и в результате он делится на варианты [3, с. 13]».

А. Домашнев предлагает проводить четкое
разграничение различных типов дифференциации
литературного языка, прежде всего потому, что в каждом
отдельном из случаев литературный язык обладает
различной функциональной стратификацией, имеет иную
природу происхождения дифференцирующего материала, а
также степень самой дифференциации литературного языка
[1, с. 15]. Лингвистами достаточно глубоко изучены
варианты таких полинациональных языков, как английский,
испанский, немецкий. 

Рассмотрены следующие варианты английского языка:
британский вариант английского языка (Ю. Зацный);
американский вариант литературного английского языка
(В. Тимофеева, А. Швейцер); австралийский вариант
английского языка (В. Мотовильская, Л. Почепцова,
Л. Русецкая, О. Сабо); Новозеландский вариант английского
языка (Л. Турченко); канадский вариант английского языка
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(Е. Бондаренко). 
Испанский язык представлен в следующих вариантах:

кастильский вариант испанского языка (В. Саенко);
кубинский вариант испанского языка (В. Данилич,
И. Криворчук); колумбийский и венесуэльский варианты
современного испанского языка (З. Гогенко); испанский язык
Аргентины (С. Рызванюк); испанский язык Кубы и Уругвая
(И. Бонацкая); испанский язык Кубы и Сальвадова
(Н. Корбозерова); испанский язык в Колумбии, Эквадоре и
Пуэрто-Рико (Н. Фирсова). Проблеме испанского как
полинационального языка посвящены труды ведущих
латиноамериканских лингвистов: М. Альвареса Насарио,
Г. Альфредо Хакоме, Ф. Барриги Лопеса, М. Вакеро
Рамиреса, З. Москосо Веги, У. Родригеса Кастело,
П. Росарио, У. Тоскано Матеуса. 

Многочисленные варианты немецкого языка
исследованы российскими учеными: З. Власовой,
Г. Гаевской, А. Домашневым, В. Малыгиным, И. Перковской,
Н. Помазан, Э. Ризель – и зарубежными лингвистами,
такими как А. Баур, Б. Беш, С. Кайзер, Г. Мозер, Г. Риццо-
Бауэр, А. Фальк, Р. Шлепфер, С. Эбнер, Я. Эбнер и др.

Проблему происхождения разновидностей
французского языка в Америке ученые обсуждают до сих
пор. Обширный анализ того, какие изменения произошли во
французском языке за 400 лет его существования на чужой
для него территории, в Канаде и США, дан в работах
Н. Голубевой-Манаткиной, канадский вариант французского
языка рассмотрен в работах Е. Реферовской. В целом же
французский и португальский языки получили описание в
меньшей степени, чем английский, испанский и немецкий. 

Как показывают исследования, каждый из
полинациональных языков имеет специфические черты,
которые, однако, не всегда проявляются рельефно и имеют
заметный отличительный характер, они могут касаться
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одного или нескольких ярусов языка. Наиболее заметны
проявления особенностей в лексической системе, активном
и пассивном запасе языка. Исследуя эту область, шведский
германист С.-Г. Андерсон указывал, что в одних случаях
между вариантами полинационального языка различий
может почти не наблюдаться, в других – существуют
сформировавшиеся национально-специфические варианты
данного литературного языка. При рассмотрении
национально-культурной специфики коммуникации обычно
обращается внимание на ее проявление при сопоставлении
разных языков. 

Состояние русского языка в первом десятилетии XXI в.
можно исследовать с четырех позиций: язык исконной
территории проживания этноса, язык стран содружества,
язык иммигрантов и иностранный язык.

Геополитические условия и коммуникативно-языковое
пространство, в котором в настоящее время функционирует
русский язык, определяют пути его развития. Особое
значение в этом плане имеет статусное положение русского
языка в новых независимых государствах и сферы его
использования.

Для понимания того, какие тенденции в процессе
развития русского языка намечаются, какие изменения
происходили и происходят в его основных ярусах,
необходимо учитывать и мировой опыт развития
полинациональных языков, в ряду которых рядом с
английским, французским, испанским стоит и русский язык,
и геополитические условия, в которых он функционирует в
настоящее время. 

Исследования лингвистов показали, что русский язык,
не являясь государственным языком в большинстве стран
СНГ, изучается в общеобразовательных учреждениях
данных государств как родной, как второй и/или
иностранный язык, а также используется в качестве языка

288

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



межнационального общения. По своим (в разной степени
проявляемым) лексическим, фонетическим,
словообразовательным и грамматическим характеристикам
русский язык, используемый в новых независимых
государствах, отличается от русского языка метрополии.
Наиболее ярко эти изменения проявляются в лексическом
составе, в использовании лексики близкоконтактирующего
языка, отражающей общественно-политические,
социальные и культурные реалии страны, в которой русский
язык функционирует. Как правило, чем шире сферы
использования русского языка в конкретной стране, тем
более его лексическая система вариантна по отношению к
лексической системе других стран и территории его
исконного распространения.

Важно отметить, что особенностью русского
полинационального языка по отношению к другим
полинациональным языкам является то, что он проявляется
не только в языке других этносов, использующих его в
качестве родного, во внутриэтническом или
межнациональном общении, но в языке этнических русских,
проживающих в полиэтничных государствах, в частности, в
Казахстане. Активные языковые контакты, межэтническая
интеграция, правовой статус и масштабы функционирования
русского языка во всех сферах официальной и общественной
жизни Казахстана позволяют характеризовать русский язык
как полинациональный.

А. Швейцер подчеркивал, что, описывая национальный
вариант языка, необходимо учитывать не только
лингвистические, но и социальные признаки. К последним
следует относить социальный статус языкового варианта в
данном обществе, выполняемые им социальные функции и,
наконец, структуру национального варианта [8].

В отграничении национального варианта от других
языковых образований решающее значение имеет его
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функциональный аспект. Казахстанский вариант русского
языка используется в следующих важнейших функциях:
устном бытовом общении; письменном официальном и
неофициальном общении: на нем созданы и создаются
художественные произведения различного жанра и
общественно-политическая литература; письменном
научном общении: пишутся научные труды, защищаются
докторские и магистерские (ранее – кандидатские)
диссертации; средствах массовой информации всех видов:
прессе, телевидении, радио, Интернете; официальный статус
русского языка в Казахстане закреплен Конституцией
Республики Казахстан, Законом «О языках в Республике
Казахстан», Указами Президента Республики Казахстан «О
Государственной программе функционирования и развития
языков на 2001–2010 годы» (№ 550 от 07.02.2001 г.), «О
Государственной программе развития и функционирования
языков на 2011–2020 годы» (№ 110 от 29.06.2011 г.);
используется на уровне межгосударственного общения.  

При широком распространении и использовании
русского языка как представителями русской
национальности, для которых он является родным, так и
людей других национальностей, прежде всего, казахской, в
Казахстане формируется казахстанский вариант русского
языка. Его характеризуют следующие черты:

Развитие двух ветвей  в национальных вариантах1.
русского языка: русский у этнических русских, русский у
других национальностей. Это связано с большим
количеством русских, проживающих в странах
постсоветского пространства, новых суверенных
государствах, и является основным отличием от
национальных вариантов других языков, в частности,
английского и испанского. 

Расширение лексической системы казахстанского2.
варианта русского языка за счет регионализмов – большого
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пласта заимствований из казахского языка или из других
языков посредством казахского языка.

Смещение акцентов в активном и пассивном запасе3.
языка, например, в Казахстане и России могут уходить в
пассивный запас и, наоборот, ярко проявляться в активном
использовании совершенно разные единицы, что происходит
в силу различных экономических, геополитических и
социально-культурных явлений, происходящих в Казахстане.

Сужение диалектной системы, внутри которой4.
особенности того или иного говора проявляются слабо, и
отнести их к тому или иному говору можно лишь
относительно, кроме того, важно учитывать, что нынешнее
поколение старшего возраста, которое является
потенциальным носителем диалекта, было рождено в
окружении носителей других языков, получивших
образование (среднее, среднее специальное, высшее) не на
исконной территории распространения языка, потому не
только не знает диалектов, но и не может их передать новым
поколениям. Все это приводит к исчезновению русских
диалектов в казахстанском варианте русского языка.

Создание новых лексических единиц по моделям5.
русского языка, прежде всего – аббревиатур, актуальных для
казахстанской действительности и не используемых на
исконной территории (России).

Расширение концептосферы казахстанского6.
варианта русского языка за счет концептов казахского языка,
что, в свою очередь, формирует особую гражданскую
идентичность, идентичность гражданина Республики
Казахстан.

Переосмысление слов и понятий, связанное с той7.
географической, политической и социально-культурной
обстановкой, в которой развивается русский язык.

Использование русских словообразовательных8.
аффиксов в заимствованных казахских словах.
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Изменение в фонетической системе при9.
произнесении заимствованных из казахского языка слов, что
связано с особой, отличной от русского языка, системой
ударения, сочетанием согласных, использованием [ы] в
абсолютном начале слова и др.

Таким образом, при широком распространении и
использовании русского языка как представителями русской
национальности, для которых он является родным, так и
людей других национальностей, прежде всего, казахской, в
Казахстане формируется казахстанский вариант русского
языка.

Как указывает Ю. Жлуктенко, национальные варианты
можно изучать с помощью двустороннего (билатерального)
контрастивного анализа, рассматривая обе частные системы
вариантов на фоне общей абстрагированной макросистемы,
составленной путем отбора признаков наиболее общего
характера. С не меньшим успехом может использоваться в
изучении вариантов языка и метод одностороннего
(унилатерального) контрастивного анализа, при котором
специфика одного варианта раскрывается путем его
сопоставления с другим вариантом, избираемым в качестве
эталона. Чаще в этой функции используется исходный
вариант данного языка – язык прежней метрополии. Не
следует, однако, упускать из виду, что с момента
дезинтеграции языкового сообщества исходный вариант
тоже эволюционировал, причем развитие обоих вариантов
обычно происходит обособленно и независимо. В случае
параллельных генетических отношений в качестве эталона
для сравнения чаще всего избирается тот вариант, который
представлен наиболее развитой культурой и наделен
большим социальным престижем [3, с. 17].

Глубокие и обстоятельные исследования феномена
вариативности языка позволяют судить о соотношении
универсального и самобытного в национальных вариантах
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русского языка и, в частности, казахстанского варианта
русского языка. Они могут способствовать более
объективному решению таких остродискуссионных
теоретических вопросов в русистике, как проблемы статуса
и нормы русского языка за пределами России. Эти изыскания
помогут развитию методики преподавания русского языка,
определят пути языковой адаптации при переезде
соотечественников из разных стран в Россию, а также выявят
новые подходы при осуществлении переводческой
деятельности.
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Стаття надійшла до редакції 13 лютого 2014 року

УДК 81’373.611
Тетяна Заболотна 

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ТЕРМІНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

У статті досліджуються лексикологічні проблеми, пов’язані з
екологічним дискурсом; аналізується лексика екологічної тематики з
точки зору її словотвірного потенціалу. Доводиться думка про те, що
термінологічні словосполучення семантично близькі до вільних
словосполучень, але, вживаючись у наукових і публіцистичних текстах,
набувають особливого мовного статусу. Необхідність дослідження
цього напрямку лексикології пов’язана з тим, що англійська мова є сама
по собі могутнім «донором» для інших мов, тому слід ретельніше
розглянути її внутрішні можливості творення термінів шляхом
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сполучення з іншою лексикою, яка надалі може набути статусу
інтернаціональних слів і вживатися в інших мовах.

Ключові слова: термін, термінологія, комбіноване
словосполучення, термінологічне словосполучення, ядро
терміносполучення, стрижневий компонент, залежний компонент,
екологічна тематика, екологічний дискурс, науково-публіцистичний
стиль. 

В статье исследуются лексикологические проблемы, связанные с
экологическим дискурсом; анализируется лексика экологической
тематики с точки зрения ее словообразовательного потенциала.
Доказывается мысль о том, что терминологические словосочетания
семантически близки к свободным словосочетаниям, но, употребляясь в
научных и публицистических текстах, приобретают особый языковой
статус. Необходимость исследования этого направления лексикологии
связана с тем, что английский язык является сам по себе мощным
«донором» для других языков, поэтому следует тщательно
рассмотреть его внутренние возможности создания терминов путем
сочетания с другой лексикой, которая в дальнейшем может получить
статус интернациональных слов и использоваться в других языках.

Ключевые слова: термин, терминология, комбинированное
словосочетание, терминологическое словосочетание, ядро термина,
стержневой компонент, зависимый компонент, экологическая
тематика, экологический дискурс, научно-публицистический стиль.

This article investigates the lexicological problems of environmental
discourse. The vocabulary of environmental issues is analyzed from the point
of view of its word-formative potential. It was proved that the terminological
phrases semantically close to free phrases, but while using in scientific and
publicist texts can get the particular linguistic status. The need for research
in this direction of lexicology is obliged to the fact that English itself is a
powerful «donor» for other languages, so you should carefully consider its
internal capabilities creation by combining terms with another vocabulary
that can further get the status of international words and used in other
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languages.
Key words: term, terminology, combined phrases, terminological

phrases, the nuclear of the term, the core component, dependent component,
environmental issues, environmental discourse, scientific and publicistic style.

Екологічна терміносистема набуває все більшої
значущості для сучасного суспільства, адже безпечне
майбутнє людства стає однією з основних загальнолюдських
цінностей. Обґрунтування необхідності вивчення цієї
проблеми базується на усвідомленні подвійної природи
об’єкта дослідження як твердження про те, що
термінологічні словосполучення володіють ознаками
терміна, з одного боку, та ознаками словосполучення – з
іншого. 

Аналіз наукових лінгвістичних праць за останні 10
років засвідчив, що сьогодні увагу дослідників привертають
як проблеми теоретичних засад термінології, так і проблеми,
пов’язані із застосуванням результатів теоретичних
досліджень у практиці міжнародного спілкування,
гармонізації термінологічних систем, поєднанні традиційних
та інноваційних процесів їхнього розвитку в умовах
глобалізації та інтеграції наукових і виробничих галузей
діяльності людини. 

Процес оновлення термінів в екологічній сфері –
динамічний. Хоча екологічна тематика – актуальна тема
світового масштабу, проте лінгвістичних досліджень з
проблем екології проводиться недостатньо. Заслуговують на
увагу дослідження І. Розмаріци [4], присвячене
лінгвокогнітивним особливостям комунікації у сфері
екології; О. Іващишина [2], у якому вчений розглядає
англійські термінологічні словосполучення в текстах
з проблем техногенного впливу на довкілля; Т. Пристайко
[3], де розглядається екологічна тематика прикметників;
Л. Сологуб [5], присвячене дослідженню дискурсивних
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маркерів англійських екологічних науково-дидактичних
текстів. 

Мета статті полягає у визначенні словотвірного
потенціалу екологічних термінів, які являють собою
лексичні словосполучення з відкритою системою і здатністю
до термінологічних інновацій.

Розширення терміносистем пов’язане з інформаційним
вибухом. Процес оновлення термінів в екологічній сфері –
динамічний. Причиною цього став прискорений розвиток
науки і техніки, поширення нового знання, що призводить
до перегляду сформованих і формування нових понять та
концептуальних систем із побудовою відповідних
найменувань у мові.

У зв’язку з цим екологічна термінологія відзначається
інноваційними поняттями та їх широкою варіативністю.
Це виявляється в синонімії, полісемії та омонімії термінів, у
наявності неузгодженості термінології не лише в
міжпредметному, а й у внутрішньо-предметному контексті,
неопрацьованості або недостатній деталізації окремих
термінів у спеціальній літературі – науковій та
публіцистичній. Термінологія, яка є частиною словникового
складу мови, має деякі відмінності від загальновживаної
лексики.

Термінологічні словосполучення будуються відповідно
до певних граматичних зразків, які формуються в мові на
основі категоріальних властивостей слів. Здатність слова
сполучатись з іншими словами і форми прояву цієї здатності
залежать не лише від граматичних властивостей слова, а й від
його лексичного значення. Терміносполучення служить
засобом номінації, позначаючи предмет, явище, процес, якість.
Його назва формується стрижневим елементом та
уточнюється, конкретизується залежним компонентом,
наприклад: a contaminant into the environment, dark sky reserve,
aquatic life to survive, Group Against Smoke and Pollution.
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Терміносполучення є синтаксичною конструкцією, що
утворюється об’єднанням двох і більше слів на основі
підрядного граматичною зв’язку – узгодження, керування
або прилягання. Граматичне та семантичне головне слово є
ядром (стрижнем) терміносполучення. Залежно від того,
якою частиною мови виражений стрижневий компонент,
терміносполучення поділяють на субстантивні (absolute
reason), ад’єктивні (valid to all intents), дієслівні (to execute
exclusive legislation) та прислівникові (generally accepted). 

У ході дослідження ми виявили певні особливості
лексичної сполучуваності термінів. Так, наприклад,
прикметник ecological у моделі Adj + N поєднується з такими
іменниками як problems, environment, sphere, influence,
standards, news, risks, assessment, process, component, model,
system, aspect, project, process, management, motive, conflict,
gesture, skill, argument, control, resource, context, systems,
health, variant тощо. А іменник pollution в номінативних
словосполученнях у моделі N + N поєднується з такими
іменниками як water, air, soil, land, environment, alert, harms,
oil, prevention тощо. Можливі також ад’єктивні сполучення
Adj + N з іменником pollution: marine, radioactive, plastic
complete, total тощо. Ці словосполучення можуть
стосуватися як наукового, так і публіцистичного стилів. 

З ключовим лексичним компонентом ecological:
1. As a condition of doing business with our suppliers, all

dye houses that supply our suppliers must adhere to our strict
ecological standards [7, № 4. – 2011, р. 7].

2. Envirofriends and Nanjing Green Stone highlights what
the NGOs claim are deficiencies in the ecological management
of supply chains in China [7, № 9. – 2011, р. 5].

3. The purpose of the free workshop is to provide an
overview of DTSC’s Ecological Risk Assessment Process,
including its guidance for performing these assessments [7,
№ 5. – 2011, р. 6].
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4. Examples of ecological risks range from specific threats
to localized  ecosystems from development or pollution to threats
to global ecosystems from climate change [7, № 610. – 2011,
р. 5].

5. One final and subtle source of complexity may be the
concern for en- tire ecological systems and species, rather than
effects on individuals [7, № 6. – 2011, р. 5].

6. Ecological health is less well defined than human health
and will have a much wider array of meanings [7, № 10. – 2011,
р. 10].

З ключовим лексичним компонентом pollution.
1. The government issued a «high» air pollution alert for

London and south-east England [7, № 9. – 2011, р. 9].
2. Water pollution directly affects human uses of natural

resources; the potential scope and destructiveness of impacts [7,
№ 11. – 2011, р. 5].

3. Pollution prevention (P2) is reducing or eliminating
waste at the source by modifying production processes,
promoting the use of non-toxic or less-toxic substances,
implementing conservation techniques, and re-using materials
rather than putting them into the waste stream [7, № 6. – 2011,
р. 3].

4. Land pollution causes us to lose 24 billion tons of top
soil every year [7, № 8. – 2011, р. 7].

5. Pollution harms the Earth’s environment and its
inhabitants in many ways [7, № 6. – 2011, р. 9].

6. The best way for you to get involved with pollution
prevention is to practice efforts on your own or join a project or
program [7, № 6. – 2011, р. 25].

7. The International Oil Pollution Compensation Funds are
three intergovernmental organisations which provide
compensation for oil pollution damage resulting from spills of
persistent oil from tankers [7, № 6. – 2011, р. 35].

8. Over 80% of marine pollution comes from land-based
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activities [7, № 6. – 2011, р. 31].
9. Disposable plastics are the greatest source of plastic

pollution such as plastic bags, straws, bottles, utensils, lids, cups
and so many others offer a small convenience but remain forever
[7, № 6. – 2011, р. 21].

Поповнення термінів екологічної тематики
відбувається постійно, оскільки воно необхідне для того,
щоб на кожному етапі свого розвитку мова відповідала
потребам суспільства у спілкуванні, у закріпленні
результатів пізнання дійсності, розвитку і збагачення
культури народу. 

Кількість термінів у розвинених мовах у кілька разів
перевищує кількість загальновживаних слів і досягає зараз
кількох мільйонів лексичних одиниць [1, с. 7]. Ця кількість
невпинно зростає  за рахунок різних шляхів надходжень. 

Перший шлях – надання статусу термінів
загальновживаним лексичним одиницям рідної мови. Тут
часто мають місце переосмислення, метонімічне
перенесення, коли слову приписується нове значення
(наприклад, терміни green future тощо). З метою
диференціації подібних лексичних одиниць терміни часто
змінюють форму написання, вимови, відмінювання,
наголосу.

Більш популярним та виправданим є шлях утворення
термінів шляхом запозичення з інших мов. На різних етапах
становлення суспільства терміни запозичуються з різних
мов, що зумовлюється різними історичними умовами. Так,
згідно досліджень А. Д’якова «музична та комерційна
термінологія провідних європейських мов є, в основному,
італійського походження (легато, адажіо, анданте, банк,
авізо, лоро, альпарі), театральна та поштова – французького
(антракт, партер, афіша, кур’єр, бандероль), спортивна –
англійського (футбол, спорт, чемпіон, ринг). Навігаційна
термінологія в українській, російській, англійській та деяких
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інших мовах складається, в основному, з голландських
лексичних елементів (укр. кіль, рубка, боцман, англ. deck).
Загально-технічна, реміснича та військова термінологія
багатьох слов’янських мов має численні запозичення з
німецької мови (верстат, кронштейн, еркер, плац, бруствер,
фельдфебель, штандарт) [1, с. 14].

Особливий тип запозичень – уживання слів і
словотворчих моделей грецької та латинської мов. Такі
терміни утворювалися на різних етапах розвитку мови і в
різних терміносферах. Церковна термінологія в народів, що
сповідують католицизм, складається, в основному, з
латинських елементів, у православних народів – з грецьких.
У деяких субмовах не завжди можна надати перевагу будь-
якій одній мові. Надто нині нові терміни нерідко
утворюються за змішаним типом: один корінь грецького
походження, інший – латинського (наприклад, слово
«terminology» складається з латинського елементу
terminus – межа, та грецького logos – наука). 

Найуживанішими є дво- і трикомпонентні
термінологічні словосполучення. Двокомпонентні
конструкції: environmental contaminant, street litter, solar
radiation, greenhouse effect, global warming, species
composition, temporal dynamics, linear regression, spatial
deformation, water crisis, soil resourses, ozone layer. 

Серед двокомпонентних термінологічних сполучень
виділяються дві моделі «прикметник + іменник» (A+N):
nature reserves, absolute necessity, grave danger; та «іменник+
іменник» (N+N): acceptance living, extreme case. Вихідним
словом для їх творення є іменник, напр.: pollution – water
pollution, soil pollution, air pollution, Earth pollution, ocean
pollution. Компоненти термінологічних словосполучень
мають різний ступінь термінологічності, можуть і взагалі не
бути термінами, як наприклад: dangerous for humanity, ability
to exist, leaving in danger тощо.
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На другому місці за частотністю вживання стоять
трикомпонентні конструкції: ecological community experience,
sulphur acid accumulation, preservation of endangered species,
development of nature reserves, environmental protection
agencies, radioactive surface contamination, activated carbon
filter, spatial data analysis, intersect sampling, edge-effect
problem, time lag analysis, forest fire size, point source model,
cluster detection capability. 

Трикомпонентні конструкції мають, відповідно,
структури: «прикметник + прикметник + іменник» (A+A+N):
compulsory medical treatment, complete material responsibility
та ін.: «прикметник + іменник + іменник» (A+N+N):
permissible levels of pesticides, personal property responsibility,
corrective labour code; «іменник + прикметник + іменник»
(N+A+N): preservation of endangered species; «іменник +
іменник + іменник» (N+N+N): destruction of ozone layer. 

Основним елементом для творення подібних структур
може бути і словосполучення, і окреме слово. Так, на основі
моделі «прикметник + іменник» твориться трикомпонентний
термін моделі A+N+N: permissible levels – permissible levels
of pesticides, permissible levels of herbicides; permissible levels
of poison; permissible levels of contamination; permissible levels
of sewage, permissible levels of deforestation, permissible levels
of discharge, permissible levels of emission.

На основі моделі «іменник + іменник» твориться
модель A+(N+N): tap supplies – natural tap supplies, artificial
tap supplies, supplementary tap supplies. Вихідним словом для
моделей N+A+N, N+N+N є іменник, тобто однослівна
структура. Як свідчать приклади, зі збільшенням кількості
компонентів збільшується й можливість різноманітних їх
комбінацій.

У текстах досліджуваних стилів використовують і
полікомпонентні термінологічні словосполучення, до яких
належать чотири-, п’яти- і більше-компонентні
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термінологічні словосполучення (spaced aerosol optical depth
data, multi-stage sampling soil studies, wash acid circulation
system, effective natural gas refinery system, steady fuel emission
sulphur content reduction, high level tar sand recovered sulphur
production). Вони також утворюються на основі іменників чи
словосполучень нижчого порядку. Такі сполучення є
елементами терміносистеми і володіють певними
системними характеристиками, а їхні зв’язки з іншими
термінами системи регулюються логіко-понятійними
відношеннями. 

Ми виявили, що термін environment має великий
семантичний обсяг; він позначає не лише зв’язок людини з
природою, а і її оточення, тобто характеризує сукупність
різних чинників, що впливають на життєдіяльність людини.
Саме тому словосполучення з лексемами environment та
environmental можуть бути пов’язані з кількома сферами
людської діяльності одночасно: environmental agreements,
environmental policies, Environment Ministry; environmental
taxes, environmental permits; environmental law, environmental
right, environmental offence, environmental proceedings.

Терміносполучення підлягають загальним граматичним
правилам творення слів. Три- та чотирикомпонентні
поєднуються на основі подвійного та потрійного міцного
граматичного зв’язку. Складні терміносполуки утворюються
різними типами зв’язку стосовно стрижневого слова,
наприклад: узгодженням і приляганням (involment of local
population), керуванням та приляганням (pollution of case of
necessity). Комбіновані словосполучення утворюються на
основі зв’язків від різних стрижневих слів (material change in
conditions of pollution, bushels of litter out their car window).

Таким чином, можна стверджувати, що існують
структурні зв’язки між стрижневими і залежними
компонентами та можливості їх варіативної сполучуваності.
В організації текстів з проблем екології особливе місце
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належить безприйменниковим субстантивним
термінологічним словосполученням, реалізація потенціалу
яких сприяє підвищенню інформативності змісту з
мінімальним використанням мовних засобів, а також
прийменникові (ад’єктивні) та дієслівні.

Дослідивши екологічні терміни, ми помітили, що вони
не є ізольованими, а становлять повноцінну частину
загального складу мови. Результати теоретичних розвідок
відкривають перспективи подальших досліджень англійської
фахової мови екологічної проблематики, яка постійно
розвивається.
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МІФОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕКСТУ
РОМАНУ «НІКУБ. КРОВ КАЖАНА» 

В. ШКЛЯРА

У статті розглядаються міфологічні образи роману «Нікуб. Кров
кажана» В. Шкляра. Зосереджуючи увагу на містичному часопросторі
роману, автор статті простежує особливості інтерпретації
міфологічних образів у творчості В. Шкляра. Звернення до народної
міфології, усної народної творчості дає змогу визначити традиційність
міфологічних образів, до яких звертається письменник. Дослідження
міфологічної складової тексту роману дає можливість говорити про
часткове проникнення до сучасної масової української літератури
традицій елітарної.
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Ключові слова: міфологія, міфологічний образ, символ,
міфотворчість, реальний і містичний часопростір.

В статье рассматриваются мифологические образы в романе
«Никуб. Кровь нетопыря» В. Шкляра. Концентрируя внимание на
мистическом времяпространстве романа, автор статьи определяет
особенности интерпретации мифологических образов в творчестве
В. Шкляра. Обращение к мифологии, устному народному творчеству
дает возможность определить традиционность мифологических
образов, к которым обращается писатель. Исследование
мифологической составляющей текста романа дает возможность
говорить о частичном проникновении в современную массовую
украинскую литературу традиций элитарной.

Ключевые слова: мифология, мифологический образ, символ,
мифотворчество, реальное и мистическое времяпространство.

The article deals with mythological component of the text of the novel
«Nikub. The blood of pipistrelle» by Roman Shklyar. Focusing on the mystical
timespace of the novel, the author outlines the features of interpretations of
mythological images in the art of R. Shklyar. Appealing to folk mytholog and
folklore allows to determine the traditionalism of mythological images to
which author reffered. The research of mythological component of the text of
the novel makes it possible to talk about partial penetration of elite traditions
into contemporary Ukrainian mass literature. 

Key words: mythology, mythological image, symbol, mythcreation, real
and mystical time space.

Творчість В. Шкляра є складовою розвитку масової
української літератури. І хоч донині не сформульовано
загальноприйнятої думки  щодо вартості такого різновиду
літератури та потреб його критичного осмислення, проте
замовчувати факт існування масової літератури як феномену
сучасній критиці не вдається. Зокрема в українському
літературознавстві склалася така ситуація: ця частка
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літератури обговорюється, їй дається різноманітна оцінка,
починаючи від протиставлення елітарній літературі й
закінчуючи шуканням ознак їхнього зближення. Зокрема
творчий доробок В. Шкляра став об’єктом наукових
зацікавлень Я. Голобородька, Т. Гребенюк, А. Кривопишиної,
С. Філоненко, Р. Харчук та ін. Звертаючи увагу на роман у
творчості письменника, дослідники намагаються визначити
критерії руйнування цього жанру в масовій літературі та
творчості В. Шкляра зокрема. Проте побутування у
літературознавстві протилежної думки про те, що масова
література ґрунтується на традиціях елітарної, дає підстави
для визначення спільних поетикальних та жанрових ознак її
творів і зразків високого мистецтва.

Метою цієї статті є дослідження міфологічної
складової тексту роману «Нікуб. Кров кажана» В. Шкляра,
що дасть можливість говорити про часткове проникнення до
масової літератури традицій елітарної. 

Явище тяжіння творчого процесу до залучення
міфологічних символів та образів як предмет дослідження у
літературознавстві поставало неодноразово. Вивчаючи
взаємодію фольклору, міфології та художньої літератури,
дослідники виявили здатність художньої творчості
переймати не лише спосіб передачі емоційно забарвленої
інформації через конкретно-чуттєві образи, а й синкретичну
мову, міфологеми, метафорику художнього мислення.

Проблема міфологізму художнього мислення в
українському літературознавстві в основному розглядається
у контексті літературних напрямів. Міфологізм визначається
як одна з ознак елітарної літератури. Однак, високе
мистецтво як динамічна система не може бути повністю
організованою та функціонувати обмежено у сучасній
культурній ситуації. Частина моделей побудови художньої
дійсності, притаманні високій літературі, поступово
починають проникати та активно використовуватись
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літературою масовою. З огляду на це, як слушно зауважує
В. Винник, масову літературу варто сприймати як феномен,
що виникає там, де є висока література, використовуючи її
традиції [3].

Ознаками міфологізованого тексту, на нашу думку,
наділений роман В. Шкляра «Нікуб. Кров кажана», який
засвідчує можливість поєднання у одному творі рис
елітарної та масової літератури. За допомогою містики й
міфології автор робить спробу тлумачення пластів людської
свідомості та неконтрольованого підсвідомого. 

Кваліфікування будь-якого міфологізованого тексту
починається з дослідження міфологічної першооснови.
Спробуємо визначити її для роману В. Шкляра. У творі
органічно взаємодіють реальний і містичний часопросторові
пласти, що постають двома складовими буття головної
героїні. Сам автор неодноразово у інтерв’ю наголошував, що
навіть умовно навряд чи можна їх розмежувати. За
Я. Голобородьком, два субпростори у творі – «реальний та
потойбічний – неначе відкриваються один перед одним і,
врешті, утворюють той єдиний, точніше, складноєдиний, у
якому й живе свідомість Анастасії [2, с 61]».

Елементи реального часопростору в автора
психологічно закцентовані. Для свідомості героїні втечу у
світ містики можна потрактувати як спробу знайти логічний
взаємозв’язок між реальними подіями. Письменник
запозичує від готичного роману ірреальну складову, однак
використовує при цьому традиційні для слов’янської
міфології образи. 

У реальному хронотопі на міфологічні образи
накладено функцію символу. Це і змія, яку Анастасія
приносить у свій дім із лісу в сумочці, і одуд, який лякає
героїню серед осені, і кажан, який у нічну пору б’ється у
вікна будинку. Смисловий потенціал цих образів-символів
накреслюється фабулою та сюжетом твору. За фабулою

308

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



роману ведеться пошук фізичного вбивці, а за сюжетом –
шукають вбивцю метафізичного. 

Героїня на межі нервового зриву, переживши низку
потрясінь, намагається осягнути світ свого існування, який
набуває рис неосяжного і загадкового. Спочатку свідомість
Анастасії фіксує реальні події, де немає місця ні таємничим
істотам, ні незвичайним тваринам. По мірі зростання
психологічної напруги, жінка втрачає контроль над собою.
Органічне переплетення реальності та ірреальності у
множинності їх варіантів не дає змогу точно визначити реалії
та уявні події, витворені у стані найвищого психічного
напруження. Просторові характеристики виявляють
багаторівневість. Насамперед, це локус, у якому мешкало
подружжя: річка, ліс, який оточує дім, власне сам двір і
будинок. Всі предмети, що входять до цього закритого
простору, який означується як «реальний», змінюють свої
характеристики крізь призму бачення головної героїні. Автор
не акцентує увагу навикористанні прийому сну та марення,
жодного разу не даючи конкретну вказівку на те, що йдеться
про сон, інколи не відділяючи, а лише натякаючи на
можливість потрактування подій, викладених у творі, як сон.
В. Шкляр вибудовує світи, один з яких набуває ознак
реального відображення дійсності, інший – світу
фантастичного, що постає крізь призму свідомості стомленої
переживаннями жінки.

Оповідь бере свій початок у реальному часопросторі.
Однак вже на початку твору до реальності проникають
міфологічні атрибутивні знаки, завдяки чому кожна подія із
життя героїні набуває містико-символічної проекції.

У межах сюжету гадючка, принесена Анастасією у дім,
як символ має декілька значень. Вона постає провісницею
майбутньої недуги і віднайдення героїнею сил на її
подолання. Адже у слов’янській міфології гадюка виступала
символом зцілення. Друге смислове значення цього
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образу – знаряддя кари Божої. У цьому сенсі образ
принесеної змії потрактовується як попередження невірній
дружині, яка скоро отримає покарання за перелюб. Разом із
тим, уметафізичному плані гадючка, яку Анастасія
приносить додому після зустрічі з отцем Серафимом, постає
символ підступності й лукавства, спокуси. Саме цього
значення надає їй сама героїня: «…То змій виповз учора з
моєї сумки, змій-спокусник, диявол, перед яким не встояти
жінці, як не встояла вона перед ним ще на початку світу. Бо
побачила, що дерево добре на їжу, і принадне для очей… і
взяла з нього плоду та й з’їла…[5, с. 32]». Тут відчутним є
вплив християнської традиції надання образу змія
символічного значення спокусника, адже у Біблії змія постає
уособленням диявола в раю.

Недобрим віщуном для Анастасії постає одуд. Його
голос жінка чує в незвичну для співу птахів пору – восени.
За народною традицією одуд – птах, зустрічі з яким слід
уникати, бо він є приналежним до нечистої сили. Зв’язок
одуда з нею виявляється у прикметах: «коли одуд стукає в
кут хати – когось з домашніх чекає смерть; якщо у вікно чи
двері – чекати морозу або дощу; якщо одуд кричить, то
частіше на неврожай, аніж на врожай [9, с. 409]». У романі
Анастасія боїться крику одуда, ідентифікуючи його за
народною традицією, як повідомлення «лихо тут». 

Отець Серафим розповідає Анастасії повір’я про
камінь зради – кирик, що безпосередньо пов’язується із
образом цього птаха: «У гнізді одуда можна знайти кирика.
Це такий камінчик, який може лежати разом з його яєчками,
а може лишитися там і після того, як вилетять пташенята.
Його називають каменем зради… Коли цього камінчика,
цього кирика, прикласти людині до голови тоді, коли вона
спить, то можна дізнатися про всі її думки. Будеш
розпитувати – і вона тобі все розкаже. Навіть про власну
зраду [5, с. 125]». Легенда про цей камінь була поширена в
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Європі за часів відомого середньовічного філософа і теолога
Альберта Великого, який записав її у своєму трактаті,
присвяченому описам дорогоцінного і цілющого каміння.
В. Шкляр в одному із своїх інтерв’ю пояснює, що інтерес до
окультних речей і особливе розуміння містичних явищ у
нього розвинулися під враженнями від праці французького
окультиста Дебароля «Таємниця руки», над перекладом якої
свого часу працював письменник. Звернення автора до
символічного образу каменя зради вказує на те, що В. Шкляр
міфологізуючи і містифікуючи текст, орієнтується не лише
на зразки української традиції міфотворення, а і запозичає
європейські образи-символи.

Українські повір’я про одуда дуже близькі до повір’їв
про зозулю. Однак, якщо зозуля постає провісником
потойбічного життя, то одуд, виступаючи атрибутивним
знаком смерті, нещасть і негоди, наділений здатністю
мститися людині. В. Шкляр уводить до твору і українське
народне повір’я про мстивість птаха. Анастасія чує про це
від карлика Іванька, який попереджає про те, що не варто
лазити до гнізда одуда: «Хіба Івнько дурний, щоб лазити у
гніздо одуда? Ви ще не знаєте, що то за птаха. Він
страшніший за сову! І навіть за кажана… Він вам таке може
зробити!.. Принесе жарюка у дзьобі і пустить півня. Думаєте,
чого одуд на півника схожий – жовто-пістрявий і з
гребінцем? Але це ще не найстрашніше з того, що він може
накоїти… Він може наслати смерть [5, с. 133]». Як бачимо,
автор інтерпретує образ одуда, відзначаючи його схожість із
півнем, який в українській народній традиції символізується
із вогнем.

Автор уводить до міфологічного простору роману
традиційний міфологічний образ відьми. Інтерпретуючи
сюжет булгаковського шабашу, В. Шкляр надає важливого
значення символіці рудого волосся жінки. Як і Маргарита,
яка перенесла неймовірні потрясіння у реальному житті й
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стала відьмою із великого горя, Анастасія потрапляє на
шабаш у момент найвищої душевної втоми, коли невідомість
стає найнестерпнішою. Цьому передує причащання жінки
кров’ю кажана, спроба полегшити свої душевні муки за
допомогою чудодійної мазі. Як і в першому, так і в другому
випадку ініціатором виступає отець Серафим, образ якого у
символічному плані уособлює спокушеного чоловіка і
спокусника.

У традиційних культурах значне місце займає
міфологема речовин. Серед рідин особливе місце
відводиться крові, що проявляється через її символіку. Напій,
яким отець Серафим причащає Анастасію також виступає
прихованим знаком, суть якого розкривається у містичному
просторі твору. Через проведений обряд Анастасія стає
приналежною до містичного світу, в якому все віддано
Демону Волі. Ритуальним напоєм у романі  виступає кров
кажана. У різних культурах образ-символ кажана, що бере
свій початок із давніх магічних обрядів, означає іноді
протилежні речі. У Китаї кажан – символ щастя, у Японії –
сумне занепокоєння, хаотичний стан. У християнської релігії
кажан – птах диявола, втілення Князя Темряви. Свого
другого символічного значення цей образ набуває у
малярстві. У Ф. Гойї в офорті «Сон розуму народжує
чудовиськ» (1797) він виступає символом божевілля,
нерозривно асоціюється зі смертю. 

В українських народних повір’ях підкреслюється
подвійна природа кажана: підступний і лукавий він перед
тваринами показує свої крила, видаючи себе за птаха, а перед
птахами, навпаки, показуючи тулуб і ноги, видає себе за
тварину. Кажан, а точніше його кров, яку довелося
скоштувати жінці виступає у романі В. Шкляра
передвісником того, що героїні доведеться протягом
тривалого часу вести подвійне існування  –   то занурюватися
у безодню свого світосприйняття, то, отямившись,
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повертатися до реальності, яка здаватиметься їй сірою й
нудною.

З особливою ретельністю автор вибудовує картини
сонних візій і марень героїні. Особливої уваги заслуговує
візія, в який Анастасія бачить себе новоприбувшою у
потойбіччя. Використовуючи прийом комічного зображення,
автор тим не менше намагається конструювати той світ за
законами світу реального. Інтерпретуючи міфологічну
символіку пекла  В. Шкляр будує гротескно-фантастичний
образ сучасності.

На основі образів праслов’янських божеств Пека і
Цура В. Шкляр конструює комічних персонажів «замєстітєля
глави адміністрації Пека [9, с. 158]» і «глави адміністрації
ада Цура [9, с. 158]». У слов’янській міфології ці божества –
антиподи, тоді, як В. Шкляр зображає їх у діловому тандемі.
Комічний Пек має багато спільного із давньоукраїнським
божеством: він так само живе у пеклі і виконує функцію
спостерігача за процесом прибування нових грішників на
покарання. З гумором автор переповідає про реформу, яку
провели у потойбіччі, акцентуючи увагу на тому, що його
пекло істотно відрізняється від традиційного. Тут муки, як
говорить Пек, максимально наближені до земного життя: «Бо
дійшло до того, що пекло багатьом почало видаватися медом
порівняно з тими стражданнями, яких люди зазнають на
землі [9, с. 160]». Не менш комічним видається розуміння
символіки вогню «замєстітєлєм глави адміністрації Пеком»:
«Ну, що таке, скажіть мені вогонь? Тому, хто помер, він уже
не пече і не гріє. До того ж вогонь – це чистота, святість, а
ми його переводили на грішників [9, с. 160]». Разом із тим,
Пек відкриває суть найтяжчого покарання для людини – це
вгамованість. Слова, які промовляє Пек, Анастасія чула у
реальності, але впору юності не придала їм значення: «Одне
з найвишуканіших покарань для людини – довести їй, що
поспішати немає куди, бо її ніде і ніхто не жде [9, с. 160]».
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Ця фраза неодноразово повторюється у тексті роману і є
зв’язкою на смисловому рівні окремих його частин. 

У реальному житті, коли Анастасія потрапляє на
лікування до клініки Леоніда Борисовича Цура, вона
зустрічає дивного пацієнта, якого лікар намагається зцілити
від манії запізнення. Значення слів, із дивного марення у
реальності набуває протилежного змісту: Цур реальний лікує
хворого, вгамовуючи його, допомагає усвідомити просту
істину – поспішати немає куди, тим самим робить спробу
повернути людину до повноцінного життя.

Звернення до міфопоетичних образів дає можливість
В. Шкляру не тільки наслідувати їх, але й активно
інтерпретувати, ламати традиції і наділяти новим змістом,
максимально узагальнювати та відтворювати за допомогою
них реалії сучасного життя українців. Автор більше всього
звертається до традиційних міфологічних образів
тваринного світу (змія, одуд, кажан), разом із тим не уникає
запозичень із середньовічної культурної традиції (символіка
каменю), звертається до образів праслов’янських божеств і
хтонічної міфології (образ Цура, Пека, диявола, відьми),
магічних атрибутів (кров кажана, мазь на цілющих травах та
інші). Перспективним у цьому плані залишається
дослідження творчості В. Шкляра у контексті визначення
спільних засад інтерпретації міфологічних образів та
міфологем у прозі сучасних українських авторів.
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УДК 82.09(100) «19» 
Леонід Козубенко

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ
ПІДҐРУНТЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

КРИТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті досліджуються вплив філософських та
психоаналітичних теорій на розвиток західноєвропейської та
американської літературної критики ХХ століття: теорії
А. Шопенгауера і Ф. Ніцше про «світову волю» та «філософію життя»;
вчення А. Бергсона про перевагу ірраціональної інтуїції над інтелектом;
феноменологічна концепція Е. Гуссерля про «чисту свідомість»;
принципи феноменологічного аналізу у працях Р. Інгардена;
психоаналітична теорія З. Фройда; вчення про архетипи підсвідомого у
психоаналітичному доробку К. Юнга; грані психоаналізу і аналітичної
психології у дослідженнях О. Ранка, І. Нейфельда, Л. Триллінга,
Л. Фідлера.

Ключові слова: критика, естетика, філософія, психоаналітика,
інтуїція, твір, теорія, розвиток.

В статье исследуются влияние философских и
психоаналитических теорий на развитие западноевропейской и
американской литературной критики ХХ века: теории А. Шопенгауэра
и Ф. Ницше о «мировой воле» и «философии жизни» учение А. Бергсона
о предпочтение иррациональной интуиции интеллекту;
феноменологическая концепция Е. Гуссерля о «чистм сознани»; принципы
феноменологического анализа в трудах Г. Ингардена;
психоаналитическая теория З. Фрейда; учение об архетипах
подсознательного в психоаналитическом наследии К. Юнга; грани
психоанализа и аналитической психологии в исследованиях О. Ранка,
И. Нейфельда, Л. Триллинга, Л. Фидлера.

Ключевые слова: критика, эстетика, философия,
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психоаналитика, интуиция, произведение, теория, развитие. 

The article investigates the influence of philosophical and
psychoanalytic theories on the development of Western European and
American literary critics of the twentieth century: the theory of A.
Schopenhauer and F. Nietzsche about «world will» and «philosophy of life»;
the doctrine of A. Bergson about the preference of irrational intuition to an
intellect; A. Bergson’s doctrine of the superiority of irrational intuition over
intellect; E. Husserl’s phenomenological concept of «pure consciousness»;
the principles of phenomenological analysis in the writings of R. Ingarden;
S. Freud’s psychoanalytic theory; the theory of the archetypes of the
unconscious in psychoanalytic works of C. Jung; verge of psychoanalysis and
of analytical psychology in studies of O. Rank, I. Neifeld , L. Trilling,
L. Fiedler.

Key words: criticism, aesthetics, philosophy, psychoanalysis, intuition,
composition, theory and development.

Актуальність статті полягає в тому, що розвиток
літературознавства і літературної критики в ХХ столітті у
країнах Західної Європи та США відображає складну епоху,
яка вирізнялася бурхливими подіями, складними процесами
еволюції культури, ідеологічним протиборством різних
соціальних систем. У цей час з’являються різноманітні
літературні напрями нереалістичного характеру, які
отримують назву «модернізм». Великий вплив на їх розвиток
мали філософські теорії інтуїтивізму та психоаналізу.

Проблемою філософського та психоаналітичного
підґрунтя світової літературної критики ХХ століття
частково займались такі дослідники, як М. Бахтін, А. Козлов,
Ю. Лотман, І. Ревзін, Р. Якобсон та ін.

Основна мета роботи полягає у дослідженні основних
тенденцій у розвитку філософських теорій інтуїтивізму та
психоаналізу і виявленні їхнього впливу на світову
літературну критику ХХ століття.
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На розвиток зарубіжної критики ХХ ст. значний вплив
виявили філософські та естетичні погляди А. Шопенгауера,
Ф. Ніцше, А. Бергсона, Е. Гуссерля, Р. Інґардена, а також
теорії психоаналітиків З. Фройда і К. Юнга. Й хоча більша
частина основних праць була створена ними ще в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст., їх вплив на літературу і мистецтво
в значній мірі відчувався в художній практиці європейського
модернізму.

Німецький філософ-ідеаліст Артур Шопенгауер (1788–
1860) ще 1819 року видав працю «Світ як воля і уявлення»,
яка особливої популярності набрала під кінець ХІХ століття.
У ній він розглядав світ як невгамовний і непоправний хаос,
в якому господарює світова несвідома воля, що завжди є
невблаганною та ворожою. Ця воля може бути
об’єктивованою або в світі ідей, або в матеріальному світі.
Ворожа воля спричиняє всесвітній абсурд і катастрофи. Вона
не підлягає жодним законам розвитку природи чи
суспільства, а тому осягнути її й подолати за допомогою
закономірностей всесвітнього порядку неможливо. Вийти ж
за кордони світової волі можна лише заглибившись в
інтелект. Уявлення про волю такого інтелекту, а Шопенгауер
бачив у ньому особистість окремого індивіда, а то й ціле
людство, мають естетичне значення, що прямо пов’язано з
літературою та іншими видами мистецтва. Наука не здатна
їх пізнати, тут важлива роль належить інтуїції. Відмова від
дійсності, самозаглиблення інтелекту стали для
Шопенгауера самостійними цінностями.

Учень Шопенгауера Фрідріх Ніцше (1844–1900) у ряді
питань, що стосуються літературознавства та критики, пішов
далі свого вчителя. Належачи до ірраціоналістичної,
волюнтаристської течії в німецькій філософії, він став
родоначальником так званої «філософії життя». Життя є
провідною категорією його вчення. «Поняття «Бог» вигадане
як протилежність поняттю життя. Поняття «по той бік»,
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«істинний світ» вигадані, щоб знецінити єдиний світ, який
існує, щоб не залишити ніякої мети, ніякого розуму, ніякого
завдання для нашої земної реальності. Поняття людського
«самозречення» є ознакою декадансу, невміння знайти свою
користь. Саморуйнування проголошено «святістю» й
«божественністю» людини, а в поняття доброї людини
вміщено все найбільш слабке, хворе, невдале, все, що має
загинути [4, с. 52]».

Відкинувши Бога, Ніцше надав перевагу сильній,
гордій людській особистості, свого роду надлюдині, яка
єдина здатна поставити під свій контроль весь хаос
навколишнього буття. Слабкі, хворобливі, занурені в
саморефлексії герої творів письменників-модерністів не
могли конкурувати з його «філософією життя».

Ще у ранній праці Фрідріха Ніцше «Народження
трагедії, або Еллінство й песимізм» (1871) подано нове
бачення суті трагедії, що полягає в протиріччі між музичним
діонісійним началом й аполонічною ілюзією бачень,
породжених музикою.

Ф. Ніцше виходить із ідей В. Гумбольдта про
спорідненість трагедії з лірикою. На прикладі народної пісні
німецький учений показує процес зародження лірики:
«Народна пісня має для нас значення музичного дзеркала
світу, первісної мелодії… Мелодія народжує поетичний твір
із себе, і до того ж знову й знову. Вона розмітає навколо себе
іскри образів і являє силу, яка є чужою епічній ілюзії [4,
с. 76]».

Він категорично заперечує бачення трагедії як синтезу
лірики й епосу, що побутували у філософських і
літературознавчих концепціях попередників, зокрема
Шеллінга і Гегеля. Сутність трагедії в інтерпретації Ф. Ніцше
полягає в тому, що «процес трагічного хору є драматичним
феноменом. Цей процес знаходиться на чолі розвитку драми.
Передумовою будь-якого драматичного мистецтва є
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зачарованість. Захоплений чарами, діонісійський мрійник
бачить себе сатиром і потім, як сатир, бачить бога, тобто в
своєму перетворенні бачить нове видіння поза собою, як
аполонічне поповнення чвого змісту. З цим новим видінням
драма досягає свого завершення [4, с. 86].

Ф. Ніцше вважав, що хор у давньогрецькій трагедії є
старішим за саму дію: «Цей хор спостерігає у видінні свого
пана й учителя – Діоніса, і тому він споконвіку – хор слуг:
він бачить, як бог страждає і звеличується, а тому сам не бере
участі в дії [4, с. 87]».

Швидка смерть жанру трагедії в стародавній Греції, на
думку Ніцше, витікає з утрати хором свого значення: дух
музики, який супроводжував трагедію ще з тих часів, коли
вона зародилася, зник. Трагедія нових часів – це вже не та
трагедія. 

Французький філософ Анрі Берґсон (1859–1941)
виступив як критик позитивізму Конта і Спенсера та
механістичного матеріалізму. Він проголосив перевагу
ірраціональної інтуїції над інтелектом. Інтелектуальне
пізнання, за Бергсоном, не дає справжнього знання світу:
«Речі мовби повертаються до нас своїм освітленим боком,
але освітленим у них є лише той бік, який в змозі нас
практично зачепити [1, с. 26]». Інтелект занадто
підпорядковується практичній діяльності і не може бути
знаряддям справжнього пізнання. У мистецтві Бергсон
вбачав сферу найбільш широкого застосування інтуїції. Він
цінував мистецтво, яке було цілком вільним від потреб
соціальної практики. Такою, на його думку, є драма, де не
повинно бути узагальнення, а можливе лише зображення
наших власних індивідуальних пристрастей.

У книзі «Два джерела моралі і релігії» Берґсон
розвиває вчення про міфотворчу сутність мистецтва.
Природа начебто наділила людину особливою здатністю
міфотворчості, яка допомагає їй подолати страх смерті і
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продовжує існувати всупереч усім завоюванням цивілізації.
Модерністська література та критика запозичила у Берґсона
ідеалістичну концепцію особистості. Він розумів сутність
індивідуального життя людини як сукупність несвідомих
спогадів.

Серед інших інтуїтивістських теорій, які виявили
вплив на літературну критику, необхідно відзначити
феноменологію, філософський напрям, найважливіші
положення якого були розроблені німецьким філософом-
ідеалістом Едмундом Гуссерлем (1859–1938).

У буквальному розумінні феноменологія – вчення про
феномени, предмети в чуттєвому сприйманні.
Феноменологія намагалась звільнити філософське мислення
від натуралістично-об’єктивістських настанов, зробити
сферу логічного незалежною від природи і людини,
особливим світом, конструкцією істин та значень. При цьому
єдиним способом осягнення істини оголошувалась інтуїція.
Гуссерль припускав незалежну від людини «чисту
свідомість», проникнення в яку є можливим лише завдяки
відмові від наукової методології. Феноменологія Гуссерля не
поділяє світ на явища і сутності, аналізує свідомість в
єдності суб’єктивного сприйняття і об’єкта, що
сприймається. Гуссерль наполягав на безпосередньому
баченні істини за допомогою інтуїтивного «очищення» і
свідомості, і предмета. Дослідницька методологія німецького
філософа передбачала абстрагування досліджуваного
об’єкта від предметів реального світу і суб’єктивних
психологічних актів. Щоб описати якесь явище (феномен),
він виділяє його із контексту взаємозв’язків і розглядає саме
по собі, розчленовуючи на складові структурні елементи.

Перша спроба застосувати феноменологію в
літературному аналізі була здійснена в 1906 р. німецьким
дослідником Вольдемаром Конрадом у серії статей в
«Журналі по естетиці і загальному мистецтвознавству».
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Естетичний аналіз він обмежив лише виявленням одного
структурного елементу – «словесного знаку».

Найбільш повне вираження принцип
феноменологічного аналізу отримав у працях польського
філософа і естетика Романа Інгардена (1893–1970). У своїй
основній праці «Літературний твір мистецтва» (1931) він
розробив модель багатошарової структури словесного
художнього твору. Інгарден виділив у ньому чотири
неоднорідних функціональних шари, які не порушують
цілісності твору. Перший шар – це шар «слів-знаків», шар
звучання, до якого належать і більш складні звукові
утворення (речення, частини речення). Ця структура не є
самостійною, так як за допомогою звуків відтворюється
другий структурний шар – «семантичних одиниць», які
формують стиль твору. Третій шар структури твору
складається із «зображених предметностей», зовнішнього
обрису реальностей. Тут Інгарден виходив за межі
гуссерлівської феноменології, визнаючи зв’язок
«предметностей» з об’єктивною дійсністю, їх змістовність.
Четвертий шар структури літературного твору – шар
«схематизованих наочних образів», які надають
«предметності» естетичної цінності [2, с. 24]. 

Особливо впливовою в ХХ ст. виявилась своєрідна
позитивістська модифікація інтуїтивізму, яка наклала
відбиток на ряд зарубіжних літературознавчих шкіл –
фрейдизм.

Психоаналітична теорія австрійського лікаря і
психолога Зиґмунда Фройда (1856–1939) запозичила від
попередників недовіру до свідомості, намагання замінити всі
соціально-економічні категорії суб’єктивно-психологічними
чи біологічними. Новим у ній було пояснення інтуїтивного,
підсвідомого з точки зору сексуального життя людини.

Наукову діяльність Фройда прирівнювали до
відкриттів Коперніка. Його називали першовідкривачем
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справжньої структури людської психіки, а фрейдизм
визначали як універсальну «філософію життя».

Діяльність Фройда відбувалася в умовах, коли
психологічний підхід до вирішення проблем суспільного
життя мав велике розповсюдження. Попередником його був
німецький психолог Е. Гартман, який висунув у своїй
об’ємній праці «Філософія підсвідомого» (1869) положення
про важливість підсвідомого. Головний зміст «підсвідомого»
Фройд бачив у сексуальних потягах і інстинкті
самозбереження.

В якості первинного принципу, що впливає на
формування людської психіки, Фройд висуває принцип
задоволення. Сувора реальність, на думку вченого,
відокремлює від розумової діяльності фантазування, яке
підпорядковується виключно принципу задоволення. На
основі цих уявлень про психіку людини Фройд будував свою
теорію художньої творчості і сприймання мистецтва.
Художня творчість трактувалась ним як вираження
емоційних станів, найчастіше за все пов’язаних з дитячими
сексуальними потягами (едіпів комплекс). 

Мистецтво для Фройда – це світ ілюзій, галузь
фантастичного життя, яка є близькою до сновидінь. Джерело
ілюзій – «важко здійсненні бажання», внутрішній світ
незадоволеної людини. Фройд вбачав у поведінці людини
лише вирішення внутрішніх конфліктів, а не освоєння нею
зовнішнього світу. Мистецтво в цьому випадку уявлялось і
як деякий заспокійливий засіб для митця і читача-глядача, і
як особливий спосіб упорядкування, «раціоналізації»
потягів, їх естетизації.

У зв’язку з цим Фройд висуває теорію символізації як
основу мистецтва. Символізація, як і сновидіння,
розглядається ним як свідоме, естетичне вираження пориву
витісненого бажання. У різноманітності символічного змісту
Фройд бачив вираження підсвідомого.
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Створення міфологічних образів, за Фрейдом, є
цілковито аналогічним сновидінню. Міф – це колективний
сон народу. Образи міфу в його уявлення – це символи
витіснених у підсвідоме явищ, де особливе місце належить
переживанням і витісненню едіпового комплексу.
Пожирання Кроносом своїх дітей у грецькому міфі, боротьба
Гільдебранда з Гудібрандом у німецькому епосі, Рустема і
Зораба – у персидському, Іллі Муромця з сином – у
російських билинах – все це у Фройда варіації однієї й тієї
ж вічної теми: боротьби за володіння матір’ю.

З психоаналітичної точки зору Фройд аналізує ряд
художніх творів літератури і мистецтва. У широко відомій
статті «Леонардо да Вінчі. Спогади дитинства» автор
пояснює жіночі образи великого флорентійця впливом
дитячих переживань. При створенні «Мони Лізи» Леонардо
знаходився під впливом гостро пережитого ним розлучення
з матір’ю в дитинстві і виразив начебто свої кровозмісні
потяги [5, с. 65]. Аналогічним чином аналізуються трагедії
Шекспіра «Король Лір», «Гамлет», «Макбет».

Гамлет для Фройда – «всесвітньо відомий невротик» з
яскравим проявом едіпового комплексу і хворобливої
психіки. Каяття леді Макбет розглядається ним як реакція на
бездітність, яка начебто зміцнила його думку про безсилля
перед законами природи і одночасно нагадала про вину. У
творчості Достоєвського Фройд вбачає вираження
психологічного обличчя автора, особистості «грішника,
мораліста і невротика». Достоєвський в його уяві –
«імпульсивна натура з руйнівними нахилами», які були
переможені «величчю інтелекту» і великою любов’ю до
людства. Пізніше подібна методологія отримує широке
розповсюдження серед учнів та однодумців Фрейда у
багатьох європейських країнах і США.

Особлива роль в розробці вчення Фройда належить
його послідовникам К. Юнгу, О. Ранку, І. Нейфельду,
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Л. Триллінгу, Л. Фідлеру та ін.
Швейцарський психолог і філософ Карл Густав Юнг

(1875–1961) запозичив у свого вчителя уявлення про
домінування підсвідомого над свідомістю, але виступив
проти перебільшення сексуальних потягів у людині. Він дав
трактування підсвідомого, яке розумів як наявну всім людям
спадщину минулого. Положення про «колективне
підсвідоме» – центральне поняття «аналітичної психології»
Юнга. Це явище пов’язувалось швейцарським психологом з
біологічним механізмом спадковості, в якому він визначив
«архетипи» підсвідомого. Так архетип «Тіні» – це прихована,
витіснена частина злочинної особистості далеких тваринних
предків; архетип «Аніма» – інфантильне уявлення про матір.
Пояснюючи психологію творчої діяльності, Юнг ввів
поняття «самості», яке включає в себе свідомість і підсвідоме
і є ядром творчого начала. У митці він бачив психоаналітика
і духовного цінителя, здатного відчувати і «говорити
архетипами». Особливий обов’язок митця, за Юнгом,
полягає в тому, що, вловлюючи першим голос колективного
підсвідомого, він повинен попереджувати про можливі його
зміни, привідкривати людству майбутнє.

Деякі грані психоаналізу і аналітичної психології з
особливою виразністю виявились у наукових дослідженнях
австрійського психолога Отто Ранка (1880–1939). Основою
підсвідомого є, на думку Ранка, «травма народження». Біль,
яку зазнає людина при народженні, – це стимул підсвідомого
потягу до «доболісного стану» в материнському лоні. Усе,
що нагадує материнську утробу, є начебто художньою метою
і джерелом виникнення пластичного мистецтва.
Внутрішньоутробний стан, за Ранком, характеризується
відсутністю розриву між потребою (організмом) і
задоволенням (зовнішнім середовищем). Тому всі уявлення
про рай і золотий вік, майбутню світову гармонію в міфах,
сагах, філософських системах, релігії, політичних утопіях –
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це не що інше, як потяг до внутрішньоутробного життя,
одного разу пережитого людиною. Ранк і культуру визначає
як сукупність зусиль перетворити зовнішній світ на заміну
материнського лона.

Думки Фройда про Достоєвського отримали розвиток
у книзі німецького психоаналітика І. Нейфельда
«Достоєвський. Психоаналітичний нарис». Тенденційно
висвітлюючи окремі факти життя письменника, автор робить
рішучий висновок про те, що доля Достоєвського –
письменника і людини – визначалась виявом комплексу
Едіпа. Радість пожертви для коханої в «Бідних людях»,
самовідречення героя розглядаються як прояв сексуальності.
В оповіданнях «Неточка Незванова», «Ялинка і Весілля»
підкреслювалась еротика дітей та дорослих. У романі
«Злочин і кара» вбачалось начало боротьби письменника з
насланням едіпового комплексу, від якого письменник
начебто так і не звільнився [3, с. 73].

Значне розповсюдження психоаналіз отримав в Англії
та США. У книзі «Фройд і криза нашої культури» (1955)
професор Колумбійського університету Л. Триллінг
підкреслив велич Фрейда з його розумінням головної
функції літератури – «донести до нас особливості «Я» і його
зіткнення зі своїм суспільством і своєю культурою». Кризу
сучасної культури Триллінг бачив у зменшенні «достовірних
даних про «Я» і правильному співвідношенні між «Я» і
культурою». Інший американський літературознавець
Л. Фідлер у книзі «Кохання і смерть в американському
романі» (1960) зробив спробу фрейдистського тлумачення
історії американської літератури. Романи Купера, Бічер-Стоу,
Мелвілла, Марка Твена, Драйзера, Стейнбека, Хемінгуея і
Фолкнера розглядаються ним як варіанти проявів
фрейдистських комплексів. З фрейдистських позицій
пояснювались такі модерністські течії, як сюрреалізм і
абстракціонізм.
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Отже, філософські та психоаналітичні теорії
А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона, Е. Гуссерля,
Р. Інгардена, З. Фройда, К. Юнга та їх послідовників виявили
помітний вплив на розвиток світового літературного процесу
і західноєвропейської та американської літературної критики
ХХ століття.

ЛІТЕРАТУРА
Бергсон Анри. Собрание сочинений / Анри Бергсон. –1.
СПб : Просвещение, 1913. – 560 с.
Ингарден Р. Исследования по эстетике / Ингарден Р. –2.
М. : Искусство, 1962. – 572 с.
Нейфельд И. Достоевский / Нейфельд И. – М. :3.
Петроград, 1925. – 96 с.
Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. / Ф. Ницше. – М. : Мысль,4.
1990. – Т. 1. – 829 с.
Фрейд З. Леонардо да Винчи. Воспоминания детства /5.
Фрейд З. – М. : Просвещение, 1912. – 460 с. 

Стаття рекомендована до друку 
доктором філол. наук, професором, завідувачем 

кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди» 
Мазохою Г.С.

Стаття надійшла до редакції 3 лютого 2014 року

327

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.
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Наталія Кувшинова

(м. Київ, Україна)

СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Проведене дослідження базується на фактичних даних, отриманих
різними лінгвістами, і результатах власних спостережень автора.
Розглянуто ключові питання теорії запозичень з точки зору історії та
основних аспектів проблеми. Розкрито зміст поняття «запозичення»,
охарактеризовано суміжні явища. Процес запозичення з німецької мови
описаний у взаємодії низки факторів: як власне лінгвістичних, так і
екстралінгвістичних, встановлена їх роль на різних етапах зазначеного
процесу. 

Ключові слова: німецькі лексичні запозичення, слова-синоніми,
звуження значення, розширення значення, мова-джерело, мова-
реципієнт.

Проведенное исследование базируется на фактических данных,
полученных разными лингвистами, и результатах собственных
наблюдений автора. Рассмотрены ключевые вопросы теории
заимствований с точки зрения истории и основных аспектов проблемы.
Раскрыто содержание понятия «заимствование», охарактеризованы
смежные явления. Процесс заимствования из немецкого языка описан
во взаимодействии ряда факторов: как собственно лингвистических,
так и экстралингвистических, установлена их роль на различных этапах
указанного процесса. 

Ключевые слова: немецкие лексические заимствования, слова-
синонимы, сужение значения, расширение значения, язык-источник,
язык-реципиент.
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The research is based on actual data obtained by different linguists,
and on the results of the author’s own observations. They have been reviewed
the key questions of the borrowings’ theory from the point of view of history
and the key issues. It has been revealed the contents of the notion
«borrowing», it has been characterized the related phenomena. The process
of borrowing from the German language is described in the interaction of
several factors: as linguistic and extralinguistic, set their role at the various
stages of this process. 

Key words: German lexical borrowings, words-synonyms, narrowing
of meaning, extension of meaning, language-source, language-recipient.

На фоне расширения межнациональной и
межкультурной коммуникации вопрос языкового
взаимодействия занимают одно из ведущих мест среди
актуальных проблем современного языкознания. Как
рефлексия языковой системы на внеязыковые общественные
процессы, заимствования отражают динамику и характер
таких процессов. Разнообразие функций иноязычной
лексики в языке-реципиенте – от заполнения языковых и
материальных лакун к обогащению культуры в целом –
предполагает многоаспектное изучение этого явления.

Немецкие заимствования в русском языке считаются
одними из древнейших, но до сих пор в отечественном
языкознании не существует отдельного комплексного
исследования места и роли этой группы слов в лексической
системе современного русского языка. Германизмы
рассматриваются в историко-хронологических
исследованиях определенных периодов процесса
заимствования: XVI–XVIII ст. – И. Огиенко; XVIII ст. –
О. Биржакова, Л. Войнова, Л. Кутина; XVIII–XIX вв. –
В. Виноградов; начало XIX в. – Ю. Сорокин; первая
половина ХХ ст. – Л. Крысин и др.

Частью комплексной проблемы выступают также
вопросы усвоения немецких заимствований в работах,

329

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



посвященных ассимиляции иноязычной лексики в языке-
реципиенте (В. Демьянов, А. Ильина, Т. Кассина,
Р. Кимягарова, З. Козлова, Л. Новиков, Т. Полякова и др.)
Несколько активнее изучаются немецкие заимствования
украинскими языковедами (А. Лысенко, В. Скачкова,
И. Шаровольский).

Цель написания статьи заключается в выяснении
характерных черт процесса заимствования из немецкого
языка и в выявлении общих тенденций фонетической,
морфологической и семантической адаптации лексем
немецкого происхождения в системе современного русского
языка.

Синонимия − одно из ярких проявлений системных
отношений в лексике. В синонимические связи вступают
обычно слова, сходные по возникающим ассоциациям и
близости обозначаемых понятий. Лексические синонимы,
как известно, представляют собой близкие или
тождественные по значению слова, которые по-разному
называют одно и то же понятие и образуют синонимические
ряды (два и более слова). В зависимости от семантических
и функционально-стилистических различий выделяются
следующие типы синонимов: 1) идеографические, или
семантические (они отличаются оттенками значения);
2) стилистические (слова различаются стилевой
принадлежностью или стилистической окраской);
3) семантико-стилистические; 4) абсолютные, или
лексические дублеты [2; 3]. Роль синонимов в языке очень
велика, так как они позволяют избежать тавтологии, точнее
передать мысли и выразить многообразие смысловых
оттенков, стилистически дифференцировать употребление
тех или иных понятий.

Исследование синонимии как языкового явления
началось очень давно. Еще древние греки, изучая синонимы,
пришли к выводу, что в них заключается богатство языка:
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«изобилие мыслей в словах» и разнообразие выражений.
Римские ученые осознали не только сходство слов-
синонимов, но и различие между ними. К примеру,
Квинтилиан писал: «Но так как у различных вещей названия
различны − или более точные, или более красивые, или более
выразительные, или лучше звучащие, − то все они должны
быть не только известны, но и наготове и, так сказать, на
виду, чтобы, когда они понадобятся говорящему, можно было
легко отобрать из них наилучшие [7, с. 124]».

В XVII в. в России появился первый научный труд, в
котором в какой-то степени затрагивалась проблема
синонимов, – «Лексикон славеноросский и имен толкование»
(1627), составленный П. Берындой. Серьезного научного
значения данный «Лексикон» не имел, но он стал первой
попыткой изучения русской синонимии. В XVIII в. русские
филологи предприняли ряд попыток теоретической и
практической разработки проблемы синонимов, что
сказалось на появлении целого ряда теоретических статей,
заметок, перечней отдельных синонимических рядов, а
также издании словарей. Так вышел «Опыт Российского
сословника» Д. Фонвизина, который представлял собой
сатирико-публицистическое произведение и  содержал
32 синонимических ряда, включающие около 110 слов. 

В XIX в. научный интерес к проблемам синонимов
значительно активизировался. А. Шишков в «Рассуждении
о красноречии священного писания и о том, в чем состоит
богатство, обилие, красота и сила российского языка и
какими средствами оный еще более распространить,
обогатить и усовершенствовать можно» (1811) затрагивал
вопросы стилистической дифференциации слов-синонимов,
рассматривая различия слов исконно русских и
старославянских. П. Калайдович издал первый «Опыт
словаря русских синонимов» (1818), который состоял из 77
словарных статей, расположенных не в алфавитном порядке.
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Единого принципа в толковании синонимов автор не
придерживался, поэтому общее объяснение значений слов,
входящих в одну словарную статью, давалось в словаре
редко и в основном определялись только различия между
словами-синонимами, значение которых примерами не
подтверждалось. Большой интерес представляет
предисловие к словарю, где, касаясь вопроса о
происхождении синонимов, автор пытался доказать, что они
не являются однозначащими словами: «Понятия о вещах
выражаются словами, но ежели каждую вещь можно
рассматривать со всех сторон, в отношении и связи ее с
другими вещами, то и понятия о ней могут иметь разные
образы выражения, а выражения сии разные степени
знаменования, так же как один цвет может иметь
многоразличные оттенки. Синонимы, заключая в себе общее
знаменование, имеют частное, которое отличает их от
прочих слов соименных [4, с. 14−15]». 

«Словарь русских синонимов, или сословов» (1840),
изданный под редакцией А. Галича, содержал описание 226
синонимических рядов. Слова, начинающие
синонимический ряд, были расположены в нем по алфавиту.
Синонимическая словарная статья начиналась
перечислением слов, которые автор считал синонимами
(например, азбука − букварь − абевега; арест − заключение;
актер − комедиант − действователь). Далее следовало
определение значения слова по «Словарю Академии
Российской», а затем уже было дано объяснение частного
значения каждого слова. В словаре А. Галича значение слов
было не только объяснено, но и проиллюстрировано
примерами из произведений М. Ломоносова, Н. Карамзина,
из «Журнала Министерства народного просвещения».
Ценность этой работы сводится в основном к упорядочению
и систематизации синонимов. Интерес представляет также
статья И. Давыдова «О словаре русских синонимов» (1856),
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где он разделил слова на два разряда: на те, которые
выражают мир физический, или видимый, и те, которые
выражают мир духовный, или внутренний. Статья ученого
была интересна не только проникновением в сущность
синонимии, ценными наблюдениями в области синонимики
конкретных и абстрактных существительных, но и попыткой
критического подхода к работам своих современников в
данной области.

Таким образом, ко второй половине XIX в. в области
синонимии был сделан целый ряд верных и интересных
наблюдений: синонимы определялись как слова, близкие, но
не тождественные по значению; было установлено, что
синонимы являются показателем развитости языка, его
богатства, гибкости, служат для разнообразия выражения
мысли; было отмечено также, что слова-синонимы
различаются стилистически, степенью признака и
способностью сочетаться с тем или иным кругом слов. 

Синонимы возникают в языке постоянно, что
обусловлено рядом причин, основной из которых является
стремление человека найти в уже известных предметах,
явлениях окружающего мира какие-то новые черты,
углубить и расширить существующие понятия. Нередко
возникновение синонимов обусловлено проникновением и
освоением заимствованных слов, в частности немецких,
близких или тождественных по значению русским
(например, распорядитель, хозяин (рус.) − егермейстер
(нем.), дело (рус.) − гешефт (нем.). Наблюдалось и обратное
явление, когда предмет, названный поначалу
заимствованным словом, затем получал синонимичное
русское наименование, к примеру: абрис (нем.) − чертёж
(рус.), гросфатер (нем.) − дедушка (рус.).

Рассмотрим подробнее факты пополнения
синонимических рядов русского языка XVII–XVIII вв.
немецкими лексическими заимствованиями. 
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АВТОРИТЕТ (нем. Autorität передает лат. auctoritas
«власть, сила, влияние»). Слово заимствовано в Петровскую
эпоху через посредство польского языка в следующих
значениях (1. Общепризнанное значение, влияние, общее
уважение. 2. Лицо, пользующееся влиянием, признанием [6,
с. 17]): «общепризнанное значение, влияние, общее уважение
[1]». В разных своих значениях (в первом значении в 1-й и
2-й синонимический ряд, а во втором значении в 3-й и 4-й
синонимический ряд) данное слово вошло в различные
синонимические ряды русских слов: 1) достоинство – вес,
важность, значение, сила, авторитет, компетентность,
престиж, величие, величавость, высота, благородство,
заслуга, ценность, стоимость, добротность; превосходство,
преобладание, преимущество, предпочтение, козырь,
первенство, самоуверенность, амбиция, апломб [1, с. 115];
2) значение – смысл, разум; вес, важность, авторитет,
достоинство, сила, ценность [1, с. 149]; 3) знаток –
авторитет, дока, мастер, специалист; профессор, эксперт
(лицо авторитетное, компетентное, сведущее в чем); артист,
виртуоз, маэстро, искусник; знайка, всезнайка, мастак [1,
с. 148]; 4) ученый – служитель науки (филолог,
естествоиспытатель, математик, лингвист, ориенталист,
химик и проч.); грамотей, профессор, доктор, магистр;
авторитет (ирон.) гелертер [1, с. 451]. Таким образом,
синонимами к слову авторитет стали слова достоинство (вес,
сила), значение, знаток, учёный (например, Он большой
ученый, один из первых авторитетов в нашей науке).

АДВОКАТ (нем. Advokat передает лат. advocatus,
субстантивирован-ное причастие от глагола advocare
«защищать, помогать словом»; исходное слово vox, vocis
«голос, речь»). Слово заимствовано в Петровскую эпоху
непосредственно из немецкого языка в значении «юрист, к-
рому поручается оказание юридической помощи гражданам и
организациям, в том числе защита чьих-н. интересов в суде,
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защитник» [1] и вошло в синонимический ряд слова
защитник – заступник, печальник, поборник, покровитель;
адвокат, апологет. Затем у слова адвокат появились
синонимы стряпчий, защитник, присяжный, поверенный,
ходатай; юрист, законовед, правовед; аблакат, дровокат
(шутл.) [1, с. 2]. В данном случае в одном синонимическому
ряду оказались общеупотребительные защитник, юрист,
правовед и ограниченные по сфере распространения
стряпчий, поверенный. 

АФФЕКТ (нем. Affekt из лат. affectus «страсть»).
Слово вошло в русский язык в Петровскую эпоху через
посредство польского языка (afekt) в значении
«возбужденное состояние, душевное волнение» [1] и
пополнило синонимические ряды слов: 1) возбуждение –
побуждение, подбивание, подговаривание, подзадоривание,
подстрекательство, наущение, агитация; импульс, стимул,
толчок, аффект [1, с. 58]; 2) горячность – жар, огонь, пыл,
пылкость; воодушевление, прыть, брио, ажитация, азарт,
аффект, волнение, страсть, пафос, эмоция, экстаз,
энтузиазм; вспыльчивость, исступление, остервенение,
ревность, увлечение, упоение, ярость; припадок, пароксизм
[1, с. 92]. В данных синонимических рядах находятся
общеупотребительные и ограниченные по сфере
распространения слова. Следовательно, синонимами
немецкого слова аффект стали русские лексемы
возбуждение, горячность. 

БАНКЕТ (нем. Bankett передает итал. banchetto
«скамейка» (вокруг стола), уменьшит.-ласкат. от banco
«скамья»). Слово было заимствовано в XVII в. в значении
«торжественный званый обед или ужин» [1] и вошло в
синонимические ряды русских слов: 1) бал – вечер, раут,
банкет [1, с. 8]; 2) пир – пиршество, пирушка, вечеринка,
выпивка, гулянка (погулянки), кутеж, попойка, пьянство,
торжество, банкет; угощение, бражничанье, празднество,
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вакханалия; обед, ужин [1, с. 291]. Синонимами немецкого
слова банкет стали русские слова бал, пир.

Интересны синонимические ряды омонимов бунт¹ и
бунт².

БУНТ¹ (нем. Bund «союз» через польск. bunt; переход
знач. из польск. urza�dzic ́bunt (wzbuntowac ́sie�) przeciw komu
«составить против к.-л. заговор», нем. (стар.) einen Bund
machen wider «объединиться для совместных действий
против к.-л.»). Слово было заимствовано русским языком в
XVII в. в значении «мятеж, восстание, возмущение» [1] и
вошло в синонимический ряд слова мятеж – беспорядки,
бунт, возмущение, восстание, волнение, повстание,
смятение, смута; заговор, крамола [1, с. 208] (к примеру,
Внутри господствовали буйство, возмущение, бунт, усобица,
безвластье, безначалье).

БУНТ² (нем. Bund через польск. bunt или
непосредственно из нем.). Было заимствовано русским
языком в XVIII в. в значении «кладка; мешки с мукой и
проч.» [1] и пополнило синонимический ряд слова связка –
пачка, пук (пучок), букет, сноп, свясло, вязанка, вязка, бунт,
кипа, вьюк, тюк, кисть, моток, узел (узелок), место [1, с. 383]
(например, Связка товаров, ключей. Пучок зелени. Бунт
струн. Вязанка (беремя, охапка, поленница) дров. Вязка
прутьев. Кипа бумаги). В синонимическом ряду
использованы общеупотребительные пачка, пучок, букет,
кипа и ограниченные по сфере распространения сноп,
вязанка, вязка, а также диалектные пук, свясло, вьюк.

В русском языке существуют синонимические ряды,
состоящие только из двух слов − исконно русского и
заимствованного. Вероятно, первоначально русское слово
служило семантическим ориентиром для заимствованного
слова, позже такие отношения оформились в
синонимические. Например: лозунг − призыв [5, с. 170],
шрифт − печать [5, с. 471], штандарт − знамя [5, с. 489],
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панцирь − броня [5, с. 278], фартук − передник [5, с. 471] и
др. В таких случаях значимость заимствованного слова в
стилистическом плане становится ощутимой, поскольку оно
является единственным синонимом к исконному слову. 

В ходе исследования синонимических рядов,
включающих немецкие заимствования, было установлено,
что с исконно русской лексикой чаще в синонимические
отношения вступают многозначные лексемы немецкого
происхождения. В этих отношениях более активными
становятся не те их значения, в которых данные лексемы
пришли в русский язык, а вторичные, часто переносные,
приобретённые уже на русской почве. Так, например:
ландшафт − вид, пейзаж, панорама, перспектива [5, с. 466],
масштаб − размер, объём, охват, диапазон, размах, широта
[5, с. 176], шаблон − трафарет, штамп, клише, общее место,
прописная истина, избитое выражение; рутина, стандарт,
консерватизм [5, с. 486] и т. п. 

В конце XVII в. − первой половине XVIII в., т. е. в один
из периодов активного потока иноязычной лексики в русский
язык, возникли дублетные отношения, которые стали
источником высокой словарной избыточности. При
семантической дублетности лексических единиц наиболее
ярко выраженной является тенденция к дифференциации
словаря по смысловому, стилистическому и
функциональному признакам. Примером такой
дифференциации может служить слово маляр. 

МАЛЯР (нем. Maler «художник» – суф. производное
от malen «рисовать»). Заимствовано в Петровскую эпоху
через польский язык. Данная лексема сначала вошла в
русский язык в более широком значении и объединило
названия различных профессий (художник, ремесленник,
мастеровой, живописец, иконописец и т. д.), – такой объём
значений сохраняет немецкая лексема и в настоящее время.
Данной лексеме в словаре отводится определённая
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функциональная сфера: «Рабочий, занимающийся окраской
зданий, помещений [5, с. 411]».

Таким образом, немецкие лексические заимствования,
входя в русский язык, способствовали не только пополнению
его словарного состава, но и расширению синонимических
рядов многих русских слов. Как правило, немецкие лексемы,
чаще всего многозначные, становились способом
семантической дифференциации существенных для русского
языка понятий. 

Немецкие заимствования занимают в системе
современного русского языка особое место: несмотря на их
значительное количество, только 25 з них входит в активный
словарь. В фонетическом усвоении немецких заимствований
ведущую роль играет язык-реципиент: немецкие фонемы-
прототипы теряют присущие им в языке-источнике
артикуляционно-акустические и фонологические признаки,
приобретая при этом соответствующих характеристик
русского языка. В морфологическом аспекте немецкие
заимствования подчиняются формально-грамматической
парадигме языка-реципиента, полностью теряя
морфологические характеристики, присущие их прототипам
в языке-источнике. В семантическом аспекте в большинстве
немецких заимствований наблюдается сохранения
смысловой структуры их иноязычных прототипов, что
обусловлено предметностью, узкой специализацией и
терминологии лексики.
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Тетяна Левченко

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ТЕМАТИКА ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ
ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ

У статті проаналізовано тематику, лексико-граматичні  та
функціонально-стилістичні вияви жаргонної  лексики в мові засобів
масової інформації на структурно-семантичному рівні; простежено
шляхи входження жаргонної лексики до системи сучасної української
мови; проаналізовано експресивно-емоційний потенціал стилістично
зниженої лексики в сучасному газетно-публіцистичному дискурсі;
з’ясовано семантичні видозміни та функціональну специфіку
жаргонного лексикону.

Ключові слова: жаргонна лексика, мова періодичної преси,
лексико-граматичні та функціонально-стилістичні вияви.

В статье проанализирована тематика, лексико-грамматические
и функцоинально-стилистические  проявления жаргонной лексики в
языке средств массовой информации на структурно-семантическом
уровне; отслежены пути вхождения жаргонной лексики в систему
современного украинского языка; проанализирован экспрессивно-
эмоциональный потенциал стилистически сниженной лексики в
современном газетно-публицистическом дискурсе; выяснены
семантические видоизменения и функциональную специфику жаргонного
лексикона. 

Ключевые слова: жаргонная лексика, язык периодической прессы,
лексико-грамматические и функционально-стилистические проявления.

The article analyzes the subject, lexical and grammatical, functional
and stylistic manifestations of slang vocabulary in language of mass media
on the structural and semantic level; traced the ways of entry of slang
vocabulary in a system of modern Ukrainian language; analyzed expressive
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and emotional potential  of stylistically reduced vocabulary in the modern
newspaper and publicistic discourse; explored semantic changes and
functional specificity of slang vocabulary.

Keywords: slang vocabulary, language of periodical press, lexical and
grammatical, functional and stylistic manifestations.

Мова сучасних газет характеризується підвищеною
експресивністю. Експресивна функція мови набуває нових
проявів у вживанні стилістично зниженої лексики, яка має
потужний експресивно-емоційний потенціал. Дослідженню
цього шару лексики, умовам її функціонування в сучасному
газетно-публіцистичному дискурсі присвячені численні
праці вітчизняних та зарубіжних учених. Незважаючи на
велику кількість досліджень жаргонної лексики, її
функціональна природа ще до кінця не розкрита, вказана
проблема ще не стала предметом спеціального дослідження
в українському мовознавстві.

Для мови українських засобів масової інформації
початку XXI ст. характерне вживання жаргонної лексики, яку
фахівці вважають одним із найдискусійніших явищ
мовленнєвої культури. Думки дослідників з приводу цього
феномену розходяться досить протилежно. Мова сучасних
газет характеризується підвищеною експресивністю.
Експресивна функція мови набуває нових проявів у вживанні
стилістично зниженої лексики, яка має потужний
експресивно-емоційний потенціал.

Актуальність статті зумовлена загальною настановою
сучасної лінгвістики вивчати мову періодики, зважаючи як
на лінгвальні, так і екстралінгвальні фактори, а також
недостатнім вивченням проблем, пов’язаних із
функціонуванням сучасного жаргоновживання як
номінативно-експресивного засобу в дискурсі друкованих
засобів масової інформації.

Окремі аспекти функціонування жаргонної лексики в
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газетно-публіцистичному стилі стали об’єктом вивчення
багатьох українських лінгвістів. Вивченню молодіжного
сленгу присвятили свої дослідження О. Береговська [1],
Є. Митрофанов, Т. Нікітіна [2]. Кримінальні жаргонізми
розглядають В. Мокієнко [3], Н. Третяк [9].
Жаргонно-сленговій комунікації усного мовлення
приділяють увагу Л. Ставицька [6; 7], Т. Ніколашина [5] та
ін. 

Мета статті – з’ясувати семантичні видозміни та
функціональну специфіку жаргонного лексикону, виявити
жаргонні лексико-тематичні групи в мові друкованих засобів
масової інформації.

В останнє десятиліття в науковому і публіцистичному
дискурсах поширився також запозичений з англійської мови
термін сленг на позначення жаргонізованого розмовного
мовлення або жаргону з широкою соціальною базою. Одну
з груп жаргонізованої розмовної мови становлять іменники.
Їх поділяємо на такі тематичні групи: назви транспорту,
назви приміщень, назви фільмів, назви органів тіла.

Останнім часом у мові української періодики на
позначення транспорту зустрічається лексема тачка, що у
словнику Л. Ставицької «Український жаргон» має значення
«таксі» та «легковий автомобіль [6, с. 319]». Частіше вона
вживається у другому значенні, напр.: Спортивна «тачка»
належить футболістові італійського «Мілана »Какаберу
Каладзе («Україна молода», 27.03.2009); Порівняно із
сучасними «тачками» «Чайка» Щербицького виглядає як
біжутерія посеред діамантів («Україна молода»,
22.01.2009). Також фіксуємо жаргонну одиницю рогатий
«тролейбус [6, с. 286]», пор.: …помістити сталінський
портрет чи плакат із його зображенням на маршрутному
«рогатому» («Україна молода», 25.10.2011).

На сторінках більшості друкованих засобів масової
інформації використовуються іменники для позначення
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приміщень, такі як розливайка «кафе невисокого рівня, де
продають спиртне на розлив [6, с. 290]», напр.: З одного боку
сквер упирається в «розливайку», а з іншого – в територію
дитсадка («Україна молода», 14.01.2010); шарашка
«несолідне підприємство або організація, де можна
працювати суто символічно [6, с. 372]», пор.: Появу Михайла
Янгеля на українській землі, переконані багато його
тодішніх колег, слід пов’язувати з крутим норовом
загартованої у засланнях і «шарашках» найзасекреченішої
на ті часи людини на планеті Сергія Корольова….

Для позначення фільмів у газетних текстах
використовується жаргонізм мило, що у словнику
Л. Ставицької має значення: «сентиментальний фільм, в
якому мало спільного з реальним життям [6, с. 218]», пор.:
У результаті вийшла своєрідна «Санта-Барбара» місцевого
розливу – конкурентоспроможне «мило»… («Україна
молода», 12.03.2010); Шанувальники цинічного доктора
Хауса можуть потішитися за свого улюбленця –
однойменний серіал визнаний найкращим «милом» («Україна
молода», 10.01.2009). Також фіксуємо прикметник мильний:
Тимошенко маніпулює комплексом «жертви», що чудово
прослідковується і в «мильних» серіалах… («Україна
молода», 15.01.2010).

Іноді в мові періодики зустрічаються жаргонізми для
позначення органів тіла. Однією з таких жаргонних одиниць
є іменник мотор «серце [6, с. 222]», напр.: На додачу до
всього минулого тижня він ще й застудився, що також не
найкращим чином позначилося на хворому «моторі»
(«Україна молода», 13.03.2010); І хоч у сьогоднішньому
арсеналі медиків є сучасні методи діагностики і якісне
обладнання для всебічного дослідження людського «мотору»
та стану судин… («Україна молода», 30.11.2011).

У зв’язку з активізацією в суспільстві операцій з
грішми почастішало вживання жаргонних одиниць на
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позначення поняття «гроші». «Основною функцією таких
жаргонних одиниць є здебільшого негативна, часом іронічна,
фамільярна характеристика поведінки тих осіб, які мають
справу з грішми, хто незаконними шляхами привласнює
кошти, багатіє за чийсь рахунок або ж без потреби, не
задумуючись, витрачає гроші, без вагань розлучається зі
своїми надбаннями тощо [8, с. 225]». Ми засвідчуємо
використання таких лексем у мові періодики на початку XXI
ст., фіксуємо жаргонізм бакс «долар США [6, с. 44]», напр.:
…а вона хутенько знайде куди приткнути 25 тисяч «баксів»
(«Україна молода», 16.03.2010); Не суттєво, але планку
«8,00», імовірно, подолає, котячись до низу, і «бакс» в
обмінних пунктах («Україна молода», 23.12.2010); …за
можливість на власні очі стежити за церемонією
відкриття потрібно  викласти близько 1100 «баксів»
(«Україна молода», 11.03.2010); за невеличкі талісмани
треба викласти вже 18, а за футболку – й усі 40 «баксів»
(«Україна молода», 12.03.2010). Також, крім лексем зелений,
зелені «долари США [16, с. 156]», фіксуємо жаргонізм
вічнозелений. Пор.: …НБУ обговорюють як «межу» суму в
тисячу доларів, тобто менше тисячі «зелених» можна буде
купити чи продати… («Україна молода», 29.09.11); …а він
мені навзамін – купу «зелені» («Україна молода»,
16.03.2010); За безготівковий «вічнозелений» давали 7,99
(«Україна молода», 23.12.2010).

Досить активно в пресі використовують жаргонні
одиниці, що характеризують суспільні процеси. «У газетних
публікаціях про суспільні процеси жаргонізми контрастують
із нейтральною лексикою. Оскільки цю тематику журналісти
подають у статтях, аналітичних коментарях, урядових
репортажах, то жаргонізми протиставляються книжним
словам, надають писемному стилю імпровізації,
індивідуалізації, емоційності та експресивності, що зазвичай
характерне для усно-розмовних стилів [8, с. 12]». Напр.:
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лексема накачатися «ужити спиртний напій, наркотики, ліки
тощо [6, с. 230]», пор.: …однак та вже настільки
«накачалася» оковитою, що самостійно не могла йти
(«Україна молода», 16.03.2010); жаргонізм здати «зрадити,
видати когось [6, с. 55]», напр.: …затримані разом із ним
подільники (водій таксі та співмешканка) «здали» його з
усіма тельбухами («Україна молода», 12.01.2010); дієслово
сачкувати «ледарювати; відмовлятися від виконання певних
дій, обов’язків, посилаючись на причини, частіше вигадані
[6, с. 294]», напр.: Деякі учні зовсім не «по-фізкультурному»
цей предмет «сачкували», озброївшись різними довідками
(«Високий Замок», 04.08.2008).

Активно вживані в українській періодиці жаргонні
одиниці, створені в пострадянський період. Так, іменник
совок фіксуємо у двох значеннях: «СРСР [6, с. 305]» та
«радянська людина [16, с. 304]». Пор.: Франція стала
хорошою школою з музичного менеджменту для
андеграундного гурту із «совка»... («Україна молода»,
11.03.2010); Рано чи пізно перероблені на «совків» українці
зрозуміють, що є породженням наймасштабнішого
етноциду в історії людства («Україна молода», 12.01.2010).
Зрідка можна зустріти прикметник совковий «який
відповідає радянському способу життя і мислення
[6, с. 305]», напр.: Ліцей чи «совкове» училище? (заг.)
(«Україна молода», 06.01.2010); …діє старий «совковий»
принцип: якомога швидше скласти статистику і
відзвітувати перед начальством(«День», 18.01.2008).

У суспільній тематиці часто вживається жаргонізм
полуничка «щось пов’язане із сексом, еротикою або
порнографією [6, с. 266]», напр.: …а кримінальні справи
порушують щодо необережних любителів «полунички»
(«Україна молода», 15.01.2010); На гачок правоохоронців
потрапляє все більше провінційних продавців «полунички»
(«Україна молода», 17.03.2009).
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Широко в мові друкованих засобів масової інформації
використовують молодіжний жаргон. Його класифікуємо на
групи: 1) позначення дій та процесів; 2) номінації осіб;
3) назви речей; 4) позначення документів; 5) позначення
ознак.

Для позначення дій та процесів у друкованих засобах
масової інформації зустрічаються такі лексеми як скинути
«продати [6, с. 300]», напр.: Кожен із нас має «свій»
невеличкий «обмінник», у якому можна швидко і без зайвих
документів «скинути» чи купити валюту («Україна
молода», 11.10.2011); Є підприємства, які «скинули» ці
об’єкти, бо не могли дати їм лад… («Україна молода»,
16.08.2011); відкосити «ухилитися від чогось (частіше від
служби в армії) [16, с. 86]», пор.: Як «відкосити» від армії?
(заг.) («Новий погляд», 06.03.2008); проколотися «ускочити
в клопіт, зазнати невдачі [6, с. 279]», пор.: «Проколовся» ж
спритник на тому, що почав представлятися не
приятелем…(«Україна молода», 13.03.2010). 

У суспільно-політичній тематиці для несхвальної
поведінки політиків використовують жаргонізм розводити
«обдурювати когось [6, с. 288]», напр.: …в яких пан Ляшко
козиряв перед тими, кого «розводив» («Україна молода»,
14.01.2010); також фіксуємо жаргонізм розвести «обдурити
когось» [6, с. 288], пор.: За схожою схемою аферисти
«розвели» й прикарпатця… («Єдина опозиційна газета»,
23.10.2012). 

Активно функціонують у газетному мовленні жаргонні
одиниці для номінації осіб, такі як ніґер «негр [6, с. 237]»,
шмара «жінка легкої поведінки; повія [16, с. 378]», кореш
«давній приятель компаньйон [16, с. 185]», чубчик «дівчинка
[16, с. 367]», пофігіст «людина, перейнята пофіґізмом, яка
культивує його в собі та інших [6, с. 271]», чувак «молодий
чоловік; юнак [6, с. 367]», прошмандовка «жінка легкої
поведінки [6, с. 280]» та ін. Пор.: Колись Барака Обаму,
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мабуть, теж називали образливим словом «ніґер» («Україна
молода», 16.08.2011); Кілька днів поспіль вся Лівія
святкувала загибель колишнього лідера, «брата», «кореша»
(так його називала молодь) Каддафі («Україна молода»,
25.10.2011); Асія Ахат до умов не вибаглива, як примадонна,
але і не «пофігістка», як рокери («Україна молода»,
19.07.2008); Тож у п’єсі залишили суржик, а з лайливих
слів – «прошмандовка»… («Україна молода», 22.09.2011).

Для позначення речей у пресі фіксуємо лексеми: ящик
«телевізор [6, с. 386]», пор.: Не закривай життя в «ящик»
(заг.) («Україна молода», 30.11.2011); шузи «взуття, черевики
[16, с. 383]», пор.: А по-друге для виготовлення
«благодійних» «шузів» використовуватимуть винятково
рослинні матеріали («Україна молода», 19.04.2006); ствол
«вогнепальна зброя [16, с. 310]», напр.: Замість «ствола»
під целофаном ховалася… звичайнісінька скляна пляшка…
(«Україна молода», 16.03.2010); травичка «будь-яка
наркотична речовина для куріння (анаша, марихуана, гашиш
тощо) [6, с. 322]», напр.: Найкраща «травичка» Портман
(заг.) («Україна молода», 25.12.2010); шмурд як «вино
поганої якості [6, с. 379]», Скільки людей пило одеколони,
розчинники, «шмурдяк»? («Україна молода», 17.01.2008).
Також на сторінках газет зустрічаються такі поняття: прикид
«гарний, дорогий, модний одяг [6, с. 274]», попса «популярна
естрадна музика низького художнього рівня [6, с. 269]»,
хвіст «академічна заборгованість [6, с. 353]», фішка
«особливість, сутність, специфічна риса, тенденція і т. ін.
[6, с. 341]», прибамбас «додаткові, надлишкові
орнаментальні деталі, що надміру прикрашають і часто
підвищують вартість чогось [6, с. 273]». Пор.: Для того аби
привернути увагу вона кожного дня перевдягалася по
декілька разів в усі найкращі «прикиди»… («Вісник
Переяславщини», 17.12.2010); ще кримінальнішим
видається запрошення на гастролі російської «попси»
(«Високий Замок», 12.01.2008); Вважаю, що хороша ялинка
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повинна стояти винятково на спеціальній підставці без
різних «прибамбасів» («Вісті», 22.12.2006).

Широко використовуваними серед споживачів
інформації є жаргонізми для позначення ознак, зокрема:
крутий «оригінальний, екстраординарний [6, с. 191]»,
прикольний «потішний, смішний, достойний іронії
[6, с. 275]», драйвів «який справляє сильне враження
[6, с. 128]», фуфло «про щось погане, неякісне, не варте
уваги [6, с. 245]». Пор.: У підлітковому середовищі, де дуже
актуальне питання лідерства і популярності, частіше
«найкрутіший» виявляється найцинічнішим («Україна
молода», 12.01.2008); Джармуш «прикольніший», ніж
Тарантіно «Газета по-українськи», 21.04.2006); Виступ
Олега Скрипки з «ВВ» був на «Таврійських іграх»
«найдрайвовішим» («Україна молода», 06.05.2006);
«Просунутий» комбат відрізняється від пересічного тим,
що знає істину: все, що проіржавіло та розвалилося треба
акуратно пофарбувати! («Україна молода», 28.04.2008);
Адже їхнє село, як висловлюється Іван Перерва «не
забучене», молодь до дурі не тягне…(«Україна молода»,
25.10.2011); Один молодик пожалівся: «Фуфло» ваша
трава! («Україна молода», 13.08.2008).

Сучасні засоби масової інформації стали основним
джерелом вивчення стану розвитку мови на певному
історичному етапі, оскільки саме ця функціональна ніша дає
змогу простежити механізми складного взаємозв’язку мови,
суспільства та особистості. Основним завданням
українського мовознавства сьогодні є потреба відновити
природні форми функціонування мови, що сприятиме
підвищенню її комунікативної потужності.

Мова сучасних газет характеризується надмірною
експресивністю. Залучення до активного вжитку
субстандартної лексики, практично нерегульоване
входження в загальновживану практику жаргонізмів є однією
з визначальних ознак мови сучасних засобів масової
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інформації.
Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що

жаргонізована лексика в газетно-журнальних текстах
виступає, з одного боку, як текстоутворювальний елемент, з
іншого – як засіб впливу на адресата. Одним із потенційних
джерел поповнення стилістично зниженої лексики в мові
газет є елементи, молодіжного, кримінального жаргонів та
жаргонізованої розмовної мови.

Використання нелітературної розмовної лексики в мові
публіцистики початку ХХІ ст. є одним із важливих її
компонентів. Ця лексика виконує оцінну та експресивну
функції, сприяє реалізації принципу діалогічного мовлення,
тобто контактовстановлення з читачем, оскільки вживання
цих слів є засобом стилізації неофіційного, невимушеного
спілкування. Стилістично знижена лексика привертає увагу
споживача інформації, хоч автори в такий спосіб іноді й
порушують загальновизнані етично-моральні норми. 
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(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ЕПІСТОЛЯРІЮ 
В. БЛИЗНЕЦЯ 70-х рр. ХХ ст.

У статті вперше на матеріалі приватних кореспонденцій В.
Близнеця 70-х рр. ХХ ст. репрезентовано поліфонізм як іманентну
особливість епістолярного жанру. Зроблено спробу якісно нового
осмислення поліфонізму і способів моделювання чужого мовлення в
кореспонденціях митця. На конкретних прикладах проілюстровано, що
листи В. Близнеця поєднують в собі необмежені пізнавальні можливості
і поглиблений інтерес до внутрішнього світу людини. Доводиться, що в
епістолах письменника можуть співіснувати кілька позицій
співрозмовників, рівноправних по відношенню з авторською, а іноді вони
можуть навіть вступати в полеміку з авторською.

Ключові слова: епістолярій, лист, кореспонденція, поетика,
поліфонізм.

В статье впервые на материале частных корреспонденций В.
Близнеца 70-х гг. ХХ в. репрезентировано полифонизм как имманентную
особенность эпистолярного жанра. Сделана попытка качественно
нового осмысления полифонизма и способов моделирования чужой речи
в корреспонденциях художника. На конкретных примерах
проиллюстрировано, что письма В. Близнеца совмещают в себе
неограниченные познавательные возможности и углублённый интерес
к внутреннему миру человека. Доказывается, что в эпистолах писателя
могут сосуществовать несколько позиций собеседников, равноправных
по отношению с авторской, а иногда они могут даже вступать в
полемику с авторской.

Ключевые слова: эпистолярий, письмо, корреспонденция,
поэтика, полифонизм.
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The article on the material of private correspondences of V. Blyznets
of 70’s of the twentieth century firstly represents polyphony as inherent
property of the epistolary genre. The attempt of qualitatively complete
understanding of polyphony and ways of modeling of others speech in
correspondences of the artist was made. On the specific examples was
illustrated that letters of V.Blyznets combine unlimited cognitive capabilities
and deep interest to the inner world of a person. It is proved that in the epistles
of the writer can coexist several positions of interlocutors equal in rights
according to author’s, and sometimes they can even enter into debate with the
author’.

Key words: epistolary, letter, correspondence, poetics, polyphony.

В останні десятиріччя, що відзначаються корінними
змінами в Україні, важко назвати історика літератури, який
би, звертаючись до життя і творчості письменника, не
посилався на його епістолярій. І це не випадково, адже, з
одного боку, щоб краще зрозуміти митця, потрібно його
очима подивитися на оточуючий світ, а з іншого – вивчення
приватних кореспонденцій письменників, наукове їх
коментування «поглиблює наші знання про епоху, про поступ
художньої думки, про взаємини між літературними й
громадськими діячами [8, с. 5]».

Ряд спеціальних досліджень, що з’явилися останнім
часом в українському літературознавстві, відзначаються
тенденцією до широких теоретичних узагальнень в
епістолярному жанрі. Серед останніх варто виокремити
праці Л. Вашків [4], В. Дудка [6], М. Коцюбинської [7],
М. Назарука [10], В. Ткачівського [13] та ін. Серйозним
науковим орієнтиром стали дослідження В. Кузьменка [8] та
Ж. Ляхової [9]. Однак поза межами зацікавлень учених
залишився розгляд поліфонізму письменницьких
кореспонденцій.

Отже, актуальність нашої праці зумовлена посиленим
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інтересом до листування вітчизняних митців слова, з
необхідним урахуванням його формально-структурних
ознак, що з очевидністю сприятиме подальшому науковому
вивченню епістолярного жанру, оскільки робиться спроба
якісно нового осмислення поліфонізму та способів
моделювання чужого мовлення в кореспонденціях.

Для українських письменників епістола – це завжди
можливість спілкуватися з друзями, близькими,
однодумцями й опонентами. Адресат має для них неабияке
значення і відіграє важливу роль у листуванні. Адже, «яким
би монологічним не було висловлювання, як би воно не було
зосереджене на своєму предметі, воно не може не бути і
відповіддю на те, що було вже сказано про цей предмет,
навіть якщо б та відповідь не отримала виразного
зовнішнього вираження: вона виявиться в обертонах смислу,
в обертонах експресії, в обертонах стилю, в найтонших
відтінках композиції. Висловлювання наповнене
діалогічними обертонами, без урахування яких не можна до
кінця зрозуміти стиль висловлювання [2, с. 412]». Діалогізм
в епістоляріях реалізується, перш за все, активним
залученням адресата до оповіді.

Оскільки адресат у листах українських письменників
займає особливу позицію, то залучення його до розповіді й
максимальне висвітлення його точки зору в структурі листа
є визначальним у приватних кореспонденціях. Тут ми вже
наближаємося до проблеми «точки зору». Як зауважує В.
Халізєв, «співвіднесеність і зміна носіїв мовлення, а також
ракурсів бачення ними оточуючих і самих себе... незмінно
актуалізується в тих випадках, коли у творах наявні
різномовність і багатоголосся, коли автором фіксується
різноманітна манера мовлення і відбиті в них типи
свідомості [15, с. 237]». Це стосується і листа, який являє
собою «не тільки окрему репліку, але одночасно й модель
всього діалогу в цілому [12, с. 214]». Б. Успенський, котрий
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проблему точок зору розглядає як центральну в композиції
епістоли, відзначає, що «в аспекті процесу комунікації ми
можемо трактувати твір як повідомлення, автора як
відправника повідомлення і читача як адресата повідомлення
[14, с. 165]».

Зрозуміло, що лист є тим жанром, де означені категорії
також наявні. В епістолах можна розрізнити точку зору
автора (відправника), читача (адресата) і, врешті, точку зору
третьої особи, про яку йдеться у листі. Їх співвідношення
може бути різним, але вони завжди залежать від волі автора
листа і часто від того, кому він адресований. Водночас, у
письменницьких кореспонденціях, як і в будь-якому іншому
мистецькому творі, може проявлятися як зовнішня, так і
внутрішня точки зору, а також можливим є їх поєднання. При
цьому принципово важливим є вже відзначене нами
залучення точки зору адресата до структури епістоли. У
листах автор під час розповіді може займати внутрішню й
зовнішню позицію стосовно до описуваних подій і тих, про
кого йдеться в епістолі.

Аналіз кореспонденцій митців слова другої половини
XX століття, зокрема В. Близнеця, письменника, який здобув
«авторитет суворого й вимогливого до себе художника [5,
с. 111]», засвідчує, що всі прийоми діалогізації спрямовані,
перш за все, на активне залучення адресата до
обговорювання подій та проблем, які перебувають у центрі
уваги. Наприклад, листуючись з поетом В. Базилевським,
В. Близнець постійно акцентує увагу на думці свого
кореспондента, на проблемах літератури, етики, моралі. «Я
зараз в Ірпіні, – читаємо в листі. – Обскубую свого
«Чортика» після зауважень. Щось не подобається повість –
мабуть, слабіша за попередні речі. А втім, тільки тоді
виясниться істина, коли ти прочитаєш. Тобі вірю і за тобою
останнє слово [1, с. 123]». З іншого листа: «Знаю я і недоліки
«Древлян». Проте певен, що ніхто з критиків ще не прочитав
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цю повість як слід, не прочитав, скажімо, Чмирів, новелу
«Білі паляниці». Чи багато хто і чи охоче беруться у нас
досліджувати такі соціально-етичні проблеми? На жаль,
критики наші вдаряються або в голу соціологію, або в голе
естетство [1, с. 125]».

Варто відзначити, що В. Близнець уже з самого початку
своєї письменницької діяльності посів місце серед кращих
творців української прози. Письменник «не піддався спокусі
розміняти свій талант на модний у 60-70-х роках XX століття
літературний скоропис [5, с. 111]», а постає як майстер, що
вміє високохудожньо перетворювати дійсність, синтезувати
її, створювати такі характери, які б повнокровно могли
виразити саму суть людини. «Не егоцентризм, не власна
присутність у літературі, а література як засіб шукання
правди – ось що повсякчасно терзало й притягувало
письменника», – слушно відзначає В. Базилевський [1,
с. 118]. Через те в листах В. Близнеця багато йдеться про
творчість і все, що з нею так чи інакше пов’язане.

Розгляд питання про включення точки зору адресата в
структуру листа, функціонування внутрішньої і зовнішньої
точок зору в епістоляріях вітчизняних митців слова
нерозривно пов’язане з проблемою поліфонізму. На нашу
думку, якщо різні точки зору не підпорядковані одна другій,
а подаються в листі як рівноправні, то перед нами
поліфонічний твір. Поліфонія як поняття розроблена
М. Бахтіним. Дослідник показав, що поліфонічний тип
художнього мислення найяскравіше втілений у романах
Ф. Достоєвського. Про поліфонію в епістолярній формі в
його праці «Проблеми поетики Достоєвського» йдеться у
зв’язку з романом «Бідні люди [3, с. 350–351]». Тут об’єктом
розгляду став епістолярний роман. У приватних
кореспонденціях поліфонізм має свої особливості. Це
відзначає І. Паперно: «Самостійність чужого слова в листі,
не зведення декількох точок зору до єдиної – тобто
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поліфонізм листа», дослідниця називає серед основних
принципів побудови листа як виду тексту [11, с. 111].
В. Кузьменко відзначає, що «спеціалісти різних галузей вже
давно помітили поліфонізм епістоли [8, с. 55]». Однак це
явище поки що не стало об’єктом детального розгляду на
матеріалі приватних кореспонденцій вітчизняних митців
слова. У той же час поліфонія – одна із сторін діалогічної
структури листа, нерозривно з нею пов’язана. У діалозі, що
функціонує в кореспонденції, висловлювання даються з двох
різних точок зору. Жанроутворюючим чинником
епістолярного жанру є самостійне співіснування цих точок
зору. У листах письменників таке співвідношення може бути
різним. Однак уже наявність двох точок зору, безперечно,
має особливий смисл, адже на авансцену виступає
індивідуально-творча художня свідомість. Тепер творча
енергія реалізується через контакт, зіткнення з іншими «я».
Усе це позначається і на особливостях оповідної структури,
і на співвідношенні категорій «автор» – «читач». Тепер вони
часто виступають як рівноправні. При цьому рівноправність
полягає не в біографічних та історичних реаліях, а в
здатності обох співпереживати, відчувати їх. Самоцінними
виявляються свідомість автора й адресата. На думку
М. Бахтіна, «чужі свідомості неможливо споглядати,
аналізувати, визначати як об’єкт, річ, – з ними можна тільки
діалогічно спілкуватися [3, с. 116]».

У письменницьких епістоляріях спостерігаємо
випадки, коли всі події «розташовуються» навколо особи
адресата, хоч це не просто суб’єктивно сприйнятий
зовнішній світ: це радше зовнішній світ, який органічно
«вростає» у світ внутрішній. У таких листах точка зору
автора на першому плані. І, не зважаючи на те, що точка зору
адресата також має право на самостійне існування, автор
листа вміло, віртуозно, використовуючи жарт, іронію, сатиру,
підпорядковує останню своїй.
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Із листа В. Близнеця до товариша дитинства Б. Рижова:
«Мені, друже, весь час треба поповнювати запас вражень і
житейських знань, і твій досвід учителя може мені дуже й
дуже пригодитися. Отже, я хотів би від тебе почути думки й
роздуми про школу, про сучасних дітей, про складні
проблеми виховання. І якщо ці думки оформились у тебе в
усну повість, то виклади її, – тільки не скупись на папір, з
усіма деталями і подробицями. Бо в моїй роботі часто (а,
може, і завжди) найбільше важать не загальні, не абстрактні
міркування, а живі факти життя, саме деталі, помічені й
вихоплені з буднів, такі деталі, яких не вигадаєш в кабінеті
чи холодним умом домислювана [5, с. 115–116]». Точка зору
адресанта, як бачимо, звучить крещендо, все більше і більше
підпорядковуючи собі інші точки зору, які наявні в листі
(адресата й інших осіб, про які йдеться в кореспонденції). З
листа до В. Базилевського: «Володю! Не кидай повість.
Відчай, тупа безвихідь – це завжди охоплює і мене, коли
тонеш у сторінках, у ваті пустопорожніх слів. Тут на одному
диханні не напишеш, тут терпіння й терпіння, тут воляча
робота і, головне, постійна думка: а чи не в корзину? Читаєш
написане – мразь, графоманство, але пересилюєш себе,
шкребеш далі, а коли, нарешті, догребешся до фіналу,
передрукуєш, даси людям, дивись, хтось і скаже: не Ріо-де-
Жанейро, але щось є! Для цього «щось є» і варто
перелопачувати гори сміття [1, с. 125]».

Аналіз кореспонденцій В. Близнеця, які позбавлені
егоцентризму, засвідчує, що в них можуть співіснувати дві
рівноправні точки зору автора й адресата, які пережили одне
й те ж відчуття. Якщо автор епістоли вважає, що його
дописувач у чомусь помиляється або він не згоден з ним, то
В. Близнець не прагне його переконати. Так виникає декілька
точок зору в листі на одну проблему. В одній із
кореспонденцій йдеться про рецензію В. Базилевського на
повість В. Близнеця «Мовчун». Автор листа відзначає, що
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«сказати можу одне: ти мудрий чоловік, ти глибоко й по-
справжньому розумієш літературу. Читали ми листа з Раєю,
і я сказав: все правильно – і про те, що перший розділ
«провисає», і що кінцівка публіцистична, і що
невмотивований перехід від розповіді «я» до розповіді «він».
Все правильно. Але ... якщо це розглядати тільки з
естетичної точки зору. Я сам бачив ті «огріхи». Більше
того - я свідомо їх робив. <... > Тобто на кожне твоє
правильно у мене своє правильно. І це не відмахування від
критики [1, с. 124]».

Варто відзначити, що проза письменника поєднує в
собі філософічність, тонкий психологізм і необмежені
пізнавальні можливості. Відчувається поглиблений інтерес
митця до внутрішнього життя людини. У його творах
воєдино злиті авантюрність, романтична цнотливість, що в
свою чергу розмиває межі адресата, адже твір міг би бути
цікавим і доступним як для дитячої, так і дорослої читацької
аудиторії. Не менш важливу роль у його творах відіграють й
елементи поліфонії.

Листи письменника засвідчують, що автор дуже гостро
сприймав чужу думку, однак, навіть полемізуючи з окремими
дописувачами, він прагнув бути завжди об’єктивним,
припускаючи існування інших поглядів на якусь певну
проблему. Через те в його епістолярній спадщині
переважають листи, в яких наявний поліфонізм такого типу,
коли кожний голос веде свою партію, володіє особливою
значимістю, часто є рівноправним з авторським. Яскравий
приклад цьому листування з В. Базилевським. В одному з
листів читаємо: «Володю, ти питаєш: чи не податися тобі на
завод? Гадаю, що це не відноситься до швидкого перебігу
настрою, що це давнє вистояне бажання (звіряю по собі). Не
можу говорити, куди йти конкретно, на завод, чи якусь
дослідну станцію, але йти кудись треба, до людей, до живої
справи, до тих проблем і турбот, якими живуть люди

358

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



сьогодні. Я сам настроюю себе: влітку наступного року
обов’язково – йти. Інакше засохнем. Домашній дріб’язок, як
шашіль, непомітно, але неухильно робить свою справу –
точить мозок і серце [1, с. 126]».

Наявні кореспонденції, в яких маємо змогу
спостерігати, як точка зору автора листа підпорядковується
точці зору адресата. Такими є листи до класного керівника і
вчителя математики Галини Єфремівни Чернявської:
«Дорога Галино Єфремівно! Ви вже, очевидно, забули мене.
Сотні облич пройшли перед вами, і хіба серед них можна
було запам’ятати пісненьку дитячу фізіономію, яка належала
вашому вихованцю Вітці Близнецю? [5, с. 113]». Письменник
постійно ніби «оглядається» на свого дописувача, що в листі
відображається підкреслено поважним ставленням,
шанобливими звертаннями: «вас, як вчителя свого, я не можу
забути. Часто і дома, і серед товаришів я казав: «От у нас
була вчителька!...» І згадував вас. Не знаю, ви для мене так і
залишилися нерозгаданим педагогічним феноменом. Це не
пусті слова, це правда. В університеті я бачив і знав немало
викладачів і вихователів, але такого, як ви, не було [5,
с. 113]».

Окремі кореспонденції в епістолярному доробку
письменника відзначаються скритою діалогічністю. Це,
зокрема, листи, в яких мова йде про літературу, мистецтво.
Кожна репліка тут ніби заздалегідь передбачає відповідь
адресата. На перший погляд такі кореспонденції подібні до
авторського монологу. Однак прямі звертання, запитання,
оформляючи діалогічну структуру листа, позначають і таку
точку зору адресата, яка рівноправна з авторською.
Наприклад, «Розумієш, – зазначає письменник в одній із
кореспонденцій, – останнім часом у мені зростало гнітюче
відчуття: або я щось не так роблю, або мене не так
розуміють. Це так, як у поїзді, що відходить від перону: я
щось говорю, і за вікном щось говорять, і всі спішать, і
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говорять не те, і на душі якось тоскно... було чимало
рецензій, мене за щось хвалили і лаяли, а я читав і за душу
смоктало: не те, не те, не те... Все це пусте, дрібне,
побіжне – і те, за що хвалять, і те, за що лають.

Не вже не розуміють? Чи я бачу у своїй книзі більше,
ніж у ній насправді є, або воно було у задумі, в почуттях, у
свідомості, у пальцях, а на папір так і не вилилось, або
випарилось разом з чорнилом? [1, с. 121]».

Мова йде про речі, які однаково важливі для обох
дописувачів. При цьому лист побудований так, щоб адресат
отримав якнайточніше відтворення всього того, що відчуває
автор кореспонденції. Поліфонізм тут визначається
самостійністю чужого слова, яке є наслідком урахування
інтересів дописувача і включення його точки зору в
структуру листа. «Я думав всіляко, я вже побоювався і за
«Звук павутинки», бо знов побачив те ж саме нерозуміння. І
раптом – у тебе фраза: «Десь там, за рядками, бринить
затаєний авторський щем, який гіпнотично діє на читача»...
«Віриш, я прочитав цю фразу, і мене струмом пронизало: це
суть! Ти глянув у душу написаного! Бо й тоді, коли писалася
«Павутинка...», та й зараз труїть моє серце такий настрій: в
цьому технократичному світі вмирає поезія [1, с. 121]».

Такі думки з’являються в листах В. Близнеця не
випадково. У кінці шістдесятих активно заговорили про
науково-технічну революцію, яка охопила весь
цивілізований світ, у тому числі й СРСР. Абревіатура НТР
стала чи не найбільш уживаною в радянській пресі та в
суспільно-політичній літературі. Проте з позицій сьогодення
видно, що в нашій країні науково-технічна революція мала
не тільки відносний але й вульгаризований характер.

Керівні вказівки «керманичів» мистецтва вимагали від
літератури глибокого відображення процесів НТР і особливо
старанно працювали над створенням образу «ділової
людини». Для багатьох письменників виявилась принадною
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ідея утвердити нового героя – героя НТР, хоча часто це
поняття служило евфемізмом на той час уже
скомпрометованого терміна «ідеальний герой».

Письменницька позиція В. Близнеця була звернена до
занедбаних сфер національного життя. Він пройнявся духом
часу, думав і почував у руслі тогочасних художніх шукань,
хоча розвивався за власними законами, наполегливо
виборюючи свою «нішу» в літературному процесі.

Обов’язок митця полягає в тому, щоб, піднімаючи у
своїй творчості нові пласти національного життя, яке
постійно розвивається, вміти сказати читачам
«нове слово» – і притому таке, яке стало б для них важливим
актом суспільної і моральної самосвідомості. Все це змушує
В. Близнеця постійно пред’являти до себе самого найвищі
мистецькі вимоги, що постійно звучить у його листах. «...
мені, грішному, деколи стріляє в голову мисль: те, що я
роблю, то література чи заробіток? І якщо заробіток, то чи
не краще піти в помічники до зятя і чесно заробляти хліб,
підвозячи худобі силос? Хо-хо, якби то ми мали сили на щось
зважуватись, щось змінювати в своєму житті [1, с. 127]». Або
з іншого листа: «Я мучусь давно, як ти знаєш, над
документальною повістю, убив на неї стільки здоров’я і часу,
що декому б «хватило» на три «Дива», а в мене дива нема –
є сто з гаком якихось сторінок звичайної документальної
прози. Каторжна робота, та коли вже ти взявся – тягни.
Тільки пам’ятай одне: не намагайся охопити всіх і все, бери
якусь одну лінію, один хід, бо інакше потонеш, само затягне,
як під кручу. Знаю, страшно жаль викидати зібране, та треба
безжально себе сам обмежувати [1, с. 128]». Усе це
обумовило й особливості способів моделювання чужого
мовлення в його кореспонденціях. До них ми відносимо
цитацію, автоцитацію, зіткнення контрастних тематичних і
стилістичних пластів.

Цитація загалом є одним із найбільш вживаних
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способів передачі чужого мовлення у листах письменників.
Ми виокремлюємо такі види цитат, як: цитати із
кореспонденцій адресатів, із творів філософів, публіцистів,
художньої літератури, біблії, автоцитація. Цитати із листів
дописувачів функціонують як репліки епістолярного діалогу.
Митці слова використовують у кореспонденції запитання або
будь-які висловлювання з проблем, які цікавлять обох
дописувачів, з метою дати на них відповідь або зробити
відправною точкою розлогих міркувань. Водночас цитати з
листів адресатів могли ставати композиційним елементом,
який організовує все послання, тобто епістола побудована як
відповідь на те чи інше висловлювання. Особливий пласт у
листах письменників складають цитати із художніх творів,
філософських і т. ін. Вони демонструють феноменальний
духовний діапазон автора кореспонденції. Значно менший
об’єм у кореспонденціях займає місце автоцитація. Остання,
як правило, використовується в епістолах у виняткових
випадках.

Листи вітчизняних митців слова поєднують у собі
необмежені пізнавальні можливості та вміщують
поглиблений інтерес до внутрішнього життя людини. Через
те поліфонізм у їхніх кореспонденціях є однією з істотних
ознак. В епістолах можуть співіснувати декілька точок зору,
що рівноправні стосовно до авторської, а іноді навіть можуть
вступати в полеміку з останньою.

Спостереження над письменницькими листами дає
підстави зробити ряд висновків: для кореспонденцій
вітчизняних митців слова характерна діалогічність як
визначальна риса жанру листа. При чому характерною
рисою є активне залучення адресата до розповіді, оскільки
останній займає особливе місце в епістоляріях
письменників; листам властивий поліфонізм, який
характеризується існуванням голосів автора і дописувача та
третьої особи, про яку може йти мова в кореспонденції,
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співвідношення яких може бути різним; діалогізм і
поліфонізм мають різні способи втілення. У листі-розмові
великого значення набуває імітація безпосередньої розмови.
З цією метою автори використовують прийом передбачених
запитань і відповідей, графічно оформляють свої листи у
формі діалогу.
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УДК 821.161.2 - 6.09
Марія Пангелова

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ЯВИЩЕ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У
ПРИВАТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЯХ УЛАСА

САМЧУКА

У статті акцентується увага на тому, що ремінісценції з Біблії,
зарубіжної літератури, перекази, біблійні образи, звернення до східної
та вітчизняної філософії доволі часто зустрічаються в епістолярних
текстах У. Самчука. Завдяки претекстам епістолярій письменника
сприймається в континуумі світової культури, тим самим створюється
ситуація «співпричетності». Однак використання претекстів не є
простим запозиченням: відбувається взаємовплив і трансформація
тексту, що наслідується. 

Ключові слова: інтертекст, алюзія, епістолярій, переказ,
претекст, література, парафраз, запозичення.

В статье акцентируется внимание на том, что реминисценции
из Библии, зарубежной литературы, пересказы, библейские образы,
обращение к восточной и отечественной философии довольно часто
встречаются в эпистолярных текстах У. Самчука. Благодаря
претекстам эпистолярий писателя воспринимается в континууме
мировой культуры, тем самым создается ситуация «сопричастности».
Однако использование претекстов не является простым
заимствованием: происходит взаимовлияние и трансформация
текста,который наследуется.

Ключевые слова: интертекст, аллюзия, эпистолярий, перевод,
претекст, литература, парафраз, заимствования.

The article deals with the fact that allusions to the Bible, foreign
literature, paraphrases, biblical images, appeal to domestic and Eastern
philosophy are quite common in epistolary texts of U. Samchuk.Thanks to the
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pretexts epistolary of the writer perceived in the continuum of world culture,
thereby creating a situation of «belonging». However using pretexts is not
simple borrowing:there occurs aninterference and the transformation of the
text, which is inherited.

Keywords: intertext, allusion, epistolary, translation, pretext,
literature, paraphrase, borrowing.

У будь-якому тексті, як правило, наявні елементи, що
пов’язують його з іншими текстами (явище
інтертекстуальності). До різновидів інтертекстуальності
літературознавці відносять перш за все цитати,
ремінісценції, алюзії, парафрази, обрані аналогії,
запозичення, трансплантацію, колаж тощо. Однак
інтертекстуальність – це не лише наявність у літературному
творі елементів більш ранніх творів (претекстів), але й явне
наслідування чужих стильових особливостей.

Мета наукової студії полягає удослідженні явища
інтертекстуальності в листуванні Уласа Самчука.

Інтертекстуальність входить до числа домінантних
характеристик постмодернізму, будучи виведеною з
концепції діалогізму М. Бахтіна. Ю. Крістева визначила
інтертекстуальність як внутрішні зв’язки художнього тексту,
зверненого не на зовні (до життєвих явищ), а всередину
культури (до самого себе та інших текстів) [1, с. 429].

Найбільш інтенсивне вивчення інтертекстуальності
відбувалось у руслі постструктуралізму (наукові праці
М. Фуко, Ж. Бодріяра, Ж. Ліотара, Р. Барта, Ж. Делеза,
Ф. Гватарі тощо). Саме постструктуралісти запропонували
відмовитися від поняття «літературний вплив» і натомість
апробували практику інтертекстуальних читань. І наразі в
науці про літературу тривають дискусії щодо того, чи можна
визнати інтертекстуальність універсальним методом, що дає
змогу розкрити загальні текстуальні та ідеологічні
резонанси. Таким чином, виникає питання про широке
розуміння інтертекстуальності як складного багаторівневого
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процесу взаємовпливу текстів в об’єднаному просторі
загального тексту культури людства. 

Маємо змогу констатувати: як у художній
белетристиці, так і в епістолярній прозі У. Самчука, що
завжди вирізнялася гостротою порушених нагальних
проблем сучасності, особливо відчутні інтертекстуальні
діалоги з О. Блоком, Г. Гайне, М. Гоголем, Ф. Достоєвським,
а також Біблією (Книгою Буття, Новим Заповітом тощо).
Біблійна інтертекстуальність в епістолярній прозі У. Самчука
слугувала імпліцитним засобом вираження думок
письменника, його естетико-аксіологічних настанов.
Водночас використання чужих текстів дозволяло адресантові
не лише обмежуватися власною думкою на певні явища, а і
вводити в текст листа «декілька суб’єктів висловлювання».
Таким чином, інтертекстуальність у приватних
кореспонденціях У. Самчука посилювала їх поліфонізм,
дозволяючи адресантові не висловлювати прямо свою
позицію: включення письменником «чужих» текстів до
приватних кореспонденцій виявилось одним із засобів
утворення об’єктивної картини світу. 

У секулярному дискурсі першими серйозно перейняли
біблійну традицію романтики, розпочавши вивчати
художньо-поетичні її аспекти у стосунках з літературою. Iз
часiв середньовiччя i до наших днiв художня лiтература
черпає з Бiблiї теми, сюжети i мотиви, переосмислюючи їх
вiдповiдно до вимог та iдей свого часу. 

Не став винятком і У. Самчук, якому Біблія також
давала мотиви та образи для створення листів, художніх
творів активного громадянського звучання.
Переосмислюючи біблійні образи і стилістичні формули,
письменник прославляв «закони людяності», що
ідентифіковані у «Книзі Книг»: «Служити Богові і чортові
одночасно годі, це Вам більше відомо, ніж мені… Бо я
менший християнин, ніж Ви» (із листа У. Самчука до
Є. Маланюка від 23.05.1965 р.) [4]. Світогляд майбутнього
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письменника почав формуватися ще під час навчання в
Крем’янецькій гімназії. Саме там У. Самчук ознайомився з
Книгою Книг, яка залишила в душі талановитого юнака
глибокий слід, спонукала до роздумів над життям і над
магією слова, самовідкриттів і світоглядного вибору. Біблійні
образи, неточні цитати, алюзії, ремінісценції зі Святого
Письма трапляються не дуже рідко в листах У. Самчука. До
того ж значення цього факту виросте на декілька порядків,
коли візьмемо до уваги атмосферу комуністичної пропаганди
та боротьби з релігією як «опіумом для народу», яка
переслідувала письменника. Цей факт, на наш погляд, має
своє логічне пояснення. Саме тексти Святого Письма ще в
дитинстві визначили той культурний простір, у якому
формувалася особистість письменника. Свідченням цього
може бути уривок із листа У. Самчука до С. Пауш від
24.03.1950 р., котра тоді була Головою Союзу Українок
Канади: «Мудрість Соломонова каже, що кожне недокінчене
діло – терновий шип у сумління людини <…> «Ако
радується мореплаватель узрівши беріг по довгому
плаванню, тако радується перепищик книг, коли побачить
останню сторінку» говорилось у наших стародавніх
літописях про тих, що переписують книги [6]». 

У багатьох епістолярних текстах автора «Марії» та
«Волині», як і в його художніх текстах, знаходимо вирази,
звичайні для людини, що була вихована у православних,
патріотичних традиціях: «Ми з дружиною вітаємо Вас від
щирого дружнього серця з цим Вашим повним, багатим
«свят вечором» (із листа У. Самчука до Б. Кравціва з нагоди
привітання адресата з 70-річчям від 14.09.1974 р.) [3]. «Бо я
маю по світі чимало ворогів і воріженьків, що їм дуже
хотілося б збити мене з путі праведних…» (із листа
У. Самчука до Б. Кравціва від 15.06.1959 р.) [3]. «А з Вами
ми може, дасть Бог – побачимось» (із листа У. Самчука до
С. Пауш від 16.05.1950 р.) [6]. «Головне відпартійнитись,
позбавитись тієї Божої кари сектанської партійности» (із
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листа У. Самчука до Ю. Ревая від 6.06.1949 р.) [7]. «Щасти
Вам боже!» (із листа У. Самчука до В. Слюсаря від
22.11.1951 р.) [8]. «Не беріть мій лист, як «зуб за зуб» (із
листа У. Самчука до Ю. Шереха від 11.04.1952 р.) [13].

Письменник ніби сам собі напророчив долю цією
фразою, яка згодом матеріалізувалася в життя вічного
емігранта. Митець, змушений переїжджати місця на місце у
пошуках кращої долі, більше ніколи не побачив своєї
Батьківщини. У досить алегоричній манері У. Самчук описує
своє емігрантське життя в листі до Є. Маланюка від
11.11.1958 р.: «І як наситити неситу редьку проклятого
безгрошев’я, щоб видержати ті довгі роки мандрівки по
пустині Аравійській з моїми уявними людьми, яких вже
давно, мабуть, нема… [4]». Під «уявними людьми»
письменник, певно, має на увазі своїх батьків, адже він
втратив зв’язок із рідними і не міг знати про їхнє життя
нічого, а під Аравійською пустелею – своє життя, у якому
так мало однодумців. Сумуючи за рідним краєм, У. Самчук
підтримував епістолярний зв’язок зі своїми земляками, які
також проживали в Канаді. На початку 1980-х р., отримує
звістку від одного із земляків про те, що вони відвідали
Волинь, на що письменник відповідає: «Заздрю Вам, що Ви
можете побувати «на старих стежках» нашої волинської
прапрабатьківщини. Мені така привілегія не була дарована
з Небес Вічного» (із листа У. Самчука до п. Сивіцького від
23.04.1983 р.) [5]. Але стійкість автора «Волині» до життєвих
перепон, уміння покоритися долі й усвідомлення свого
далекого від Батьківщини географічного розташування
вилилися в епістолярні рядки листа до Г. Черінь (Галини
Гребінської) – поетеси й прозаїка. Вона – авторка поетичних
книжок «Crescendo», «Чорнозем», «Вагонетки», «Травневі
мрії», «Небесні вірші», «Зелень моря», «Квіти добра і зла»,
«Держава», кількох книжок подорожніх нарисів, оповідань
для дітей і гумористичних творів, п’єс. Її письмо
оригінальне, свіже, мелодійне. У листі від 2.11.1961 р.
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читаємо: «У кожного своя доля і свій шлях широкий»,
кажеться у одному посланії <…> Світ інколи чадіє від
любови і обертається у бестії перед якими бестії євангеліста
Івана видаються, як каже Гейне, «невинними голуб’ятами та
амурчиками [11]». Цей уривок із листа послуговуєься
Сковородинівським методом контрасту, у якому існує
необхідність поділу всього сущого на світі на дві половини:
темне і світле, добро та зло. Подібний поділ в епістолярному
уривкові це бестії та амурчики.

До речі, у своїх спогадах автор «Марії» неодноразово
згадує пророка Мойсея як посередника між людьми й Богом.
Можливо, У. Самчук якимось чином ототожнює себе з ним,
адже і власний життєвий шлях називає «мандрівками по
пустелі Аравійській». Нерідко користується цією
географічною назвою, що, загалом, не є дивним, бо алегорія
досить очевидна. Однаково часто вона згадується у книзі
спогадів «Плянета Ді-Пі», а також подекуди зустрічається в
листах: «Починає переважати і перешкоджати самокритика,
здається інколи, що ти далеко не те, чим ти мав бути, а до
того ми у мандру якоїсь пустині Аравійської…» (із листа
У. Самчука до Ю. Стефаника від 13.12.1983 р.) [9]. 

У листах У. Самчука зустрічаються звернення до
Святого Письма, своєрідні філософські трактати
письменника, що є актуальними й нині. Подібні думки, що
відображені письменником до різних адресатів, є
зрозумілими, адже, епоха, у яку він жив, відзначалася
повним занепадом духовності та культури, що і змусило
автора «Волині» вдатися до філософських роздумів про його
сучасність: «…Наше нещасне міщанство, що не розуміє
Божих шляхів, якими йде життя спільнот людських, думає,
що, воно якось обійде обов’язок перед самим собою,
надолуживши духовність імітацією політики чи економіки.
Без розгорнутого і скріпленого духового інтелекту, не
поможуть ніякі політики, а для такого розвитку конечна
творчість нашого живого людського слова…» (із листа до
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Б. Романенчука від 7.05.1950 р.). Цікавим є уривок із листа
У. Самчука до Ю. Шереха від 27.03.1953 р., у якому
письменник у властивій йому розлогій манері дає своє
бачення становища сучасного йому літературного процесу:
«Література наша була, є і ще довго буде, накинутою нашому
народові, що хотів бути без неї, народ на неї злий, бо вона
штовхнула його на боротьбу за життя, а йому хотілося вже
вмирати, коли це заявилася література і прогнала його з
цього блаженного ложа, «де праведники спочивають [13]».

У загальному корпусі більш-менш тісно пов’язаних із
Біблією кореспонденцій У. Самчука можемо спостерігати два
проблемних кола. У центрі першого – комплекс питань
морально-етичного характеру, там же знаходиться Новий
Заповіт та міфологема розп’яття Христа. 

Друге коло – це система складного філософського
світогляду Самчука. Наскрізна ідея цього кола проблем
визначається як доля історичного буття християнства,
духовним стрижнем якого є «Новий Заповіт». До цього кола
можна віднести листи У. Самчука до І. Багряного тощо.

Ось, наприклад, уривок з листа Самчука до Багряного
від 15.12. 1955 р.: «Все гине, все минає, не минає лише те,
що вписане в Книгу Буття мудрістю і талантом творця…
[2]». 

Ремінісценції з Євангелія У. Самчук використовував
для моральних настанов у листах до І. Багряного, при цьому
вони, як правило, іронічно переосмислювалися. Таким
чином адресантом знімали зайвий пафос та повчальність.
Використання «чужого» слова сприяло нейтралізації
дидактичних інтенцій адресанта. Перефразування цитат із
Біблії в іронічному руслі демонструє і відторгнення
авторської свідомості від ортодоксальної християнської
традиції, неприйняття показного релігійного пориву. Це
своєрідна «літературна юродивість», осмислення біблійних
текстів як засобу стилізації, стилістична гра.   

Водночас, іронічно переосмислюючи християнські
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постулати, адресант не відсторонював їх загальнолюдської
моральної основи. Неприйняття христологічних догм не
значило для У. Самчука заперечення моралі як умови
існування людського суспільства. У наступному уривкові з
листа до І. Багряного У. Самчук використовує пряму мову
царя Давида з Нового Заповіту: «Не надійтеся на князі й на
сини человічістії» (із листа від 6.03.1950 р.) [2].
Використання євангельських текстів в епістолярній прозі
У. Самчука є не простим запозиченням, не лише умовою
творення ситуації причетності: це відбувається взаємовплив
і трансформація спадкового і авторського текстів:
переосмислюється євангельський текст, який впливає на
стилістику і концептуальну ідею епістолярних тестів
У. Самчука.

Хочемо зауважити, що не лише з І. Багряним автор
«Волині» обговорював тематику християнства. Одним із
подібних співрозмовників був Й. Шварц, у листі до якого від
21.08.1956 р., У. Самчук ділиться роздумами про історію
впливу християнства на людство: «Так, як учив нас
найбільший зі жидів Христос, якого ми визнали своїм
Божественним Учителем. Через Христа жидівство обрело
для себе величезну у світі силу. Через нього історія жидів
стала святою книгою багатьох цивілізованих націй, а земля,
де він родився, стала святою для тих націй. Це дуже добре
підмітив жидівський письменник Шолом Аш у своєму
«Апостолі»… [12]». 

Нерідко письменник використовував біблійні сюжети
у своїх листах з метою привітання: «З приводу того, що
нашому славетному дідуганові – Українському Народному
Союзові, сповнилось цього року кругло 90 років. Засилаємо
йому від мене і моєї дружини Тетяни, наш глибокий поклін
перед його творчими маєстатом, з побажанням досягнути
Йому віку відомого біблійного мужа Еноха, який, кажуть
прожив понад три столітті і був, за свої добродійства, взятий
живим на небо» (із листа У. Самчука до І. Флиса від
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8.09.1984 р.) [10]. Цей уривок із листа свідчить про неабияку
освіченість письменника в історії християнства. 

Отже, біблійні образи, мотиви та світогляд загалом
звичайно й органічно існує в епістолярії У. Самчука.
Причому біблійні запозичення в його кореспонденціях
носять не епізодичний, не фрагментарний характер. Діапазон
використання претекстів Біблії в українського письменника-
емігранта досить широкий: від окремих лексичних
запозичень до дискусій, що опираються на розгорнуті
ремінісценції з Біблії. При цьому реалізуються практично всі
основні функції інтертекстуальності: апелятивна,
експресивна, конструктивна і безпосередньо художня
(поетична).

Подекуди в епістолах письменника трапляються цитати
з художніх творів: «До неї більше підходило б мото з
Достоєвського «Бісів» щось про оту веду Вавилонську, або
про те пророцтво Достоєвського, що «ніколи, ніколи не
накормлять вони їх»… Або: «І вони знов вернуться до нас і
ми їх накормимо». Я це цитую з пам’яті і тому не ручаюсь
за дослівну точність..» (із листа У. Самчука до І. Багряного
від 5.12.1950 р.) [2]. Цитує Г. Гайне: «Світ інколи чадіє від
любови і обертається у бестії, перед якими бестії
Євангелиста Івана видаються, як каже Гейне, «невинними
голуб’ятами та амурчиками» (із листа до Г. Черінь від
2.11.1961 р.) [11].

Цитати в епістолах У. Самчука мають спонтанний,
невимушений характер. Письменник переважно вказує на
походження висловів у листах, вони отримують право на
самостійність у кореспонденціях. Цитатний матеріал у
кореспонденціях письменника демонструє феноменальний
духовний діапазон автора.

Розглянуті вище зразки і спостереження ідентифікують
глибокий вплив Святого Письма, його основних тем,
сюжетних мотивів, а основне – його аксіологічної системи
на світогляд письменника. Наведені нами випадки
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референції біблійних сюжетів свідчать про стале
функціонування у свідомості автора образів із Біблії як
моральних орієнтирів, що в жодному разі не заперечує
критичного ставлення У. Самчука до ствердження їх
універсальності.

Таким чином, звернення письменника до текстів
Святого Письма дало йому можливість репрезентувати
власне бачення реальності в контексті християнської
культурної спадщини, а також стало одним зі способів
творення індивідуальної картини довкілля.

Загалом інтертекстуальність посилювала
фрагментарність Самчукових епістолярних текстів, що
уможливлювало зміну погляду, створювало відчуття свободи
й об’єктивності. Референції до чужих текстів виявили
світоглядний плюралізм У. Самчука, заперечення
письменником однобічності суджень.
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УДК 821.161.2 «18/20»
Наталя Панова

(м. Бердянськ, Україна)

ДЕСТРУКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В
УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

НА МЕЖІ XIX – XX ст.

Автор статті розглядає кінець XIX початок XX століття як
особливий історичний етап у розвитку культури та літератури України.
У цей час з’являються і розвиваються різні явища, які надалі
радикальним чином вплинули на хід історичного, культурного та
літературного процесів  кінця XIX – початку XX ст. Визначено, що у
період зближення літератури з життям пересічних українців, твори
збагачуються новими реаліями. Зміни межі століть, як наголошує
автор публікації,  насамперед пов’язані із зародженням українського
модернізму.

Ключові слова: суїцид, декаданс, модернізм, занепадництво,
криза, тенденції, українська література, деструктивний, культурний
та літературний процес, кінець XIX – початок XX століття.

Автор статьи рассматривает конец XIX  начало XX века как
особенный исторический этап в развитии культуры и литературы
Украины. В это время появляются и развиваются различные явления,
которые в дальнейшем радикальным образом повлияли на ход
исторического, культурного и литературного процессов конца XIX –
начала  XX века. Определено, что во время сближения литературы с
жизнью простого украинского народа, произведения обогащаются
новыми реалиями. Изменения на рубеже веков, по мнению автора,  в
первую очередь связаны с зарождением украинского модернизма.

Ключевые слова: суицид, декаданс, модернизм, упадничество,
кризис, тенденции, украинская литература, деструктивный,
культурный и литературный процессы, конец XIX – начало XX века.
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The end of the 19th and beginning of the 20th century is regarded as a
specific historical stage in the development of culture and literature of
Ukraine. At this time appear and develop a variety of phenomena which are
drastically affected the course of the historical, cultural and literary processes
on the turn of the XIX – XX century. At this time can be seen convergence of
Ukrainian people with literature, literary works enriched with new realities.
All this changes are connected with genesis of Ukrainian modernism.   

Key words: suicide, decadence, modernism, crisis, tendencies,
Ukrainian literature, literary process, destructive, cultural and literary
processes, late XIX - early XX century.

Актуальність цього дослідження визначається тим, що
на межі XIX – XX ст. український народ перебував у
складному політичному, суспільному і культурному
становищі. Російська і Австрійська імперії розділили
Україну на окремі частини, була забороненою українська
мова. Жорстокі переслідування української інтелігенції
російською владою, репресивна політика Російської імперії
намагалися припинити громадський рух й ускладнити шлях
національного відродження України [2]. Вплив московської
культури був досить значним. Непримиренною для
українського народу була малоросійська психологія, яка
поширювалася серед деяких представників української
інтелігенції, які вважали російську мову «вище», а
українську «мовою села». О. Гнідан  зазначає що, у
результаті відсутності українського друкованого слова, за
допомогою якого, було б можливо, боротися з русифікацією,
українці опинилися в небезпеці. Вони стали брати активну
участь у діяльності Галицьких видавництв та організацій, що
пожвавило розвиток літературного процесу, а також сприяло
зміцненню національно-визвольного всеукраїнського руху
[2].

Історичний, культурний і літературний процеси в
Україні на межі XIX – XX ст., а також проблема українського
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модернізму, етапи його формування, функціонування,
розвитку, його національна самодостатність й іманентний
феномен знайшли своє відображення у працях українських
літературознавців Т. Гундорової, О. Гнідан, В. Дончика,
М. Жулинського, Ю. Коваліва, Д. Наливайка, С. Павличко,
Н. Савченко, Р. Ткаченко, Н. Шумило та ін; перші теоретичні
узагальнення в області декадансу можна знайти у працях
І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Лесі Українки, С. Єфремова;
теоретичне осмислення декадансу подано у працях
Д. Затонського, Д. Наливайка, Т. Гундорової.

Мета нашого дослідження розглянути основні
тенденції розвитку історичного, культурного та
літературного процесів в Україні в кінці XIX початку XX ст.

Наприкінці XIX ст. у Галичині виникло
москвофільство, його представники не приховували своєї
проросійської орієнтації, в цей час починається русифікація
австрійських українців. У 1876 році російська влада видали
наказ про заборону української літератури, що особливо
порадувало галицьких священиків.

Патріотично налаштована інтелігенція Галичини
(Д. Танячкевич, О. Барвінські, Н. Вахнянин, Ю. Романчук та
ін.) об’єднала свої зусилля для вирішення проблеми
самоідентифікації українського народу. Важливою подією
того часу було створення організації «Просвіта». Народники
розгорнули бурхливу діяльність серед представників
українського села з метою пробудити національну свідомість
галичан, а також пояснити селянам їхні політичні права.
Усвідомивши свою національну ідентичність, галичани
об’єднувалися з українцями Росії (І. Франко, О. Терлецький,
Ю. Бачинський, А. Кос, А. Колеса та ін.) і видавали російські
статті на сторінках своїх журналів. Усі найкращі твори
національних письменників, які до революції 1905 року не
друкувалися в російській Україні, тепер друкувалися в
Галичині. У літературному процесі Галичини брали участь
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О. Пчілка, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний,
Т. Зеньківскій, Б. Грінченко, М. Коцюбинський та Леся
Українка [2].

Як справедливо зазначає О. Гнідан, національний гніт,
політичний і духовний терор, насильство і безправ’я народу,
з одного боку, деформували духовне життя, а з іншого,
поставили проблему нації та націоналізму на найвищий
рівень, а захист національних прав українського народу, його
мови та культури справою честі кожного національно
свідомого українця [2].

Соломія Павличко, аналізуючи праці всесвітньо
відомого вченого сходознавця, видатного громадського діяча,
поета, письменника, перекладача та палкого патріота
України Агатангела Кримського, зазначає про його лекцію:
«Лекція про культурний розвиток і національний рух на
Галичині». А. Кримський розповідає про роль Галичини в
національному русі, аналізує її історичний та культурний
розвиток в XIX ст. У цій лекції вчений демонструє
радикальну непримиренність у питаннях про мову. Його
обурює не стільки позиція галицьких радикалів, які у себе
на Галичині говорять українською мовою, скільки та
трансформація, якої їхні ідеї піддаються в Києві.
А. Кримського обурює «двоємисліє», яке існує в Києві: з
мужиками київські українофіли розмовляють українською
мовою, а між собою російською. Такий стан справ він вважав
не допустимим і наполягав на тому, що українцем може бути
тільки той, хто відстоює національну ідею і говорить тільки
українською мовою, хоча сам розумів, що ставлення до мови
є дуже важливим компонентом, але не єдиним [8].

А. Кримський дає своє визначення поняттям
«націонал» і «націоналіст». Націонал – це той, хто визнає
вагу і велич національності. Націонал, як правило, людина
прагматична, скептична, вона любить мову не за те, що це
мова, а тому, що просвіта простого народу може успішно
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здійснюватися тільки його рідною мовою, а тому, що єдина
мова інтелігенції і мужика їх об’єднує. Що стосується
націоналіста, це як правило, людина, яка сліпо поклоняється
всьому національному, тільки тому, що воно національне.
Націоналісти, на думку А. Кримського, бездумно моляться
на національні святині, з них виходять відмінні
«держиморди» з властивим їм сервілізмом і клерикалізмом.
Підводячи підсумок, А. Кримський зазначає, що
«націонал» – це національний демократ чи демократичний
націоналіст, який має раціональну мотивацію, а
«націоналіст» – це ірраціональна і потенційно
недемократична людина [8].

У висновку слід зазначити, що А. Кримський у своїх
працях цитує величезну кількість українських народних
пісень з метою показати, що український народ відчував
завжди свою віддаленість. Він цитує вірші Т. Шевченка,
І. Франка, П. Куліша та багатьох інших для того, що б
продемонструвати, що великий український народ живий, і
має свою чудову історію та літературу, а також величезні
інтелектуально-потенційні сили.

У 1907 році почалися репресії царської влади,
закривалися українські школи, заклади культури, газети,
журнали, заборонялися публікації творів українських
письменників українською мовою. У школах заборонялося
викладання українською мовою, заборонялося виконання
пісень українською мовою. Царська влада перешкоджала
зведенню пам’ятника на могилі Т. Шевченка в Каневі, було
накладено заборону на святкування 100-річчя з дня
народження великого Кобзаря. У 1910 році царською владою
було винесено постанову про прирівнювання українців до
«інородців», після чого розгорнулася активна компанія проти
«українського сепаратизму» [10].

Описуючи історичні події того часу, особливо
важливими були демократичні завоювання революції 1905 –
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1907 року. Ця революція має відношення до виходу на арену
історичного життя нової національної літератури. Що
стосується України, то для неї великим досягненням
буржуазно-демократичної революції було зняття заборони
на український друк, що дало можливість інтенсивно
розвиватися українській пресі, яка раніше могла існувати
тільки в Галичині та Буковині [3].

На думку В. Дончика, національне пробудження кінця
XIX початку XX ст. розкрило істинний потенціал української
культури, багатої на давні традиції та невичерпну енергію
самооновлення [3].

Що стосується літературного процесу, то на нього
впливала політична роз’єднаність української нації, яка
раніше перебувала у складі Російської та Австро-Угорської
імперій. Усе це відбивалося на характері й інтенсивності
національної самосвідомості українського народу,
самовизначенні та самоорганізації його інтелігенції.

У 60-ті роки поширюється рух груп народників
(«Земля і воля», «Чорний переділ», «Київська комуна»), вони
вели пропаганду серед робітників і сільського населення.
Про боротьбу народників писали А. Свидницький та
І. Манжура. Одним з головних недоліків пропаганди
народників, на думку М. Жулинського, була зневага до
національних питань, у результаті чого був слабкий зв’язок
з місцевим населенням, що викликало обурення української
інтелігенції. І. Франко та М. Драгоманов виступали з різкою
критикою на адресу революціонерів-народників за їх
неповагу до українських національно-політичних програм
[4].

Провідним літературним напрямом кінця XIX початку
XX ст. був реалізм, у межах якого слід зазначити про такі
тематично-стильові течії як соціально-побутове (Л. Глібов,
С. Руданський, І. Нечуй-Левицький, М. Старицький);
соціально-психологічне (Марко Вовчок, А. Свидницький,
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Панас Мирний, І. Франко); соціально-філософське
(І. Франко, М. Павлик, В. Самійленко, П. Грабовський).
Відмінною рисою реалістичного напряму є його стильова
поліваріантність. У 60-90 роки XIX ст. в українській
літературі налічувалася значна кількість різних художніх
напрямів: романтичне (Я. Щоголєв), просвітительський
реалізм (І. Нечуй-Левицький), традиції натурально-
фізіологічного нарису (Г. Барвінок, М. Кононенко).

Як зазначає М. Жулинський, в українській літературі
кінця XIX ст. виникає нова тема і нова проблематика, що
відображає важливі зміни в суспільному і духовному житті
українського народу, такі як соціальне розшарування в селах,
зубожіння і пролетаризація селянства, посилення
соціального протесту для якого характерна диференціація
соціальних типів – від безземельного селянина до сільського
кулака, від пролетаря до фабриканта [4].

У висновку М. Жулинський наголошує, що «реальне
зображення пересічної людини з її повсякденним життям та
інтересами, індивідуальним внутрішнім світом, соціальна та
психологічна обумовленість характерів – основні відкриття
української реалістичною літератури XIX ст. [4, c. 18]».

Зближення літератури з життям пересічних українців
сприяло поглибленню її зв’язків з мовою народу, що
збагачувало твори новими реаліями, удосконалювало як
стилістично так і граматично. Твори українських
письменників перекладалися іноземними мовами, що
посилювало міжнародний авторитет української літератури.
Досягнення українських письменників отримували широку
популярність серед інших народів. Російська критика і
літературознавство підтримували українську літературу.
Протягом 90-х років XIX ст. відбувається формування
українського літературознавства. У цей час з’являється
культурно-історична школа, історико-порівняльний метод,
виникає психологічний напрям, а також філологічний та
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філософсько-естетичний методи дослідження.
У кінці XIX ст. активізується перекладацька діяльність.

Робити переклади з української мови було досить складно.
Окрім того, деякі українські інтелектуали сумнівалися в
необхідності таких переказів. М. Костомаров у 80-ті роки
виступив із заявою про непридатність української мови для
перекладу. І вже в 90-ті роки всі заговорили про необхідність
перекладати українську літературу іноземними  мовами і
навпаки. Саме в цей час перекладацька діяльність постає
частиною літературного процесу, а іноземна культура
розглядається як частина національної культури. Відповідно
з концепцією перекладів Л. Українки, переклади повинні
були виконувати важливу роль у модернізації культури, вони
мали бути альтернативою народництву, яке спиралося на
внутрішню культурну традицію [9].

Н. Шуміло в дисертаційній роботі «Українська проза
кінця XIX початку XX століття. Проблема національної
іманентності» розглядає межу XIX – XX ст. як період
багатий на таланти, період, в якому зароджуються художні
явища XX ст. Автор вважає, що історичне значення
української літературної думки розглянутого періоду полягає
в тому, що на противагу конкретно-історичної ситуативної
концепції розвитку національної культури, запропонованої
М. Драгомановим, висувалася нова концепція національного
розвитку літератури на перспектив, приймаючи за орієнтир
тезу І. Франка про відповідність національного характеру
змісту і формі художнього твору. Одночасно затверджується
неоромантизм як основа органічної естетичної
варіативності, включаючи національний різновид
модернізму. Звідси й опозиційність українських
письменників відносно до зразків нігілістичного
західноєвропейського модернізму [12].

Основні художні зміни межі XIX – XX ст. насамперед
пов’язані із зародженням українського модернізму. Ранній
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український модернізм на відміну від європейського був
явищем не тільки естетичним, але й культурно- історичним.
Ю. Ковалів зазначає, що «концепція модернізму полягає в
розвитку внутрішнього, духовного, доцентрового космосу,
спрямованого на освоєння трансцендентної сутності буття,
протиставленого хаосу і логоцентричним системам. Напрям
був сконцентрований на посвячених в секрети художньої
творчості, в «миропорядок», де панує атмосфера вишуканого
артистизму й естетизму [5, c. 133]».

Проблема українського модернізму, етапи його
формування, функціонування, розвитку, його національну
самодостатність, іманентний феномен знайшли своє
відображення у працях відомих вітчизняних
літературознавців (Т. Гундорова, Д. Наливайко, Ю. Ковалів,
С. Павличко, Я. Поліщук, Н. Жулинський, В. Моринець,
О. Гнідан, В. Дончик, М. Ткачук та ін.).

Часто модернізм як історичний феномен ототожнюють
з атрибутивною ознакою-модерністю. Літературознавці
розглядають поняття «модернізм» і «модерність».
Т. Гундорова вказує на те, що ці два поняття мають різний
зміст, це стосується історичного контексту і немає
необхідності замінювати поняття «модернізм» поняттями
«модерн» і «модерність», де модернізм – це історичний
напрям, модерн – епоха з властивим їй соціокультурним
фоном і різними настроями і модерн – новизна і сучасність
якого явища [1].

Говорячи про природу українського модернізму,
Т. Гундорова зазначає, що важливою особливістю
української свідомості є його орієнтація на культурну
автономність національного. Концепція автономності стала
однією з найголовніших для сучасного емансипованого
процесу в Україні і в цілому для української ідеї [1].

За твердженням Д. Наливайка розвиток модернізму
можна поділити на наступні етапи: ранній, який
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характеризується зневажливим ставленням до дійсності,
охоплює кінець XIX ст.; зрілий, при якому «поетика
контрасту» змінюється на «поетику синтезу», що дає
можливість інтерпретувати світ в його складності і розмаїтті;
фундаментальний, характеризується відкритістю та
універсальністю художньої системи [6].

Ранній український модернізм формувався в оточенні
народництва. Українських модерністів завжди об’єднувало
прагнення до самобутності й незалежності Української
держави. Вони були солідарні з народниками й одночасно
усвідомлювали безперспективність «українофільства» в
нових історичних умовах, заперечували утилітарне
ставлення реальної критики до мистецтва як екзистенції
людського духу. Ранні українські модерністи брали на себе
обов’язок «радників» суспільних інтересів і здійснили
«скромний срібний зліт у літературі». Такою є специфіка
українського модернізму і його стильових тенденцій, на
думку Ю. Коваліва. [5].

До стильових течій раннього модернізму відноситься–
декаданс, неоромантизм, символізм, неореалізм, а також
імпресіонізм.

Перші теоретичні узагальнення в області декадансу
стали спостерігатися в українській науці одночасно з появою
цього феномена на межі XIX–XX ст. У цей час з’являються
статті І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Лесі Українки
С. Єфремова, які містять різні зауваження, критику, поради
щодо декадентських віянь. Теоретичне осмислення
декадансу представлено у працях Д. Затонського,
Д. Наливайка, Т. Гундорової.

У монографії Т. Гундорової «Прояв слова. Дискурс
раннього українського модернізму» йдеться про український
занепад кінця XIX початку XX ст. Як зазначає автор,
«декадентство дійсно було проявом емансипаційного руху,
притаманного модерну, зокрема – наслідком позбавлення
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особистості від влади традицій, соціальних правил і
раціональних моделей поведінки. Декаданс
продемонстрував кризу релігійного почуття і поширення
нігілістичної свідомості [1, c. 213]». В українському
літературознавстві соціальній проблематикці декадансу
приділялася величезна увага. В Україні декадентство
розглядалося, як явище вторинне, оскільки мало справу з
настроями занепадницькі аристократії, ігнорувало
національну ідею. Вивчаючи декаданс, багато
літературознавців в основному акцентують увагу на
ідеологічних і психологічних аспектах цього феномена.

У дисертаційній роботі «Декаданс як проблема
авторської свідомості в українській літературі кінця XIX
початку XX століття» Р. Ткаченко стверджує, що криза
раціоналізму в кінці XIX ст. переросла у конфлікт двох
світоглядних структур позитивізму і модернізму. В
очікуванні модернізму декаданс заявив про себе болючою
естетизацією ірраціональної стихії, трактованої у проявах
злого, потворного і аморального. Основу дисгармонійних
почуттів склала амбівалентна чутливість, де світоглядний
нігілізм уживався з романтичними стереотипами [11].

Як справедливо зауважив Ю. Ковалів, «парадокс
декадансу полягає в тому, що він дійсно апелює до краси, але
зів’ялої, переважно «осінньої», викликає невротичну
скорботу, викликає анемічне почуття, усвідомлення
незворотності останнього моменту, який потрібно пережити,
не сподіваючись на оновлення взаємно відчужених світу й
душі [5, c. 180–181]».

Як ми вже зазначали вище, декаданс розглядається як
особливий умонастрій, що виник в кінці XIX ст. Цей період
був досить складним у житті українського суспільства. Для
багатьох людей це був час втрати надій, краху ідеалів, час
розчарувань, відчуженості від життя, втрати сенсу життя. Усе
це вело до збільшення випадків самогубства. «Романтизація
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самогубства як безконтрольного прояву бунтарської
особистості проти недосконалого світу, який заважає
з’єднанню двох закоханих, активізується в першій половині
XIX століття [7, c. 14]». Деромантизації суїцидів, яка мала
місце в епоху реалізму, давала всі підстави вважати
самогубство національною проблемою, вирішити яку
можливо тільки шляхом поліпшення соціально-економічних
умов життя. У творах межі XIX – XX ст. українські
письменники розглядали самогубство як наслідок
дезадаптації інтелігентів до складних соціальних,
економічних і психологічних умов.

У творах С. Руданського та Ю. Федьковича
простежуються декадентські мотиви, актуалізація і
затвердження дискурсу самогубства сталися з виходом
збірки І. Франка «Зів’яле листя» (1896). Суїцидальні мотиви
знайшли своє відображення у творах В. Стефаника,
В. Леонтовича, О. Плюща, А. Тесленко, М. Могилянського,
В. Винниченка та Б. Грінченка. Важливим є і той факт, що в
період межі століть українські вчені починають здійснювати
психологічний аналіз самогубства. У цей час з’являються
праці відомого українського психіатра й невропатолога
І. Сікорського «Самогубство серед російських лікарів»
(1896), «Епідемічні вільні смерті і смертовбивства в
Терновських хуторах (поблизу Тирасполя)» (1897).

Як справедливо зазначає Соломія Павличко, «гедонізм,
артистизм, декадентство, творчі ігри, пошук нових
стилістичних прийомів і нюансів людської психології,
подолання вічних табу література бездержавної нації
дозволити собі не могла». Саме тому українська художня
творчість епохи fin de siècle «з багатьох причин не стало
таким виразним, як в інших європейських літературах [8,
c. 45]».

На підставі здійсненого теоретичного аналізу праць
відомих українських літературознавців, присвячених
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вивченню історичного, культурного та літературного
процесів в Україні на межі XIX XX ст. ми дійшли висновку,
що цей період в Україні був досить складним і суперечливим
з огляду політики, культури та літератури. Національний гніт
і безправ’я народу деформували духовне життя, а захист
національних прав українського народу, його мови і культури
стало справою честі кожного українця. У суспільному житті
українського народу відбувається соціальне розшарування в
селах, зубожіння і пролетаризація селян. У цей час
відбувається зближення літератури з життям пересічних
українців, твори збагачуються новими реаліями. Зміни межі
століть насамперед пов’язані із зародженням українського
модернізму.

ЛІТЕРАТУРА
Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього1.
українського модернізму / Тамара Гундорова. – К. :
Критика, 2009. – 441с.
Історія української літератури. Кінець XIX – початок XX2.
ст. : у 2 кн. / [за ред. проф. О.Д. Гнідан]. – К. : Дибідь,
2005. – Кн. 1. – 624 с.
Історія Української літератури. XX століття : у 2 кн.3.
(Кн. 1. : 1910–1930-ті роки) / [за ред. В.Г. Дончика]. –
К. : Либідь, 1993. – 784 с.
Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. / [за4.
ред. акад. М.Г. Жулинського]. – К. : Либідь, 2006. –
Кн. 2 – 712 с
Історія української літератури : кінець XIX – поч. XXI5.
ст. : у 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : Академія, 2013. – Т. 1 :
У пошуках іманентного сенсу. – 512 с.
Наливайко Д. Про співвідношення «декадансу»,6.
«модернізму», «авангардизму» / Дмитро Наливайко //
Слово і час. – 1997. – № 11–12. – С. 44–48.
Нестелєєв М. На межі : Суїцидальний дискурс7.

388

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



українського модернізму : [монографія] / Максим
Нестелєєв. – К. : Академвидав, 2013. – 256 с.
Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм :8.
Складній світ Агатангела Кримского / Соломія
Павличко. – К. : Основи, 2001. – 328 с.
Павличко С. Дискурс модернізму в українській9.
літературі : [монографія] / Соломія Павличко. – К. :
Либідь, 1999. – 447 с.
Савченко Н.М. Історія України : соціально-політичний10.
аспект : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Савченко Н.М. –
Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2003. – 380 с.
Ткаченко Р.П. Декаданс як проблема авторської11.
свідомості в українській літературі XIX початку XX
століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» /
Р.П. Ткаченко. – К., 2004. – 21 с.
Шумило Н.М. Українська проза кінця XIX початку XX12.
ст. Проблема національної іманентності : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец.
10.01.01 «Українська література» / Н.М. Шумило. – К.,
2004. – 30 с.

Стаття рекомендована до друку 
доктором педагогічних наук, професором 

Бердянського державного педагогічного університету
Загородновою В.Ф.

Стаття надійшла до редакції 24 січня 2014 року

389

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



УДК 82.09(44)
Лариса Пилипюк

(м. Луцьк, Україна)

ПОБУТОВИЙ РІВЕНЬ МОДЕЛІ СВІТУ У
ТВОРЧОСТІ ОНОРЕ БАЛЬЗАКА

У статті зосереджується увага на дослідженні художньої
моделі світу в творах О. Бальзака, визначається об’єктивне уявлення
письменника про світоглядні цінності, творчу індивідуальність.
Художня модель світу виступає як домінанта поетики, яка репрезентує
світоглядні орієнтири автора в їх художній інтерпретації. Модель
світу в прозі Бальзака – це світ матеріальний, соціальний, який
вибудовується на протиставленні авторського ідеалу гармонійного,
гуманного світу й реального, абсурдного, фальшивого, жорстокого,
лицемірного.

Ключові слова: картина світу, модель світу, світогляд,
особистість, індивідуальність, образ світу, приватне життя,
дійсність, побут.

В статье сосредоточено внимание на исследовании
художественной модели мира в произведениях О. Бальзака,
определяется объективное представление писателя о мировоззренческих
ценностях, творческой индивидуальности. Художественная модель
мира выступает как доминанта поэтики, которая представляет
мировоззренческие ориентиры автора в их художественной
интерпретации. Модель мира в прозе Бальзака – это мир
материальный, социальный, который выстраивается на
противопоставлении авторского идеала гармоничного, гуманного мира
и реального, абсурдного, фальшивого, жестокого, лицемерного.

Ключевые слова: картина мира, модель мира, мировоззрение,
личность, индивидуальность, образ мира, частная жизнь,
действительность, быт.
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The article deals with the research of artistic model of the world in
works of О. Balzac, the objective idea of writer is determined about world
view values, creative individuality. The artistic model of the world acts as a
dominant poetics and defines semantic priorities of work of O. Balzac, which
presents the world view reference-points of author in their artistic
interpretation. The model of world in prose of O. Balzac is the world material,
social that lines up on contrasting of authorial ideal harmonious, humane
world and real, absurd, false, cruel, hypocritical.

Keywords: picture of the world, model of the world, worldview,
personality, image of the world, private life, reality of life.

Якщо обирати між Фаустом і Прометеєм ,
я віддаю перевагу

Прометею
Оноре де Бальзак

Осмислення художньої моделі світу поетичного тексту
як концептуального компонента вираження світобачення
автора – одна з основних проблем, яка знаходиться в полі
наукових пошуків літературознавців: М. Бардета,
А. Вюрмсера, Д. Обломієвського, В. Гриба, Д. Затонського,
Н. Муравйової, Д. Наливайка, Б. Грифцова, Є. Кучборської,
Р. Самаріна, А. Лузікова, Б. Реізова та ін. Художня модель
світу виступає як домінанта поетики, яка визначає основні
формально-змістові пріоритети творчості Бальзака,
вбираючи в себе ті характеристики типу творчості, які
репрезентують світоглядні орієнтири автора в їх художній
інтерпретації.

Актуальність теми є очевидною в історико-
літературному відношенні, оскільки поетика Бальзака
залишається недостатньо вивченою. Метою статті є
дослідження художньої моделі світу О. Бальзака на прикладі
його прозової спадщини. 

Характерною рисою для реалістичної літератури є
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модель світу і людини. «Модель світу – це сукупність
світоглядних знань про світ, котра сформована в процесі
оцінювання автором результатів пізнання навколишньої
дійсності [4, с. 21]». Автор формує для себе картину світу,
виходячи з власного відчуття, сприйняття, уявлення, форм
мислення та самосвідомості, диктує норми поведінки,
систему цінностей, які впливають на формування й
узагальнення понять.

Поняття «картина світу» належить до
фундаментальних наукових понять. Вона «виражає
найсуттєвіші характеристики людини, та її буття,
взаємовідношення зі світом, найважливіші умови
проживання в ньому[14, с. 8]». Вчені визначають картину
світу як «глобальний образ світу, який постійно формується
в процесі контактування людини з навколишнім
середовищем та іншими членами соціуму [11, с. 43]». 

Модель світу не може існувати поза людиною, бо перш
за все в її конструкцію входить особистість зі своїми
переживаннями, почуттями. Бальзак вивчає ті духовні
основи, які роблять людину особистістю, а суспільству
надають єдності. Він створює надзвичайно живі людські
характери, гостро відчуваючи індивідуальність кожного. Не
ставлення людини до інших людей, а саме ставлення до
самого себе найчастіше стає об’єктом його роздумів; вважає,
що людина не досягає щастя не тому, що не жадає його, а
тому, що не знає, у чому воно полягає. З окремих вчинків
людини складає мовби діючу модель, прогнозує її дії,
вчинки.

Світ людини у творах Бальзака – це її внутрішній світ,
який не може існувати поза зовнішнім, соціальним, бо саме
середовище, у якому живе особистість, впливає на її
внутрішній світ, психічний стан і відповідні йому реакції,
дії, рефлексії. 

Модель світу в прозі Бальзака – це світ матеріальний,
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соціальний, який вибудовується на протиставленні
авторського ідеалу гармонійного, гуманного світу й
реального, абсурдного, фальшивого, жорстокого,
лицемірного. Він вмотивовує  дисгармонію особистості з
навколишнім світом, її самотність, відчуженість,
незахищеність. Абсурдність, потворність, невлаштованість
світу втілюються Бальзаком в образах носіїв зла. У творчості
письменника самотніми є майже всі герої. 

Мотив самотності героя у творах Бальзака виразно
розгорнутий  у часопросторі, координати якого адекватні
щодо виявлення психологічного стану героя. Переживання
страху, суму, самоти героями у творах письменника нерідко
виступають засобом передачі тривоги, трагічних
передчуттів, відчуттів чогось злого, недоброго. Вираження
стану самотньої особистості: монолог, діалог, спогади героя,
самоаналіз, конфлікт, психологічний вибір, внутрішній
монолог, портретні деталі, прийоми сну, марення,
часопростір, вираз очей, міміка, жести, рухи, дії, інтонація
голосу, авторська оповідь. У творах Бальзака відображені ті
психологічні стани людини, які підкреслюють
неординарність, самобутність.

Ю. Лотман відмічає, що простір у художньому творі
моделює різні зв’язки картини світу: часові, соціальні,
етичні, тощо. «Простір відображає модель світу даного
автора, яка виражається мовою його просторових уявлень
[10, с. 251–292]».

У XIX ст. найпопулярнішим в європейській літературі
стає жанр роману, головними структурними елементами
якого є розповідь та створений за допомогою авторської уяви
світ, організований у часі та просторі, населений
персонажами, наповнений подіями, які утворюють сюжет. 

Соціально-побутовий роман – основний різновид
реалістичного роману, для якого характерна ідеологізація
приватного життя, побуту персонажів. Письменники-
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реалісти (Ф. Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер) розсувають
сюжетні рамки і до особистісного, приватного аспекту
зображення долучають сцени й епізоди, які охоплюють
життя усього суспільства та епохи. Соціально-побутовий
роман відтворює конфлікт між людиною та суспільством, де
герої діють у конкретних суспільно-історичних умовах, які
мотивують їх вчинки.

У повсякденно-побутової моделі світу одиниці
змісту – конкретні життєві ситуації, виділені у процесі
повторюваних актів взаємодії людини з реальним світом.
Бальзак обрав предметом зображення французьке
суспільство, оскільки лише воно зберігає кмітливість й
самобутність, описує й збирає воєдино основні елементи
життя, підіймає важливі проблеми: моральне падіння людей,
їхні корисливі інтереси. Він наполягав на зображенні
повсякденних сторін людського життя, на правдивому
відтворенні соціального середовища. Реальний світ, з яким
мав справу художник – це світ «кольору цвілі». Саме цей світ
і повинен був дослідити Бальзак, виявляючи його
закономірності та втілюючи їх у типові форми.

Досліджуючи внутрішній світ сучасника, письменник
роздумує над людською сутністю, над такими вічними
категоріями як добро і зло, честь і безчестя, совість і
справедливість. Майже в усіх творах Бальзака постійно
відчувається особисте ставлення автора до подій та героїв.
Це проявляється і в багатогранній характеристиці
персонажів, розкритті їх внутрішнього стану. Герої його
творів є реальними, а проблеми, яких він торкався,
актуальними. 

У всі епохи прагнули вирішувати проблеми буття
людини, як їй жити і на які цінності орієнтуватися в епоху
переходу від одних життєвих стандартів до інших. Але
далеко не всі зрозуміли сенс подій, докопалися до їх
підґрунтя. Бальзак належав до тих небагатьох, що збагнули
і докопалися: суть епохи полягала у перерозподілі багатств,
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власності, тобто у феномені насамперед економічному.
Таким чином, вирішальні зміни відбувалися не в тронних
залах, не на бойовищах, не на конгресах дипломатів, а у
царині побуту – у вітальнях, у нотаріальних та адвокатських
конторах, серед родинних драм та ідилій. Приватне життя
набувало першочергового значення, але не як власне
приватне, а як складова, специфічна форма життя
суспільного. Цей погляд на епоху визначав бальзаківське
світовідчуття, чинив вплив на характер бальзаківського
реалізму. 

Що ж до Бальзака, то соціально-побутовий роман
виявився найбільш придатним для художнього освоєння
нових реалій сучасності та їхнього адекватного
відображення. Він постає як справді універсальний жанр
щодо охоплення різних сфер життя. В основу роману
покладено зображення долі героя (або кількох героїв)
упродовж тривалого часу, інколи – навіть кількох поколінь.
Таким чином перед нами постає вся Франція, ми бачимо
величезну панораму життя, величезний живий організм,
який постійно рухається за рахунок безупинного руху його
окремих органів.

Відчуття постійного руху і єдності, синтетичності
картини виникає за рахунок персонажів, що повертаються.
Наприклад, Люс’єна Шардона ми вперше зустрінемо у
«Втрачених ілюзіях», де він буде намагатися підкорити
Париж, а у «Блиску і злиднях куртизанок» ми побачимо
Люс’єна Шардона, який підкорив Париж. У романі «Батько
Горіо» ми вперше зустрічаємось із Растін’яком, який приїхав
до Парижу отримувати освіту. Простий і чесний хлопець
перетворився на багача і члена кабінету міністрів. Він
підкорив Париж, зрозумів його закони і викликав його на
двобій. Растін’як переміг Париж, але знищив себе самого.
Він свідомо вбив в собі хлопця із провінції, який любив
працювати на винограднику і мріяв отримати юридичну
освіту, щоб поліпшити життя своїх матері й сестри. Наївний
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провінціал перетворився на бездушного егоїста, тому що
інакше в Парижі не вижити. 

Педантичний й бездушний Гобсек – істота жадібна і
егоїстична, жорстока і боягузлива, бездарна і бездуховна,
живе втілення тієї хижацької сили, що наполегливо
пробивається до влади. Досліджуючи закони сучасного світу,
Гобсек робить висновок, що головним двигуном, що
визначає громадське життя в цьому світі, є гроші – золото,
тому що у золоті зосереджені всі сили людства, сутність
усього суспільства. Головний принцип лихваря, філософа –
у житті потрібно опиратися на щось таке, що дасть
можливість задовольнити власний егоїзм і впливати на інші.
Живучи за своїм принципом, Гобсек підкоряє життя
служінню золоту, використовує цілу систему самовиховання
й стає одним із теперішніх володарів Парижа. 

Проте саме в його образi Бальзак яскраво вiдтворив
особливий психологiчний тип людини, що живе лише однiєю
пристрастю – користолюбством у чистому виглядi. Перед
нами постає вражаюча картина руйнування особистості під
впливом грошей.

Головне завдання Бальзака – розкрити соціальну
функцію лихварства та зв’язок його принципів з принципами
аристократії («Ґобсек»), еволюцію особистості під впливом
середовища («Євгенія Гранде»), соціальну роль грошей у
долі молодої людини («Шагренева шкіра»).

Растін’як, Максим де Трай, родина де Ресто пройшли
через різні романи «Людської комедії» і набули значення
символу кар’єризму і горезвісної «соціальної успішності».
На думку автора, культ матеріального й байдужість до
моральних проблем калічать душі людей. Світ буржуазії –
світ сірості і посередності – не здатний пробуджувати сильні
пристрасті і народжувати сильні натури.

Творець «Людської комедії» зрозумів, що буржуазне
панування – тільки брудна карикатура на світле «царство
розуму». Він бачив тріумф не розуму, а золота, і саме тому
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розв’язка в його творах набирає трагічного забарвлення:
герой гине або фізично, як занедбаний дітьми Горіо, або
морально, як Растін’як і Шарль, або животіє, як Ежені
Гранде.

Твори Бальзака – це цілий світ, своєрідна колекція
людських доль, пристрастей життя. Цей світ живе
самостійним життям і все у ньому засноване на
закономірностях реальної дійсності. Бальзак перевершує
саму цю дійсність, тому що закономірності у світі реальному,
знаходять в світі, створеному художником, більш чітку і ясну
форму, будучи втіленими в типових характерах, що діють в
типових обставинах. 

Модель світу «Людської комедії» ґрунтується на
складній системі взаємозв’язків людей і подій, яку Бальзак
осягнув, вивчаючи життя сучасної йому Франції. Головна
тема, що об’єднала твори Бальзака в одне ціле, – прагнення
пояснити закономірності дійсності. Автора цікавили не лише
конкретні теми і проблеми, але і взаємозв’язок цих проблем;
не тільки окремі пристрасті, а й формування людини під
впливом середовища. Проте Бальзак не абсолютизував вплив
середовища, а підводив героя до самостійного вибору свого
життєвого шляху.

Поетичний світ письменника можна до кінця
зрозуміти, сприйнявши бальзаківську епопею у всій
багатовимірній єдності, де кожен із фрагментів являє собою
художньо завершене ціле.
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ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ТУРКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ

ДРАМАТУРГІЇ

У статті розглядається предмет драматургічної рефлексії як
національної ідентифікаційної практики турецької літератури сучасної
доби, висвітлюється репрезентація колективної особистості турків
художніми засобами літератури на основних етапах її розвитку.
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Особливу увагу приділено історичній та авторській драмах, у яких
виразно передається один з основних елементів національної
ідентичності, а саме – історична пам’ять і бажання турецької нації
навернутися до свого коріння.

Ключові слова: національна ідентичність, турецька драматургія,
літературна критика, європеїзація, девестернізація, біографічна п’єса.

В статье рассматривается предмет драматургической
рефлексии как национальной идентификационной практики турецкой
литературы современности, освещается репрезентация коллективной
личности турок художественными средствами литературы на
основных этапах ее развития. Особое внимание уделено исторической
и авторской драмам, в которых отчетливо передается один из
основных элементов национальной идентичности, а именно -
историческая память и желание турецкой нации обратиться к своим
корням.

Ключевые слова: национальная идентичность, турецкая
драматургия, литературная критика, европеизация, девестернизация,
биографическая пьеса.

This article deals with the subject of dramatic reflection as national
identity practices of Turkish literature of the present time, is illuminated
representation of collective identity of Turks artistic means of literature on the
main stages of its development. Particular attention is devoted to the author
and historical dramas, which clearly passed one of the main elements of
national identity – namely, historical memory and the desire of the Turkish
nation turn to their roots.

Keywords: national identity, the Turkish drama, literary criticism,
europeanization, devesternization, biographical drama.

Пошук національної ідентичності є соціокультурною
тенденцією сучасного світу, а утворення її прообразу
відбувається «у стародавньому «дитинствi» соцiуму, яке, на
вiдмiну вiд дитинства iндивiда, має дуже довгу iсторiю,
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насичену величезною кiлькiстю дрiбних фактiв з життя
даного соцiуму [4, с. 58]». «Дослідження національної
ідентичності за умов цивілізаційних зрушень та
соціокультурної ціннісної динаміки, яка часто
характеризується як «постмодерністська», «пост
матеріалістична», «інформаційна», «глобалістська» тощо, у
сучасній західній науці є одним із найважливіших напрямів
[2, c. 9]». 

Зважуючи на складність та багатовимірність означеної
проблематики, метою роботи є спроба дослідити предмет
драматургічної рефлексії як національної ідентифікаційної
практики турецької літератури сучасної доби. Розгляд
діалектики національної ідентичності турків крізь призму
драматургії піднімається в українському сходознавстві
вперше, у чому і полягає новизна дослідження. На сьогодні
в українському сходознавстві є лише незначна кількість
спеціальних наукових розвідок у царині турецької
драматургії,що і зумовлює актуальність обраної теми. Об’єкт
дослідження – турецька драматургія на основних етапах її
розвитку. Предметом дослідження є репрезентація
національної особистості турків художніми засобами
літератури. 

Вагомий внесок у дослідження національної
ідентичності зробили такі українські, російські, турецькі й
західні науковці, як Б. Андерсон, Т. Артем’єва, Є. Барабанов,
П. Бергер, Г. Блумер, С. Гантінгтон, П. Гнатенко,
М. Козловець, Н. Кьосоглу, Л. Нагорна, Е. Сміт, В. Ядов та
ін.

Протягом ХІХ ст. поділ світу на Захід і Схід ставав
чимраз виразнішим, внаслідок колоніальних завоювань
насамперед посилювалося переконання про вищість «білої»
Європи над нижчою і «кольоровою» Азією, що його
супроводжувало почуття цивілізаційної місії, успадковане
від домодерної доби [2, c. 334]. Не оминула ця доля й
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Османську імперію. Питання національної ідентичності
гостро постає перед турками у період реформ кінця XVIII –
початку XIX ст. Разом із суттєвими позитивними
зрушеннями у політичній, економічній і культурній сфері
Османської держави, сліпе наслідування Заходу понівечило
ментальність частини турецького народу. Хвиля
реформування суспільно-культурного життя Османської
імперії пов’язана із султаном Селімом ІІІ (прав. 1789–1807),
який, на думку Л. Кінроса, був єдиним з часів правління
Сулеймана Пишного, хто повністю присвятив своє життя
справі реформування імперії за західною моделлю.
Освічений правитель, безперечно, піклувався про людей і
прагнув повернути Османській імперії її втрачену велич [1,
с. 469]. У часи його правління широкого розвитку набула
література. Досить активно втілювалися в життя і реформи
Магмуда ІІ (прав. 1808–1839), які стали однією з
першопричин появи в турецькій класичній літературі та
традиційному театрі західних елементів, які згодом сприяли
появі нових літературних жанрів, докорінно змінили
структуру класичної традиційної турецької драми.
Письменники умовно поділилися на тих, хто дотримується
норм класичної літератури, і тих, хто повністю захоплений
західними літературними тенденціями [18, c. 20].

П’єси, написані турецькими драматургами у XIX ст. у
західному стилі, відрізнялися за тематикою від традиційних
народний дійств, що мали місце у XV–XVIII ст. Якщо у
традиційних драмах висвітлювалося життя середніх і
нижчих верств населення, то у авторських комедіях
драматурги проливали світло на життя людей вищого
прошарку суспільства, не торкаючись буденних проблем
злиднів, безробіття, неосвіченості. Найболючішою
проблемою тогочасного суспільства була зміна життєвих
цінностей. З одного боку, висміювалося прагнення людей
сліпо слідувати західним канонам, з іншого – виразно
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проявляється тиск старих традицій, забобонів і доісламських
правил у турецькому суспільстві. Разом із зміною
пріоритетів виникла прірва нерозуміння між старшим і
молодшим поколінням, що стало однією з основних тем
авторської драматургії, якої не торкалися у традиційній
народній драмі. Молоді драматурги стали називати речі
своїми іменами, відчувався різкий перехід від загальної
тематики до конкретної, від колективу до індивіда, від
абстрактного до конкретного [17, c. 181–182]. Комедії на
західний лад програвали за наявністю та рівнем елемента
комедійності традиційним народним драмам: зменшилась
алегоричність, символічність мови; гру словами, значеннями
почали замінювати рухами, дійством, феєричністю;
намагання змалювати реалістичну картину псувало
комедійну родзинку і тягнуло до дидактизму [17, c. 189].

Вплив західних традицій мав своє продовження в течії
сервет-іфюнун (1891–1901), ідеї діяльності якої
розповсюдилися на літературу першої половини ХХ ст.
Вплив цієї течії зумовив європеїзацію турецької літератури.
Прихильники течії сервет-іфюнунза зразок узяли собі
літературу Франції другої половини ХІХ ст. Їхнім девізом
був вислів французьких реалістів: «Мистецтво заради
мистецтва». Представники цієї течії зростали на прикладах
західної літератури, нехтуючи зразками своєї, рідної
літератури. Вони ставилися до своєї класики як до
літератури застарілої, вважали за свій обов’язок донести до
турецьких читачів зразки європейської літератури. Певна
частина турецького суспільства була обурена поведінкою
молоді стосовно захоплення західною культурою, її
насторожувала реальність фальші, сліпого копіювання
західних моделей. З’явилися п’єси «Шик часу», «Наче
кохання», «Дурнуватий Раміз», «Зацікавлення мого чоловіка
літературою», «Гнилі сходи», у яких гостро критикувалася
відчайдушність тогочасної молоді, нехтування
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багатовіковими традиціями і культурою [17, c. 178]. 
Питання впливу західних тенденцій на турецьку

літературу гостро постає у критичних працях відомого
турецького письменника Джеміля Меріча (1916–1987), таких
як «Ця країна», «Журнал», «Світло приходить зі Сходу»,
«Від благоустрою до цивілізації». Джеміль Меріч досить
болісно сприймає процес європеїзації турецької літератури,
він відчуває кризу національної ідентичності свого народу.
Джеміль Меріч переконаний, що турецька нація володіє
великим скарбом – турецькою класичною літературою,
насиченою ідеями суфізму, який неможливо просто
викинути на сміття і взяти натомість не своє, не притаманне
своїй культурі, релігії, а чуже, тобто західну літературу:
«Наша література після Танзимату – література-тінь, наші
думки – думки-тінь. Тепер у нашій літературі присутня лише
імітація Заходу, плагіат і переклад. Ми тепер – французи, які
розмовляють турецькою [12, c. 137]». «Бідна турецька
інтелігенція. Вона намагалася приховати скарби своєї країни,
щоб не образилися західні друзі. А потім забула, де заховала
[11, c. 9]». Меріч називає Європу «примарою Туреччини»,
«брудною водою», «старим Заходом, що втратив пам’ять».
Основною причиною у протистоянні Д. Меріча європеїзації
турецької літератури була умова облишити релігію, як на
його думку, очікував від Сходу Захід. Він вважає, що разом
із відмовою від релігії, разом із «осучасненням» його нація
втрачає ті духовні цінності, які не притаманні Європі. Він
каже: «Насилля – бог Європи [10, c. 207]». «Осучаснення –
це новий вид імпорту з християнської Європи, як кокаїн та
ЛСД… Це отрута, яка паралізує мозок… Це – просто вилізти
зі шкіри, забути про достойність рідної країни і податися у
рабство, чи не так? Ми – діти зовсім іншої цивілізації, більш
старої, більш людяної. Осучаснитися – це означає стати
блазнями, ґявурами…[10, c. 97]». Меріч обурений на Захід з
його політикою, а надто – на турецьку націю, яка, маючи
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власну багатовікову історію, культуру та традиції,
комплексує перед Заходом і намагається прилаштуватися до
нього. «Люди почали казати: «Я – європеєць. Азія – це місце
прокажених, а самі жителі – менш досконалі. Ми не знаємо
ні Європу, ні себе. Наша історія – це скарбниця. Ми пізнаємо
Європу тією мірою, якої вона сама цього бажає [11, c. 209]».
На думку Джеміля Меріча реформи періоду Танзимату у
культурі та літературі мали більше негативні наслідки, аніж
позитивні. «Туреччина – це корабель, який з 1889 року почав
тонути [10, c. 133]. А ти тікаєш замість того, щоб працювати
по-чоловічому, ти ухиляєшся від боротьби. Наче той собака,
що сховався у першій порожній конурі [11, c. 109]». «Ми самі
для себе стали ворогами. Минулого немає, ми не знаємо
своєї історії. Релігія на межі небуття. Не з’явилося жодної
ідеології, здатної об’єднати людей. Ще й мова зникла [11,
c. 109]». 

Від початку реформ і до молодотурецької революції
турецька драматургія була представлена переважно
перекладними драматичними творами, переспівами
французьких п’єс, оповідань, зі сцени лунали чужоземні
імена героїв, висвітлювались проблеми європейських
спільнот, які не були близькі на той час турецькому
суспільству. З 1911 р. настав період національної літератури,
основною метою якої було піднесення національного духу
турецького народу у його незалежності та індивідуальності.
Але й тут відчувався вплив західної літератури, особливо у
нових літературних жанрах. Неминучість європеїзації
турецької літератури відчувається й у творах усіх подальших
періодів розвитку.

Упродовж тридцяти років з часів проголошення
Турецької республіки турецька авторська драматургія в
основному намагалася наслідувати західні зразки, причому
не завжди вдало. Період її активного розвитку припадає на
60-ті роки ХХ ст. Дослідники називають цей період «золотим
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віком» турецької драматургії [5, c. 31]. У зазначений період
почалася справжня мода на Бертольда Брехта. Особливо це
проявилося у творчості турецького драматурга Халдуна
Танера (1915–1986). Халдун Танер, звертаючись до традицій
народної драми, додаючи дидактизму Танзимату, створює
оригінальні п’єси. Таким чином, теорія «епічного театру»
Б. Брехта і пошуки форм нового театру у 60-ті рр. ХХ ст.
суттєво посилили зацікавленість турецьких драматургів
традиціями турецької народної драми. Вперше з часів
танзиматських реформ у турецькій драматургії так чітко
відчувається тенденція до усвідомлення турками себе
органічною частиною свого народу. Певна ментальна
роздвоєність ще мала місце, але вже пускала паростки одна
з ознак національної ідентифікації – усвідомлення себе
турком. Розпочалася хвиля реабілітації: активно писалися
драми із суто турецьким забарвленням, тематикою,
абсолютизувалася власна система ідентичностей, з’явилися
твори, що пробуджували національну свідомість.

Привертає увагу й той факт, що разом із набуттям
розквіту турецька драматургія змінила прагнення в усьому
бути подібною до Європи на бажання показати свої надбання
й успіхи. Першою ластівкою був переклад німецькою мовою
Гербертом Мельзінгом п’єси Азіза Несіна «Можеш
підійти?», інсценованої у Німеччині 1962 р. Згодом з’явився
переклад румунською мовою цієї п’єси, інсценованої в
Бразильському державному театрі у 1965–66 рр. За цими
перекладами – російською, азербайджанською,
французькою, англійською мовами [6, c. 407].

Як зазначає турецька дослідниця Нурдан Гюрбілєк,
вісімдесяті роки ХХ ст. були найболіснішими, але разом з
тим найбільш продуктивними з точки зору переосмислення
турками свого прагнення бути схожими на Європу:
«Туреччина у цей період була змушена переосмислити своє
місце в очах Заходу серед країн «третього світу», зрозуміти,
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що за роки республіки вона витіснила «своє», натомість
надала перевагу «чужому», по-новому подивитися на те, що
сама зробила провінцією, і не лише це, але й заново відкрити
те, що в душі, що доводилося утискати так довго, щоб
здаватися модерними [7, c. 120]».

За спостереженням українського філософа і соціолога
М. Козловця культурна агресія Заходу зумовила могутню
девестернізацію інших цивілізацій, які повертаються до
свого власного коріння: «Буквально на наших очах
відбувається «реісламізація» Близького Сходу, «індуїзація»
Індії, «повернення в Азію» Японії, не говорячи
проконфуціанську культуру Китаю [2, c. 344]».

1980–1990 рр. в Туреччині не були сприятливими для
активного розвитку драматургії. Зважаючи на складну
політичну ситуацію та утиски драматурги намагалися
усіляко уникати громадсько-правової тематики. Натомість на
театральній сцені з’явились історичні драми Турана
Офлазоглу «Божевільний Ібрагім», «Селім ІІІ», Орхана
Асени «Гюррем Султан», Тургута Озакмана «Я –
МімарСінан», п’єси на неполітичну тематику Ніхата Асʼяли
«З’явивсь я в образі Юнуса», Октая Араїджи «Псевдонім
Гонджагюль», «Батьки», Реджепа Більгінера «Юнус Емре».
У літературу увійшло нове покоління драматургів: Адем
Атар, Ерман Джанатан, Йилдирай Шентюрк, Мемет Байдур,
Муратхан Мунган, Улькю Айваз та ін. На перший план
виходять п’єси, в яких виразно передається один з основних
елементів національної ідентичності, а саме – історична
пам’ять і бажання турецької нації навернутися до свого
коріння. Адже історична пам’ять як невід’ємна складова
ідентифікації особистості, соціальної групи, нації є не лише
сумою знань, але й постає потужним джерелом ретрансляції
історичного досвіду [2, c. 483].

Одним з найпотужніших реаніматорів історичної
пам’яті є турецький драматург Туран Офлазоглу (1932), у
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творчому доробку якого переважає історична драма, де
протагоністами є султани Османської імперії. Сам автор
каже про бажання втілювати образи османських правителів
наступне: «Історія розповідає про правителів, навіть про не
дуже важливі постаті так, як було, але якщо вдало
використати всі літературні прийоми, то можна створити
таку п’єсу, такий образ, на який будуть зважати всі покоління
в усі часи [8, с. 7]». Перу Т. Офлазоглу належать такі драми,
як «Божевільний Ібрагім» (1967), «Мурат ІV» (1971),
«Молодий Осман» (1980), «Візантію зруйновано: Фатіх»
(1981), «Селім ІІІ, Меч і Ней» (1983), «Кануні Сулейман»
(1997), «Явуз Селім» (1998). Турецький письменник Інджі
Енгінюн вважає історичні драми Т. Офлазоглу кращими за
всю історію існування цього жанру: «Він у всіх своїх творах
використав моделі, які належать нашій прадавній культурі,
але в сучасному потрактуванні, він написав кращі твори, що
стосуються історії Туреччини [8, c. 27]». 

Вже з перших рядків п’єси «Візантію зруйновано:
Фатіх» (драма на 3 дії) читач/глядач розпізнає позитивізм,
силу, хоробрість, могутність й славетність султана Мегмета
Фатіха, найбільшого полководця свого часу, який завоював
Константинополь, поклавши кінець існуванню Візантійській
імперії. Туран Офлазоглу майстерно відтворив сутність подій
навколо імперії, сходження на престол султана, взяття
Константинополя тощо. Ще з дитинства під час уроків
географії маленький Мегмет вивчав кожну вулицю, кожний
куточок Візантії: «Візантія всередині мене, але я поки що не
в середині Візантії [8, c. 68]». Вже тоді Мегмет Фатіх мріяв
про краще майбутнє для свого народу, про захоплення
Константинополя і зміну правління: «Або я заволодію
Візантією, або Візантія заволодіє мною [8, c. 107]».

П’єса «Явуз Селім» (драма на 2 дії) репрезентує образ
лідера, воїна, хороброго, сильного, відчайдушного султана
Явуза Селіма. Султан, позиціонуючи себе лідером сунітів,

408

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



конкурував із могутнім шиїтським шахом Ісмаїлом
Сефевідом, володарем Ірану, Іраку, Афганістану та
Середньої Азії:

Селім: «Якби мій родич султан Фатіх вдовольнявся
лише тим, що має,

То чи був би тепер нашим Стамбул?
Якщо ми будемо вдовольнятися тим, що маємо, 
то дивись, і це одберуть. А так якраз і відбувається.
Іранському Шаху замало того, чим він володіє – 
задивляється на наші землі,
і не тільки задивляється, 
але й простягає руки...[15, c. 18].
Туран Офлазоглу експресивно передає досвід історії,

боротьби, наполегливості у контексті суспільної ідеології
історичної епохи. У драмі «Кануні Сулейман» (трагедія на 2
дії) на відміну від попередніх п’єс вимальовується не лише
образ султана як правителя, а й як поета, чоловіка, глави
сім’ї:

Сюлейман: Рустеме, ти мені дуже допоміг,
Але дивись, якщо ще раз скажеш таке про поетів,
Якщо ще раз виллєш назовні цю гидотну – 
Я зітру тебе з лиця землі, так і знай...[14, c. 9].
Гюррем: Він останнім часом про нас не питав,
І за братами не сумував.
Ні за вами, ні за мною.
Нехай я, мачуха,
Але ж ви його рідний батько.
Сюлейман: Мустафа не сприймає тебе як мачуху,
Він любить і поважає тебе як рідну матір [14, c. 13].

Султан: Мустафо, я тебе люблю усім серцем,
Але на серці в мене завжди тривога:
«Чи зробить те саме син мій зі мною, 
як батько мій вчинив із дідом?» [14, c. 12].
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Для втілення у творі авторського бачення образу
національного героя замість того, який вже вкоренився у
свідомості людей, потрібен неабиякий талант художника.
Проявом такого таланту можна вважати історичну драму
Турана Офлазоглу «Молодий Осман». Туран Офлазоглу,
відчувши свободу духу, вирішив воскресити з минулого
неординарну історичну постать. В основі образу молодого
Османа – історична постать Османа ІІ (1605–1622) –
турецького султана. Драматург не лише дотримувався
історичної правди, а й прагнув до філософського
узагальнення образу, створення високохудожнього
узагальненого характеру. Туран Офлазоглу визначив
основний принцип життя і діяльності Османа ІІ вустами
самого протагоніста твору: «Ми на словах найсильніша,
найбагатша держава у світі. Якщо у державі люди мруть з
голоду, але, незважаючи на це, багатії влаштовують бенкети
і наїдаються вдосталь, якщо у країні люди мруть від холоду,
коли багатії вдягаються у хутра, і при всьому цьому всі
шанують і вітають оплесками падишаха цієї країни, то сором
і цьому падишахові, і цим людям [13, c. 34]». Завдання
мудрого вождя – завжди дотримуватися справедливості,
вгамовувати пристрасті, немилосердно карати неслухняних:
«Кожен, хто живе в цій країні, має відповідати за кожен
куруш. Якщо хтось у цій країні з’їсть не свій шматок, я його
сильно покараю [13, c. 21]». Драматургові вдалося окреслити
цікавий, яскраво виражений і своєрідний образ Османа ІІ,
сповнений патріотизму, любові до людей і рідної землі,
справедливості та взаєморозуміння між людьми. Офлазоглу
звертається до молодого покоління, показує приклад
невпинності бажання робити добро, захищати правду.
Письменницька рефлексія розвінчує багатіїв, заможних
можновладців, які є у будь-який час, у будь-яку епоху. Образ
Османа є уособленням прагнення змінити застарілі канони,
зруйнувати систему, яка заважає розвиватися країні й
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суспільству, але, на превеликий жаль, попри свій статус,
навіть сам султан неспроможний подолати всі проблеми,
адже для зміни системи необхідно змінити світогляд
багатьох людей. 

Пробуджувати національну свідомість спонукає
біографічна п’єса Тургута Озакмана «Я – Мімар Сінан»
(1987). У ній автор не намагається сакраментально-ціннісно
відтворити життєві колізії протагоніста, а навпаки, прагне
зобразити біографічного героя амбівалентно. У такий спосіб
створено образ, який втілює культурний тип зі своїми
власними кодами і нормами – узагальнений тип людини цієї
культури. П’єса «Я – Мімар Сінан» покликана спонукати
молоде покоління зупинити девальвацію культурних і
національних цінностей шляхом утвердження історичної
долі турецької нації. Герой п’єси, відомий турецьких
архітектор, звертається до молоді з розповіддю про своє
життя, про історичні і культурні факти з історії Османської
держави:

Мімар Сінан: Я – Мімар Сінан! (Звучать фанфари.
Світло концентрується на його обличчі). Я народився 29
травня 1490 року в селі Агирнас біля міста Кайсері. Це
сталося через 37 років після завоювання Стамбула.
(Освітлюється вся сцена. Куліси чорні, фон – білий. Сінан
підходить ближче). Люба молодь! Я прожив 98 років.
Сімдесят із них я служив на благо країни. Хочу розповісти
вам про своє життя і добу, в якій я жив. Певен, що вам буде
цікаво. То був час правління Явуза Султана Селіма. Мене
взяли на навчання до Аджемі Оджаи – професійного
навчального закладу в Стамбулі, де готували техніків для
османської армії. Нас там вчили переважно теслярства. Я
прагнув навчитися цього ремесла, добре навчався, мав
також можливість познайомитись із Стамбулом. (На фоні
одна за одною змінюються світлини старого Стамбула).
Після мого маленького селища мені все здавалося таким
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цікавим і дивним у великому місті. Я перебував у самому
центрі імперії. Але мою увагу найбільше привертала одна
споруда – Аясофія [16, c. 3–4].

Від останніх слів героя п’єси віє дидактизмом, який
спроможний позбавити розмитості національної
ідентифікації: 

Мімар Сінан: Усі ми діти цієї плодючої землі,
Анатолії... Час, у якому я жив, був віком справедливих,
чесних, розумних, талановитих тюрків... Наприкінці свого
життя я написав мемуари «Тезкіретюль Бюн’ян»,
останніми словами яких були: «Я сподіваюся, що до судного
дня моїх намагань і праці не буде забуто, і навіть якщо мої
споруди буде зруйновано, люди, які прочитають ці рядки,
згадають мене у своїх молитвах». Шановна молодь! Я всім
вам бажаю успіхів! [16, c. 118].

Отже, як визначає англійський дослідник Е. Сміт,
«Чуття національної ідентичності стає могутнім засобом
самовизначення й самоорієнтації індивіда у світі крізь
призму колективної особистості та своєї самобутньої
культури [3, c. 26]». А Європа, як зазначає М. Козловець,
«живе і діє за принципом: «Що добре для Заходу, те добре
для людства», відмовляючись прийняти до відома той
простий факт, що етноси й народи різні, що вони належать
до різних культур і що ці культури, у свою чергу,
перебувають на різних стадіях розвитку [2, c. 345]».

Єдиноборство турецької нації за усвідомлення
національної ідентичності продовжується й донині.
Турецький дослідник Невзат Кьосоглу констатує: ця
боротьба триває вже більше двохсот років, і «якби ми (турки)
не розвішували вуха, щоб прислухатися до Європи, не
втрачали почуття гідності, аби лише прислужитися, якби ми
росли з власного коріння, ми б дійшли до своєї рідної
домівки кращим і коротшим шляхом [9, c. 19]». А втім поява
нових зачатків на гіллі турецької драматургії зумовить нові
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дослідження у цій царині. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА
СЕМАНТИЧНО ЗНІВЕЛЬОВАНИХ

ЗІСТАВНО-ПРОТИСТАВНИХ
СПОЛУЧНИКІВ У СТРУКТУРІ
СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 

У статті зосереджено увагу на проблемі семантичної нівеляції
сурядних зіставно-протиставних сполучників (а, але, та, проте,
однак / одначе). Досліджено семантико-синтаксичну структуру
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складносурядних речень, у яких наявний асемантичний сполучник.
З’ясовано причини та ступені нівеляції семантико-синтаксичного
навантаження сурядних зіставно-протиставних сполучників.

Ключові слова: складносурядне речення, семантико-синтаксична
структура складносурядного речення, формально-синтаксична функція,
семантико-синтаксична функція, семантико-синтаксичні відношення,
сполучники сурядності, семантичні / асемантичні сполучники,
семантична нівеляція.

В статье сосредотачивается внимание на проблеме
семантической нивеляции сочинительных сопоставительно-
противительных союзов (а, але, та, проте, однак / одначе) Исследуется
семантико-синтаксическая структура сложносочиненных
предложений, в которых имеется асемантический союз. Определяются
причини и степени нивеляции семантико-синтаксической нагрузки
сочинительных сопоставительно-противительных союзов.

Ключевые слова: сложносочиненное предложение, семантико-
синтаксическая структура сложносочиненного предложения,
формально-синтаксическая функция, семантико-синтаксическая
функция, семантико-синтаксические отношения, сочинительные союзы,
семантические / асемантические союзы, семантическая нивеляция.

This article draws attention to the problem of the semantic leveling of
coordinative comparative and adversative conjunctions in Ukrainian
language (а, але, та, проте, однак / одначе). The article also investigates
the semantic and syntactic structure of compound sentences with asemantic
conjunctions. clarifies the reasons and conditions for the leveling of semantic
and syntactic load of the coordinative comparative and adversative
conjunctions.

Key words: compound sentence, semantic and syntactic structure of
compound sentence, formally-syntactic function, semantic and syntactic
function, semantic and syntactic relations, subordinate conjunctions, semantic
/ asemantic conjunctions, semantic leveling.
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Важливим компонентом побудови комунікативних
одиниць є не лише повнозначні лексичні компоненти, а й
сполучні засоби – функтиви (за термінологією Н. Гуйванюк),
або сполучники, які не лише сполучають складники
реченнєвої структури в єдине смислове й інтонаційне ціле,
а й є своєрідними виразниками семантико-синтаксичних
відношень між предикативними частинами складного
речення, тобто сполучники виступають у ролі пропозиційної
зв’язки, «предиката предикатів» (термін І. Вихованця).

В останні десятиріччя помітно посилилась увага
дослідників до вивчення сполучників української та
російської мов у різних аспектах (Т. Бєляєва, І. Вихованець,
Л. Булаховський, К. Городенська, Н. Гуйванюк,
В. Жайворонок, М. Каранська, Л. Коломієць, О. Кухарчук,
Ф. Медведєв, А. Гладкий, Е. Кубрякова, Р. Оганесова,
М. Панов, М. Петерсон, Л. Пузанко, Е. Черкасова).
Функціонально-семантичний підхід у їхньому дослідженні
дав змогу визначити статус сполучників як аналітичних
синтаксичних морфем, виразників релятивної семантики,
або семантики відношень [3, с. 329]. Інакше кажучи,
сполучники є неоднорідною категорією аналітичних
синтаксичних слів-морфем, що об’єднуються передовсім
сферою складного речення. Граматичний аспект у працях
учених посприяв виокремленню двох граматичних функцій
сполучників: формально-синтаксичної (виражають
синтаксичні зв’язки між предикативними частинами
(сурядними) або між предикативною частиною і опорним
компонентом головної частини) та семантико-синтаксичної
(безпосередньо передають семантико-синтаксичні
відношення між предикативними частинами складного
речення або лише вказують на ці відношення [5, с. 17–18].

Велике значення для з’ясування семантики
сполучників, які формують семантико-синтаксичну
структуру складних речень, має ґрунтовна наукова праця –
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монографія К. Городенської «Сполучники української
літературної мови» [5].

Актуальність дослідження зумовлена тим, що,
незважаючи на традицію досліджень складних речень у
системі мови, у сучасній україністиці вивчення семантичної
нівеляції сполучників у структурі складного речення ще не
знайшло свого ґрунтовного наукового висвітлення. Однією
з «білих плям» синтаксичної будови мови, що потребує
детального аналізу, є проблема так званих асемантичних
сполучників (розрідження наше. – О. Р.) – специфічних
засобів зв’язку предикативних частин складного речення, які
реалізують лише формально-синтаксичну функцію та
самостійно не виражають певних семантико-синтаксичних
відношень між предикативними частинами. Досі
залишаються не з’ясованими природа семантичної нівеляції
таких сполучників, специфіка семантико-синтаксичної
структури речення, що містить асемантичний сполучник
тощо.

Мета статті – простежити семантичну нівеляцію
зіставних і протиставних сполучників у структурі
складносурядного речення української мови, визначити
умови, ступені та склад семантичних, асемантичних і
частково асемантичних сурядних сполучників.

Об’єктом дослідження обрано зіставні та протиставні
сполучники у складносурядному реченні (а, але, та, проте,
однак / одначе).

Проблема службових слів, зокрема сполучників, у
лінгвістиці залишається дискусійною. Їх концепція, як
свідчить аналіз наукових джерел, представлена в
різноманітних варіаціях – від розуміння сполучників як
незмінних слів і до сучасного трактування як граматичних
синсемантичних слів і морфем. Сполучники як мовні засоби,
які пройшли довгий шлях творення, в ідеальній своїй формі
прагнуть бути показниками певного, визначеного виду
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синтаксичних відношень, хоча сполучники виявляють
досить часто свій гетерогенний характер, навіть
індиферентність.

Якщо звернемося до визначень сполучників,
запропонованих у теоретичних курсах, або до класифікацій
складнопідрядних і складносурядних речень, де сполучники
характеризують як засоби поєднання частин у реченні, то
помітимо, що їхню зв’язкову функцію не визначали через
поняття семантико-синтаксичного відношення. Поширеним
було визначення сполучників як класу службових слів, що
вживається для вираження логіко-граматичних зв’язків між
однорідними словами, словосполученнями та частинами
складного речення. Крім того, граматичний зв’язок
ототожнювали переважно із синтаксичним зв’язком –
сурядним та підрядним [10, с. 519]. Іноді у тлумаченні
сполучника зовсім не конкретизували зв’язок [11, с. 296].
Така неусталеність кваліфікації сполучників української
мови віддзеркалює ототожнення граматичної функції
сполучника з його синтаксичною (або формально-
синтаксичною) функцією. 

Важливо констатувати, що у 80-х роках минулого
століття починає розвиватися теорія семантико-
синтаксичних відношень у зв’язку з розгортанням
досліджень із семантичного синтаксису. Семантико-
синтаксична структура складного речення визначається на
основі характеру синтаксичних зв’язків, а також на основі
семантико-синтаксичних відношень, які виникають між
складниками реченнєвої структури, причому враховується й
характер сполучників. А. Загнітко зазначає, що «кожний …
сполучник має свою граматичну семантику, свої незалежні
від вживання категоріальні властивості. Яким би не було
широким коло значень, виражених сполучником, він завжди
має свої семантичні контури, які можуть змішуватись або
ставати ємнішими, або поступово звужуватися, набуваючи

418

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



чітко окресленої спеціалізації та однозначності… [7, с. 21]».
На думку В. Бєлошапкової, характер сполучника, його

значення зумовлює характер предикативних частин
складносурядного речення, обмежує можливі поєднання їх
модально-часового плану й установлює межі можливого
варіювання лексичного наповнення речення [1, с. 131].
Більше того, значення, що утворюються тим чи іншим
лексичним наповненням структури складносурядного
речення, і значення, які властиві важливому елементу
структури речення, ядру синтаксичної конструкції, тобто
сполучнику, є принципово відмінними.

Традиційно сурядні сполучники вважали виразниками
трьох основних типів семантико-синтаксичних відношень
між предикативними частинами в складносурядному
реченні – єднальних, протиставних і розділових, а
сполучники, у свою чергу, поділялися на єднальні,
протиставні та розділові [10, с. 516–519] або єднальні,
зіставно-протиставні та розділові [6, с. 24]. У найновіших
україномовних граматичних студіях почали виокремлювати
ще дві групи сполучників – приєднувальні та градаційні [3,
с. 349], що функціонують як виразники відповідно
приєднувальних і градаційних семантико-синтаксичних
відношень. Так, приміром, І. Вихованець, беручи до уваги
семантичну роль сполучника, класифікував складні речення
таким чином: а) складнопідрядні речення із семантичними
сполучниками та складнопідрядні речення з асемантичними
сполучниками [2, с. 319–320]; б) складносурядні речення із
семантичними сполучниками та складносурядні речення з
асемантичними сполучниками [2, с. 301–302].

До семантичних сурядних сполучників І. Вихованець
відніс усі, крім асемантичних єднальних одиничних (і, й, та)
і частково асемантичних повторюваних єднальних
сполучників із заперечним значенням (ні…ні, ані…ані).
Наприклад: Сонце вже давно зайшло за протилежний бік
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будинку, і в моїй кімнаті оселилася приглушена червонувата
від стін пофарбованих колись у темно-вишневий колір,
півсутінь (Г. Тютюнник); Ані птиця не порхала, ані вітер не
віяв (Марко Вовчок). Проте не варто погоджуватися, на нашу
думку, з міркуванням І. Вихованця, що тільки єднальні
сполучники є асемантичними, а всі решта – розділові,
зіставні, протиставні, приєднувальні та градаційні
становлять семантичну групу. 

За нашими спостереженнями, асемантичних або
частково асемантичних сурядних сполучників є значно
більше, ніж вищеназвано [9]. Окрім згаданих, ми
виокремлюємо групу зіставних (а), протиставних (а, але, та,
проте, однак, зате) і градаційно-приєднувальних (а ще, а
ще й, та ще, та ще й, а до того ж) сполучників, які є
семантично зневиразнені, частково асемантичні.

Як вважають дослідники, сполучник а належить до
найбільш продуктивних серед сурядних сполучників, він
посідає зазвичай друге місце після сполучника і, та все ж
може займати і першу позицію у таблиці продуктивності.
«На долю сполучників і, а, але, – відзначає А. Грищенко, –
припадає переважна більшість випадків поєднання
складових частин складносурядних речень, але кількість
відтінків змістових відношень між структурними частинами,
звичайно, набагато більша, ніж кількість найуживаніших
сполучників [6, с. 34]».

Важливе значення має і заувага А. Грищенка з приводу
семантики складносурядного речення, яку, безперечно,
формують не тільки сполучники, а й увесь морфолого-
синтаксичний і лексико-синтаксичний склад. «Значеннєві
відношення у складному реченні складаються з трьох
елементів: а) семантики синтаксичної структури складного
речення; б) семантики його морфолого-синтаксичної
структури; в) семантики лексико-синтаксичної структури
складного речення [6, с. 87]».
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У «Граматичному словнику» К. Городенської зазначено
п’ять основних значень сполучника а: протиставлення,
зіставлення, приєднання, протиставна допустовість і
пояснення-ототожнення, що підтверджує його полісемію [4,
с. 9–15].

На нашу думку, найтиповішою, функцією сполучника
а є передача зіставного семантико-синтаксичного
відношення між предикативними частинами в
складносурядному реченні. Зауважимо, що специфіка
використання сполучника а полягає насамперед у тому, що
він сполучає обидві предикативні частини складносурядного
речення, які повідомляють про паралельний перебіг подій,
процесів, явищ, паралельне тривання станів, які співіснують
тощо. Наприклад: Вони кокетливо посміхаються до сонця,
а вітер схоплюється у мене над головою (Г. Косинка);
Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть
(Т. Шевченко); Кілька човнів, припнутих ланцюжками,
злегка погойдувались на воді, а поміж ними чувся плескіт і
безперервне клекотання хвиль (А. Шиян); Із гілочки зросла в
пісках верба, а з пісні в світі виросло безсмертя (Є. Летюк).
Отже, з наведених конструкцій видно, що загальний зміст
складносурядних речень із зіставними відношеннями
виражається в тому, що два (чи більше) факти дійсності,
повідомлення про які становить зміст складових частин,
зіставляються, порівнюються на основі різноманітних ознак
як незалежні один від одного, але не протилежні. Звідси
випливає, що крім сполучника а, відношення власне
зіставлення деякою мірою формують компоненти
предикативних частин, оскільки їхні лексичні значення
характеризуються неконтрастністю, а це, у свою чергу,
свідчить про послаблення семантико-синтаксичної функції
сполучника а, тобто часткову асемантичність граматичного
функтива.

Відомо, що сполучник а має широкий семантичний

421

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



спектр. Вважаємо, що периферійним значенням зіставного
сполучника а є єднальне, яке не засвідчено у «Граматичному
словнику» К. Городенської. Наприклад, в окремих
слов’янських мовах, зокрема польській і чеській, єднальне
значення сполучника а є найбільш поширеним. Таким
чином, подекуди сполучник а, не втративши цілком здатності
виражати єднальні відношення і, будучи в окремих випадках
синонімічним зі сполучником і, поєднує предикативні
частини складносурядного речення на основі зіставлення.
Іншими словами, зіставний сполучник а може передавати
семантико-синтаксичні відношення, близькі до єднальних.
Наприклад: А темна ніч узори сині пише, а гості веселяться,
а чарки круг столу ходять, а Густав меткий нові до жартів
прикладає жарти (М. Рильський).

Ще більше увиразнюється єднальне значення і
нівелюється зіставне, коли натрапляємо на подібне вживання
сполучника а в дискурсивному поєднанні речень
(надфразній єдності), де кожен із складників набуває
відносної самостійності.

Семантико-синтаксичні протиставні відношення
передають протиставні сполучники а, але, та, проте,
однак / одначе, зате української мови, поєднуючи
предикативні частини складносурядного речення, які
виражають контрастні значення. В основі протиставлення
лежить підкреслення не відмінностей, а протилежностей,
невідповідностей, контрасту між двома повідомленнями.
Наприклад: Не лінуйся рано встати, а стидайся довго
спати (Нар. тв.); Уночі була гроза, а ранок видався ясний на
диво (С. Васильченко); Хуртовина гуде, замітає стежину
людині, а людина торує свій слід, не зважає на сніг
(А. Малишко).

Протиставні відношення сполучник а передає поряд з
іншими сполучниками, зокрема але, та (в значенні але),
проте, однак / одначе, зате. Наприклад: Люди були вкрай
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потомлені, але марш продовжувався… (Г. Тютюнник); Ще
стояли сонячні дні, але роси довго не висихали (Б. Харчук);
Ліс стояв мовчки, та проте смереки шепочуть щось
(О. Кобилянська); Сам він мені подобався дедалі дужче,
одначе я боявся до нього приступитися (Ю. Мушкетик).
Отже, бачимо, що в структурі складносурядних речень із
протиставними відношеннями зміст другої частини
суперечить змістові першої, це означає, що друга частина
речення містить заперечення. 

Сполучники а, але, та, проте, однак перебувають між
собою в синонімічних значеннях, тобто кожен з них виражає
протиставні семантико-синтаксичні відношення з певним
відтінком значення, наприклад, сполучник але частіше
виражає протиставлення як контраст, антитезу,
невідповідність між частинами висловленого, тоді як
сполучник а передає послаблене протиставлення (ми б
сказали, зіставно-протиставне відношення).

Слід звернути увагу, що в формуванні протиставних
семантико-синтаксичних відношень, окрім протиставних
сполучників, певну роль відіграє лексико-семантичне
наповнення сурядних частин складного речення, що дає
можливість вважати ці сполучники як частково асемантичні.

Отже, сполучники – це окремий тип слів-морфем, які
спеціалізуються на вираженні релятивної семантики. За
здатністю самостійно виражати семантико-синтаксичні
відношення між предикативними частинами складного
речення сполучники сурядності поділяють на семантичні,
асемантичні та частково асемантичні. Так, сурядні
сполучники в українській мові поєднують сурядним зв’язком
предикативні частини складного речення, пов’язані
єднальними, зіставними, протиставними, розділовими,
приєднувальними, градаційними семантико-синтаксичними
відношеннями. Тому їх можна розподілити на такі групи:
а) семантичні розділові та приєднувальні сполучники;
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б) асемантичні єднальні сполучники; в) частково
асемантичні сполучники (єднально-заперечні,
приєднувально-градаційні, зіставні та протиставні).
Семантико-синтаксичну функцію сурядних сполучників
нівелює семантика сурядних частин складного речення.
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Оксана Свириденко

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ХОЗАРСЬКИЙ МІФ ТА ЙОГО
ОСМИСЛЕННЯ У ПРОЗІ 
ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА

У статті аналізується міфоідеологема хозаризму, типова для
давнього національного  письменства та літератури ХІХ ст. Доведено,
що в прозі О. Стороженка ця міфоідеологема набуває смислу ідейно-
політичної зброї у змаганні з московською ідеєю Третього Риму.
Звертаючись до хозарського міфу, романтик утверджував думку про те,
що український народ є автохтонним, окремим від російського, а отже,
Україна має право на самостійний розвиток. Своїм творчим доробком
О. Стороженко актуалізує хозарську ідеологію, яка мала стати
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запорукою відродження українства. 
Ключові слова: хозарський міф, міфоідеологема, проза Олекси

Стороженка.

В статье анализируется мифоидеологема хозаризма, которая
часто встречается в произведениях древнеукраинской литературы и
литературы ХІХ века. Доказано, что в прозе О. Стороженко эта
мифоидеологема используется с целью разоблачения московской идеи
Третьего Рима. Обращаясь к хозарскому мифу, романтик утверждал,
что украинский народ есть автохтонным, отдельным от русского, а
Украина имеет право на самостоятельное развитие. Своими
произведениями О. Стороженко актуализирует хозарскую идеологию
как необходимую для национального возрождения Украины.

Ключевые слова: хозарский миф, мифоидеологема, проза Олексы
Стороженко.

This article analyzes ideological studies of  the Khazars’ myths, what
is typical for old national literature and the literature of the nineteenth century.
It is proved that in Oleksa Storozhenko’s prose this idea of the Khazars’ myths
became an ideological and political weapon against a Moscow’s idea of the
Third Rome. Appealing to the Khazars’ myth he affirmed the opinion that
Ukrainian people are autochthonous, different from Russian people, therefore
Ukraine has rights for independent development. Oleksa Storozhenko
actualizes  Khazars’ ideology, which could possibly become guarantee of the
Ukrainian revival. 

Key words: the Khazars’ myths, idea, Oleksa Storozhenko’s prose. 

Нині актуальною залишається проблема вивчення
українського романтизму, зокрема творчої спадщини
Олекси Стороженка, у загальнонаціональному контексті.
Доречним, на нашу думку, буде студіювання творчої
спадщини митця у діалозі з давньою українською
літературою, зокрема, з тими міфоідеологемами, які
успадкувало від давнього письменства письменство
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романтичне. 
Мета пропонованої рецепції – дослідити функції

міфологеми хозаризму в структурі міфосвіту
Олекси Стороженка. Об’єктом дослідження є прозова
спадщина О. Стороженка, а предметом виступає хозарська
ідеологема у ній. 

Хозарська міфоідеологема сягає своїм корінням
давньої літератури. Простежуючи її витоки, М. Корпанюк
звертається до обставин періоду доби Відродження.
«Козакування аристократії, – пише він, – підштовхнуло її до
витворення власної сарматської міфологеми, котра
продовжила традиції середньовічного етногенетичного міфу,
литовсько-римського етногенезу, змодельованих на
українській історичній традиції [1, с. 190]». Із перемогою
козацтва в національно-визвольній революції 1648–1657
років ця етноміфологема втрачає своє значення. Відновлену
державу очолили вихідці з різних станів, які потребували
нової ідеології. Такою ідеологією стала ідеологія хозаризму,
яка постала на ґрунті сарматизму.

Звертаючись, як і теоретики сарматизму, у минуле,
ідеологи хозаризму підкреслюють, що козаки є українцями,
нащадками давніх роксоланів і русів. Тож у добу
Хмельниччини утверджується хозарська легенда про
походження  козацтва. Її творцями стали козацькі
канцеляристи-літописці, які свідомо переносять ідеологічно-
культурологічні акценти сарматизму, що сприяли
звеличенню польської шляхти та її політики, в українське
середовище [1, с. 191]. 

М. Корпанюк вказує на специфіку функціонування
хозарського міфу в літописанні XVIII ст. Він зазначає, що,
як ідеологія промонархічна, він узаконював право на
спадкову гетьманську владу, якою прагнули скористатися
Б. і Ю. Хмельницькі, І. Виговський, І. Самойлович,
І. Мазепа, К. Розумовський. Дослідник висловлює слушну
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думку про те, що «хозарський міф козацтва не лише був
джерелом розвитку національної барокової та
класицистичної літератури, але й ідеологічно-духовним
заборолом проти експансії в Україну польської та
московської ідеологій. Утвердившись у більш сприятливих
умовах, його основні ідеї повторюються в «Історії русів» та
компіляціях козацького літописання у ХVIII ст. Усі літописці-
канцеляристи стверджують, що слово «козак» означає
«рицар», що вони, козаки, походять від скіфослов’янського
народу, нащадками якого були їх предки, руси [1, с. 192]».

Як стверджує М. Корпанюк, «оспівуючи велич
героїзму предків, літописці в найбільш кризові періоди
життя нації зверталися до вагомих духовних підойм, здатних
об’єднувати суспільство довкола доленосної мети. Власне
таку функцію виконували сарматський та хозарський міфи,
які є продовженнями середньовічного етногенетичного, і
ввібрали в себе весь чар усного та книжного героїчних
епосів, історичної пам’яті предків і конкретних політичних
намагань відновити українську державність [1, с. 193]».

Привертають увагу думки дослідника про перспективи
побутування хозарської міфоідеологеми. Він зазначає, що
літописці «заклали підвалини нової національної культури
та ідеології в ХІХ–ХХ ст. Тому хозарський міф
канцеляристів-літописців сповна можна вважати й
ідеологічним, оскільки він, не дивлячись на легендарне
походження, став у національному патріотичному русі
інтелігенції наступних часів наріжним каменем формування
козакофільської ідеології як ідеології антиколоніальної
боротьби, вираженої у творах багатьох письменників ХІХ–
ХХ ст. на всіх обширах етнічної України та поза її межами
[1, с. 193].

Свого плідного розвитку хозарська міфоідеологема
набула в доробку українських романтиків, зокрема в
художній спадщині Олекси Стороженка. Як типовий
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романтик, О. Стороженко вибудовує власний художній
доробок за законами міфотворчості. Наслідуючи традиції
попередників та орієнтуючись на сучасників, митець
долучається до створення новочасного міфу про Україну,
початок якому кладуть «Історія русів», історичні праці
М. Маркевича, романтична фольклористика, поезія
А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка.
Невід’ємною складовою цього міфу стає міфоідеологема
хозаризму.

Авторська модель світотворення і світобудови
інспірована первісними міфами. Стороженковий погляд на
національне минуле сягав дохристиянських часів.
Відхиляючи імперські теорії, він доводив, що висхідна точка
історії українства губиться у глибині віків. Поряд з
оригінальними зразками малої прози романтик публікує
«задніпровську казку» «Три сестри», у якій зафіксовано риси
давньоукраїнського побуту та релігійних понять. 

Але насамперед О. Стороженко творить міф України
козацької. При цьому Україну як центральний мотив своєї
творчості він змальовує контрастно. Привертає
використання архетипової опозиції «Рай-Пекло». Образ
національного Раю відтворюється за допомогою
міфологічної за своєю структурою фрази «було колись».
Ідеальний час представлено добою козаччини, добою волі й
державності, якій протиставлено кризову національну
ситуацію.

За міфопоетичною версією О. Стороженка, запорукою
національного буття були Великий Луг-батько і Стара Січ-
мати [3, с. 207]. Зруйнування Січі призвело не лише до
втрати державності, але й до втрати українцями своєї
самості. Порушена самість відновлюється у спогадах про
«святу старовину» [3, с. 207] та у хвилини споглядання
України географічної: «Чим далі їдеш, тим краща врода…
Так весело, так легенько, мов у раю!.. Душа мліє, серце
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труситься, токотить [3, с. 49–50]».
Творча діяльність романтиків мала діалогічну природу.

Ставлячи перед собою завдання художньо ідентифікувати
українську народність, романтики були свідомі того, що
літературній діяльності має передувати діяльність науково-
народознавча. Зокрема, керуючись гердерівською
концепцією історизму, вони розглядали народність під кутом
минулого. Романтики були переконані, що саме національна
історія визначає національний характер. Тож студіювання
історичного минулого стає запорукою достовірної художньої
ідентифікації національного «я». Звідси – діалог
романтичного письменства з історією. У результаті своїми
творами романтики могли дати сучасникам, відлученим від
літопису минувшини, ще й дійсне знання національної
історії.

Так, за О. Стороженком, відлучення від літопису
минувшини, від історичного коріння – один із шляхів
денаціоналізації українців. Усвідомлення цієї обставини
спричинило науково-історичну діяльність романтика.
Напрацювання Стороженка-історика були настільки
суттєвими, що лягли в основу «Истории Новой Сечи и
последнего Коша запорожского» А. Скальковського. У листі
до В. Білого про свої ранні студії над українським минулим
О. Стороженко писав так: «В молодости у меня было
призвание к составлению описания «Последние дни
Запорожской Сечи», но, служа на военной службе и не имея
материалов под рукою, я не в силах был осуществить моего
желания. Познакомившись со Скальковским, я передал ему
мою мысль, дал совет обратиться к г. Воронцову и просить
разрешения проникнуть в архивы Екат. Губ. Правл.; вместе
с этим я передал ему всё, что у меня было собрано и
написано о запорожцах. Скальковский в предисловии
описания Запорожского Коша об этом говорит и был так
справедлив, что не скрыл этого обстоятельства [2, с. 579]».
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В іншому листі до В. Білого знаходимо підтвердження того,
що О. Стороженко дещо критично поставився до розвідки
А. Скальковського і мав намір доповнити її новими
матеріалами, збором яких займався: «Душевно благодарен
за присланные Вами шпаргалы, относящиеся к
Запорожскому Кошу. Они очень интересны, в них
проливается свет на события, которые были поводом к
уничтожению Сечи, до сих пор ещё не разъяснённые, как
следовало бы, нашими историками. У Скальковского этот
предмет подёрнут тьмою, по-нашему – мряковатый.
Намерение моё – обработать шпаргалы, по возможности кое-
что разъяснить и послать на печатание в «Русскую Старину»
[2, с. 578]». 

Привертає увагу й методологічний інструментарій
О. Стороженка. Перебуваючи в цілому на позиціях
романтизму, як історик він, проте, відхиляв суто
романтичний погляд на історію як на історію духу й
дотримувався принципу історичної достовірності.
Невипадковим було прохання на адресу рецензента: «Насчёт
запорожских шпаргалок – требуется от Вас более точных
инструкций на случай, чтобы не сделать промаха [2, 580]». 

Будучи збирачем фольклору, О. Стороженко ставився
до фольклорних текстів як до історичних документів.
Звідси – детальне зіставлення фольклорних пам’яток із
історичними фактами, до якого постійно вдавався
О. Стороженко. Нерідко оповідання прозаїка представляють
собою художньо оформлені «споминки» колишніх січовиків,
які були живими свідками руйнування Січі. Такими є
«Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа», з уст якого
О. Стороженко записав чимало переказів. У примітках до
оповідання романтик писав: «Багато чого розказував мені
старий Корж, але у сім оповіданні тільки те заявляю, що
записано преосвященним Гавриїлом [3, с. 180]». Вводячи в
оповідання фольклорі тексти, автор у численних примітках
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вказує на історичні неточності, наявні в них. Це дає підстави
говорити про намір романтика своїми художніми творами
створити своєрідний літопис національної історії й донести
його до сучасника. Це ж таки оповідання підтверджує, що
хозарська міфоідеологема, наявна у прозі О. Стороженка, має
фольклорні джерела. 

Як типовий романтик, О. Стороженко веде діалог із
міфологією та історією водночас. На противагу російському
великодержавному міфу, який формував погляд на
українську націю як на меншовартісне відгалуження
російського древа, О. Стороженко вибудовує власну доказову
схему національного розвитку. За його версією, в її основу
покладено хозарський міф, українці – безпосередні нащадки
хозар, а козаки (козари) – своєрідні правонаступники
військово-політичної еліти Київської Русі.

За О. Стороженком, який підтримує концепцію автора
«Історії русів» та інших літописців, «січовики ще за
старожитніх часів прозивались козарами; а од того, що
осадились понад Дніпром нижче порогів, гетьман
Хмельницький прозвав їх запорожцями. І хоч вони й жили
під державою руською за часів Петра Великого, а в своїх
розпорядках урядкувались од гетьманів. Хмельницький же,
поставлений од царя замість Мазепи, знаходився тоді в
Гетьманщині і орудував усім краєм і козаками. Землями ж
наділив запорожців ще польський король, а землі тієї у нас
було таки немало, хоч би з яке царство. <…> Землі наші на
полудень простягались од Буга аж по Случ, а вниз по Дніпру
до великого лиману, де теперечки Херсон і Миколаїв. На
полуніч уверх по Дніпру до ріки Орелі, що впада в Дніпр
біля м. Китай-города (за Ореллю вже починалась
Гетьманщина). На схід сонця – од ріки Конки – знов було
наше аж до донських козаків і кримських ногайців [3,
с. 200–201]». 

Увага автора, який прагне подати доказову схему
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розвитку українства, прикута до найдавніших періодів
історії України. О. Стороженко підхоплює міфологічні
хозарські штампи й ту національну ідеологію стосовно
прадавньої та давньої історії України і Польщі, яка була
створена в добу Хмельниччини і стала засадничою у
змаганнях козацтва за відновлення і розбудову своєї держави.
Корж («Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа»)
розповідає: «Старі Кодаки – саме найстародавніше селеніє;
воно стояло, як ще запорожців звали козарами. От що
розказують про його старі люди. Старий Кодак був колись
городом і належав до польської Корони, в ньому була і
побережна кріпость, обведеная глибокими канавами й
валами з підземними воротами. І теперечки ще, хоч посідали,
а видко ті вали і канави. В тій кріпості проживав тоді
лядський князьок, ніби гершт який, і орудував цим краєм,
населеним ляхами ж, почавши од польської границі по
Дніпру до турецької – понад великим лиманом. Козари ж, як
розказують, з великою силою народу вийшли із-за Києва, з
своїм ватажком, кошовим Германом, і, осадившись по тім
боці Дніпра, на полунощ восточную, близенько
присусідились ік тому польському князькові. Кошовий
Герман, побачивши, що для його люду тутечки мало
простору, та ще маючи деякі і другі заміри, розділив своє
військо на три часті: першу зоставив на цім же місці по
сусідству з князьком, другу опоселив за Доном, а третю, –
п’ятнадцять тисяч, – одібравши найзавзятіших, пішов з ними
в Сибір, і всю ту дику пустиню при помощі Божієй завоював
і підбив під державу руську. Так од цих-то козар, що зоставив
Герман біля дніпровських порогів, народились і всі
приснославні запорожці. Як же розмножились вони так, що
стало їм тісно на тих вольностях, що Герман наділив, от
запорожці і стали прохать польського короля, з котрим жили
у великій приязні і братстві, щоб він подарував їм землі
кодацького князька. Польський король приклонився на їхнє
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прохання і дав указ, щоб ляхи перейшли на другі землі, а
запорожцям по їх малоземелію одступили свою шляхетну
дідичню. Так лядський старшина, що жив в Кодаці з
князьком, одібравши той указ, і притаївся з ним: бач, не
хотілось віддавать кревної дідовщини; запорожці сугубою
докукою та й приневолили короля таке слово ляпнуть, що
багацько воно лиха наробило і ляхам, і січовикам по
приказці: «Не займай чужого – свого не стратиш». Так, кажу,
і ляпнув от яке слово: «Попужніть їх, – каже, – хорошенько,
коли не хочуть ласкою віддать вам свої землі!» От і почали
запорожці ляхів по-своєму частувати, та й пужнули так, що
вже й сам король не рад був тому слову; наробило воно те,
що з братів стали ми ляхам лютими ворогами, бо запорожці
сім літ шкварили ляхів, поки не забрали всіх земель і не
протурили їх за Случ. З того часу – до зруйнуванні коша,
Кодаки зоставались у владінні запорожців, і досі слава об них
не вмовкла по всій околиці, бо там ще тільки заховались
стародавні запорозькі звичаї [3, с. 201–202]. Ця ж таки легенда
фіксує історію українсько-польських взаємин, а також типово
романтичне замилування автора національною старовиною.

Як і літописці-канцеляристи, О. Стороженко стверджує,
що козаки – то лицарі. У вуста колишнього січовика, який є
носієм народної історичної пам’яті, він вкладає міфопоетичну
версію походження запорожців, в основі якої лежить
міфологема мандрів: «Колись давно, дуже давно, ще й дідів
наших тутечки не було, понаходили у ці краї, звідки, ніхто не
знає, здоровенні люди, в косову сажень, лицарі, чи що. От, як
понаходили, та й стали шукати собі місця, де б їм оселиться. З
ними прийшов і писар, по прізвищу Попович, дуже розумний і
письменний, та ще й великий з нього був характерник. Знав він,
що було на світі, що й буде, бо мав при собі таку книжку, що
кого не спіткало б на світі, яка б кому доля не трапилась, то все
воно було в тій книжці записано. От сі лицарі чи козаки зібрали
громаду і на раді, обравши собі кошового отамана, запитали
писаря Поповича: «На якім місці їм селиться і чи надовго?» А
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писар глянув в книжку та й каже: «Селіться кошем на
Чортомлику, – де теперечки наша Капулівка, – на всі двісті літ».
Як сказав писар, так воно і сталось. Сиділи вони біля
Чортомлика, поки не пішли з тим Мазепою під шведа. Писар
Попович і тоді був ще живий, бо, кажу ж вам, був характерник.
Було щодесять літ невідь-куди пропадав, а там через місяць і
прийде, такий гладкий і помолодшає; стануть його козаки
розпитувать, куди ходив, де був, то він їм і каже: «Ходив
напитись живущої води». Отож, кажу, як пішли під шведа, то
без них і зруйнували кіш на Чортомлику; от запорожці знов
питають писаря, де їм ставить кіш? «Ставте, – каже писар, – у
крейдяній балці біля Каменки, тільки не дуже коштовно
будуйтесь, бо недовго тамечки насидитесь». Так воно й
сталось: пішли запорожці до турчина і провештались у його літ
з двадцять, як написано було у писаря в книжці. Та вже, як
стали копать лінію на запорозьких вольностях, землях, писар
Попович і заявив, що вони знов підуть вверх по Дніпру і
стануть кошем біля ріки Підпольної і тамечки будуть сидіть
сорок літ, а далі зруйнують кіш, і вже не буде ні війська, ні
козацтва; так каже: «Коли не буде ні війська, ні козацтва, то й я
не хочу по світу блукать, буде кому і без мене писарювать, бо
наплодиться тих писарчуків досточортів!». Взяв та й вмер. Все
сталось, як писар Попович казав: зруйнували кіш, нема ні
війська, ні козацтва, нема й таких уже людей, які колись були!
Гляньте на Микиту Леонтійовича, – додав старий, кинувши
оком на Коржа, – ось які люди були, сто літ йому, а коли б
довелось гребти, то й гріб би, не так, як теперечки сі блазні, що
бісма у них ні сили, ні хисту, ні покори! [3, с. 200–201]». 

Тож звертаючись до хозарського міфу, романтик, подібно
до своїх попередників, утверджував думку про те, що
український народ є автохтонним, окремим від російського, а
отже, Україна має право на самостійний розвиток. Своїм
творчим доробком О. Стороженко актуалізує хозарську
ідеологію, яка б, на його думку, могла стати запорукою
відродження українства. 
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ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОПОВІДАНЬ ІНГЕБОРГ БАХМАНН

(на матеріалі збірок «Das dreißigste Jahr»
та «Simultan»)

У статті досліджуються особливості персонажного дискурсу в
оповіданнях відомої австрійської письменниці Інгеборг Бахманн на
прикладі її збірок «Тридцятий рік» та «Синхронно». Визначено, що
характерною особливістю цих оповідань є використання в них таких
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комунікативних стратегій як кооперативні, конфліктогенні та
маніпулятивні. Було також встановлено, що важливими компонентами
комунікативних стратегій у цих оповіданнях є комунікативні тактики
втішання, вмовляння та залякування. На мовленнєвому рівні такі
характеристики є визначальними на лексичному та синтаксичному
рівні.

Ключові слова: оповідання, дискурс, комунікативні стратегії,
комунікативні тактики, дискурсивна поведінка.

Статья рассматривает особенности персонажного дискурса в
рассказах известной австрийской писательницы Ингеборг Бахманн на
примерах ее сборников «Тридцатый год» и «Синхронно». Определено,
что характерной особенностью этих рассказов выступает
употребление  в них таких коммуникативных стратегий как
кооперативные, конфликтогенные и манипулятивные. Было  также
установлено, что важным компонентом коммуникативных стратегий
в этих рассказах являются коммуникативные тактики утешенья,
уговора и запугивания. На языковом уровне такие характеристики
показательны на лексическом и синтаксическом уровнях.

Ключевые слова: рассказ, дискурс, коммуникативные стратегии,
коммуникативные тактики, дискурсивное поведение. 

The article reveals the peculiarities of the personages’ discourse in the
stories of the famous austrian writer Ingeborg Bachmann on the examples of
her collections «Das dreißigste Jahr» and «Simultan». It was established, that
these stories are characterized by the usage of cooperative, conflict and
manipulative communicative strategies. It was also established, that the
communicative tactics in these stories are the main component of the
communicative strategies. These are comfort, persuasion and intimidation
communicative tactics. On the language level they can be notices on the
lexical and syntactical level.

Key words: story, discourse, communicative strategies, communicative
tactics, discourse behavior. 

У центрі сучасної антропоцентричної лінгвістики

437

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



знаходиться проблема мовної особистості. Будь-яка мовна
особистість виражається у мові й через мову; вона є
насиченням додатковим смислом і поглибленням поняття
особистості взагалі, єдністю мовної здібності й
комунікативної компетенції індивіда.

Складна структура мовної особистості містить як
когнітивні, так і комунікативно-прагматичні компоненти,
адже мовна особистість є, з одного боку, носієм
індивідуально-специфічних ознак концептуальної та мовної
картин світу, а з іншого, продуцентом своєрідного стилю
вербальної поведінки. Дослідження феномену мовної
особистості суттєво ускладнюється значним розмаїттям
останньої, що зумовлює актуальність розробок типології
мовних особистостей як на основі власне мовленнєвих
критеріїв, так і через кореляції з існуючими соціальними та
психологічними типологіями. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про
те, що на сьогодні існують різноманітні типології
комунікативних стратегій, адже вони, як і саме трактування
терміна, є ще не повністю дослідженою проблемою. Ми
використовуватимемо трактування терміна «комунікативні
стратегії» і їх типологію за О. Селівановою, де
комунікативною стратегією називається « … складник
евристичної інтенційної програми планування дискурсу,
його проведення й керування ним із метою досягнення
кооперативного результату, ефективності інформаційного
обміну та комунікативного впливу. Це певна комбінаторика
проміжних цілей, а безпосередньою реалізацією такої
комбінаторики називають тактикою [5, c. 268]». Залежно від
мети комунікації О. Селіванова зазначає, що залежно від
мети комунікації у науковій літературі сьогодні
виокремлюють такі типи комунікативних стратегій:
кооперативні – спрямовані на комунікативну співпрацю
партнерів спілкування й такі, що передбачають пом’якшення
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мовленнєвої поведінки мовця з метою зменшення ризику
виникнення конфліктних ситуацій; конфліктогенні –
призводять до конфлікту та маніпулятивні – спрямовані на
зміну свідомості чи поведінки партнера спілкування в цілях
мовця [5, с. 208].

За твердженням Ю. Караулова, персонажна мова
відтворює мовленнєві характеристики прототипів.
Прототипами дослідник вважає певні соціокультурні,
національні та гендерні типи [4, с. 8]. Таким чином, аналіз
стратегій і тактик в оповіданнях І. Бахманн дозволить
реципієнту збагнути персонажі як мовних особистостей. Під
мовною особистістю мається на увазі іманентна ознака
особистості як носія мови й комуніканта, що характеризує
його мовну й комунікативну компетенцію та реалізацію їх у
процесах продукування, сприйняття, розуміння й
інтерпретації вербальних повідомлень, текстів, а також при
комунікативній взаємодії [5, с. 445]. 

Формулювання цілей статті полягає у тому, що доступ
до мовної особистості здійснюється через її продукти – текст
і дискурс. Тому об’єктом даної розвідки є персонажний
дискурс з урахуванням його діалогічних стратегій та тактик
в аналізі оповідань австрійської письменниці Інгеборг
Бахманн як мовленнєвого жанру. Предметом дослідження
виступають дискурсивні фрагменти оповідань Інгеборг
Бахманн зі збірок «Das dreißigste Jahr» та «Simultan».

За твердженням Я. Бондаренко, дискурс персонажа
художнього тексту містить ті зразки самооцінки, крайніми
полюсами якої є самоствердження та самозасудження. Саме
ці полюси регулюють вибір тих чи інших засобів вираження
власних думок особистостей [3, с. 46]. У структурі оповідань
стереотипність персонажного дискурсу є своєрідним
орієнтиром, що вказує на психологічний тип персонажа як
мовної особистості. Діалог в оповіданнях свідчить про
закономірності використання особистісного стилю
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спілкування, комунікативні преференції та способи
вирішення конфліктів. Прямий мовленнєвий контакт у
текстах оповідань – це віддзеркалення індивідуальної сфери
життєдіяльності індивіда: когнітивної – знання, погляди,
установи та упередження, акціональної – індивідуальні
способи дії, соматичної – фізичні та психічні стани індивіда,
позиційної – це соціальні та ситуативні ролі і позиції [2,
с. 136]. 

Серед мовленнєвого потоку персонажного мовлення
маркованістю позначається використання персонажами у
описі своїх персонажів конфліктогенних та маніпулятивних
комунікативних стратегій. Конфліктогенні стратегії в
оповіданнях І. Бахманн вимагають використання таких
тактик: тактики нападу, тактики втішання та тактики захисту.
Прикладом тактики нападу може бути діалог Йозіпа та Марії
з оповідання 

«Die Fähre »:
«Es ist spät». Seine Stimme ist voll Vorwurf.
«Du fährst nicht mehr?»
«Ich weiß nicht», erwider er. «Wo willst du noch hin?». Er

ist von fremder Unerbittlichkeit beherrscht [7, c. 12].
Поромник Йозіп, використовуючи прості непоширенні

речення, чітко скеровує ситуацію у свій власний бік,
уступаючи першим у розмову без привітань чи ввідних
питань, робить зауваження Марії, що вже пізня година і це
не личить молодій дівчині в такий час самій їхати до
панського будинку. Відповідаючи на запитання Марії, він
також використовує просте непоширене речення. Такий
синтаксис характеризується скутістю, де адресант не може
знайти потрібних слів. Також цей тип висловлення
відзначається м’якістю і не є потенційним провокатором.

Інший випадок: «“Sie müssen mir einen Schein
schreiben“, sagte der Mann und sah den Doktor aus entzündeten
Augen an. „Meine Augen tun mir verdammt weh. „Das werde
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ich nicht tun“, sagte der Doktor, deutlich, jedes Wort betonend.
„Warum besuchen Sie Ihre Frau nicht? – Warum besuchen Sie
Ihre Frau nicht im Krankenhaus!“ schrie der Doktor. … [7,
c. 66]». Ситуація описуваного діалогу розгортається у
квартирі зварника, який, знайшовши книгу з філософським
змістом, забуває про все на світі, роботу, сім’ю й лише
зацікавлений пошуком сенсу життя. Маючи хвору дружину,
він зовсім не переймається її здоров’ям, а лише лежить у
ліжку й читає. Лікар сам приходить до чоловіка, щоб
запитати, у чому справа. Замість привітання чоловік наказує
лікарю виписати йому листок непрацездатності, тому що в
нього болять очі, а зварнику із хворими очима тяжко
працювати.

Речення підсилюється використанням модального
дієслова «müssen» та прислівника «verdammt», що надає
репліці відтінку розмовного мовлення. Комунікативна мета
чоловіка – отримати листок непрацездатності, але його
маніпулятивна стратегія не мала результату, адже коротка
репліка-відповідь лікаря «Das werde ich nicht tun» має
відтінок упевненості, до того ж лікар сам зразу переходить
у наступ, використовуючи повтор у питальних реченнях.
«Warum besuchen Sie Ihre Frau nicht? – Warum besuchen Sie
Ihre Frau nicht im Krankenhaus!» Використання у кінці
другого питального речення знаку оклику замість знака
питання має свою комунікативну мету, а саме якимось чином
уплинути на чоловіка, щоб він відвідав дружину, яка ось-ось
помре в лікарні. 

Тактика втішання мовних особистостей в оповіданнях
характеризується стриманістю та м’якістю, що на
вербальному рівні виражається у виправданнях або
вимушених компліментах: 

«Mara schien etwas eingefahlen zu sein, sie setzte
schüchtern hinzu: Ich habe dich im Radio gehört, letzte Woche.
In diesem Konzert. Du warst sehr gut, glaube ich. Charlotte hob
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abwehrend die Achseln.
Sehr gut, sagte Mara und nickte. Vielleicht kannst du

wirklich etwas und vielleicht bist du ehrgeizig ….
Charlotte erwiderte hilflos: Ich weiß es nicht. Auch so kann

man es nennen ....
Nicht böse sein! – Mara richtete sich auf, schlang die Arme

plötzlich um Charlottes Hals. – Du bist wunderbar. Nur lieb
mich! Lieb mich! Aber ich werde alles hassen von Eifersucht,
die Musik, das Klavier, die Leute, alles. Und ich werde stolz sein
zugleich auf dich. Aber lass mich bei dir bleiben. – Sie besann
sich und ließ die Arme sinken. – Ja, tu wie du willst. Nur schick
mich nicht fort. Ich werde alles für dich tun, dich aufwecken
morgens, dir den Tee bringen, die Post, ans Telephon gehen, ich
kann kochen für dich, dir alle Wege abnehmen, dir alles vom Leib
halten. Damit du besser tun kannst, was du willst. Nur lieb mich.
Und lieb nur mich [7, с. 210–211]».

Шарлота нічого не може вдіяти з нав’язливою
поведінкою закоханої в неї невідомої дівчини. Спочатку
дівчина намагається за допомогою компліментів привернути
увагу Шарлоти, дати їй зрозуміти, що вона цікавиться нею
вже давно: «Du warst sehr gut; vielleicht kannst du wirklich
etwas und vielleicht bist du ehrgeizig….». Тут слід також
зауважити, що в наведеному діалозі комплімент є засобом
ввічливості, що реалізує її максиму. На думку
О. Селіванової, саме комплімент задовольняє найважливішу
психологічну потребу людини – прагнення до позитивних
емоцій [5, с. 216]. Молода піаністка Шарлота після певного
часу, проведеного з Марою, стомлена й не хоче знаходити
слів для продовження розмови. Невербальний знак плечима
у відповідь та апосіопеза вказують на втому, нерозуміння
ситуації, що склалася, та небажання продовжувати розмову.
Це все провокує Мару, яка вдається до маніпулятивної
стратегії і після задобрювання перераховує все, що вона
може зробити для Шарлоти. Дівчина намагається примусити
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кохати її, що на рівні синтаксису передається за допомогою
кіклоса, тобто рамкового повторення.

Наведемо ще один приклад: «Franz Joseph Trotta, an dir
ist der Welt wirklich ein politisches Genie verlorengegangen,
sagte Elisabeth streng. Vielleicht sagte Trotta. Aber es fragt mich
ja niemand. Und du hast eigentlich bemerkt, daß dieser Willy
immer nur herumrennt und sich wichtig macht, aber nie etwas
wirklich tut, denn du tust das für ihn.

Das sagst du, erwiderte Elisabeth lachend, und du tust doch
überhaupt nichts.

Ich tu nichts, aber das ist etwas anderes, ich spiele mir
keine Komödie vor wie ein Deutscher, der die ganze Zeit alles
in Trab hält, sich selber vor allem [7, с. 426]».

Діалог Елізабет та її друга Франца Йозефа Тротта
розпочинається з компліменту, хоча Елізабет вимовляє його
в даному випадку примусово, адже це єдиний спосіб
закінчити дискусію щодо знайомого Вілі, який походить з
Німеччини, та став для жінки-фотографа вчителем, що дав
путівку у життя. Розмова Елізабет та Тротта має своє
історичне та політичне підґрунтя, адже тут мова йде про
взаєморозуміння австрійців та німців. Прототипом
бахманівського Тротти є персонаж із роману Йозефа Рота
«Крипта Капуцинів». Дослідник творчості І. Бахманн Девід
Доленмаєр зіставив роман з оповіданням письменниці «Три
дороги до озера» й зробив висновок, що Франц Йозеф в
оповіданні є потомком однойменного героя Рота й показує
можливий розвиток подій у суспільстві через десять років
[6, с. 11]. Тротта є ерудованою людиною, обізнаною з
історією, щоб не вступати з ним у політичні дискусії,
Елізабет намагається з посмішкою «erwiderte Elisabeth
lachend» не допустити конфлікту. Тут знову основну роль
відіграє синтаксис, а саме прості непоширенні речення «Das
sagst du», «Und du tust doch überhaupt nichts» вказують на
небажання продовжувати розмову в такому руслі. На відміну
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від реплік Елізабет, репліки Тротти характеризуються
використанням поширених, складних речень Ich tu nichts,
aber das ist etwas anderes, ich spiele mir keine Komödie vor wie
ein Deutscher, der die ganze Zeit alles in Trab hält, sich selber
vor allem. Тож задобрювання Тротти за використання
стратегії втішання все ж не має успіху, адже співрозмовник
прагне довести правильність своєї точки зору. 

Захисна стратегія дискурсу персонажів оповідань
знаходить своє місце в мовленні особистостей, для яких
також характерна м’якість, яка і провокує співрозмовника на
агресію. Наприклад, ситуація Міранди з оповідання «Ihr
glücklichen Augen»: «Ja, du, ins Lavoir. Ich komm mir invalid
vor, ich kann nicht ausgehen, ich kann niemand sehen. Du
verstehst.

Josef sagt aus dem IV. Bezirk herüber:
Eine schöne Bescherung. Aber du bist schon oft ohne Brille

ausgegangen.
Ja aber. Miranda weiß nichts Überzeugendes vorzubringen.

Ja aber, jetzt ist das anders, denn sonst hab ich sie wenigstens in
der Tasche.

Nein, das hast du nicht. Ich bitte schon sehr!
Wir wollen doch nicht deswegen, flüstert Miranda, bitte,

wie klingelst du denn?
Wie soll ich denn klingeln?
Anders. Eben anders.
Aber da keine Antwort kommt, sagt sie schnell:
Doch, Lieber, ich komme mit, ich fühle mich nur so

unsicher, gestern bin ich beinahe, ja, fast, nicht ganz, ohnmächtig,
wirklich, es ist scheußlich, ich habe die Reserve ja probiert. Alles
„daneben“, verzerrt. Du verstehst schon [7, c. 364]». Міранда
телефонує своєму коханому й знаючи, що він сердитиметься,
що знову щось трапилося з її окулярами, розпочинає свою
розмову з простого еліптичного речення, в якому немає ні
підмета, ні присудка. Використання прислівника «invalid»
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підсилює стан її беззахисності. 
Для діалогу Міранди і Йозифа характерне

використання еліпса: «Wir wollen doch nicht deswegen, flüstert
Miranda, bitte, wie klingelst du denn?», «Alles „daneben“,
verzerrt». Такий тип синтаксису вказує читачу, що Міранда
не може знайти потрібних слів для  переконання, щоб
коханий прийшов до неї на допомогу. Стан беззахисності
підсилюється використанням прислівників «unsicher,
ohnmächtig, scheußlich». Але всі намагання не приносять
очікуваного результату. Тут можна стверджувати, що
Міранда зазнала комунікативної девіації, тобто зазнала
невдачі, причиною якої є недостатня комунікативна
компетенція адресанта [2, с. 137]. Дискурсу Йозифа
притаманні прості непоширені, інколи еліптичні речення:
«Eine schöne Bescherung, Wie soll ich denn klingeln?». Це
свідчить про небажання адресата підтримувати розмову та
вказує на нехтуванням максимою ввічливості, що в даному
випадку характеризується тактовністю, тобто мініманізацією
примусу.

Маніпулятивні стратегії реалізують у собі
спрямованість на зміну поведінки партнера спілкування в
цілях мовця [5, c. 209]. Персонажі І. Бахманн
використовують таку стратегію, щоб вплинути на
співрозмовника та отримати бажаний результат.
Комунікативна мета маніпулятивної стратегії вимагає
використання тактики умовляння та залякування. В
оповіданні «Der Schweißer» знаходимо два випадки
використання персонажами тактики умовляння: « Der Mann
ließ es liegen, ohne daraufzuschauen, und sagte dann rasch: „Ich
war zwei Tage nicht arbeiten. Sie müssen mir einen Schein
schreiben“. „Ausnahmsweise“, sagte der Doktor, „weil die Frau
Sie braucht. Ausnahmsweise kann ich das machen. Ich kann das
sonst nicht. Es ist strafbar“ … Der Doktor schrieb nicht gleich,
sondern fragte „was ist denn los? Mit Ihnen ist doch etwas los“.
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„Nichts“, sagte der Mann „das heißt, ich möchte Sie etwas
fragen“ „Ja?“ fragte der Doktor [7, c. 62]». 

Та « „Herr Doktor“ sagte die Frau, „es ist alles umsonst,
ich weiß es. Er kümmert sich um nichts mehr. Er schaut die
Kinder nicht mehr an. Ich könnte krepieren. Von ihm aus ja,
krepieren könnte ich“ „Ich werde ihm eine Stelle verschaffen.
Heutzutage ist nichts leichter als das. Haufenweise gibt es Stellen
für einen gelernten Arbeiter“. „Nein“; sagte die Frau und weinte,
„es ist alles umsonst. Jetzt ist das Unglück da. Keiner gibt einen
roten Heller für uns“ „Sie sind eine dumme Frau, Frau Rosi“,
sagte der Doktor, „denn Ihr Mann ist doch ein braver Mensch,
ein fleißiger, braver Mensch“ „Aber er liest. Tut nichts als lesen.
Reden Sie mit ihm. Auf mich hört er ja nicht“ [7, c. 65]».

Спільним елементом у цих двох випадках є
використання модальних дієслів, у першому випадку «Sie
müssen mir einen Schein schreiben», а в другому прикладі
використання форми умовного способу в складі повтору «Ich
könnte krepieren; krepieren könnte ich» виконує стилістичну
роль підсилення. Дружина не впевнена у своєму чоловіку,
якому все стало байдуже, і вона вважає, що навіть її смерть
нічого не зможе змінити.

На відміну від цього прикладу перший випадок
свідчить про продумане використання модального дієслова
«müssen», що ставить лікаря в безвихідне становище. Його
відповідь із використанням анафори «ausnahmsweise» вказує
на те, що не досить часто лікар виписував листок
непрацездатності здоровій людині. Синтаксис дискурсу
лікаря характеризується також використанням іншого типу
повтору, а саме епіфори «etwas los», яка також стилістично
підсилює комунікативну мету мовця дізнатися, що стало
причиною зміни ставлення чоловіка, професійного зварника,
до життя та до своєї родини й роботи. 

У другому прикладі, так само як і в першому, мета
вмовити співрозмовника виконати задумане реалізується за
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використання наказового способу. Дружина просить лікаря
поговорити з чоловіком «Reden Sie mit ihm», лікар знову
піддається на вмовляння і за допомогою епітетів «einen
dumme Frau,» та «ein braver Mensch, ein fleißiger, braver
Mensch» звинувачує дружину зварювальника в тому, що вона
втратила віру у свого чоловіка.

Таким чином, можна дійти висновку, що використання
тактики вмовляння, яка характеризується впливом на
емоційний стан адресата, має свій успіх за умови
використання наказового способу, модальних дієслів та
умовного способу. 

На відміну від тактики вмовляння тактика залякування
порушує максиму ввічливості, що, за твердженням
О. Селіванової, включає в себе такі ознаки: тактовність,
великодушність, схвалення іншого, згоду й усунення
розбіжності в поглядах, симпатію та співчуття,
дружелюбність, запобігливість як прагнення мінімізувати
дискомфорт, усунути незадоволення інших тощо [5, с. 215].
Розглянемо приклад: «“Als Kind habe ich versucht, mich zu
rächen“, sagte ich, und mein Atem feuchtete ihre Wangen.

„Zu rächen … ?“ fragte sie.
„Ich habe einer Katze mit einem großen, scharfen Messer

die Beine abgeschnitten, einer ganz kleinen, blutjungen Katze.
Dann trug ich sie ins Wasser. Ich hörte sie schreien, noch als sie
im Wasser trieb. Es war, als schrie das Wasser. Ja, das Wasser
schrie noch lang, es schrie, bis es Abend wurde, und ich lag am
Ufer und zählte die Schreie“

Anna wurde so blaß, daß ihr Gesicht kleiner zu werden
schien; nur ihre Lippen traten, zusehends, röter und voller hervor.
Sie ließ sich ohne Widerstand küssen [7, с. 81]».

Тож з наведеного вище видно, що герой оповідання
«Der Hinkende», ім’я якого автор в оповіданні не називає,
застосовує тактику залякування, комунікативною метою якої
є змусити дівчину поцілувати його. Кульгавий чоловік
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почуває себе занадто ображеним на життя, в якому він
народився з вадами здоров’я. Щоб примусити дівчину
звернути на нього увагу, кульгавий використовує у своєму
мовленні прості епітети та порівняння: «mit einem großen,
scharfen Messer» та «einer ganz kleinen, blutjungen Katze».
Якщо вже чоловіку не було шкода малого кошеняти, то Анна
розуміє, що з нею він також може зробити все, що забажає.
На жорстокість кульгавого вказує також порівняння, яке він
використовує для опису крику кошеняти «als schrie das
Wasser» і те, що кошеня тонуло, а він лежав на березі й
рахував його крики. Але така тактика мала успіх,
використання Анною апосіопези «Zu rächen … ?» вказує
реципієнту та те, що дівчина не знає, що їй відповісти. Вона
не може знайти потрібних слів, щоб висловити свою думку
та втекти від чоловіка.

Тож із указаного вище можна зробити висновок, що
аналіз стратегій і тактик мовлення персонажів вказує на їхню
індивідуальність та засоби самоствердження в суспільстві.
Домінантними в дискурсі персонажів є маніпулятивні та
конфліктогенні стратегії, що свідчить про подекуди
агресивний характер протагоністів, а використання
кооперативної стратегії – про м’якість та нерішучість. Як і
сама авторка, її персонажі постійно перебувають у пошуку
та прагнуть самоствердження.

Перспективним вбачається подальше дослідження
ідіостилей сучасних австрійських та німецьких письменниць
з урахуванням гендерного аспекту.
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УДК 811.161.1/.2’27(477)
Тарас Ткачук 

(м. Вінниця, Україна)

ВПЛИВ УРБАНІСТИЧНОГО СОЦІУМУ НА
ВИБІР МОВИ РЕСПОНДЕНТОМ У

БІЛІНГВАЛЬНИХ УМОВАХ

У дослідженні з’ясовано чинники, які впливають на вибір мови в
українсько-російському мовному середовищі в місті Вінниці. Для
дослідження обрано соціолінгвістичний метод, за допомогою якого
проаналізовано відповіді про використання мови трьома поколіннями
респондентів, останнє з яких проживає у місті Вінниці. Загальна
кількість опитаних – 334 особи (учні віком 12–15 років). Результати
опитування лише частково підтвердили висунуту нами гіпотезу
стосовно впливу урбаністичного соціуму на вибір мови респондентом у
двомовній ситуації, тому потребують додаткового дослідження. 

Ключові слова: українсько-російський білінгвізм, функціонування
мови, двомовне середовище, урбаністичний вплив.

В исследовании выяснены факторы, которые влияют на выбор
языка в украинско-русской языковой среде в городе Виннице. Для
исследования выбран социолингвистический метод, с помощью
которого проанализированы ответы об использовании языка тремя
поколениями респондентов, последнее из которых проживает в городе
Виннице. Общее количество опрошенных – 334 человека (учащиеся в
возрасте 12–15 лет). Результаты опроса частично подтвердили
выдвинутую нами гипотезу о влиянии урбанистического социума на
выбор языка респондентом в двуязычной ситуации, поэтому требуют
дополнительного исследования.

Ключевые слова: украинско-русский билингвизм,
функционирование языка, двуязычная среда, урбанистическое влияние.

The study highlights the factors that affect on the choice of language
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in Ukrainian-Russian language environment in Vinnytsya. Sociolinguistic
method was chosen for the research by means of which the responses about
using language by three generations of the respondents, the latter of whom
live in Vinnytsya were analyzed. The total number polled – 334 people
(students aged 12–15). Results of a survey partially confirmed our hypothesis
about the impact of urban socium on choosing the language by the respondent
in a bilingual situation, therefore require further study.

Keywords: Ukrainian-Russian bilingualism, the functioning of
language, bilingual environment, urban influence. 

Процеси, які відбуваються в сучасному суспільно-
політичному житті України, безперечно, віддзеркалюються
і в мовній сфері. На цьому фоні особливо виразно постає
проблема українсько-російського білінгвізму, адже відомо,
що мова – це відображення світогляду не лише окремого
мовця, але й усієї нації [3, с. 27]. У попередніх дослідженнях
ми з’ясовували роль зовнішніх та внутрішніх чинників, які
спричиняють вибір мови у двомовній ситуації [4; 5; 6].
Основна гіпотеза, висунута на початку проведеного
опитування: один з основних факторів, який визначає мову
білінгва – вплив урбаністичного соціуму (у нашому
випадку – російськомовного) на противагу україномовного
(периферійного). Стосовно такої маркованості двох мов
Ярослав Грицак зауважує: «У теоріях модернізації, які
домінували на Заході в 1960–1980-их роках, а після падіння
комунізму дійшли до Східної Європи і міцно засіли в мізках
місцевої інтелігенції, протиставлення «місто–село»
прочитуємо як протиставлення модерності й традиції,
прогресу й відсталості, Заходу і Сходу. В українському ж
випадку цей двоподіл набуває ще й національного
забарвлення: місто – символ російської культури,
село – української [2, с. 140]». Е. Вілсон у своєму
дослідженні української історії звертає увагу на
неукраїнський характер урбанізації на території України,
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відсутність не лише національних еліт, а й дрібної буржуазії,
урядові переслідування української культурно-освітньої
діяльності, низький рівень письменності серед переважно
закріпаченого селянства тощо, що призвело до асоціації
української мови передусім з сільською відсталістю,
натомість російської – з універсалізмом і доступом до вищої
культури [1, с. 136 – 137].

У цьому дослідженні нас цікавили випадки, коли
респондент свідомо відмовлявся від рідної мови, хоча у
певних ситуаціях продовжував користуватися нею. Основну
увагу було зосереджено на молоді віком 12–17 років,
оскільки саме ці респонденти визначають на сьогодні мовне
майбутнє України. Під час опитування було з’ясовано сферу
міжособистісного спілкування підлітків, вплив формальних
(неформальних) лідерів, а також походження (з міста чи з
периферії) батьків, дідусів/бабусь. За всіма респондентами
(334 особи) було проведено спостереження, під час якого ми
фіксували, якою мовою вони користуються під час шкільної
перерви у ситуації міжособистісного спілкування. Для
опитування було обрано учнів приватної школи, ліцею,
звичайних шкіл м. Вінниці. Контрольною групою стали учні
Шаргородської школи (у містечку Шаргород проживає 7100
жителів за переписом 2005 р.). 

Опитані з Шаргородської школи в 100% випадків
спілкуються українською мовою, опитані з ліцею та інших
шкіл переважно спілкуються українською, на противагу
приватній школі, де 75,4% серед опитаних – російськомовні
(Табл. 1). 

452

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



У містечку Шаргороді немає кореляції між
походженням респондента (село – містечко) та мовою, якою
він спілкується (Табл. 2–3):

Батьки опитаних у Шаргородській школі україномовні
та переважно походять із села (63,2% – мам; 68,4% – тат).
Дідусі/бабусі опитаних з шаргородської школи переважно
україномовні (більше, ніж у 80% випадків) та походять із
села (>70%). У поколінні батьків опитаних немає
російськомовних. Російськомовні дідусі/бабусі не передали
російську мову наступному поколінню. З цих даних помітно,
що Шаргород не створює таких умов для переходу на
російську мову, як Вінниця – обласний центр. Можливо, у
Шаргороді часина російськомовного населення була надто
малою (14% дідусів та 5% бабусь за результатами нашого
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опитування), тому не вплинула на зміну мовного середовища
в усьому населеному пункті. Окрім цього, помітно, що
протиставлення село – містечко у нашому дослідженні
засвідчує, що невеликі за кількістю жителів районні центри
все одно належать до периферії, а мова жителів містечок
практично не відрізняється від мови жителів сіл.

Зв’язок між мовою респондента та походженням його
батьків і дідусів/бабусь у м. Вінниці відрізняється від
результатів, отриманих у Шаргороді. Насамперед впадає у
вічі різниця між користуванням мовою учнями звичайних
шкіл, ліцею та приватної школи. 

Наприклад, у ліцеїстів домінує українська мова, а
зв’язок між походженням батьків і мовою, якою батьки
спілкуються зі своїми дітьми, не підтверджує нашої гіпотези
про вплив урбаністичного соціуму на вибір мови, зокрема
російської: 76% батьків ліцеїстів походять з міста і 73%
ліцеїстів з батьками спілкуються українською мовою.
Невелике (однак мало зрозуміле) відхилення і в мові, якою
спілкуються респонденти з батьками та мові, якою батьки
спілкуються з дітьми: 27,6% мам і 25,3% тат спілкуються зі
своїми дітьми російською, натомість 69,4% дітей у
спілкуванні з татами використовують українську (різниця у
5% на користь російської мови):

Натомість батьки опитаних у приватній школі
переважно російськомовні (75,9% – мам; 74,5% – тат) та
походять із міста (80% – мам; 78,2% – тат). Дідусі/бабусі
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опитаних у приватній школі переважно російськомовні
(більше, ніж у 50% випадків) та походять з міста (~70%
випадків). У поколінні батьків опитаних у цій школі відбувся
значний перехід до російської мови, який підтримується
дітьми (зворотній перехід до спілкування українською
мовою не відбувся) (Табл. 5–6):

Впадає у вічі різниця між мовою, якою спілкується
респондент з батьками і батьки з респондентом, на прикладі
решти загальноосвітніх шкіл міста Вінниці: 75,8%
респондентів указали на те, що спілкуються з мамами
українською, а з татами – 73,2%, натомість 31,1% мам і
36,2% тат спілкуються з дітьми російською. Вирізняється у
цій групі респондентів кореляція між походженням батьків
та мовою, якою вони користуються: ~ 69% походять з села і
~ 67% спілкуються з дітьми українською (Табл. 7):
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Табл. 7

Можливо, перехід на українську мову відбувся в
минулому поколінні: ~56% їхніх дідусів/бабусь походять із
села, однак такий фактор впливу через кілька поколінь важко
підтвердити. Імовірно, існує кореляція між рівнем
освіченості та рівнем мовної конформності респондента та
його батьків (до ліцею відбирають дітей з високим рівнем
знань з української мови та математики), проте таке
припущення потрібно перевіряти додатковим опитуванням. 

Аналіз відповідей на питання «Якою мовою переважно
користується респондент?» засвідчує ще одну
невідповідність між мовою спілкування у школі та мовою
спілкування з батьками (Табл. 8): 

Особливо впадає у вічі різниця між мовою, якою
респондент спілкується з татами. Помітно, що загалом
тата – більше російськомовні, натомість останнє покоління
надає перевагу у спілкуванні між собою українською мовою,
тобто респонденти не підтримують у міжособистісному
спілкуванні мову батьків. Отже, існують інші фактори, які
впливають на вибір мови користувачем у ситуації
спілкування з ровесниками. 
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Загалом, зведені графіки вказують на те, що мова
респондента, обрана для міжособистісного спілкування у
школі, відрізняється від мови спілкування з батьками
респондента (особливо це помітно у звичайних школах
м. Вінниці та в ліцеї) (Табл. 9–11):
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Табл.11

З цього випливає наступна гіпотеза: на мову
респондента суттєво впливає мовне середовище, сформоване
у школі. Вибірка, зроблена нами з результатів опитування
україномовних та російськомовних сімей підтверджує наше
припущення:

1) діти з україномовних сімей, потрапляючи в
російськомовне середовище у приватній школі, переходять
на російську мову (41,7%). Загалом, з усіх 155
україномовних сімей, вибраних з різних шкіл, невеликий
відсоток дітей перейшли у школі на російську мову (5,8%);

2) діти з російськомовних сімей, потрапляючи у ЗОШ,
де навчають українською мовою, переходять на українську
мову (72,5%);

3) 88 % дітей із двомовних сімей у школі перейшли на
українську мову.

Так само суттєво впливає на зміну мови респондентом
соціальне оточення поза сім’єю та школою: 

1) у Шаргороді майже 6% респондентів переходять на
російську у спілкуванні з друзями поза школою, це за умови,
що 100% у сім’ях та школі спілкуються українською;
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2) україномовні ліцеїсти (15,7%) та учні інших ЗОШ
(33,5%) зі своїми друзями у секціях та інших компаніях
переходять на російську; 

3) в усіх школах (і Шаргорода, і Вінниці) помітною є
кореляція між мовою формального (неформального лідера)
і мовою, якою респондент спілкується поза сім’єю та
школою (Табл. 12).

Проте різниця між мовою респондента в школі та в
компанії найпомітніша у відповідях учнів загальноосвітніх
шкіл (з 93,5% україномовних учнів лише 62% зберігають
українську поза школою, 75% цих респондентів з батьками
розмовляють українською, тобто вплив вулиці на вибір мови
підлітками сильніший, ніж вплив сім’ї). Це означає, що
існують ще й інші фактори, які впливають на мовців,
наприклад, рівень освіченості респондентів і, можливо, їхніх
батьків, що впливає на рівень їхньої конформності. Помітно,
що зі 100% україномовних респондентів з м. Шаргорода 6%
спілкуються з друзями поза школою російською мовою. У
школі лише 13% ліцеїстів користуються російською, зате
поза школою – 29%; найбільша різниця у відсотках в учнів
звичайних ЗОШ: 6,5% у шкільному середовищі
користуються російською, але поза школою їхня кількість
зростає до 38%; найнижча різниця у відсотках в учнів
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приватної школи: 75,4% користуються російською у школі і
72,5% – поза школою, що ще раз підтверджує вагомий вплив
шкільного соціуму на формування мовного середовища
підлітків. 

Отже, результати опитування, отримані у місті Вінниці,
лише частково підтвердили тезу про урбаністичне
російськомовне середовище, яке змушує мовця змінювати
мову на іншу: 54% дідусів і бабусь респондентів походять із
села і 69,5% з них спілкуються українською, 31% батьків
походять із села і 74% з них спілкуються з дітьми
українською. Тому можна стверджувати, що існують й інші
фактори впливу, зокрема: 1) мовне середовище, сформоване
у стінах школи; 2) мовне середовище, сформоване у
підлітковій компанії поза сім’єю та школою. 

Вважаємо, що потрібно перевірити ще одну гіпотезу
стосовно кореляції між рівнем освіченості респондентів,
їхніх батьків, дідусів/бабусь та вибором мови під час
особистісного спілкування. 

ЛІТЕРАТУРА
Вілсон Е. Українці : несподівана нація / Е. Вілсон ; [пер.1.
з англійської]. – К. : «К.І.С.», 2004. – 552 с.
Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності /2.
Грицак Я. – К. : Грані-Т, 2008. – 232 с.
Павловський М. Національна ідея в Україні себе3.
вичерпала чи її зрадили? / М. Павловський // Віче. –
1998. – № 11. – С. 25–32. 
Ткачук Т. Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають4.
на українсько-російську двомовність у пострадянському
місті (на прикладі міста Вінниці) / Т. Ткачук //
Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових
праць. – Вип. 12. – Переяслав-Хмельницький, 2012. –
С. 239–243.
Ткачук Т.П. Ukrainian-Russian Bilingualism in Urban5.

460

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



Settings / Т.П. Ткачук // Sociolinguistics Symposium 19. –
Berlin. – 2012. – Aug 21–24. – p. 97.
Ткачук Т. Формування українсько-російського6.
білінгвізму впродовж трьох поколінь (на прикладі міста
Вінниці) / Т. Ткачук // Науковий вісник Криворізького
національного університету. Філологічні студії : збірник
наукових праць. – Кривий Ріг. – 2013. – Вип. 9. –
С. 415–420.

Стаття рекомендована до друку 
доктором філол. наук, доцентом кафедри української мови 

Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

Слободинською Т.С.

Стаття надійшла до редакції 20 січня 2014 року

УДК 82-343(477)
Олена Фєтісова 

(м. Луганськ, Україна)

ТРАДИЦІЙНЕ Й АВТОРСЬКЕ В
МІФОТВОРЧОСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «КОРОЛІВСТВО»)

У статті розглянуті особливості авторської інтерпретації
міфологічних образів та створення неоміфів на прикладі пригодницького
роману Галини Пагутяк «Королівство». Міфологічна складова в ньому
реалізується, зокрема, через елементи фентезі та створення двох
паралельних світів, які відповідають реальному та інфернальному
простору. Традиційні фольклорні образи демонологічних істот були
порівняні з авторськими варіантами, які відрізняються осучасненням
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та національним колоритом. 
Ключові слова: міф, міфологема, неоміф, міфотворчість,

демонологія, реальне, інфернальне, простір.

В статье рассмотрены особенности авторской интерпретации
мифологических образов и создание неомифов на примере
приключенческого романа Галины Пагутяк «Королевство».
Мифологическая составляющая в нем реализуется, в частности, через
элементы фэнтези и создание двух параллельных миров, которые
соответствуют реальному и инфернальному пространству.
Традиционные фольклорные образы демонологических существ были
сравнены с авторскими вариантами, которые отличаются
осовремениванием и национальным колоритом. 

Ключевые слова: миф, мифологема, неомиф, мифотворчество,
демонология, реальное, инфернальное, пространство. 

The article describes the features of the author’s interpretation of
mythological images and creation of neomythson the example of
HalynaPahutyak’s adventure novel «The Kingdom». Mythological part of the
novel is realized through the elements of fantasy and the creation of two
parallel worlds: the real and the infernal. Traditional folklore images of
demonological creatures were compared with the author’s myths. These
variants are characterized by contemporization and national color.

Keywords:myth, mythologeme, neomyths, mythmaking, demonology,
real, infernal, space.

Тенденція до методологічної переорієнтації сучасного
літературознавства на осягнення його світоглядних та
філософських засад дає змогу по-новому підійти до
розуміння головних культурно-психологічних особливостей
художньої творчості. Навіть побіжний аналіз цих
світоглядних принципів засвідчує тяжіння творчого процесу
до залучення споконвічних міфологічних символів та
образів, які стають частиною глибинної символічно-
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світоглядної детермінації творчості. Художня творчість
перейняла від міфології не лише здатність представляти
загальні уявлення як конкретно-чуттєві образи, а й
синкретизм мови, міфологеми та міфеми, метафоричний
спосіб мислення. 

Не зважаючи на це, вплив міфу на художній текст не
завжди помічався й не завжди використовувався митцями
свідомо, а оприявнювався «сам по собі» незалежно від
естетичних суб’єктивних намірів. Історія наукового вивчення
взаємодії міфу й творчої свідомості зосереджена,
насамперед, навколо імен М. Еліаде, Е. Касірера,
Дж. Кемпбела, М. Малиновського, Н. Фрая, Дж. Фрезера та
інших. У вітчизняному літературознавстві відомі роботи
А. Гурдуза, В. Мусій, А. Нямцу, Я. Поліщука, Т. Саяпіної,
Т. Шестопалової та інших. Зважаючи на попередній досвід
вивчення побутування міфу в художньому тексті, ми
трактуємо літературну міфотворчість, по-перше, як
специфічне явище культури, коли письменник залучує міф
(або його частину) до свого твору, використовуючи при
цьому прийоми міфологізації, реміфологізації чи
деміфологізації, по-друге, як феномен створення
оригінальної міфологічної структури, яка може бути
проінтерпретована та міфологізована іншими митцями.

Характерною в цьому плані є творчість української
письменниці Галини Пагутяк, зокрема, її роману
«Королівство», де на перший план виступає ірраціональність
фентезійного світу, в якому активно взаємодіють міфологічні
істоти. Серед іманентних рис прози письменниці − тяжіння
до химерності й герметизму, глибинна асоціативна
метафорика, залучення міфологем, побудова специфічного
художнього простору. Міфопоетичні мотиви прози
Г. Пагутяк у різних аспектах розглядали А. Артюх (з позиції
герменевтики), О. Застеба (у контексті вивчення феномену
художнього часу), О. Карабльова (з позиції
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екзистенціалістської феноменології), О. Леоненко (у
контексті жанру фентезі), Н. Ткачик (у контексті визначення
міфологічних особливостей художнього простору),
Д. Лукьяненко (з позиції постмодерністського прочитання
Сковородинських мотивів) та інші. Проте спеціального
аналізу міфосвіту, створеного авторкою, не проводилося.
Дослідження ускладнюються тим, що разом із традиційними
демонологічними образами, які інтерпретуються відповідно
до естетичних потреб, у романах Г. Пагутяк задіяні
інфернальні істоти, створені безпосередньо авторською
уявою за законами міфотворчості. Тому мета нашої розвідки
полягає у з’ясуванні співвідношення реміфологізованих
образів і мотивів та авторської міфології. Актуальним
вважається питання, чи можна вважати міфологізовані
образи, створені письменницею, міфами. 

Принципова відмінність між двома точками зору на
феномен літературної міфотворчості полягає в
«самостійності» авторського міфу. За А. Нямцу, авторський
міф обов’язково має сприйматися та інтерпретуватися
наступними митцями, в той час як інші дослідники
(Г. Грабович, О. Забужко, Т. Мейзерська) вважають подальше
опрацювання міфологізованого матеріалу необов’язковою
умовою при створенні неоміфу. Проте кваліфікування будь-
якого міфологізованого тексту починається з дослідження
міфологічної першооснови.

Простір роману «Королівство» складається з
принципово відмінних локусів, які Г. Пагутяк називає
паралельними світами. При цьому опозиція свій − чужий
світ стає наскрізною. Реальний простір, з якого читач
починає слідувати за героями роману носить назву
Серединний світ і відповідає сучасним львівським реаліям
2002 року. Паралельно з ним існує інфернальний світ,
представлений Королівством та Імперією, чиє буття
допускає вільне існування демонічних істот та магії. 
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Демонологічні істоти, які населяють обидві художні
реальності, умовно можна розділити на традиційні
(запозичені з існуючої міфології й проінтерпретовані
авторкою) та авторські. Обидва типи істот виглядаюсь
осучасненими, урбанізованими, пристосованими до
існування в межах дитячої фентезі. Всі вони пов’язуються з
інфернальним світом. Це відьми, упирі, довгомудики,
слинявці, пліснявці, велетенські павуки, вовкулаки,
щуролаки, жаболаки, крутиголовці, книжкові гноми та інші.
Частина з них може існувати в сучасному світі,
переховуючись у міському варіанті підземного світу −
катакомбах під Львовом. 

Традиційний для українського фольклору образ відьми
завжди передбачав певну наближеність до світу людини. В
О. Афанасьєва читаємо: «Відуни й відьми живуть між
людьми і з вигляду нічим не відрізняються від звичайних
смертних, крім невеликого, ретельно приховуваного
хвостика. Простолюдин шукає їх у власному середовищі; він
навіть вкаже на відомі особи свого села, як на відуна або
відьму, і порадить їх остерігатися [1, с. 422]». Згідно зі
слов’янською традицією, крім відьом, наділених природним
даром, є ті, які отримали свої здібності в результаті відносин
з нечистю. Й ті, й інші наділені здатністю до перетворення,
зцілення, нічних польотів, впливу на сили природи
(викликати посуху, дощ, град, ураган та інше). Як пише
П. Іванов, «вчені відьми зліші від природних; на їх рахунок
і має бути віднесено більшість сказань про різного роду
підступи й спокуси [2, c. 432]». 

Образ відьом з роману Г. Пагутяк «Королівство»
відповідає традиційним фольклорним уявленням, хоча
авторка навмисно доповнює його специфічними
характеристиками. Розглянемо цю інтерпретацію на
прикладі відьом Гортензії та її матері Олівії − сусідок
Люцини. Молодша з відьом була «схожа на циганку.
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І косоока [4, с. 17]». Ця характеристика доповнюється
елементами ритуальної магії, яку, зазвичай, приписують
відьмам. Так, героїня твору впевнена, що чаклунство
передбачає вбивство котів, кажанів, жаб, використання зілля
й амулетів, а цікавість до нього викликано модою, одночасно
з цим заявляючи, що «на тисячу міських відьом, можливо,
знайдеться одна справжня [4, с. 18]». А поспілкувавшись з
Гортензією, Люцина зазначає, що втомлена, і що сусідка
забрала в неї всю енергію. Зовнішність відьом залишається
традиційною для народних уявлень: довгі чорні сукні,
безформні балахони, розпатлане волосся, амулети на шиї.
Таким же звичним залишається ритуал передачі сили від
старої відьми молодій: «Тільки у момент смерті відьмак чи
відьма здатні віддати свою силу і тільки тому, хто візьме їх
за руку [4, с. 29]». 

О. Афанасьєв та І. Нечуй-Левицький пов’язують образ
відьми з небесною вологою та здатністю впливати на
відповідні метеорологічні явища, включаючи вітер, чим
пояснюється вміння відьми пересуватися небом: «Уявлення
чаклунства всюди нерозривно з польотами й поїздами
повітрям, через гори і доли. Звичайними знаряддями
повітряних польотів чаклунів і відьом, за німецькими,
литовськими і слов’янськими розповідями, служать: мітла
(помело, віник), кочерга, рогач, лопата, граблі й просто
палиця (милиця) або прут [1, с. 456]». У романі
видозмінюється характерний для фольклору засіб
пересування відьом. Замість пересування у повітрі, в романі
фігурує візок, запряжений четвіркою чорних цапів.
Альтернатива такому засобу пересування виступають звичні
автобуси та автомобілі. Не зважаючи на осучаснений
антураж, заняття відьом залишаються типовими для
народної демонології: «у крамницях доливала до сметани
води, заганяла пліснявців до підвалів, щоб псував маринади
та компоти, підміняла породистих цуциків на цуциків без
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роду й племені, напускала тарганів у квартири вельми
охайних хазяїв [4, с. 135]». При цьому зазначається, що
відьма має здатність вилікувати людину від хвороби,
насланою іншою відьмою. 

Народна демонологія неоднозначно описують
здатність відьом здійснювати добрі справи. Як правило,
відьом боялися і звинувачували в небезпечних злочинах, але,
в той же час, до них зверталися за допомогою і отримували
її. Таким чином, «широкий розмах народної фантазії захопив
у поданні про природні і вчених відьом і Відьмачий обидва
великі початки життя: початок добра і початок зла в їх вічно
триваючої боротьбі, і уособлює ідеї дуалізму [2, c. 432]».
Мотив подвійної природи відьми реалізується в епілозі
роману, коли демаскуються образи Олівії та Гортензії: перша
виконувала роль охоронця королеви Олімпії і насправді «не
спалила жодної книжки [4, с. 211]», а друга оселяється за
містом, вчиться читати і починає лікувати людей. Таким
чином, літературний образ відьми у Г. Пагутяк зберігає
дуалістичні риси демонологічного першоджерела, проте
піддається осучасненню відповідно до художнього задуму. 

Зло в романі Г. Пагутяк представляє певну ієрархію,
яка зображується за принципом градації. Спочатку перед
читачем з’являється Гортензія, яку Люцина лише підозрює
у відьомстві. Справжню загрозу представляє собою «остання
Велика відьма у цьому світі» Олівія-Гізелла-Павлонія, матір
Гортензії. Саме вона є експертом у клубі книголюбів і
визначає, яку з книг варто спалити. Вона пропонує вбити
кота головної героїні та спалити її квартиру. Більш
масштабним злом є Повелитель, який очолює демонічні сили
в Серединному світі. Проте його фігура є локальним
ворогом, перемога над яким ознаменовує можливість
переходу до паралельного світу Королівства. Іншим рівнем,
на якому зосереджена небезпека «національного» масштабу
є Імператор, який погрожує захопити владу в Королівстві та
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перетворити його на чергову бездуховну тоталітарну
державу. 

Традиційний фольклорний образ Г. Пагутяк доповнює
авторською подробицею: відьми у світі «Королівства» не
вміють читати й всілякими засобами знищують книги,
пояснюючи пересічним людям свою ваду як рідкісну форму
алергії на друкарську фарбу. Характерний для народного
уявлення про відьом мотив шабашу зберігається й у
Г. Пагутяк, маскуючись парадоксальною назвою «Клуб
книголюбів». На цьому шабаші спалюють вкрадені та
знайдені книги. Причому чим більш рідкісною та корисною
є книга, тим більше задоволення приносить її спалення.
Найбільш жаданими для спалення вважають бібліотечні
книги. 

В українському та білорукому фольклорі міфологема
відьми часто виступає поряд з міфологемою упиря (опиря)
як заставної сили. Упирі − це «мерці, які за життя були
чаклунами, вовкулаками чи взагалі людьми, яких зреклася
церква, зокрема: самогубці, п’яниці, єретики,
боговідступники, ті, кого прокляли батьки) [1, с. 557]», які
здатні проникати в зачинені приміщення, нападати на людей
(перш за все, дітей) та пити їх кров. У контексті роману
Г. Пагутяк, упирі виступають як велика спільнота
демонічних істот, підпорядкованих Повелителю. Описуючи
їх поведінку, авторка заперечує розповсюджені думки про їх
вразливість до срібла та часнику, залишаючи, проте, страх
перед сонячним світлом, наслідки від якого «будуть
поважніші, ніж біль голови [4, с. 43]». Місцем проживання
упирів стають занедбані будинки та береги підземних річок,
де можна легко уникати людей. Готичний антураж,
притаманний освоєному упирями простору, авторка
доповнює комічними елементами типу всесвітньої мережі
Вампірнет, упертого комп’ютера «Тосика» та норовливого
Стільця-підступця. 
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Ще однією демонологічною істотою, пов’язаною з
метеорологічними мотивами, є образ вовкулака, який, проте,
не є самостійним персонажем фольклору, а виявляється
результатом метаморфози чаклуна. Він «виступає в
старовинних міфах, як втілення похмурих хмар, руйнівних
буревіїв і зимової холоднечі, як демон, який пожирає
небесних корів (дощові хмари) і через що наводить на землю
неврожай і мор [1, с. 527]». Цей мотив пов’язується
О. Афанасьєвим з ритуальним накиданням на шамана шкури
вбитої тварини (вовка, ведмедя тощо), що давало змогу
перетворитися на цю тварину. У бестіарії Г. Пагутяк
вовкулаки згадується поряд з іншими перевертнями −
щуролаками, жаболаками та іншими. Вовкулаки можуть
бути небезпечними не лише для людини, а й для відьом, бо
не контролюють себе у звіриній подобі. «Вовки з людей − і
більші, і сильніші, бо у першому своєму людському втіленні
регулярно харчуються, та й звикли дбати про здоров’я [4,
с. 25]». Отже, авторка розширює межі традиційних суб’єктів,
на яких поширюється мотив перевертництва в бік більш
розповсюджених тварин, адаптуючи народну міфологію для
художніх потреб міської фентезі. 

Значно ширше в романі представлені образи
анімістичних духів: блукаючих духів, духів природи та духів
населених місць. Відповідно до народних уявлень про
блукаючих духів, у тексті фігурує Блуд − істота, яка
«змушувала годинами кружляти підземними лабіринтами [4,
с. 67]». Авторка кваліфікує його як «нечисть», проте не
акцентує на ньому сюжетотворчої ролі. Інші персонажі, яких
можна зарахувати до цієї категорії − злидники − за своїми
характеристиками нагадують фольклорних злиднів, поява
яких у дому приносила нещастя. З цього приводу
митрополит Іларіон зазначає: «Злидні – це домові карлики,
маленькі уособлені істоти, що живуть звичайно там, де й
домовик мав би жити, – під піччю або в запічку. Щоб
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позбутися Злиднів, треба змінити своє життя, а то змінити й
помешкання [3, с. 139]». Появу злиднів дослідник пов’язує з
відсутністю домовика, а це, свою чергу, з неправильною
поведінкою господарів. На відміну від злидників (злиднів),
яких фіксують етнографічні джерела, з’їдлики є результатом
авторського міфотворення. Ці істоти мешкають у
Граничному світі та харчуються вологою з боліт і туману. Їх
життєдіяльність уможливила появу придатних до життя умов
у Граничному світі. Але втручання людини спричинило
появу злидників (найбільш подібні до злиднів з української
демонології) та їх королеви Біди − істот, які поїдали не лише
вологу, а й «усе, що селяни та ремісники здобували важкою
працею [4, с. 99]». Появою цих істот пояснюється занепад
Граничного краю та бідність його мешканців.

Не обмежуючись національним фольклором,
Г. Пагутяк адаптує персонажів західноєвропейських легенд
до художньо-естетичних потреб твору і вводить до нього
образи ельфів та гномів. Разом з англійським словом ельфи
письменниця вживає на позначення цих істот оказіоналізм
перелітки, вмотивовуючи його звичкою створінь перелітати
з дерева на дерево. За авторською легендою, перелітки були
вигнані з Імперії та переселилися до Чарівного лісу, де стали
опікуватися деревами. У зв’язку з цим авторка формує
навколо цього місця ореол сакрального простору, вводячи
заборону на відвідування лісу сторонніми особами: «То було
єдине місце, куди не дозволялось нікому заходити… [4,
с. 184]». Потрапити до Чарівного лісу можна лише за
запрошенням переліток лише на відокремлену межову
територію, тому відвідування лісу для персонажів
перетворюється на своєрідний ритуал. Беручи за основу
західноєвропейські міфи про духів природи, Г. Пагутяк
трансформує образи гномів у істот, які опікуються
книжками. Паралель між казково-міфологічною традицією
та авторською демонологією є експліцитною: «підземні
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гноми стережуть багатство від жадібних людей, і книжкові,
по суті, роблять те саме [4, с. 199]». За класифікацією
В. Проппа, книжкові гноми виконують функцію чарівного
помічника, наявного в казках. Вони не лише слідкують за
станом книг та охороняють їх від пошкоджень, а й у
потрібний час дають Люцині цінні підказки чи допомагають
іншим чином. Живучи в «Енциклопедії Королівства», вони
поступово дешифрують текст книги, відкриваючи його
непосвяченій героїні. 

Інші вигадані демонологічні персонажі авторки −
слинявці та пліснявці. Живуть у вогких давно не
ремонтованих приміщеннях та шкодять книгам: «Завдяки їм
багато книжок залишалось непрочитаними і опинялись на
смітнику [4, с. 26]». Г. Пагутяк описує їх схожими на
«здеформовану жабу, яка рік просиділа у бочці з цвілими
огірками [4, с. 52]». Ці істоти найбільш подібні до образів
анімістичних духів з народної демонології, та за своїми
характеристиками нагадують духів природи, до яких у
народній традиції склалося особливе ставлення. Такі істоти
не є підкреслено ворожими чи дружніми для людини. Їх
шкідлива дія пов’язується з їх природою, тому у
фантастичному світі їх використовують як шкідників та
шпигунів, які «загалом милі істоти, хоча й небагаті на розум
[4, с. 54]». Ставлення героїв роману до них межує з відразою,
але не зі страхом. 

Згаданий вище домовик за народною традицією є
богом домашнього вогнища, який живе під піччю та
охороняє родину та попереджає її у разі небезпеки. Проте
численні легенди фіксують протилежні дії домовика,
пов’язані з неналежним ставленням до нього господарів. Ця
міфологема в романі Г. Пагутяк зазнає осучаснення та
видозмінення. Домовик перетворюється на слугу в домі
Повелителя, який не дуже люб’язний зі своїм хазяїном та не
найкращім чином виконує свої обов’язки. Домовик Спрячик
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відповідно до народної традиції волохатий, «маленького
зросту із хусткою на голові, як носять хіпі [4, с. 33]».
Полюбляє подорожувати автостопом та «покурювати
особливе зіллячко [4, с. 33]». Подібними до домовиків
стають створені авторською фантазією довгомудики. Вони
займаються крадіжкою лампочок у під’їздах, адже мають
дуже довгі руки («Люцина зайшла нарешті до під’їзду, де
завжди хтось крав лампочки. Хтось із дуже довгими руками
[4, с. 12]»). Зовні вони нагадують людину, вкриту довгою
рудою шерстю. «Якби не їх величенькі носи, їх можна було
б вважати представниками родини приматів [4, с. 26]». Одяг
їм здається незручним, тому ним користуються лише
найбільш поважні з довгомудиків. За своєю натурою ці
істоти є крадіями, які складають чуже майно в місцях
проживання й позбавляються його лише тоді, коли
звільняють місце для нової здобичі. 

До духів населених місць ми зараховуємо привидів, які
концентруються навколо Кропив’яного цвинтаря, підземель
та Замку. В художньому світі Г. Пагутяк вони найчастіше
поводяться вороже, мстяться всім, хто зазіхає на їх землю:
«По кілька сот років вони тримались цього місця, черпали
силу у власних нещастях [4, с. 41]». Об’єднані ідеєю охорони
власного кладовища, чи образи на колишнього господаря,
вони переслідують як людей, так і служителів темних сил.
Відповідно до народних уявлень, привиди зберігають
зовнішність та риси характеру, притаманні їм за життя та не
змінюються. 

Отже, ми розглядаємо міфотворчість як художньо-
естетичний феномен, коли митець, послуговуючись
традиційним міфологічним матеріалом інтерпретує його та
створює осучаснену та національно зорієнтовану версію
відомого міфу або на основі власного досвіду та сприйняття
світу створює власний неоміф, який може
реінтерпретуватися іншими письменниками. Різні варіанти
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побутування міфу в літературному творі характеризуються
дифузними відносинами, що ускладнює розмежування
інтерпретації міфологічних мотивів та створеного автором
міфу. Роман Г. Пагутяк «Королівство» відзначається
залученням як традиційних міфологем, так і результатів
авторського міфотворення при побудові інфернального
простору твору, який здатен існувати паралельно з реальним.
Широке застосування засобів міфотворчості дозволяє нам
кваліфікувати демонологічні образи, створені авторкою як
нові міфи. Використання демонологічних мотивів у романі,
а особливо − неоміфів, є засобом демонстрації
взаємопроникнення національних та загальнолюдських
цінностей, що є перспективним у контексті набуття
українською літературою універсальності без втрати
особистості. 

ЛІТЕРАТУРА
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на1.
природу / Афанасьєв А.Н. − М. : Современный писатель,
1995. – Т. 1. − 840 с. 
Иванов П.В. Народные рассказы о ведьмах и упырях /2.
П.В. Иванов // Українцi : народнi вiрування, повір’я,
демонологiя. − К. : Либiдь, 1991. − С. 430−497. 
Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування3.
українського народу / Митрополит Іларіон. − К. :
Обереги, 1991. − 424 с.
Пагутяк Г. Королівство / Пагутяк Г. − Тернопіль : Джура,4.
2005. − 288 с.

Стаття рекомендована до друку
доктором філологічних наук, професором

кафедри української мови та літератури СНУ ім. В. Даля
Пустовіт В.Ю.

Стаття надійшла до редакції 15 січня 2014 року

473

Теоретична і дидактична філологія. Випуск 17, 2014.



УДК 81’373.612.2
Ніна Христич 

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ЗООЛЕКСИКА ЯК КОМПОНЕНТ 
АНІМАЛІСТИЧНОЇ МЕТАФОРИ

Стаття присвячена дослідженню зоолексики у складі
анімалістичної метафори. Автор показує як зоосемізми, зооморфізми
та зооконцепти поповнюють лексичний склад англійської мови за
рахунок перенесення назв та дій тварин на людей. Ми розглядаємо
процес анімалістичної метафоризації як один із креативних засобів
збагачення мови. У таблицях подано приклади зооморфізмів, які є
персонажами метафоричних утворень, фразеологічних виразів та інших
мовних засобів англійської мови; проводиться аналіз їх семантики.

Ключові слова: метафора, анімалістична метафора,
метафоризація, зоосемізм, зооморфізм, зоолексика, зоонім, зооконцепт,
зоосемічний компонент, етнокультура, символізація.

Статья посвящена исследованию зоолексики в составе
анималистической метафоры. Автор показывает как зоосемизмы,
зооморфизмы и зооконцепты пополняют лексический состав
английского языка за счет переноса названий и действий животных на
людей. Мы рассматриваем процесс анималистической метафоризации
как один из креативных средств обогащения языка. В таблицах
представлены примеры зооморфизмов, которые являются персонажами
метафорических образований, фразеологических выражений и других
языковых средств английского языка; проводится анализ их семантики.

Ключевые слова: метафора, анималистическая метафора,
метафоризация, зоосемизм, зооморфизм, зоолексика, зооним,
зооконцепт, зоосемический компонент, этнокультура, символизация.

The article is devoted to the investigation of metaphors consisting the
animal metaphors as creative means of enlarging language. The author tries
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to illustrate the use of zoosemisms, zoomorphisms and zooconcepts to denote
the names and actions of people in order to enlarge the vocabulary of the
English language. The tables present the examples of zoomorfisms which are
the characters of metaphorical combinations, idiomatic expressions, and other
linguistic resources of the English language; the analysis of semantics is given
in the article. We consider the process of animal metaphor as a creative means
of enriching the language.

Key words: metaphor, animal metaphor, process of metaphor building,
zoosemism, zoomorfism, zoovocabulary, zoonym, zooconcept, zoosemistic
component, ethnoculture, symbolization.

Метафора належить до загальних законів мовної
семантики і є універсальним засобом переосмислення
мовних одиниць. Процес метафоризації відбувається шляхом
сприйняття навколишнього світу через світогляд людини,
набутий нею соціальний досвід та суб’єктивну оцінку
соціальних явищ, людської діяльності та поведінки.

В останні десятиріччя значно посилився інтерес до
вивчення образних засобів мови, до яких ми відносимо
метафору. Різні аспекти процесу метафоризації
висвітлюються у працях таких відомих лінгвістів як
Н. Арутюнова, О. Вербицька, А. Герд, І. Голубовська,
І. Гонта, С. Гуцол, О. В. Ємельянова, Т. Кіс, Д. Колесник,
О. Лещенко, Ф. Литвин, О. Потапов, О. Свирепо,
Г. Скляревська та ін. 

Мета статті полягає в дослідженні мовних компонентів
особливої підгрупи метафор із зоосемічним компонентом,
які в лінгвістиці отримали назву – анімалістичні метафори.

У процесі дослідження анімалістичної метафори слід
чітко розмежувати такі суміжні поняття як зоосемізми,
зооніми, зооморфізми та зооконцепти, які в цілому можна
об’єднати під терміном «зоолексика».

Зоосемізми є результатом складного процесу номінації,
у якому поєднуються лінгвістичні й екстралінгвістичні
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фактори. Ці фактори впливають на формування назв тварин,
що функціонують у певній етнокультурі. Вживання
зоосемізмів є неодмінною ознакою анімалістичної метафори. 

Ми дотримуємося думки Г. Кривенко про те, що «…
зміна основних функцій зоосемізмів супроводжується
процесом концептуальної перекатегоризації, яка полягає у
зсуві вихідного концепту «тварина» з однієї категоріальної
площини в іншу та актуалізується в похідних зоосемізмах [1,
c. 12]». Розглядаючи зоосемізми як засіб зооморфної мовної
картини світу, дослідниця слушно зауважує: «Предметний
світ, назви птахів, тварин, осіб, елементарних дій,
процесів – ось типові джерела асоціювання, що лежить в
основі анімалістичної метафори [1, c. 14]».

Як зазначає О. Крижко «… вказівка на фауну в лексиці
та фразеології з анімальним компонентом здійснюється як
експліцитно, через назви тварин у переносному значенні, так
й імпліцитно, за допомогою назв частин тіла тварин, назв
предметів для утримання тварин, назв місць їхнього
проживання, звуконаслідувальних слів тощо [2, c. 64]».
Дослідниця стверджує, що в основі фольклорної
символізації зоосемізмів лежить, по-перше, протиставлення
вічних чеснот добра і зла через порівняння людини і
тварини, зокрема оцінного способу життя людини, її дій,
вчинків, рис характеру, зовнішності, стосунків з іншими
людьми тощо та їхня символізація в образах і концептах
тваринного світу, а також співвіднесення тварин з різними
реаліями, суб’єктами, об’єктами як реального, так і
уявлюваного світів [2, c. 65]. 

Зоонім – власна назва (кличка) тварини. В основі
зооніма лежить номінація – власна назва тварини. Люди
здавна давали клички тваринам, основними мотивуючими
ознаками яких були переважно колір шерсті, особливості
анатомічної будови та поведінки. Ця традиція залишилася і
в сучасних підходах до номінації тварин. В англійській
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лінгвокультурі собакам часто дають такі клички: Snowy, Spot,
Blackjack, Blanchi, Blond, Blondie, Grey (за кольором шерсті
тварини); Cowboy, Cowgirl, Menage, Pussy, Fussy, Pupsy, Small
(за особливостями анатомічної будови); King, Wild, Action,
Baby, Ox, Bear, Ass (за особливостями поведінки). Англійці
люблять давати назви людських імен: Jack, Paully, Paul, Pete,
Bob тощо (порівняймо, в українській мові люди називають
тварин, уживаючи іноземні імена: Джек, Розі, Каті, Найк,
Джуді, Рекс, Том тощо). Окрім цих типових ознак
зустрічаються випадки оказіональних утворень. 

За О. Селівановою, зооморфізм: – «…семіотичний
принцип метафоризації, згідно з яким найменування тварин,
їхніх частин тіла, ознак та дій за аналогією
використовуються на позначення інших предметних сфер,
зокрема, людини, явищ природи, штучного світу, рослин,
духовного коду культури тощо [3, c. 189]». У різних мовах і
культурах тваринний світ стереотипізовано й відображено в
пареміях і фраземах, метафоричних знаках текстів різних
типів. Напр.: The old man growled his displeasure at the
postman. (Старий чоловік заревів на листоношу,
висловлюючи своє незадоволення).

У цьому реченні дієслово to grow (growled) позначає
манеру подання звуків властиву для тигрів, ведмедів
(Таблиця 1.1), інколи собак, напр.: The dog growled at me as I
walked past. (To utter a deep guttural sound, as an angry animal;
to give forth an angry, grumbling sound). Це дієслово означає
звук на попередження загрози. Він також асоціюється з
голодним шлунком чи металевим скреготом. (The deep,
threatening sound made in the throat by an animal; a grumbling
sound. The sound made by a hungry stomach. A harsh, guttural,
sometimes unintelligible vocal style associated with death metal
music) [6].

У таблицях 1.1, 1.2, 1.3 подано приклади зооморфізмів.
До розгляду взято лише найпоширеніших представників
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фауни, які є персонажами метафоричних утворень,
фразеологічних виразів та інших образних засобів
англійської мови.

Таблиця 1.1

З цього переліку зооморфізмів обираємо для аналізу
слово gibber, яке може вживатися як іменник, так і дієслово
і позначати ті звуки, які видає мавпа (apes, monkeys). Іменник
gibber означає ‘unintelligible talking, gibberish, hokum,
meaninglessness, nonsense, nonsensicality; bunk – a message
that seems to convey no meaning,abracadabra – gibberish and
nonsense babble; babbling, lallation – gibberish resembling the
sounds of a baby blather; blatherskite – foolish gibberish double
Dutch – an incomprehensible talk;double talk – deliberately
unintelligible gibberish, gabble, jabber, jabbering – rapid and
indistinct speech mumbo jumbo – language or ritual causing, or
intending to cause, confusion’ [6].

Дієслово to gibber – to speak (about unimportant matters)
rapidly and incessantly має такий синонімічний ряд: blabber,
palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle, gabble,
blab, clack, maunder, chatter mouth, speak, talk, verbalise,
verbalize, utter – express in speec; blather, blether, blither,
smatter, babble – to talk foolishly; gibber – chatter inarticulately;
of monkeys; let loose, let out, utter, emit – express audibly; utter
sounds (not necessarily words) [6]. Напр.:
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1. The two women were gibbering at the baby (J. Pristley.
«The Dangerous Corner») [5, p. 28].

2. He gibbered that nobody could understand (J. Pristley.
«The Dangerous Corner») [5, p. 123].

У цілому весь синонімічний ряд to gibber зводиться до
поняття безглуздого, незрозумілого мовлення.

З часом люди навчилися приручати та одомашнювати
диких тварин і ті стали надійними помічниками й
годувальниками (asses, sheep, lambs, bulls, oxen, calves, pigs,
horses) та вірними друзями і супутниками по життю (dogs,
puppy, cats, kittens).

Таблиця 1.2

Із таблиці 1.2. обираємо для детального розгляду інший
приклад зооморфізму: to scream.

(1) The terrified scream of a young princess, the brain of
harry boy, a terrible mess! (S. Maugham. «Of Human Bondage»)
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[5, p. 3].
(2) Screaming from the rooftop of Philadelphia house

parties, they are dancing wild and reckless (I.Murdoch. «The
Message to the Planet») [5, p. 12].

Як видно із таблиці 1.3. кричати з присвистом (to
scream) можуть орли та соколи.

Таблиця 1.3
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Людина може кричати у стані агонії (screams of agony),
залякування, болю (screams in terror, in pain). Напр.:

(1) She jumps out of bed, stifling a scream (I.Murdoch.
«The Message to the Planet») [5, p. 31].

(2) The spider screamed, a long piercing high pitched
scream which shattered through the captain’s hearing (S.
Maugham. «Of Human Bondage») [5, p. 123].

Дуже часто дієслово to scream вживається на
позначення дитячих дзвінких, верескливих голосів. Напр.:
The children crowded to the doorway, chirping like agitated
sparrows, pecking at the seeds I had strewn – when who should
materialize but Admiral Ass (Bel Kaufman, «Up the Down
Staircase») [5, p. 45].

Перед нами приклад зооморфізму chirping, що означає
звук, який видають горобці. За допомогою зооморфізму
авторка вдало передає ту ситуацію, яка панує у школі під час
перерви: гамір, багатоголосся, серед якого вириваються
окремі найдзвінкіші дитячі голоси. У цьому фрагменті вжито
інші метафори з елементами зооморфізму: pecking at the
seeds I had strewn «клюючи зерна, які я посіяла». Тут авторка
має на увазі «знання, які вона дала дітям». У клас заходить
завуч, якому учні дали кличку Admiral Ass – «Адмірал Осел».
До того ж він не просто заходить, а «матеріалізується» –
«who should materialize», що означає – «раптово з’являється».
У концепті «осел», ми не знаходимо жодної позитивної
конотації, лише – негативна, як наприклад: Sell your ass –
перестань робити дурниці!; тever bray at an ass – не
зв’язуйся з дураками; an ass between two bundles of hay –
нерішуча людина; to act/play an ass – валяти дурака; an ass
in a lion’s skin – осел у лев’ячій шкурі; an ass with two
panniers – чоловік, що веде під руки двох жінок; all asses wag
their ears – дуракам властиво робити розумний вигляд. Таким
чином, можна зробити висновок, що учні не поважали свого
завуча.

Як правило, категоризація зоосемізмів за образно-
номінативною ознакою здійснюється на основі певних
когнітивних понять, співвіднесених зі структурою досвіду,
концепцією культурних стереотипів і символічних архетипів.
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Як слушно зауважує у цьому зв’язку Н. Старцева, «провідну
роль у формуванні стереотипів відіграє частота вживання
певних об’єктів, явищ у житті людей, яка виражається у
тривалих людських контактах саме з цими об’єктами
порівняно з іншими, що власне й призводить до
стереотипізації [4, с. 7]». Стереотипи, еталони є тією
з’єднувальною ланкою, яка пов’язує сприйняття, мислення
й мову. 

Досліджуючи зооконцепти, слід розкрити поняття
«концепт» та «етноконцепт». З метою визначення терміну
«концепт» необхідно з’ясувати його трактування у сучасній
лінгвістиці. Згідно визначенню О. Селіванової, «концепт»
(від лат. сonceptus – поняття – інформаційна структура
свідомості, різносубстратна, певним чином організована
одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт
пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом
взаємодії п’яти психічних функцій свідомості і поза
свідомості [3, c. 256]». 

За визначенням Г. Кривенко, «Етноконцепти, що
відображають сприйняття й осмислення етносами взаємодії
людини з тваринним світом, реалізуються в мові через
зоосемізми – назви тварин у переносному значенні, що
характеризують людину та її контакти з фауною [1, c. 13]».
Інтерпретативний характер мовних картин світу, що
виявляється зокрема під час зіставлення семантики одиниць
лексичного рівня, відображає специфіку національного
сприйняття і свідчить про своєрідне бачення навколишнього
світу представниками різних етносів. Особливості
національної специфіки семантичної структури лексичних
одиниць виявляються під час міжмовного зіставного аналізу
етноконцептів (В. Маслова, В. Михайленко,
О. Селіванова) – фрагментів знання про світ, обсяг яких є
спільним для більшості мовців та зрозумілий усім носіям
мови.

Перспективність дослідження анімалістичної
метафори наразі не підлягає сумніву, оскільки мовні й
когнітивні структури взаємодіють між собою і через процеси
метафоротворення можна збагнути принципи пізнання
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людиною навколишнього світу.
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УДК 811.133.1’37

Наталія Швець, Олександр Швець 
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ЗМАЛЮВАННЯ
ПРИРОДИ В РОМАНІ

Д. ДЕФО «ROBINSON CRUSOÉ»

Статтю присвячено вивченню лексичних засобів змалювання
природи в романі Д. Дефо «Robinson Crusoé». Виявлено, що пейзаж у
творі допомагає створенню характеру героя, передає його емоційний
стан, виступає в якості дійової особи, а також є засобом емоційного
впливу на читача. Завдяки використанню іменників на позначення
географічних назв, координат та кількісних числівників, автору вдалося
створити реальну картину морської подорожі. За допомогою прийому
персоніфікації природі було надано людських якостей.

Ключові слова: пейзаж, опис природи, персоніфікація,
мариністичні описи, Даніель Дефо.

Статья посвящена изучению лексических средств описания
природы в романе Д. Дефо «Robinson Crusoé». Выявлено, что пейзаж в
произведении служит для создания характера героя, передает его
эмоциональное состояние, выступает в качестве действующего лица,
а также является средством эмоционального влияния на читателя.
Благодаря использованию существительных обозначающих
географические названия, координаты и количественных числительных
автору удалось создать реальную картину морского путешествия. При
помощи приема персонификации природа была наделена человеческими
качествами.

Ключевые слова: пейзаж, описание природы, персонификация,
маринистические описания, Даниель Дефо.

The article deals with the analyzing of lexical means of nature
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descriptions in the novel by Daniel Defoe «Robinson Crusoe». It was found
out that these descriptions can help to create the image of the main character,
conveys his emotional state, the landscape descriptions are the characters of
the novel themselves and they are also the means of emotional impact on the
reader. By using the nouns denoting geographical names, coordinates and
cardinal numerals the author succeeded to create the realistic image of the
sea voyage. With the help of personification the nature was given human
features.

Keywords: landscape, description of nature, personification, seascape
descriptions, Daniel Defoe.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики аналіз
літературного пейзажу набуває особливої актуальності в
зв’язку з домінуванням антропоцентричного підходу до
вивчення лінгвістичних явищ. Оскільки пейзаж зберігає в
собі інформацію про різні форми освоєння людиною
природи, можемо стверджувати, що за своєю сутністю він є
антропоцентричним.

Дослідженню описів природи присвячено значну
кількість наукових праць. Опрацьований науковий доробок
вітчизняних (Н. Іванова [6], Г. Пасічник [8], Г. Ковальова [7],
Н. Іванова [5]) та зарубіжних (М. Епштейн [10], У Хао [9],
Б. Галанов [2]) лінгвістів свідчить про достатньо глибоке
вивчення ознак зазначеного виду опису. 

Попри різноманітність таких наукових розвідок ще
існує низка питань, що до цих пір залишаються певною
мірою нез’ясованими. Сюди відносимо і особливості
лексичного оформлення описів природи на матеріалі
франкомовних творів.

У зв’язку з цим, мета статті полягає у дослідженні
особливостей лексичних засобів змалювання природи в
романі Д. Дефо «Robinson Crusoé».

Пейзажем (франц. paysage, від pays – країна,
місцевість) називається образ природного оточення
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персонажів та їхніх дій, опис картин природи в художньому
творі, який має певне значення в його загальній змістовій
організації [3, c. 159].

Як відзначає Г. Абрамович, у багатьох творах «пейзаж
виконує важливу ідейно-композиційну роль. Мова йде,
звичайно, не про ті твори, де природа є безпосереднім
предметом зображення і у такій якості й розглядається у
внутрішньому співвіднесенні з ідейно-моральними й
естетичними поглядами письменника… маються на увазі ті
твори, у яких пейзажі виконують службове призначення,
беручи участь поряд з іншими зображувальними засобами,
у розкритті ідейного замислу письменника [1, c. 151]».

Необхідно визнати, що «не будь-який пейзаж бере
безпосередню участь у розкритті всього ідейно-художнього
цілого. Він може бути співвіднесеним з окремими епізодами,
явищами, особами, і лише у кінцевому результаті сприяти
створенню цілого, вступаючи у взаємодію з усіма іншими
елементами літературного твору [1, c. 153].

Загалом виділяють такі основні функції пейзажу в
літературному творі: пояснення часу та місця подій (функція
фону); пояснення стану, настрою героя (психологічна
функція) за допомогою прийому психологічної паралелі або
протиставлення; створення певного емоційного тону
(ліричного, драматичного, трагічного, героїчного),
пов’язаного у творі з характером подій та їх фіналом;
вираження філософських, соціальних, естетичних, етичних
ідей; сюжетно-композиційна функція. Описи природи
можуть бути й не функціональними, тобто «самостійними» –
важливі самі по собі як самостійний персонаж твору, вони
представляють природу в різноманітті її життя [9, с. 71].

Роман Д. Дефо «Robinson Crusoé» відзначається
великою кількістю пейзажів. Пейзаж у художніх творах може
бути статичним або «пейзажем-маршрутом», описаним
динамічно. Якраз до останнього типу належить опис
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природи в романі Д. Дефо «Robinson Crusoé». Кожен опис
природного явища й образу пронизаний вітром: 

вітер віє з великою силою – Comme le vaisseau sortait
à peine de l’Humber, le vent s’éleva et les vagues s’enflèrent
effroyablement [11, р. 10] – Не встиг корабель вийти з гирла
Гамбера, як подув вітер і на морі знялись страшні хвилі [4,
с. 20].

Pendant ce temps la tempête croissait, et la mer devint très
grosse, quoique ce ne fût rien en comparaison de ce que j’ai vu
depuis, et même seulement quelques jours après, c’en fut assez
pour affecter un novice tel que moi. À chaque vague je me
croyais submergé, et chaque fois que le vaisseau s’abaissait entre
deux lames, je le croyais englouti au fond de la mer [11, р. 10]. –
Тим часом вітер дедалі міцнішав і хвиля знялась дуже
висока, хоч і не така, як я багато разів бачив пізніше чи
побачив за кілька днів; але й цієї було досить для молодого
моряка, зовсім не обізнаного з бурями [4, с. 20];

вітер вщухає – Mais à l’approche de la nuit le temps
s’éclaircit, le vent s’apaisa tout à fait, la soirée fut délicieuse, et
le soleil se coucha éclatant pour se lever de même le lendemain:
une brise légère, un soleil embrasé resplendissant sur une mer
unie, ce fut un beau spectacle, le plus beau que j’aie vu de ma
vie [11, р. 12]. – Але наприкінці дня розгодинилось, вітер
стих, і впав тихий, чарівний вечір. Сонце сіло при ясному
небі; так само зійшло воно й другого дня, і ясне море, при
цілковитому або майже цілковитому безвітрі, все залите
сонячним сяйвом, являло собою чудове видовище, якого я
ніколи ще не бачив [4, с. 21];

… mais le jour d’ensuite le vent étant abattu et la mer plus
calme, je commençai à m’y accoutumer un peu [11, р. 12] – але
другого дня вітер почав ущухати, хвилювання вгамувалось,
і я став поволі звикати до моря [4, с. 21];

вітер є супротивним, проте слабким – Le vent ayant
été contraire et le temps calme, nous n’avions fait que peu de
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chemin depuis la tempête [11, р. 13]. – Вітер після шторму був
весь час супротивний і слабкий, і тому ми посувались дуже
повільно [4, с. 22];

вітер є свіжим – Mais le huitième jour, le vent força;
nous mîmes tous la main à l’œuvre; nous calâmes nos mâts de
hune et tînmes toutes choses closes et serrées, pour donner au
vaisseau des mouvements aussi doux que possible [11, р. 4]. –
Але восьмого дня зранку вітер посвіжішав, і ми
використали всі робочі руки, щоб прибрати стеньги та
закріпити все потрібне, аби судно могло триматись на рейді
[4, с. 22];

вітер стає страшним – Déjà une terrible tempête
mugissait [11, р. 4] – Тим часом знявся страшний вітер [4,
с. 22].

En ces extrémités, le vent soufflait toujours avec violence,
et à la pointe du jour un de nos hommes s’écria: Terre! [11,
р. 51] – Під ту лиху годину, коли вітер усе ще лютував, один
із наших матросів крикнув: «Земля!» [4, с. 45].

Et comme la fureur du vent était toujours grande, quoique
moindre, nous ne pouvions pas même espérer que le navire
demeurerait quelques minutes sans se briser en morceaux, à
moins que les vents, par une sorte de miracle, ne changeassent
subitement [11, р. 51] – Хоч буря лютувала трохи менше, ніж
раніше, ми не сподівались, що наше судно протримається
навіть кілька хвилин, не розбившись ущент, якщо тільки
вітер якимсь дивом не зміниться [4, с. 45–46].

… quand un violent tourbillon ou un ouragan nous
désorienta entièrement. Il commença du sud-est, tourna à peu
près au nord-ouest, et enfin se fixa au nord-est, d’où il se
déchaîna d’une manière si terrible, que pendant douze jours de
suite nous ne fîmes que dériver, courant devant lui et nous
laissant emporter partout où la fatalité et la furie des vents nous
poussaient [11, р. 50] – коли несподівано налетів на нас
міцний торнадо, чи то ураган. Він знявся на південному
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сході, потім повернув і, нарешті, задув з південного заходу з
такою страшною силою, що протягом дванадцяти днів ми
тільки носились за вітром і, пустившись напризволяще,
пливли туди, куди нас гнала люта стихія [4, с. 44–45].

Кожен з вищенаведених прикладів засвідчує таку люту
силу стихії, яка може налякати і вселити відразу до морської
подорожі не лише пересічному громадянину, а й навіть
бувалому морякові.

Вигляд морської поверхні, якою рухається головний
герой твору, постійно змінюється перед очима героя: le soleil
se coucha éclatant pour se lever de même le lendemain: une brise
légère, un soleil embrasé resplendissant sur une mer unie, ce fut
un beau spectacle, le plus beau que j’aie vu de ma vie
[11, р. 12]. – сонце сіло при ясному небі; так само зійшло
воно й другого дня, і ясне море, при цілковитому або майже
цілковитому безвітрі, все залите сонячним сяйвом, являло
собою чудове видовище, якого я ніколи ще не бачив [4, с. 21];

Je contemplais, émerveillé, l’océan qui, la veille, avait été
si courroucé et si terrible, et qui si peu de temps après se montrait
si calme et si agréable [11, р. 12] – Я був веселий і здивовано
поглядав на море, яке, ще тільки вчора люте та страшне,
так скоро могло вгамуватись і прибрати такого чудового
вигляду [4, с. 21].

Саме зі станом моря автор пов’язує почуття свого
героя. Коли море розбурхане і люте, герой обіцяє собі
якомога швидше повернутися до батьківської оселі і
назавжди залишитися там. Проте як тільки море
заспокоюється і буря стихає, він забуває про свої обіцянки:

Ces sages et sérieuses pensées durèrent tant que dura la
tempête, et même quelque temps après; mais le jour d’ensuite le
vent étant abattu et la mer plus calme, je commençai à m’y
accoutumer un peu [11, р. 12]. – Одне слово, як тільки море
заспокоїлось і після бурі настала тиша, як тільки
вгамувались мої розбурхані почуття, як тільки минув страх
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бути поглинутим хвилями і думки потекли старим річищем,
так я відразу забув усі присяги, всі обіцянки, що давав собі
під час небезпеки [4, с. 21].

Jamais spectacle aussi terrible n’avait frappé mes yeux:
l’océan s’élevait comme des montagnes, et à chaque instant
fondait contre nous; quand je pouvais promener un regard aux
alentours, je ne voyais que détresse [11, р. 4]. – Ніколи не бачив
я такої лиховісної картини: по морю ходили величезні вали з
гору заввишки і що три або чотири хвилини перекидались на
нас [4, с. 22].

Déjà une terrible tempête mugissait, et je commençais à
voir la terreur sur le visage des matelots eux-mêmes [11, р. 4]. –
Буря лютувала й далі так, що, за словами самих моряків, їм
ніколи не траплялось бачити нічого подібного [4, с. 23].

Ландшафт постійно змінюється перед очима героя,
який подорожує морем – Le vent soufflait nord-nord-est, ce qui
était contraire à mon désir ; car s’il avait soufflé sud, j’eusse été
certain d’atterrir à la côte d’Espagne, ou au moins d’atteindre la
baie de Cadix [11, р. 27]. – Вітер дув північно-східний, що
зовсім не відповідало моїм бажанням, бо, якби він дув з
півдня, я напевне міг би допливти до берегів Іспанії або
принаймні досягти Кадікса [4, с. 30].

Ayant un bon vent, une mer calme et unie, je fis tellement
de la voile, que le lendemain, à trois heures de l’après-midi,
quand je découvris premièrement la terre, je devais être au moins
à cent cinquante milles au sud de Sallé [11, р. 29]. – Завдяки
досить свіжому вітрові й спокійному морю ми йшли так
добре, що другого дня о третій годині, коли вперше перед
нами показалась земля, опинились не менше як за
півтораста миль на південь від Сале [4, с. 31].

Après une navigation d’environ douze jours, nous avions
doublé la ligne et nous étions, suivant notre dernière estime, par
les sept degrés vingt-deux minutes de latitude nord, quand un
violent tourbillon ou un ouragan nous désorienta entièrement. Il
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commença du sud-est, tourna à peu près au nord-ouest, et enfin
se fixa au nord-est, d’où il se déchaîna d’une manière si terrible,
que pendant douze jours de suite nous ne fîmes que dériver,
courant devant lui et nous laissant emporter partout où la fatalité
et la furie des vents nous poussaient [11, р. 50]. – Тримаючись
цього курсу, ми перейшли екватор десь на дванадцятий день
і, за нашими останніми спостереженнями, були вже на
сьомому градусі двадцяти двох мінутах північної широти,
коли несподівано налетів на нас міцний торнадо, чи то
ураган. Він знявся на південному сході, потім повернув і,
нарешті, задув з південного заходу з такою страшною силою,
що протягом дванадцяти днів ми тільки носились за вітром
і, пустившись напризволяще, пливли туди, куди нас гнала
люта стихія [4, с. 44–45].

Mais il en devait être autrement; car, par les douze degrés
dix-huit minutes de latitude, nous fûmes assaillis par une seconde
tempête qui nous emporta avec la même impétuosité vers l’ouest,
et nous poussa si loin hors de toute route fréquentée, que si nos
existences avaient été sauvées quant à la mer, nous aurions eu
plutôt la chance d’être dévorés par les Sauvages que celle de
retourner en notre pays [11, р. 51]. – Але доля вирішила
інакше: коли ми досягли дванадцятого градуса й
вісімнадцятої мінути північної широти, на нас налетів
другий шторм, який так само навально погнав нас на захід і
відніс так далеко від торговельних шляхів, що якби ми й
урятували своє життя від моря, то потрапили б до рук
людожерів; повернутись на батьківщину не було надії [4,
с. 45].

Проаналізувавши вище подані приклади, можна
зробити висновок, що завдяки використанню іменників на
позначення географічних назв, координат та кількісних
числівників, автору вдалося створити реальну картину
морської подорожі, здійсненої головним героєм.

Оскільки автор твору вдається до прийому
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персоніфікації (уособлення), світ природи, зображений
Д. Дефо, виступає у творі наче жива істота:

Après avoir ramé, ou plutôt dérivé pendant une lieue et
demie, à ce que nous jugions, une vague furieuse, s’élevant
comme une montagne, vint, enroulant à notre arrière, nous
annoncer notre coup de grâce. Bref, elle nous saisit avec tant de
furie que d’un seul coup elle fit chavirer la chaloupe et nous en
jeta loin, séparés les uns des autres, en nous laissant à peine le
temps de dire ô mon Dieu ! car nous fûmes tous engloutis en un
moment [11, р. 53] – Коли ми відпливли або, вірніше, коли
нас, за моїм підрахунком, віднесло від корабля милі на
чотири, несподівано величезний вал, з гору завбільшки, набіг
з корми на нашу шлюпку, ніби збираючись поховати нас у
морській безодні. Набіг він з такою люттю, що відразу
перекинув шлюпку і, відкинувши нас від шлюпки та одне від
одного, не дав часу й скрикнути «о боже!» [4, с. 46–47].

Mais je sentis bientôt que c’était impossible, car je vis la
mer s’avancer derrière moi furieuse et aussi haute qu’une grande
montagne [11, р. 54] – Хвиля йшла горою і наздоганяла мене,
мов розлютований ворог, змагатися з яким я не мав ні сили,
ні засобів [4, с. 47].

La vague qui revint sur moi m’ensevelit tout d’un coup,
dans sa propre masse, à la profondeur de vingt ou trente pieds ;
je me sentais emporté avec une violence et une rapidité extrêmes
à une grande distance du côté de la terre [11, р. 54] – Хвиля, що
набігла знову, відразу поховала мене футів на двадцять-
тридцять під водою. Я відчув, як вода підхопила мене і з
надзвичайною силою та швидкістю понесла до берега [4,
с. 47].

Je fus derechef couvert d’eau assez longtemps, mais je tins
bon; et, sentant que la lame étalait et qu’elle commençait à
refluer, je coupai à travers les vagues et je repris pied. Pendant
quelques instants je demeurai tranquille pour prendre haleine, et
pour attendre que les eaux se fussent éloignées. Puis, alors,
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prenant mon élan, je courus à toutes jambes vers le rivage. Mais
cet effort ne put me délivrer de la furie de la mer, qui revenait
fondre sur moi; et, par deux fois, les vagues m’enlevèrent, et,
comme précédemment, m’entraînèrent au loin, le rivage étant
tout à fait plat.

La dernière de ces deux fois avait été bien près de m’être
fatale ; car la mer m’ayant emporté ainsi qu’auparavant, elle me
mit à terre ou plutôt elle me jeta contre un quartier de roc, et avec
une telle force, qu’elle me laissa évanoui, dans l’impossibilité de
travailler à ma délivrance. Le coup, ayant porté sur mon flanc et
sur ma poitrine, avait pour ainsi dire chassé entièrement le souffle
de mon corps ; et, si je ne l’avais recouvré immédiatement,
j’aurais été étouffé dans l’eau; mais il me revint un peu avant le
retour des vagues, et voyant qu’elles allaient encore
m’envelopper, je résolus de me cramponner au rocher et de
retenir mon haleine, jusqu’à ce qu’elles fussent retirées. Comme
la terre était proche, les lames ne s’élevaient plus aussi haut, et
je ne quittai point prise qu’elles ne se fussent abattues [11, р. 54–
55]. – Коли хвиля розбилась і покотилася до моря, я не дав
їй потягти мене назад і намацав ногами ґрунт. Я постояв
кілька секунд, щоб віддихнути, і, зібравши останні сили,
прожогом кинувся бігти до берега. А втім, і тепер я ще не
втік від розлюченої хвилі, що знову нагнала мене. Ще двічі
підхоплювала вона мене й несла далі до положистого берега.
Останній вал трохи не став для мене фатальним. Підхопивши
мене, хвиля винесла або, вірніше, викинула мене на скелю з
такою силою, що я знепритомнів і став зовсім безпорадним.
Удар у бік та в груди зовсім забив мені дух, і коли б море
знову підхопило мене, я неминуче захлинувся б. На щастя, я
очуняв невдовзі перед новою хвилею і, бачачи, що зараз мене
знову покриє вода, міцно вчепився за виступ скелі і,
затримавши скількимога подих, вирішив перечекати, поки
хвиля спаде. Ближче до берега хвилі були вже не такі високі,
і я, переждавши одну, знову кинувся бігти й опинився так
близько від берега, що друга хвиля хоч і перекотилась через
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мене, але не могла вже підхопити й винести мене назад у
море [4, с. 47].

… un boulingrin qui s’en allait mourir sur la plage en pente
douce et irrégulière [11, р. 70.] – У кінці галявини гора дуже
нерівно спускалася в низину до моря [4, с. 11].

У вищенаведених прикладах автор описує хвилю та
гору ніби живі істоти, здатні рухатися з величезною силою і
спричиняти лихо людям, які опинилися у їх владі. З метою
надання неживим предметам якостей, які властиві особам,
автор використовує у своєму мовленні дієслова руху, такі як: 

йти – je vis la mer s’avancer aussi haute qu’une grande
montagne [11, р. 54] – хвиля йшла горою і наздоганяла мене,
мов розлютований ворог [4, с. 47];

бігти – une vague furieuse vint, enroulant [11, р. 53] –
величезний вал набіг [4, с. 46–47];

повертатися – La vague qui revint sur moi [11, р. 54] –
Хвиля, що набігла знову [4, с. 47];

підхопити і викинути – car la mer m’ayant emporté
ainsi qu’auparavant, elle me mit à terre ou plutôt elle me jeta
contre un quartier de roc [11, р. 54 – 55] – Підхопивши мене,
хвиля винесла або, вірніше, викинула мене на скелю [4, с. 47];

спускатися – … un boulingrin qui s’en allait mourir sur
la plage en pente douce et irrégulière [11, р. 70] – гора дуже
нерівно спускалася в низину до моря [4, с. 11].

Такою ж нестримною силою наділені інші природні
об’єкти та сили – вітер, хмари, вода, грім, блискавка, які
здатні викликати страх навіть у дуже сміливої людини:

Un jour, lorsque ma tente et ma grotte n’existaient encore
qu’en projet, il arriva qu’un nuage sombre et épais fondit en pluie
d’orage, et que soudain un éclair en jaillit, et fut suivi d’un grand
coup de tonnerre [11, р. 73]. – Саме тоді, як я готувався
розкидати намет і копати печеру, несподівано набігла темна
хмара, почався заливний дощ, блиснула блискавка і вдарив
страшний грім [4, с. 57].

З метою створення реальної картини природної стихії,
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автор знову вдається до використання дієслів руху. Серед них
дієслова набігти (il arriva qu’un nuage sombre et épais),
блиснути (un éclair en jaillit), вдарити (fut suivi d’un grand
coup de tonnerre).

У результаті проведеного аналізу було встановлено, що
пейзаж у творі виконує наступні функції: служить засобом
опису природи; створення характеру героя як легковажної
людини, яка швидко забуває про свої обіцянки; передає
емоційний стан героя; виступає в якості дійової особи, а
також є засобом емоційного впливу на читача, розкриття ідеї
твору. Головними образами природи в аналізованому творі
виступають вода (море, океан), світ тварин і птахів (кози,
папуги, голуби), рослинний світ острова (алое, цукрова
тростина, виноград, дині), на якому опинився після аварії
корабля Робінзон Крузо.

Перспективним вважаємо вивчення лексичних
особливостей пейзажу на матеріалі інших франкомовних
творів.
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Зінаїда Шумейко

(м.Чернігів, Україна)

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАГАДОК 
ЗІ ЗБІРКИ МАТВІЯ НОМИСА

«УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ, ПРИСЛІВ’Я І
ТАКЕ ІНШЕ»

У статті розглянуто художні особливості загадки як жанру
літератури, проаналізувати умови зародження і розвитку загадок,
дослідити загадку як педагогічну категорію. Автор публікації
характеризує корпус загадок зі збірки Матвія Номиса (Симонова)
«Українські прислів’я, приказки і таке інше», визначає окремі тематичні
групи творів, досліджує традиційні образи українських народних
загадок, аналізує їх педагогічний потенціал. 

Ключові слова: загадка, виховання, фольклор, педагогіка,
педагогічні ідеї, збірка, український народ.

В статье рассмотриваются художественные особености
загадки как жанра литературы, проанализировать условия зарождения
и развития загадки, исследовать загадку как педагогическую категорию.
Автор публикации характеризует корпус загадок в сборнике Матвея
Номиса (Симонова) «Украинские пословицы, поговорки и так далее»,
выделяет отдельные тематические группы, исследует традиционные
образы украинских загадок, анализирует их педагогический потенциал. 

Ключевые слова: загадка, воспитание, фольклор, педагогика,
педагогические идеи, сборник, украинский народ.

The author attempts to examine the artistic features of a riddle as a
genre of literature, analyzes the conditions of emergence, explores a riddle as
an educational category. Z.Shumeyko describes the block of riddles in the
collection of Matviy Nomys (Symonov) «Ukrainian proverbs, sayings and so
on», explores the traditional images of Ukrainian riddles, defines certain
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groups of related works, analyzes pedagogical potential of riddles. 
Key words: riddles, upbringing, folklore, education, pedagogics,

pedagogical ideas, collection, Ukrainian nation.

Загадка – це специфічний жанр фольклору, який є
своєрідною, вміло побудованою метафорою, що в
прихованій формі розкриває (здебільшого у вигляді
дотепного, влучного запитання, що вимагає відповіді)
сутність певного предмета або явища через ознаки чимось
подібних предметів, або ж явищ, взятих із зовсім іншої
сфери життя [5]. Під час їх порівняння виявляється
близькість різних, часом досить далеких один від одного,
предметів, основні риси яких висвітлює загадка, надаючи
поетичності звичайним предметам і явищам людського
буття.

Фольклористи зазначають, що загадка (від слова
«гадати» – думати, вгадувати, загадувати) є засобом розвитку
уважності, кмітливості, тямущості, випробування розумових
здібностей людини. Кожна загадка несе в собі елемент гри,
що збуджує уяву того, хто має її відгадати, розвиває художнє
мислення [1]. У процесі культурно-історичного розвитку
людства поступово увиразнювалась роль загадки як
пізнавального, виховного чинника. Ще в стародавньому світі
цей жанр був засобом розвитку розумових здібностей
молодого покоління. Вміле відгадування загадок було
ознакою розуму, щасливої вдачі, мудрості, зрілості людини.
Широкий простір для гри уяви під час відгадування
химерного запитання захоплює, приваблює дітей, адже гра
для них – найбільш доступний і цікавий вид діяльності [6]. 

Особливої популярності жанр загадки набуває в епоху
романтизму, оскільки відбувається звернення до
національного коріння, починається збирання,
впорядкування і дослідження творів усної народної
творчості. Збірка відомого українського письменника,
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етнографа, фольклориста, педагога Матвія Номиса (Матвія
Симонова) (1823–1901) «Українські приказки, прислів’я і
таке інше» [4] є своєрідним зводом українських паремій,
підсумком усього, що було зроблено у цій сфері на період
другої половини ХІХ ст. 

Окремі аспекти громадської, етнографічної,
педагогічної діяльності Матвія Номиса стали предметом
наукового дослідження в к. ХІХ – поч. ХХ ст. (праці
М. Возняка, М. Грушевського, С. Єфремова, В. Науменка,
М. Сумцова). У другій половині ХХ ст. творчу спадщину
митця аналізували П. Одарченко, М. Пазяк, Б. Струмінський,
Ю. Шевельов. Проте педагогічні ідеї Матвія Номиса все ще
залишаються поза увагою дослідників, отже, на сучасному
етапі розвитку педагогічної науки актуальним є визначення
місця Матвія Номиса у вітчизняному педагогічному процесі,
формулювання концепції національного виховання за його
творчою спадщиною. Метою цієї статті є аналіз
педагогічного потенціалу загадок зі збірки Матвія Номиса
«Українські прислів’я, приказки і таке інше».

Вершиною діяльності Матвія Номиса в галузі
фольклористики вважається збірка «Українські приказки,
прислів’я і таке інше» [4]. «Книга Номиса, завдяки своєму
багатому фактичному матеріалу, вмілому його відбору
(таким відбором не може похвалитися жодна інша
дореволюційна збірка українських прислів’їв), вміщенню
варіантів тощо, була визначним явищем в українській
пареміографії ХІХ століття [3, с. 82]». 

Робота з підготовки збірки до друку завершилась на
кінець 1863 року, і майбутнє видання було подано на
цензурний розгляд. Наприкінці січня 1864 року Матвій
Номис оголосив у періодичних виданнях про відкриття
передплати на збірку. Це повідомлення не залишилося без
уваги: невідомий автор на сторінках газети «Санкт-
Петербурзькі відомості» опублікував відгук, у якому
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зазначав: «Видавець, п. М. Номис, який довів своє знання
південноросійського народного побуту й мови у своїх
статтях, що вміщені в «Руській бесіді» і «Основі», уже взявся
за справу видання цього дорогоцінного, єдиного у своєму
роді зібрання, за яке буде вдячна Опанасу Васильовичу
Марковичу не лише Украйна, а й весь слов’янський світ [7]».

Педагогічний потенціал збірки паремій Матвія Номиса
став предметом уваги М. Драгоманова, який у листі від 25
грудня 1872 року до М. Бучинського писав про користь
видання для виховання молоді: «Маючи збірники Рудченка,
Номиса, Метлинського і т.д., не трудно було б на тій же
системі визначити українську «Рідну мову», котра справді
була б наукою для дітей, що портяться німетчизною і
польщизною [2]». 

До збірки увійшло близько 15000 паремій і 505 загадок.
М. Пазяк поділив її зміст на дві частини: більша – прислів’я
і приказки, менша – загадки. Паремійний матеріал першої
частини має двадцять розділів: вірування; природа, пори
року; історичне минуле; сила і воля людини; соціальні
відносини, доля, лихо; моральні вади; людська вдача;
скупість і щедрість; розум, дурощі; правда, брехня; «багато»-
«трохи»; здоров’я, хвороби, смерть; кохання, одруження;
сусіди, куми; «своє»-«чуже»; господарська діяльність;
лінощі; зовнішній вигляд; розваги [4, с. 18]. 

Аналіз кожного розділу збірки дає можливість
сформулювати відповідні висновки щодо того чи іншого
явища, виробити концепцію народної моралі,
схарактеризувати духовну культуру українського народу.
Кожен розділ складається з різної кількості складових, логіка
розташування яких, а інколи і їх підбір, залишаються
незрозумілими, адже упорядник не залишив жодних
пояснень.

Перш ніж перейти до аналізу загадок зі збірки Матвія
Номиса, вважаємо за потрібне схарактеризувати художні
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особливості цього жанру, визначити його функції. Зазвичай
загадки побутують у формі запитання або своєрідної
головоломки, яка в переносному значенні подає якусь
характерну прикмету загаданого предмета. Чимало загадок
побудовано на омонімах, метонімії, поетичних символах.
Дехто з учених, аналізуючи їх художню форму, стверджує,
що кожна загадка композиційно є одночленним
паралелізмом, другим членом якого є відгадка [5].
Найголовнішими художніми особливостями жанру є
конкретність теми, лаконізм, сконденсованість думки,
виняткова стійкість традиції й усталеність образності. Саме
завдяки останній рисі загадки зберігають свій первісний
зміст і форму.

Як і багато інших фольклорних творів, повноцінна,
справді художньо довершена загадка могла з’явитись лише
на етапі досить високого розвитку культури, коли відбувся
процес абстрагування людського мислення. Адже, щоб
створити, а потім відгадати загадку, потрібно володіти
здатністю абстрагуватись від конкретного. Загадки
поступово стають важливим, цінним засобом передачі і
осмислення життєвого досвіду широких верств народу [5].

В Україні здавна існував звичай загадувати загадки: під
час масових ігор та розваг – перед широким колом слухачів,
наприклад, молоді на вечорницях. У народних казках досить
поширений епізод, коли головний герой, долаючи
перешкоди, має відгадати загадки. Це дає змогу
стверджувати, що український народ дивився на загадування
та відгадування загадок як на серйозний процес перевірки
розумової зрілості людини, її вміння самостійно
орієнтуватись у навколишньому світі [6].

Українським народним загадкам властиві широта,
багатство й різноманітність тематики, довершеність
художньої форми. Об’єктом відтворення в них є різні аспекти
навколишнього світу: від астрономічних і релігійних понять,
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природи, картин виробничого й родинного побуту до
абстрактних понять й образів із суспільного життя.

Загадка тісно пов’язана з іншими фольклорними
жанрами, зокрема з прислів’ями та приказками. Існують
загадки, які у певній трансформації побутують як прислів’я
або приказки: «У вогні не горить, у воді не тоне» (правда);
«Хто найбільший у світі чоловік?» (громада); «Кого лихо
красить?» (рака). Відповідні прислів’я: «Правда і в вогні не
горить, і в воді не тоне»; «Громада – найбільший чоловік»;
«Лише рака лихо красить». Близькість загадок до паремій
зумовлюється спільністю походження і взаємовпливами.

Підбірку загадок Матвія Номиса відкривають загадки
на релігійну, а саме християнську тематику, які є пізнішими
за походженням від інших творів цього жанру. З’явилися
вони лише з утвердженням православ’я як державної релігії.
Упорядник, очевидно, дотримується під час класифікації
принципу єдності з пареміями. Це твори пов’язані з Богом,
християнськими святами, церквою і служителями культу,
церковним начинням: «Чотири орли одно яйце несли»
(апостоли и євангеліє), «Вийшов дід у сімдесят літ, виніс
унучку постарше себе» (піп чашу), «Зійду на міст, потягну
за хвіст – воно зареве» (дзвін), «Хто вмер, а не родився?»
(Адам) [4, с. 635].

Наступний, значний за обсягом, блок загадок
пов’язаний з явищами природи й будовою всесвіту; у цих
творах виразно відчувається прагнення людини пізнати світ
за допомогою проведення аналогій з відомими й
зрозумілими їй предметами та явищами. Дослідники
зазначають, що це одна з найдавніших груп загадок, вона
пов’язана з прагненням пояснити явища і процеси, які були
незрозумілі людині, або ж викликали страх. Ці загадки
відбивають тотемістичні й анімістичні уявлення первісної
людини, саме тому вони стійкі за формою. Протягом всієї
історії розвитку жанру ця група загадок мало змінювалась,
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оскільки закладений у цих зразках світогляд повільно
трансформувався. Наприклад, Матвій Номис вмістив у своїй
збірці такі загадки цієї групи: «За лісом, за перелісом золота
діжа горить» (сонце), «Серед двора-двора, лежить червона
сковорода» (місяць), «Поле не зміряне, бидло не злічене,
пастух рогатий» (небо, зорі, місяць), «Їхав Яшка Семеряжка,
за ним бджоли гу-лю-лю!» (місяць та зорі) [4, с. 635–664].

Із загадками про будову всесвіту тісно пов’язані твори
про явища природи, рослинний і тваринний світ. У них
знайшли втілення спостереження людини, прагнення
відобразити характерні особливості різних пір року, або ж
часу доби за допомогою звичних образів з повсякденного
життя. Саме тому деякі загадки цієї групи є типовими
картинами з життя й побуту селянина. Явища природи
зображуються через проведення аналогій зі знайомими і
зрозумілими кожному українцеві образами й архетипами:
«Їхав чумак та й став, бо волів потеряв» (хмари закрили зорі),
«Сірий бик у вокно – ник» (світ світає), «Лисий віл усіх
людей звів» (день), «Ревнув віл на сто гір, на тисячу городів»
(грім), «Шило-мотовило попід небесами ходило, из панами
говорило, из князями розмовляло» (блискавка), «Сидить
півень на вербі, спустив китиці до земля» (дощ и сонце) [4,
с. 635–664].

Найбільша, мабуть, група загадок присвячена
повсякденному життю і побуту трудівника, його виробничій
діяльності. Так, значна кількість творів цього жанру
пов’язана з худобою і птаством: «Двічі родиться, а раз
помира» (птах), «Пішла панна до міста, на ній суконь
триста» (курка), «Ой за лісом, за пролісом талалай кричить»
(гусак), «Сто літ наче живе – що таке?» (горобець), «Штири
тики, два патики, семе за махайло» (рогата худоба), «Хто
плаче без голосу?» (кінь) [4, с. 635–664].

У народних загадках широко представлена людина, її
фізична природа, їжа, житло, домашній інвентар, речі
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побутового вжитку: «Що саме найпроворніше и
найшвидше?» (очі), «П’ять братів, лазять по хаті горобців
драти» (пальці, голова), «У нашого дядька білих курей
грядка» (зуби). Для цих творів характерні картини-аналогії
з повсякденного трудового життя, які служать певним
орієнтиром тому, хто має відгадати загадку. Як і в зразках
інших тематичних груп, внутрішньою основою художнього
образу тут є асоціативний зв’язок, що дає широкі можливості
для домислу, розвиває кмітливість, спостережливість,
уважність, стимулює фантазію.

Значне місце у збірці посідають твори про їжу, яку
споживає людина. Шляхом послідовного виокремлення
окремого з загального, застосовуючи оксиморони, метафори
й порівняння, народ створив загадки, у яких мова йде про
характерні ознаки того чи іншого виду їжі: «Вийшов віл за
сто гін, виніс на собі 30 шкур» (часник), «Солений макляк у
штанях закляк» (солоний огірок), «Без рук, без ніг на дерево
дерецця» (хміль), «За лісом, за пролісом бочка крові
мокне – в найбіднішій хаті мусять ю мати» (квашені буряки),
«В воді росте. В воді кохаєцця, а кинь у воду – злякаєцця»
(сіль) [4, с. 635–664].

У всіх загадках про людське житло й домашнє начиння
виразно й конкретно постає процес історичного розвитку
людства, його матеріальної культури, вдосконалення
предметів повсякденного вжитку, вирізняються елементи
нового у житті народу на певному етапі його суспільного
розвитку.

У сферу емоційного сприйняття трудівника потрапляли
не лише предмети, що його оточували, а й продукти
розумової діяльності людини, порівняно складні поняття
взаємозв’язку предметів та явищ, різні вияви духовності. Усе
це породжувало й нові теми, й більш досконалі форми
вираження, характерні для певної доби цивілізації людства.

За кількістю і широтою тематики велику групу
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складають загадки про трудову діяльність людини і знаряддя
праці. У багатьох з них знаходить відображення технічний
прогрес. У цих творах знайшли відображення попередні
епохи розвитку суспільства з особливостями
мануфактурного виробництва, широким застосуванням
ручної праці (наприклад, загадки про серп, кужіль, терницю).
Значне місце посідають такі заняття, як хліборобство
(оранка, сівба, косовиця, молотьба), промисли та ремесла
(ткацтво, ковальство, кравецтво, рибальство, мисливство)
тощо. Так, із ткацьким ремеслом пов’язані такі загадки:
«Животом пре, ногами тре, а руками що хоче, те й робить»
(ткач), «На березі сижу, скрізь клен глежу и діда за бороду
скубу» (прясти на гребіні), «П’ять овець стожок під’їдає»
(пучками прядуть). Про шитво йде мова в таких творах:
«Біжить свинка – золотая спинка, пораяний хвостик» (голка
з ниткою), «Синеньке, маленьке усе поле жагнуло» (голка).
Із землеробством пов’язані загадки: «Два голуба попід
землею ходять» (сошник), «Кривеньке, маленьке, збігало
поле всеньке» (серп), «Мій брат комендант попід землю
ходить, червінці находить» (плуг) [4, с. 635–664]. Декілька
загадок стосуються господарських будівель українців: «Між
двома дубами бюцця барани лобами» (олійниця),
«Стукотить, грукотить, сто коней біжить» (млин),
«Крутицця, вертицця – не знає де діцця» (вітряк).

Безпосередньо до цих зразків тяжіють загадки про
господарський інвентар, знаряддя виробництва та предмети
побуту: «Що то за загадка, що під яйцями гладка»
(сковорода), «У єдні чоботи скаче по долині» (макогін),
«Ходе пані по майдані личком підперезана» (мітла). Проте
варто зазначити, що Матвій Номис не розподіляє всі ці
загадки на окремі категорії, подає їх вперемішку. 

Важливе місце в усній народній творчості відводиться
питанням освіти, виховання людини: «Біла рілля, а чорне
насіння – треба розумного щоб ю розсіяв» (письмо), «По
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білому полю чорним маком сіяно» (письмо), «Білоє поле,
гусь на нем оре, чорне насіння, мудрий го сіє» (письмо),
«Голову стяли, голову вийняли; дають пити, велять
говорити» (перо), «Мовчить, а сто дурнів навчить» (книжка)
[4, с. 635–664].

Окрему групу складають загадки, у яких відображені
абстрактні, загальні та збірні поняття. Це твори пізнішої
доби, вони свідчать про подальший розвиток абстрактного
мислення людини, про активне ставлення до надбань
духовної культури. На відміну від загадок, що мають
залишки давньої лексики, подібні зразки здебільшого
відзначаються чистотою й добірністю мови, чіткістю та
унормованістю синтаксичних конструкцій, стрункістю
побудови. Об’єктом художнього осмислення є такі поняття,
як голос, луна, сон, думка, прикрість, любов, радість, біда,
совість. «Бери мене, бо я подорожня; а з притиском, бо
сирота; а скоро, бо додому йду» (душа), «Що старше від
розуму» (увага), «Без рук, без ніг, без душі – однако рву серце
и рвати мушу» (досада), «Шило-мотовило попід небесами
ходило; до нас прийшло, по нас пішло» (смерть) [4, с. 635–
664].

Своєрідно відбилась у творах цього жанру соціальна
тематика: хоч переважна частина загадок зосереджується на
побутових реаліях, на предметах повсякденного оточення
трудівника, багато із них стосуються громадського,
суспільно-побутового життя. Про відгомін соціальних
мотивів може свідчити ряд творів, де виступають образи
пана, пані, слуги, хоч у самих відгадках вони є не завжди:
«Шило-мотовило попід небесами ходило, из панами
говорило, из князями розмовляло» (блискавка), «Їхала пані
в срібному жупані; як уїхала в сад, не вернулась назад»
(риба, волок), «Біг пес через панський овес, доганяйте пса,
щоб не поколотив овса» (собака и миш), «Що мужик на
землю кидає, то пан в кишеню ховає» (шмарки) [4, с. 635–
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664]. Це стосується й образів інших народів: «Біжять Жидки
на випередки: один другого не дожене» (чотири колеса у
возі), «Наїхали Німці під наші сінці, розпустили коні по
всёму полю» (місяць та зорі), «Між двома дубками бьюцця
Жиди ярмулками» (ціп). Постійно збагачуючись,
удосконалюючись, освоюючи усе нові теми, предмети
навколишнього речового світу, загадки поступово ставали
важливим, цінним джерелом життєвого досвіду широких
верств народу.

Виховне значення загадок полягає в тому, що
звернення до предметів, які оточують людину, збуджує
інтерес дитини до наслідків трудової діяльності батьків, до
з’ясування характеру, суті й призначення речей, що
з’являються як результат дії дорослих. Подібні твори
допомагають дітям пізнавати світ, поглиблюють їхню
спостережливість, сприяють допитливості, дають привід
замислитись над справжньою суттю діяльності людини-
трудівника, виховують почуття поваги до неї, прищеплюють
смак до суспільно корисної праці. Аналіз загадок зі збірки
Матвія Номиса «Українські прислів’я, приказки і таке інше»
дає змогу сформулювати концепцію національного
виховання, яка ґрунтувалась на принципах гуманізму,
природовідповідності, народності, всебічного розвитку
дитини.
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