
 

 
 
 

ВІСНИК 
 

Донбаського державного  
педагогічного університету 

 
 

Збірник наукових праць 
 

Серія: 
Філологічні науки 

 
Випуск 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слов’янськ – 2013 



 

Видавець – Донбаський державний педагогічний університет 
Засновано – у березні 2013 р. 

 
УДК 8 
ББК 80 
В535 

 
Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: 

Філологічні науки : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. – 
Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – Вип. 1. – 294 с. 

 
 

Редакційна рада вісника: 
 

Омельченко С. О. – ректор Донбаського державного педагогічного 
університету, доктор педагогічних наук, професор 
(головний редактор) 

Сипченко В. І. – кандидат педагогічних наук, професор (заступник 
головного редактора) (Донбаський державний педагогічний 
університет) 

Євтух М. Б.  – дійсний член НАПН України, академік-секретар 
відділення вищої освіти, доктор педагогічних наук, 
професор; почесний професор Донбаського державного 
педагогічного університету 

Яценко Т. С. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН 
України (РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»); 
почесний професор Донбаського державного педагогічного 
університету 

Бадер В. І. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Борисов В. В. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Глущенко В. А. – доктор філологічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Дмітрієва І. В. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Коношенко С. В. – доктор педагогічних наук (Донбаський державний 
педагогічний університет) 

Мамічева О. В. – доктор психологічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Солодухова О. Г. – доктор психологічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Стешенко В. В. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Федь В. А. – доктор філософських наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 



 

Редакційна колегія серії «Філологічні науки»: 
 

Глущенко В. А. – доктор філологічних наук, професор (відповідальний редактор) 
(Донбаський державний педагогічний університет)  

Бріцин В. М. – доктор філологічних наук, професор (Інститут мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України) 

Габідулліна А. Р. – доктор філологічних наук, професор (Горлівський інститут 
іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету) 

Герасименко І. А. – доктор філологічних наук (Горлівський інститут іноземних мов 
Донбаського державного педагогічного університету) 

Загнітко А. П. – доктор філологічних наук, професор (Донецький національний 
університет) 

Іванова Л. П. – доктор філологічних наук, професор (Київський національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) 

Казаков І. М. – кандидат філологічних наук, доцент (Донбаський державний 
педагогічний університет) 

Калінкін В. М. – доктор філологічних наук, професор (Донецький національний 
медичний університет імені Максима Горького) 

Кочетова С. О. – доктор філологічних наук, професор (Горлівський інститут 
іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету) 

Кудрявцева Л. О. – доктор філологічних наук, професор (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка) 

Марченко Т. М. – доктор філологічних наук (Горлівський інститут іноземних мов 
Донбаського державного педагогічного університету) 

Маторіна Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент (Донбаський державний 
педагогічний університет) 

Овчаренко Н. І. – кандидат філологічних наук, доцент (Донбаський державний 
педагогічний університет) 

Огуй О. Д. – доктор філологічних наук, професор (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича) 

Просалова В. А. – доктор філологічних наук, професор (Донецький національний 
університет) 

Синиця І. А. – доктор філологічних наук (Київський національний лінгвістичний 
університет) 

Теркулов В. І. – доктор філологічних наук, професор (Донецький національний 
університет) 

Федоров В. В. – доктор філологічних наук, професор (Донецький національний 
університет) 

 
Пропоновані науково-методичні студії з мовознавства, літературознавства, 

методики викладання мови та літератури у ВНЗ педагогічного спрямування та 
загальноосвітніх закладах присвячені актуальним проблемам сучасної лінгвістики, 
стилістики, дидактики та літературного процесу. 

Результати репрезентованих наукових розвідок можуть стати в нагоді лінгвістам, 
літературознавцям, викладачам, учителям, аспірантам, магістрантам і студентам. 

The presented scientific methodological studies on Linguistics, Theory and History of 
Literature, Methodology of teaching language and literature in pedagogical institutions of 
higher education and comprehensive schools deal with the topical issues of modern 
Linguistics, Stylistics, Didactics and Literature Process. 

The results of the research investigations suggested will be useful to linguists, literary 
scholars, lecturers, teachers, post-graduate students, undergraduate students seeking a 
Bachelor’s or a Master’s degree. 

 
Друкується за рішенням Вченої ради 

Донбаського державного педагогічного університету 
(протокол № 9 від 25.04.2013 р.)  

© ДДПУ 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 4 

ЗМІСТ 
 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ МОВОЗНАВСТВА 
Глущенко В.  

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД:  ОНТОЛОГІЧНИЙ 
КОМПОНЕНТ ....................................................................................8 

Тищенко К.  
«ФІЛОЛОГІЧНИЙ МЕТОД» У РОЗВІДКАХ А. Ю. КРИМСЬКОГО19 

Рябініна І., Овчаренко В.  
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОПРАЦЮВАННЯ ДАВНІХ 
ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК У ПРАЦЯХ УЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОЇ 
ЛІНГВІСТИЧНОЇ ШКОЛИ................................................................24 

Орел А.  
РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ ПАЛАТАЛІЗОВАНОСТІ / 
НЕПАЛАТАЛІЗОВАНОСТІ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 32 

Голуб О., Орел А., Тищенко К.  
НАУКОВІ ПОГЛЯДИ В. А. ГЛУЩЕНКА..........................................37 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 
Сорока Т.  

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА БАГАТОЗНАЧНИХ АКСІОНОМЕНІВ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ..................................................43 

Кочукова Н.  
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ ЯК 
ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ (на матеріалі сучасної української 
преси)...............................................................................................51 

Шепель Ю.  
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОЗНАКОЮ 
КОЛЬОРУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ...............................................56 

Бондаренко О.  
ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ ................................................................................65 

Луковенко Т.  
ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ЛЕКСИЧНИХ 
ОДИНИЦЬ (НОМЕНІВ) ...................................................................73 

Овчаренко Н.  
МЕТОНІМІЯ ЯК ЯВИЩЕ ПЕРЕКАТЕГОРИЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ 
ГАЛУЗІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)..................77 

Колган О.  
ТЕРМІН У ПРОЗОВОМУ ТВОРІ ....................................................82 



Серія: Філологічні науки 

 5 

МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР 
Куцак Г.  

ОМОНІМІЯ ДІЄСЛІВНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ПРЕФІКСІВ  (на 
прикладі омоморфем за-) ..............................................................90 

Дьячок Н.  
ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УНИВЕРБАЛИЗАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ И УНИВЕРБАЛИЗАЦИОННОГО ТИПА ........................95 

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА 
Синица И.  

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ 103 
СТИЛІСТИКА 

Габідулліна А.  
НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС: КАТЕГОРІЇ  
ТА ЖАНРИ.....................................................................................111 

Горбачук Д.  
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ.........................................120 

Сушко О., Жижченко Л.  
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК ЧИННИК УСУНЕННЯ 
МОВЛЕННЄВИХ ШТАМПІВ У ДІЛОВІЙ СФЕРІ  
СПІЛКУВАННЯ..............................................................................129 

Швидка Н.  
ЛЕКСИКО-АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ БІБЛІЙНОГО АРХЕТИПУ 
ВОГОНЬ.........................................................................................134 

МОВА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 
Полякова Т.  

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНО-
СВІТОГЛЯДНОГО САМОВИРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ (теоретичний аспект)....................................................141 

Ананьян Е.  
ТРОП ЯК ЛЕКСИЧНИЙ ПОСИЛЮВАЧ ХУДОЖНЬОЇ 
ВИРАЗНОСТІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНОЇ ЕМОТИВНОЇ ПРОЗИ (на 
матеріалі роману Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”) ...146 

Гохберг О.  
ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. Е. САЛТЫКОВА–ЩЕДРИНА .................153 

Тищенко Л.  
ЛЕКСИЧНА СПЕЦИФІКА РОМАНУ  САВИ БОЖКА  
«В СТЕПАХ»..................................................................................163 

 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 6 

Півень В.  
МОВНІ ЗНАКИ ПОЛІТЕЇЗМУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ ..................169 

ЛІНГВОДИДАКТИКА 
Коротяєва І.  

РОБОТА НАД ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ НА ЗАНЯТТЯХ З 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОТЯГОМ МАГІСТЕРСЬКОГО КУРСУ...173 

Ледняк Ю.  
НАЗВАНИЯ РУССКИХ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ: 
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ...........................................180 

Маторина Н.  
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ  К ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ 
ЗНАНИЯМ  (на материале словообразовательных словарей) 187 

Спічка А.  
ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНИХ КРАЇНОЗНАВЧИХ 
АУДІОТЕКСТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ......................................................197 

Падалка Р. Зубарєв О.  
ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ В КОНТЕКСТІ  КРИТИЧНОГО 
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ З РЗМ.................................................................................201 

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ 
Беличенко О.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..........................................208 

Нестелєєв М.  
ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ .....215 

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Казаков И.  

МОДИФИКАЦИИ СКАЗОВОГО НАРРАТИВА В ТВОРЧЕСТВЕ 
Н. ЛЕСКОВА..................................................................................220 

Ткаченко К.  
СТРУКТУРА ПОВЕСТВОВАНИЯ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ» 
А. С. ПУШКИНА: ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА, ХРОНОТОП, 
СЛОВО...........................................................................................227 

Рубан А.  
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МАРКИРОВКИ ЛИРИЧЕСКОГО 
И РОЛЕВОГО ГЕРОЕВ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ  
В. С. ВЫСОЦКОГО .......................................................................232 

 



Серія: Філологічні науки 

 7 

Романько В.  
ГРОМАДЯНСЬКІ МОТИВИ В ПОЕЗІЇ ПОЕТА-ЗЕМЛЯКА МИКОЛИ 
РИБАЛКИ.......................................................................................240 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Бондаренко Г., Клименко З.  

ПРОБЛЕМА СМЕРТІ У ТВОРІ В. БАРКИ «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ»..247 
Карабльова О.  

ОНОВЛЕНИЙ ЕРОС У СТРУКТУРІ СЮЖЕТУ  МАЛОЇ ПРОЗИ 
ІРИНИ ВІЛЬДЕ ..............................................................................255 

Лапушкіна Н.  
ДОЛЯ МИТЦЯ ТА СУТЬ МИСТЕЦТВА В ДОБУ ЗАРОДЖЕННЯ 
ПОСТМОДЕРНІЗМУ (на прикладі творчості поетів Бу-Ба-Бу) .260 

Лисенко Н.  
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРОФЕСОРА 
КРАВЧУКА (за повістю Ю. Косача «Еней і життя інших») ........266 

Разживін В.  
МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРОВОЇ МАТРИЦІ ДЕТЕКТИВУ В РОМАНІ 
ОЛЕКСІЯ ВОЛКОВА “АМНІСТІЯ ДЛЯ ХАКЕРА” ........................272 

Сіробаба М.  
ДЕЯКІ РИСИ СТИЛЬОВОГО «ОБЛИЧЧЯ» Л. ТАЛАЛАЯ (на 
матеріалі збірки «Безпритульна течія») .....................................280 

Тендітна Н.  
ІСТОРІЯ ВБИВЦЬ У РОМАНІ О. УЛЬЯНЕНКА «СОФІЯ»..........289 

 
 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 8 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 
МОВОЗНАВСТВА 

Глущенко В. 
– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
загального, германського та слов’янського мовознавства 

Донбаського державного педагогічного університету 
УДК 808.3 + 808.2 : 801 

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД:  
ОНТОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ 

Лінгвістичний метод інтерпретовано як складну логічну одиницю, у 
структурі якої можуть бути виділені онтологічний, операційний і 
телеологічний компоненти. Розглядаючи онтологічний компонент 
порівняльно-історичного методу, автор характеризує принципи історизму, 
причиновості, системності та загального зв’язку явищ.  

Ключові слова: порівняльно-історичний метод, онтологічний 
компонент, принципи історизму, причиновості, системності, загального 
зв’язку явищ. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД: 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Лингвистический метод интерпретирован как сложная логическая 
единица, в структуре которой могут бать выделены онтологический, 
операциональный и телеологический компоненты. Рассматривая 
онтологический компонент сравнительно-исторического метода, автор 
характеризует принципы историзма, причинности, системности и всеобщей 
связи явлений.  

Ключові слова: сравнительно-исторический метод, онтологический 
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COMPARATIVE-HISTORICAL METHOD: 
ONTOLOGICAL COMPONENT 

The linguistic method is interpreted as a complicated logical unit in the 
structure of which three components are distinguished: ontological, operational and 
teleological. Taking into consideration ontological component of comparative-
historical method, the author characterizes principles of historical method, causality, 
systematization and the principle of general connection of the phenomena.  

Key words: comparative-historical method, ontological component, principles 



Серія: Філологічні науки 

 9 

of historical method, causality, systematization, the principle of general connection of 
the phenomena. 

 
Звертаючись до проблеми лінгвістичних методів, дослідники 

відзначають суттєві суперечності й значні відмінності в дефініціях і 
трактуваннях лінгвістичного методу, у класифікаціях методів. Так, 
О. О. Селіванова підкреслює «невпорядкованість методологічного 
інструментарію лінгвістики, відсутність його глибокого аналізу й 
опису» [15, с. 48]. Це призводить до того, що в науковій літературі 
поняття методу подається дуже суперечливо, наводяться 
необґрунтовані класифікації лінгвістичних методів; значні помилки 
спостерігаються у визначенні методів, у розмежуванні методів, 
принципів і прийомів у кандидатських дисертаціях.  

Якщо «порівняння розвинених теорій методу в повному обсязі 
має скласти предмет досліджень особливого роду – теорії 
лінгвістичних методів» [18, с. 6] (а це, безперечно, так), слід 
констатувати, що теорія лінгвістичних методів поки знаходиться в 
стадії становлення. 

Цим зумовлене наше звернення до проблеми лінгвістичного 
методу. Ми присвятили їй низку публікацій [5, с. 3–6; 6, с. 32–44; 7, 
с. 33–37].  

У них ми обґрунтували тезу В. І. Постовалової про те, що 
лінгвістичний метод доцільно розглядати як складне структурне 
утворення [13, с. 24]. Ми намагалися показати, що найбільш 
розчленовані уявлення й засоби для достатньо адекватного опису 
лінгвістичного методу вироблені в межах саме широкого 
трактування, згідно з яким метод є складною логічною одиницею 
гетерогенного характеру. Найбільш експланаторною й 
перспективною з погляду вивчення одиниць і категорій усіх мовних 
рівнів нам видається концепція В. І. Постовалової, відповідно до якої 
у структурі методу виділяються три різнорідні компоненти: 
онтологічний, операційний і телеологічний [там же; 5, с. 3–6; 6, с. 32–
44; 7, с. 33–37; 8, с. 27–32]. Цю тезу ми ілюстрували матеріалом 
порівняльно-історичного методу. 

У пропонованій роботі подано характеристику онтологічного 
компонента цього методу. 

Постановка проблеми. На жаль, онтологічному компоненту 
лінгвістичних методів, у тому числі порівняльно-історичного, 
приділяється недостатньо уваги. Зважаючи на те, що наукові 
принципи та підходи є найважливішим методологічним засобом, слід 
констатувати, що це призводить до неповної, збідненої 
характеристики порівняльно-історичного методу й компаративістики 
в цілому. Отже, звернення до онтологічного компонента 
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порівняльно-історичного методу є надзвичайно актуальним. 
Аналіз останніх досліджень. У статті «Принципи дослідження 

у структурі порівняльно-історичного методу» [8, с. 27–32] ми подали 
характеристику онтологічного компонента порівняльно-історичного 
методу. Проте, по-перше, ми зосередилися переважно на принципах 
порівняльно-історичного дослідження, майже не звертаючись до 
підходів, по-друге, наш аналіз через невеликий обсяг цієї статті 
подано в стислій формі. 

Метою пропонованої статті є розкриття структури 
онтологічного компонента порівняльно-історичного методу, 
докладна характеристика принципів порівняльно-історичного 
дослідження і відповідних підходів. 

Ця мета конкретизується в таких завданнях: 1) розкрити 
структуру онтологічного компонента порівняльно-історичного 
методу; 2) подати докладну характеристику принципів історизму, 
причиновості, системності та загального зв’язку явищ як основних 
принципів порівняльно-історичного дослідження; 3) установити 
кореляцію між принципами  порівняльно-історичного дослідження та 
відповідними підходами (історичним, причиновим, системним). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У межах 
онтології дослідник сприймає світ як деяку певним чином 
розчленовану цілісність, подану в системі філософських категорій. 
«Підсистема» онтології ніби замикає пізнавальний рух: вона є й 
логічно першим кроком, задаючи категоріальне бачення об’єкта 
дослідження, і логічно останнім, включаючи в себе отримані 
результати [16, с. 26–27]. З цього випливає, що як належність 
онтологічного компонента наукового методу доцільно розглядати 
такі засоби пізнання, як принцип і підхід. 

Загальновизнано, що науковий принцип є найважливішим 
методологічним засобом, основою пізнання, теоретико-
методологічною основою методу. У ролі принципів виступають 
глобальні твердження з широким радіусом дії, що мають стратегічне 
значення [13, с. 102]. Іноді принцип розглядають як вихідний пункт 
дослідження або як його кінцевий результат. Проте така 
інтерпретація недооцінює значення принципу як засобу пізнання. 
Безумовно, правомірним є твердження про те, що принципи 
виступають як вихідні, проміжні та кінцеві теоретичні узагальнення 
[16, с. 25–26].  

Науковий підхід, тісно пов’язаний із принципом, трактують як 
методологічну орієнтацію дослідження, як позицію, з якої 
розглядають об’єкт вивчення, тобто як поняття, що керує загальною 
стратегією дослідження [2, с. 74]. Підхід визначає напрям 
дослідження [12, с. 24; 3, с. 59], проте він, на відміну від принципу, не 
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є безпосереднім знаряддям пізнання [12, с. 24]; підхід відбивається в 
принципах, прийомах і процедурах певного методу [3, с. 60].  

В онтологічний компонент порівняльно-історичного методу 
входить низка принципів і підходів. Провідним для цього методу 
принципом, який, власне, і викликав до життя порівняльно-історичне 
мовознавство, є принцип історизму. Це твердження є 
загальноприйнятим: у будь-якій праці, присвяченій порівняльно-
історичному методу, ідеться й про принцип історизму.  

Фундаментальний принцип історизму, що є одним з 
найважливіших принципів пізнання, виступає як передумова 
історичного пізнання в різних науках. Порівняльно-історичний метод, 
який органічно випливає з принципу історизму, є найважливішим 
засобом застосування цього принципу в мовознавстві.  

Для розуміння сутності принципу історизму важливо чітко 
розмежовувати поняття (категорії) історія і розвиток. Видається 
доцільним таке трактування цих понять, у межах якого поняття 
історія розглядають як конкретизацію поняття розвиток. Процес 
розвитку завжди є суперечною єдністю абстрактних і реальних 
можливостей. Утілення реальних можливостей у дійсність 
супроводжується відмиранням абстрактних можливостей або їхньою 
трансформацією в нові реальні можливості, а також зародженням 
нових можливостей будь-якого виду. Історія завжди виступає як 
здійснений розвиток. Отже, принцип історизму інтерпретують як 
подальшу конкретизацію принципу розвитку [4, с. 19]. 

Принцип розвитку розглядають як основоположний 
загальнофілософський принцип. Суть розвитку полягає в 
закономірній зміні об’єктів, яка спричиняється до виникнення нової 
якості [17, с. 159]. Специфіку категорії розвитку можна виявити 
шляхом її зіставлення з категорією зміни. Категорію зміни вважають 
найабстрактнішою з категорій, що відбивають об’єктивні процеси у 
світі. Одним з її різновидів і виступає категорія розвитку, яка, на 
відміну від категорії зміни, фіксує не будь-які часові відмінності в 
об’єктах, а відмінності цілком певного типу. 

Основними ознаками розвитку звичайно визнають 
необоротність і спрямованість. Крім того, у склад ознак включають: 
наявність внутрішньої органічної єдності елементів в об’єктах, що 
розвиваються; здатність процесу розвитку вносити якісні зміни у 
внутрішню будову об’єкта; наступність; іманентність (розвиток 
визначають як саморух в умовах боротьби протилежностей); 
наявність діалектичної взаємодії прогресу і регресу; телеологічність 
[там же, с. 159–160, 164–166]. Суттєвою характеристикою розвитку є 
час, оскільки будь-який розвиток здійснюється в реальному часі і 
тільки час виявляє його спрямованість. Принципово різними й 
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водночас органічно єдиними є два типи розвитку: еволюція і 
революція. 

Твердження про мовний розвиток є однією з основних умов 
лінгвістичної реконструкції і всього порівняльно-історичного 
мовознавства. При цьому розвиток трактують не як рух від простого 
до складного або більш досконалого, а як діахронічну змінюваність 
мови, здатність її до перетворювання на всіх рівнях мовної структури 
[9, с. 16]. 

Вивчення процесу розвитку як єдності дискретності і 
безперервності дозволяє виділити дискретні етапи розвитку [19, 
с. 42], що зберігає актуальність і стосовно мови (кожний етап 
видається відносно завершеним, що й дозволяє зіставляти його з 
іншими). Водночас дослідники відзначають умовність будь-якого 
принципу квантування процесу мовного розвитку. Важливою є 
розробка адекватних дискретних уявлень про цей процес. 

Принцип історизму розглядають як принцип пізнання явищ у їх 
становленні та розвитку, у конкретно-історичних зв’язках. Смисл 
цього принципу полягає у зверненні до історії явища в процесі 
пізнання його сутності. Історизм передбачає дослідження 
виникнення та подальшого розвитку явищ, розгляд їх в аспекті як 
минулого, так і майбутнього, визнання необоротного та наступного 
характеру змін. Будь-який об’єкт, що розвивається, у момент його 
дослідження є підсумком свого попереднього розвитку, а структура 
об’єкта містить у більш або менш трансформованому вигляді свою 
власну історію. І те, що розташоване одне поряд з іншим у системі, 
історично могло виникнути в порядку слідування одного за іншим у 
часі [12, с. 104–105]. 

Принцип історизму в мовознавстві узагальнює твердження про 
історичний характер розвитку мови. Мову розглядають як явище, що 
історично розвивається, починаючи з ранніх етапів її «життя» й 
закінчуючи останніми або подальшими перспективами розвитку. При 
тому зауважимо, що принцип історизму реалізується і в 
діахронічному, і в синхронічному дослідженні мови. З погляду 
історизму протиставлення синхронії і діахронії слід допускати лише 
як умовний прийом, за яким не можна випускати з поля зору 
безперервний процес мовного розвитку. У сучасному мовознавстві 
принцип історизму розглядають як міру науковості лінгвістичної 
побудови не тільки у власне генетичних, а й у типологічних і 
ареальних дослідженнях. 

Проте принцип історизму – це не єдиний принцип у структурі 
онтологічного компонента порівняльно-історичного методу. 
Проведена нами історико-наукова реконструкція показала, що в 
працях порівняльно-історичного спрямування значну роль відіграють 
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також принципи причиновості, системності та загального зв’язку 
явищ [9].  

Принцип причиновості (каузальності) трактують як твердження 
про об’єктивність, загальність і необхідність причинового зв’язку 
явищ, поряд з визнанням інших рис причиновості. Іноді в цьому 
зв’язку говорять про принцип детермінізму [4, с. 13–19]. Необхідно 
відзначити, що терміни причиновість і детермінізм не є синонімами: 
причиновість – найважливіший вид детермінації, яку можна 
розподілити на причинову і непричинову [1, с. 8–14]. Остання 
охоплює системні відношення [17, с. 174].  

Будь-яке наукове пізнання передбачає встановлення причин 
виникнення та розвитку об’єкта. Визначення причин, дія яких 
спричиняє якісні зміни в тому або іншому об’єкті, є суттєвим 
елементом теоретичного трактування процесу розвитку. Виявлення 
генетичного зв’язку між об’єктами й означає причиново-наслідкове 
пояснення. 

Принцип причиновості – один з основоположних 
загальнофілософських принципів; він відіграє величезну роль у 
розвитку науки. Причиновість відбиває генетичний зв’язок (зв’язок 
породження); суть причиновості полягає в породженні причиною 
наслідку [1, с. 13, 39; 17, с. 168]. Процес розвитку виступає як 
безперервний перехід від певного стану до нового шляхом 
безперервності причинових ланцюгів [17, с. 170]. Причиновість 
входить у структуру розвитку як компонент, з яким безпосередньо 
пов’язаний процес породження та реалізації нового. Елементарні 
зміни в об’єктах реалізуються у формі причиново-наслідкового 
зв’язку, якому властиві об’єктивність, загальність і різноманітність. У 
здатності породжувати одне явище іншим полягає сутність 
генетичного характеру зв’язку між причиною та наслідком і 
найголовніша та специфічна онтологічну рису причиновості. 

Сучасні дослідники, у тому числі мовознавці, підкреслюють 
необхідність чіткого розмежовування категорій причина та умова [13, 
с. 139]. Категорія причини має історико-генетичні зв’язки з 
категоріями умови, мети, закону, часу, причому вона виступає як 
категорія вищого порядку, а вони є підпорядкованими категорії 
причини, утворюючи разом з нею єдиний каузальний комплекс. На 
відміну від причини, яка безпосередньо породжує те або інше 
явище, умова є тим оточенням, у якому явище виникає, існує й 
розвивається. Отже, причину інтерпретують як активний чинник, а 
умову - як пасивний [там же]. Причина може породити наслідок лише 
за наявності певних умов як незалежних від неї явищ, які 
перетворюють у дійсність можливість породження наслідку, 
сконцентровану в причині; отже, причиново-наслідкові зв’язки 
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залежать від умов. 
Необхідно брати до уваги й тісний зв’язок категорій 

причиновості та часу. Якщо розглядати наступні стани системи як 
наслідок попередніх, то всю історію системи можна представити як 
ланцюг причиново пов’язаних процесів, кожний з яких виступає як 
причина одного процесу і як наслідок іншого. Побудований 
причиновий ряд є ізоморфним часовому порядку. Ця особливість 
лежить в основі прийому відносної хронологізації мовних явищ і 
процесів минулого: установлення причиново-наслідкових зв’язків 
означає виявлення часової послідовності мовних фактів [9, с. 18]. 

Незважаючи на універсальність принципу причиновості, 
виділення категорії причини з єдиного каузального комплексу, пошук 
причиново-наслідкових зв’язків становить складне завдання в усіх 
галузях науки. Це повною мірою стосується мовознавства. 
Складність пошуку причин мовних, зокрема фонетичних змін 
спричиняється до того, що досить часто вдається виявити лише 
умови змін, а не їхні причини [13, с. 172]. Проте складність проблеми 
причиновості в діахронічних дослідженнях полягає не тільки в 
аналізі, а й у синтезі: у врахуванні різних чинників мовних змін, у 
розкритті діалектичної єдності внутрішніх і зовнішніх причин; при 
цьому опозиція «внутрішнє / зовнішнє» інтерпретується по-різному 
[там же, с. 140–141]. 

Велике значення проблеми причиновості для порівняльно-
історичного мовознавства зумовлене не тільки тим, що причиновий 
підхід до мовної історії розкриває відношення генетичного зв’язку 
явищ, так що в ідеалі історія мови виступає як ланцюг причиново 
зумовлених процесів. Вивчення причин - це вихід за межі простого 
спостереження у сферу власне наукового знання: саме розкриття 
причин історичних змін відкриває внутрішні закономірності розвитку 
мови. Проблема причиновості виступає як кардинальна проблема 
діахронії; похідними від неї є проблеми необхідності і випадковості в 
історії мов, темпів мовних змін, діахронічних універсалій тощо. 
Власне кажучи, експланаторність компаративістики пов’язана 
насамперед з її здатністю розкривати причиново-наслідкові зв’язки 
[13, с. 130]. 

Якщо метод дослідження має відповідати сутності об’єкта 
науки, що зберігає свою актуальність щодо лінгвістичних методів, то 
принцип системності в дослідженні мови необхідно розглядати як 
відбиття системних властивостей самої мови. У зв’язку з цим 
необхідно відзначити два моменти. По-перше, системність - це 
об’єктивна властивість, важлива онтологічна характеристика. По-
друге, поряд з матеріальними системами (до яких належить і мова) 
існують ідеальні системи - системи понять.  
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Дослідники визначають систему як певний цілісний 
матеріальний або ідеальний об’єкт, що складається з елементів, які 
є нерозкладними в межах системи і перебувають у тих чи інших 
взаємозв’язках і взаємовідношеннях. Найважливішими 
властивостями системи вважають цілісність і дискретність. 

При цьому цілісність трактують по-різному. Як свідчать сучасні 
дослідження, філософія XVIII – XIX ст. в основному проголошувала 
сумативне (адитивне, механістичне) трактування цілісності, згідно з 
яким ціле дорівнює сумі своїх частин [2, с. 14–17, 124]. У науці ХХ ст. 
здійснено поворот до холістичного погляду на цілісність: ціле більше 
суми своїх частин. Проте таке ірраціональне трактування є 
механіцизмом навпаки [там же, с. 124]. Сучасне трактування 
цілісності відкидає механіцизм і холізм, стверджуючи, що 
властивості цілого зумовлені взаємодією його частин. При цьому 
особливо наголошують на взаємодії елементів як на причині 
наявності в цілого властивостей, не притаманних його елементам 
[там же]. 

Взаємну залежність елементів системи визначає їх відносна 
значимість (у складі цілого), яка є найбільш загальною та 
обов’язковою властивістю внутрішньосистемного зв’язку.  

Як відомо, мова належить до вторинних матеріальних систем. 
У мовознавстві є різні трактування поняття мовна система, що, 
зокрема, полягає в різній інтерпретації співвідношення понять мовна 
система та мовна структура. Це відбиває ситуацію в наукознавстві 
в цілому: «За нашого часу взагалі не існує задовільних, достатньо 
широко прийнятих понять системи та структури» [20, с. 170]. 
Відповідно до поширеного погляду, слід виділяти три головні 
атрибути мовної системи - структуру, субстанцію та функцію; отже, 
як провідне виступає поняття системи, якому ієрархічно 
підпорядковане поняття структури. Найчастіше у структурі вбачають 
реляційний каркас об’єкта (мови), тобто наявність сітки певних 
відношень між елементами. Це твердження як найпоширеніше ми й 
наслідуємо. 

Сучасна лінгвістика бачить у мові систему, що складається з 
часткових лінгвістичних підсистем, або рівнів. Суттєвим видається 
трактування мови як складнодинамічної системи, що змінюється в 
часі; мову в її розвитку інтерпретують як системне явище, яке 
«піддається» системному аналізу. 

Так, відбиттям системних тенденцій мовного розвитку є 
регулярність фонетичних співвідношень між спорідненими мовами. 
Це означає, що система кожного з інгредієнтів мовної сім’ї може бути 
представлена як трансформа, утворена від певної (основної) 
прамовної системи, а доказ генетичної тотожності мов набуває сили 
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тільки у випадку, коли можна побудувати систему правил - алгоритм 
переведення однієї мовної системи в іншу, наприклад 
праіндоєвропейської в праслов’янську. 

Принцип системності реалізується також у процесі лінгвістичної 
реконструкції: реконструкт є експланаторним, якщо окремі зміни 
логічно несуперечливо вишиковуються у взаємопов’язаній 
послідовності. Специфічною рисою сучасної реконструкції є 
відтворення не окремих фактів, а прамови як системи, де різні 
реконструйовані елементи типологічно відповідають один одному. З 
розвитком теоретичної думки в компаративістиці набуло поширення 
поняття системної реконструкції. У цьому виявилася загальна 
тенденція наукового мислення XX ст. – перенесення уваги 
дослідників із субстанції на структуру. Реконструкція системи є 
насамперед реконструкцією відношень між її елементами. 
Показовим є характерне для сучасної компаративістики зміщення 
інтересу із зовнішньої реконструкції на внутрішню. 

Загальний принцип системної організації мови необхідно 
враховувати також у процесі встановлення відносної хронології 
мовних явищ – як послідовності, так і збігу їх у часі. Останнє вимагає 
поглибленої розробки прийому синхронізації явищ минулого. У 
сучасній компаративістиці як критерій одноплощинного існування 
архетипів розглядають системність їхньої трансформації. Зведення 
реконструйованих елементів у систему, установлення хронологічних 
співвідношень між ними стають основою для реконструкції структури 
прамови з урахуванням етапів її розвитку. 

Системний характер притаманний і самому процесу пізнання. 
Осягнення істини – це виділення пізнаваних об’єктів, установлення 
співвідношення між ними та їх відношення до вже пізнаних. 
Загальновизнаним є розроблене ще класиками філософії 
твердження про те, що наукове знання завжди виступає як логічно 
організована система, а не механічний конгломерат фактів, і що без 
системності немає науки. Системність знань полягає в їх 
упорядкованості за певними правилами в єдине концептуальне ціле, 
щоб забезпечити здійснення ними пізнавальних функцій. Системні 
уявлення – це необхідний (а часом і єдино можливий) 
методологічний засіб наукового аналізу. Смисл системного аналізу 
явищ навколишнього світу полягає у виділенні певних систем, тобто 
якісно відокремлених фрагментів дійсності. Це виділення – 
результат абстрагування, ідеалізації.  

У науковій літературі принципи історизму, причиновості, 
системності, загального зв’язку явищ розглядають як 
«загальнофілософські» [12, с. 80] і як принципи лінгвогенетичних 
досліджень взагалі [10, с. 29–44]. Зокрема, вони, як ми намагалися 
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показати, є принципами порівняльно-історичного дослідження, що 
входять в онтологічний компонент порівняльно-історичного методу 
[8, с. 27–32]. Зазначеним принципам відповідають певні підходи 
(історичний, причиновий, системний). 

Важливим є питання про взаємозв’язок принципів історизму, 
причиновості та системності в порівняльно-історичних дослідженнях. 
Розглядаючи принципи системності та історизму, В. І. Постовалова 
відзначає, що дуже часто ці принципи інтерпретують як незалежні; у 
цьому випадку питання про їхню сумісність у межах тієї або іншої 
теоретичної концепції є дискусійним. Цей підхід допускає такі 
трактування: 1) обидва принципи виключають один одного; 
2) обидва принципи обов’язково виступають як супутні; 3) обидва 
принципи не виключають один одного [13, с. 63–64]. Сама 
В. І. Постовалова вважає принцип історизму одним з різновидів 
принципу системності, якщо розглядати систему як сукупність її 
функціонально-генетичних станів [там же, с. 63]. Подібний погляд 
представлено в праці І. В. Бойченка та В. І. Куценка: автори 
розглядають принцип історизму як подальшу конкретизацію 
принципів розвитку, детермінізму та системності [4, с. 19]. 

У філософії досить поширеним є пояснення взаємозв’язку 
принципів історизму, причиновості та системності шляхом звернення 
до принципу загального зв’язку явищ (він, як відомо, є найбільш 
загальною закономірністю існування світу, результатом і виявом 
універсальної взаємодії всіх предметів і явищ). Так, Я. Ф. Аскін 
зазначає взаємозв’язок принципів детермінізму та загального зв’язку 
явищ і підкреслює, що «детермінізм відбиває активний бік цього 
взаємозв’язку» [1, с. 14]. О. Г. Спіркін вважає, що принцип 
загального зв’язку явищ існує в причиновому та системному вияві 
[17, с. 87].  

Подібний підхід відбився й у мовознавстві. На думку 
В. М. Русанівського, конкретизацією принципу загального зв’язку 
явищ є принцип причиновості [14, с. 3], а з погляду О. С. Мельничука 
– принципи причиновості та системності [11, с. 19–20]. Найбільш 
завершений вигляд такий підхід дістав у концепції В. К. Журавльова: 
як конкретизацію та вияв універсального принципу загального 
зв’язку явищ інтерпретовано три принципи – історизму, причиновості 
й системності [10, с. 39–40].  

Висновки дослідження. Теоретико-методологічною основою 
порівняльно-історичного методу виступають принципи історизму, 
причиновості та системності як конкретизація та вияв принципу 
загального зв’язку явищ. Їм відповідають історичний, причиновий і 
системний підходи. Орієнтація на ці принципи та підходи є 
необхідною умовою експланаторності порівняльно-історичного 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 18 

дослідження. 
Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в 

поглибленому вивченні співвідношення таких засобів пізнання, як 
принцип і підхід. 
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У статті розглянуто методологічні погляди А. Ю. Кримського. Значну 

увагу звернено на давні писемні пам’ятки як пріоритетне джерело 
дослідження історії мови в інтерпретації вченого. Детально вивчено 
процедуру «філологічного методу», засновану на аналізі пам’яток 
писемності. З огляду на сучасний рівень знань, визначено, що А. Ю. Кримський 
– представник порівняльно-історичного методу. Водночас виявлено, що 
специфічною рисою розвідок мовознавця є застосування «філологічного 
методу». 
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 В статье рассмотрены методологические взгляды А. Е. Крымского. 
Детально изучено процедуру «филологического метода», основанную на 
анализе памятников письменности. Исходя из современного уровня знаний, 
указано, что А. Е. Крымский – представитель сравнительно-исторического 
метода, однако специфической чертой его исследований является 
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The article is devoted to the investigatson of comparative and historical 
methods and historical methods in the modern linguistics. Specific character of the 
linguistic reconstruction procedure gets the specsal attention of the author. 

In the article the methodological views of A. Y. Krymskiy are revealed. Much 
attention is given to the old written manuscrips as an essential source of the 
investigation of the history of language in the scientist’s interpretation. A careful study 
of the procedure of the «philological method» is based on the analysis of the written 
manuscrips. In accordance with the modern level of knowledge it is stated, that A. Y. 
Krymskiy is the representative of the comparative-historical method. It is also 
defined, that the specific feature of the linguist’s scientific study is the use of the 
“philological method”. 

Key words: method of investigation, comparative-historical method, essential 
source, old written manuscrips, linguistic reconstruction, “philological method”. 

 
Постановка проблеми. Дослідження з лінгвістичної 

історіографії містять різні точки зору на методологічні погляди 
А. Ю. Кримського. На думку сучасних лінгвоісторіографів, учений – 
представник  порівняльно-історичного методу дослідження [2, с. 33]. 
Проте сучасники А. Ю. Кримського, зокрема О. О. Шахматов, 
вважали його прихильником «історичного» методу [8, с. 144, 153].  

Ґрунтовне вивчення лінгвістичних праць А. Ю. Кримського 
виявило, що давні писемні пам’ятки – це пріоритетне джерело 
дослідження мови в інтерпретації вченого.  

У випадку вивчення мов з тривалою писемною традицією 
різновидом методики внутрішньої реконструкції може виступати 
«філологічний метод» [4, с. 50]. 

Як відомо, вивчення методології досліджень А. Ю. Кримського 
тісно пов’язане із застосуванням ученим «філологічного методу» у 
своїх розвідках. На сьогодні це питання повністю не розкрите. 

Отже, метою статті є розв’язання питання про вивчення 
специфіки процедури «філологічного методу» у працях 
А. Ю. Кримського. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання 
таких основних завдань: 1) розкрити погляди сучасних 
компаративістів на досліджувану проблему; 2) виявити, що 
залишилося поза увагою дослідників; 3) дослідити особливості й 
межі застосування «філологічного методу», зокрема в розвідках 
А. Ю. Кримського.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Спираючись на 
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дані історичних пам’яток як на пріоритетне джерело дослідження, 
А. Ю. Кримський свідомо протиставляв такий підхід опорі на сучасні 
діалектні дані, яку він пов’язував з ім’ям О. О. Шахматова [5, с. ІІІ]. 

Широке використання даних писемних пам’яток у працях 
А. Ю. Кримського не слід пояснювати незнанням сучасних діалектів. 
Учений був чудовим знавцем українських говорів. О. О. Шахматов 
характеризував його як «відмінного знавця сучасної малоруської 
мови в її наріччях» [8, с. 144]. Водночас, як вважав О. О. Шахматов, 
у історико-фонетичних дослідженнях А. Ю. Кримського пріоритетним 
джерелом вивчення історії мови виступають давні писемні пам’ятки. 
З цим пов’язаний той факт, що мовознавець обмежено 
використовував матеріал сучасних говорів, який є в його 
розпорядженні [там само]. 

Аналіз наукових праць А. Ю. Кримського показав, що «діалектні 
дані він залучав дуже обмежено, насамперед, для підтвердження 
вже одержаних результатів вивчення матеріалу давніх писемних 
пам’яток» [1, с. 113].  

Тривале поглиблене вивчення пам’яток спричинило висновок 
О. О. Шахматова про те, що вони «не завжди дають надійний 
матеріал для вивчення звукового складу минулих століть» [9, с. 36] і 
мають певні недоліки, що зумовлюють необхідність обмеженого 
користування цим джерелом. 

На цій підставі О. О. Шахматов критично оцінював той підхід до 
пам’яток, який відбито в працях А. Ю. Кримського. За його словами, 
А. Ю. Кримський недостатньо критично ставиться до пам’яток, тому 
орфографічні дані робить «вихідною точкою в своїх міркуваннях» [8, 
с. 153].  

Проведений вище аналіз наукових праць А. Ю. Кримського 
дозволяє стверджувати, що для нього давні писемні пам’ятки є 
пріоритетним джерелом вивчення мовної історії. Зрозуміло, що, 
виходячи з методологічних поглядів учених Московської школи, 
А. Ю. Кримський – типовий представник «історичного» методу 
дослідження. 

У розвідках мовознавця діалектні дані, як правило, відіграють 
допоміжну, констатуючу роль: вони вказують, чи збереглося певне 
мовне явище в сучасних говорах.  

Отже, можна стверджувати, що А. Ю. Кримський надавав 
реконструкції порівняно невелику роль у своїх дослідженнях. Для 
вченого факти минулого мови є насамперед у давніх писемних 
пам’ятках; сучасні діалектні дані можуть тільки підтверджувати 
висновки, одержані дослідником шляхом вивчення пам’яток. 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 22 

З огляду на сучасний рівень знань, А. Ю. Кримський – 
представник порівняльно-історичного методу дослідження.  

Специфіка наукових праць ученого полягає в тому, що 
провідною процедурою дослідження мовного матеріалу для нього є 
«філологічний метод». 

Відомо, що «філологічний метод» заснований на аналізі давніх 
писемних пам’яток, у яких знаходять ті мовні форми, що мають 
значення для наступної історії мови. Очевидно, що цей метод 
дозволяє будувати архетипи шляхом відповідної інтерпретації 
елементів писемного тексту. Основними прийомами «філологічного 
методу» є: 1) критика (рецензування) рукопису; 2) атрибуція та 
інтерпретація тексту; 3) класифікація текстів (рукописів, видань) [7, 
с. 412]. 

Якщо зважати на досить обмежену сферу використання 
«філологічного методу», а також на той факт, що онтологічна 
природа мовних явищ, відновлених за писемними пам’ятками, 
потребує витлумачення завдяки залученню даних сучасного мовного 
стану, то його незначне місце у порівняльно-генетичних 
дослідженнях є досить очевидним [4, с. 47–48]. 

Виходячи з вищезазначених фактів, «історичний» метод у 
трактуванні вчених Московської школи можна розглядати як 
«філологічний метод» у сучасному тлумаченні, доповнений 
зверненням до матеріалу сучасних говорів, з метою коректування 
свідчень давніх писемних пам’яток.  

Ілюстрацією «філологічного методу» у наукових дослідженнях 
А. Ю. Кримського є вивчення наслідків занепаду редукованих ъ, ь. 
Спираючись на дані писемних пам’яток, А. Ю. Кримський називав 
одним з перших наслідків занепаду редукованих ъ, ь подвоєння 
приголосних звуків, на зразок сучасного життя. Як приклад учений 
наводив Ізборник 1073 р., де вжито написання слів: Ілля, 
облишьшиє. За А. Ю. Кримським, це явище розпочалося вже в 
XI ст., а «у XIV віці цілком увійшло у норму, і одтоді в 
західномалоруському наріччі починається спрощення такого 
подвійного приголосного звука в один» (т’т’ > т’) [6, с. 109].  

Як відомо, О.О.Шахматов не довіряв прикладам, що наводив 
А. Ю. Кримський, оскільки вказував, що процес подвоєння 
відбувався в XII ст., а не в XI ст. [9, с. 74]. 

Звернемося до сучасних інтерпретацій цього процесу. 
М. А. Жовтобрюх на основі загальнотеоретичних міркувань з 
урахуванням матеріалу давніх писемних пам’яток робить висновок 
про те, що процес асиміляції звука j завершився не раніше другої 
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половини XIII ст. [3, с. 209]. 
Водночас А. Ю. Кримський на матеріалі лише Ізборника 1073 р. 
стверджував, що подвоєння приголосних розпочалося ще в XI ст. 

Висновки дослідження. Отже, судження вченого є 
непереконливими, бо сфера використання «філологічного методу» 
досить обмежена. Мовні явища, відновлені за писемними 
пам’ятками, обов’язково потребують підтвердження даними 
сучасного мовного стану.  

На наш погляд, вивчення специфіки «філологічного методу» є 
перспективним джерелом подальших розвідок, бо питання про 
сферу його застосування в лінгвогенетичних дослідженнях повністю 
не розкрите. 
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scientists in Kharkov language schools is touched upon in this thesis for the first time 
in the linguistic historiography. Specific features of the theoretic and practical solution 
of the problem in question in the comparative-historical science of languages of the 
first (20s-60s of the 19th century) and the second (70s of the 19th-30s of the 20th 
century) periods with account taken of the continuity and evolution of the scientific 
thought are revealed primarily on the feature items of historical phonetics of the East-
Slavic language group. The contribution of Ukrainian and Russian comparativists into 
solving such problems as: defining the circle of sources concerning the language 
history study and prioritiveness of these sources, emergence and perfection of the 
methods of investigating the material of ancient literary texts, modern dialectical data 
and other sources, the ways of combining different sources in the process of studying 
the history of a language, is defined in the paper.  

Key words: the sources of the language history study, priority source, items 
of the ancient literary texts, modern dialectical data. 

 
Однією з найважливіших проблем лінгвогенетичних 

досліджень є проблема джерел вивчення історії мови. Історія 
мовознавства значною мірою є історією лінгвістичних методів, а 
методологія та методика лінгвогенетичних досліджень тісно 
пов’язані з джерелами вивчення історії мови, отже існує потреба в 
розгляді зазначеної проблеми в лінгвоісторіографічному аспекті.  

Актуальність теми зумовлена необхідністю висвітлення 
теоретично й практично не розробленого питання про джерела 
вивчення історії мови в лінгвістичній історіографії взагалі та 
стосовно того чи іншого періоду, напрямку, школи, значущістю 
внеску представників Харківської лінгвістичної школи (далі ХЛШ) в 
джерелознавство.  

Мета дослідження – розкриття поглядів учених ХЛШ на 
джерела вивчення історії мови та аналіз практичного втілення цих 
поглядів.  

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) розкрити твердження представників ХЛШ (М. О. Колосова 

та П. Г. Житецького) щодо джерел вивчення історії мови у зв’язку з 
методологічними настановами вчених; 

2) простежити еволюцію поглядів українських і російських 
компаративістів на джерела вивчення історії мови; 

3) дослідити практичне втілення цих поглядів;  
4) показати, що принципово нове було внесене тим чи іншим 

лінгвістом у дослідження проблеми джерел вивчення історії мови;  
5) виявити, які твердження вчених зберегли свою цінність для 

мовознавства ХХ ст. – початку ХХІ ст.  
Історична граматика залучає пам’ятки писемності для 

вилучення з них даних про історію «живої» мови минулої доби, 
тобто передусім даних про історію звуків і форм у мові в той або 
інший період.  
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Аналіз праць учених Харківської лінгвістичної школи 
засвідчив, що вони плідно порівнювали матеріал давніх писемних 
пам’яток і сучасні діалектні дані. Про це писав, зокрема, 
Ю. Ф. Карський [ 14, с. 654].  

Водночас Ю. Ф. Карський переконливо довів, що досить 
часто джерела, які використовували вчені Харківської школи, були 
не оригінальними текстами пам’яток, а їхніми виданнями, що 
обмежувало достовірність висновків [ 14, с. 654].  

З погляду О. О. Потебні, П. Г. Житецького, М. О. Колосова, 
пояснювальні можливості писемних пам’яток різні: церковні 
пам’ятки менш показові, пам’ятки світського змісту – більше [ 24, 
с. 817;  12, с. 104;  19, с. 89]. 

Здійснення завдання хронологічного огляду пам’яток 
писемності належить М. О. Колосову [ 19].  

Ще в ранніх своїх працях М. О. Колосов висунув твердження, 
що граматика не є наукою про букви, а наукою про звуки [ 16, с. 1 – 
16].  

Говорячи про праці Ф. І. Буслаєва, учений зауважував, що 
історичну граматику не слід ототожнювати з історією мови, 
завданням якої є простежити хронологічно й послідовно зміни, які 
відбувалися в мові протягом часу й дати цим змінам пояснення на 
історичному ґрунті [ 19, с. VI].  

Не здійснюючи самостійних досліджень пам’яток писемності 
за давніми рукописними текстами, М. О. Колосов спирався на 
видання О. Х. Востокова, І. І. Срезневського, Ф. І. Буслаєва, 
П. О. Лавровського, давні рукописні тексти Московської синодальної 
бібліотеки [ 8, с. 16]. Досліджуючи звуки й форми пам’яток за 
століттями та узагальнюючи ці дані для кожного століття окремо, 
М. О. Колосов встановлював відношення тих чи інших особливостей 
до північного («новгородського») наріччя [ 19, с. 81] і до 
«південноруського», або «малоруського», наріччя [там же, с. 153 – 
154]. Причому новгородську особливість учений помітив у ХІІ ст., а 
південноруську – тільки за списком XV ст. Іпатьєвського літопису й 
зазначив вияв місцевого говору в таких формах, як чтюнъ, своюмъ 
[ 19, с. 104]. Розглядаючи досить докладно ознаки «спільноруської 
прамови», М. О. Колосов звернув увагу на перехід е в h, 
взаємозаміну у та в, перехід напружених редукованих в о, е [там же, 
с. 14].  

У передмові до своєї праці вчений відзначив відсутність 
порівняння звуків і форм російської мови зі звуками й формами 
інших слов’янських мов, пояснивши це тим, що мовознавство 
знаходиться на етапі збирання й попередньої розробки матеріалу. 
М. О. Колосов стверджував, що давні пам’ятки на цьому етапі майже 
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нічого не дають для характеристики діалектних відмінностей 
російської мови, тому порівняння фактів сучасної мови з 
відповідними фактами давнини, зафіксованими в пам’ятках, є 
непродуктивним [ 19, с. XVIII – XIX].  

Проти такої постановки питання виступив О. О. Потебня, 
зазначаючи, що історія мови, яка ґрунтується на свідченнях 
пам’яток, має діалектний характер і є історією «руських наріч» [ 23, 
с. 2].  

М. О. Колосов не ставив за мету написати історію «руської 
мови», усвідомлюючи, що таке завдання є досить глобальним, і 
поява її неможлива найближчим часом саме тому, що 
компаративістика знаходиться в періоді збирання та попередньої 
розробки матеріалу. Як відзначив П. В. Владимиров, дві частини 
книги – огляд особливостей давньоруської мови й свідчення 
пам’яток – не пов’язані між собою: у першій частині розглядаються 
відмінні риси давньоруської мови, як вони відзначені різними 
вченими, у другій частині викладаються особливості різних пам’яток 
[ 8, с. 17]. Лише здійснені пізніше дослідження О. І. Соболевського та 
О. О. Шахматова, що базуються на докладному вивченні 
рукописного матеріалу й свідченнях літописців, дали змогу не лише 
визначити час розпаду «руської» мови на наріччя, а й визначити 
старі діалектні групи й позначити навіть пам’ятки, писані в тій чи 
іншій області [там же].  

Необґрунтоване поширення М. О. Колосовим особливостей 
давніх пам’яток на всю «руську мову» було причиною того, що деякі 
риси, які характеризували лише певні наріччя, були приписані всій 
давньоруській мові; такою, наприклад, є зміна у на в [ 19, с. 14]. Це, 
на думку, Ю. Ф. Карського, є суттєвим недоліком праці 
М. О. Колосова. Висунувши твердження про те, що від «сучасного 
можна йти до минулого, але потрібно лише тоді, коли це минуле не 
надає нам достатньо даних для судження про нього» [ 19, с. IX], 
М. О. Колосов, на думку Ю. Ф. Карського, занадто переоцінив 
свідчення своїх джерел і не залучив для порівняння матеріал 
«живих» говорів, які були б особливо корисними в тих місцевостях, 
де йдеться про фонетику мови, бо про давні звуки можна судити 
лише за сучасними діалектними даними, а не базуючись на хитких 
свідченнях слов’янської писемності [ 14, с. 655].  

Досліджуючи договірну грамоту смоленського князя 
Мстислава з Ригою 1229 р., М. О. Колосов звернув увагу на той 
факт, що для давнього періоду є неможливим пасивне використання 
джерел, писаних у різних місцях, де могли вживатися різні говори, 
тим більше неможливо припустити це для XIV ст. [ 19, с. 105].  

М. О. Колосов залучав для порівняння матеріал пам’яток 
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писемності, наводячи такі приклади: палата, палате в говорах, а в 
пам’ятці ХІІ ст. – полатh [ 17, с. 3]. Учений зауважував, що в ранніх 
писемних пам’ятках прикладів переходу о > а не зазначено, а в 
пам’ятках ХІІІ ст. їх значна кількість, з чого дослідник робить 
висновок, що акання існувало в мові й раніше. Підкріплюючи свою 
думку прикладами з північновеликоруських говорів, мовознавець 
навів такі приклади: на отласh, олатірю, онтоновна, але 
Апраксою, Алену [там же, с. 8].  

Як відзначає В. В. Колесов, О. О. Шахматову належить 
твердження про те, що про відображення в давній східнослов’янській 
писемності збігу фонем ě і е (без уживання терміна фонема) можна 
говорити тільки у випадку взаємозаміни букв h і е [ 15, с. 55 – 56]. 
Погоджуючись з В. В. Колесовим в цілому, ми хотіли б відзначити, 
що зазначене твердження в загальному вигляді до О. О. Шахматова 
висловлював М. О. Колосов. Він зауважував, що про «змішування» 
фонем («звуків») ě та е може свідчити лише «змішування» букв h та 
е [ 18, с. 20].  

Увагу П. Г Житецького здебільшого привернули пам’ятки 
писемності XVI – XVII ст.ст. (південної локалізації). Особливо 
докладно мовознавець досліджував Пересопницький рукопис 
Євангелія 1556 – 1561 рр. [ 11, с. 23 – 31]. П. Г. Житецький значно 
доповнив матеріал О. О. Потебні [ 22], хоч і не подав опису 
діалектних відмінностей української мови, що відбилися в давніх 
пам’ятках [ 11, с. 23 – 45]. Особливу увагу П. Г. Житецький звернув 
на мову грамот [там же].  

Досліджуючи мову давніх писемних пам’яток, П. Г. Житецький 
зауважував, що писці не могли не зазнати впливу народної мови, яка 
безпосередньо впливала на мову старослов’янську: в церковних 
книгах панувала нова слов’янська мова, яка протягом багатьох 
століть змінювалася під впливом різних слов’янських мов, тому 
слов’янські рукописи того часу відрізняються діалектними й 
хронологічними нашаруваннями, тобто спостерігається змішування 
явищ старослов’янської мови й місцевих особливостей говорів [ 11, 
с. 5]. П. Г. Житецький прийшов до висновку, що старослов’янська 
мова у своїй граматиці була наближена до східнослов’янських 
говорів [там же, с. 26]. Таку «мішану» мову вчений називав 
«слов’яноруською», зазначаючи, що в ній трапляються 
східнослов’янські та українські особливості [ 11, с. 27].  

Класифікуючи матеріал української книжної мови XVII ст., 
учений зазначав, що в граматиках трапляються риси «малоруського 
наріччя», подібні до старослов’янської мови [там же, с. 52]. 
П. Г. Житецький говорив про значний шар елементів народної 
української мови в українських літописах XVII ст. [там же, с. 53], 
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наголошуючи на тому, що «ученість» автора співвідноситься з 
«народністю» його мовлення: чим далі предмет мовлення стояв від 
життя, тим менше вважалося за можливе говорити про нього 
«живою», звичайною мовою. На цьому базуються різні «хитання» в 
бік книжного чи народного мовлення [там же, с. 54].  

Вивчення групи пам’яток, об’єднаних за ознакою віднесеності 
до різних періодів, може надати змогу реконструювати мовну 
систему відбитого в них діалекту та її реалізацію в мовленні на 
різних синхронних зрізах, у динаміці [ 21, с. 63].  

Дослідження мовознавців другої половини ХХ ст. показало, 
що вивчення групи пам’яток, об’єднаних за ознакою одночасності, 
але різнотериторіальних, може дати змогу реконструювати мовну 
систему в її діалектному варіюванні на одному синхронному зрізі. 
При цьому може видатись доцільним вивчення пам’яток, які 
належать за сучасним діалектним членуванням до різних, але 
суміжних територій [там же].  

Вивчення груп пам’яток, які належать до різних територій і до 
різних періодів історії, із залученням даних діалектології та 
лінгвістичної географії, надасть змогу подати повний опис діалектів 
східнослов’янських мов. Вивчення різночасових і 
різнотериторіальних за походженням пам’яток не може відбутися 
без попереднього вивчення інших об’єднань писемних джерел [там 
же].  

Історичну діалектологію не можна створити за допомогою 
ретроспективного вивчення сучасних діалектів і сучасного 
діалектного членування, тому що таке вивчення позбавлене 
провідного компонента історії – абсолютної хронології. 
Ретроспективне вивчення необхідне як коригування писемних 
фактів, вилучених із писемних джерел. Вважаючи писемні пам’ятки 
одним з основних джерел історичної діалектології, слід визнати, що 
вона може бути створена за допомогою методики синхронних зрізів. 
Вивчення історії діалектів і діалектного членування за писемними 
джерелами не може проводитися без урахування даних інших наук. 
Створення історичної діалектології неможливе без значних 
попередніх досліджень як у галузі вивчення пам’яток, так і в галузі 
лінгвістичної географії, без серйозних критичних узагальнень фактів, 
які були отримані раніше [там же, с. 65].  

Починаючи з часів О. І. Соболевського та О. О. Шахматова, 
вивчення пам’яток писемності в історико-лінгвістичному й історико-
діалектологічному аспектах протягом ХХ ст. накопичило величезний 
фактичний матеріал. Вивчення було як «інтенсивним», тобто 
вивчалася монографічно одна пам’ятка, так і «екстенсивним» – 
вивчалися певні явища в різних пам’ятках, однак заздалегідь 
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продуманої програми дослідження пам’яток східнослов’янської 
писемності ще не було укладено. І тому в історичній лінгвістиці не 
склалося такої ситуації, коли б на основі вже вивчених матеріалів 
можна було б створити фрагменти історичної діалектології [там же, 
с. 14]. 

Історики мови 40-х рр. – кінця ХХ ст. наголошували на тому, 
що пам’ятки писемності східнослов’янської локалізації досить різні, і 
мовні відомості, які можна вилучити з них, теж виявляться різними 
[ 13, с. 75].  

Якщо мова реалізується в сукупності своїх різновидів, і 
насамперед в різновидах територіальних, то ці різновиди включають 
до своєї структури постійні елементи фонологічної, морфологічної, 
синтаксичної та словотвірної систем, а також переважну частину 
словникового складу. Але вони є саме різновидами цієї мови, тому 
що відрізняються один від одного перемінними (діалектними) 
елементами [там же].  

Отже, вивчаючи текст з погляду відображення в ньому, 
наприклад, фонетичних явищ живого народнорозмовного говору, 
необхідно не лише визначити характер зафіксованих у ньому 
діалектних рис, а й установити за цим текстом ту мовну фонетико-
фонологічну систему, яка прихована за графікою й орфографією 
тексту і яку утворюють постійні елементи цієї системи разом з її 
перемінними. Пам’ятки писемності різних жанрів, різного 
стилістичного характеру, які належать до різних типів писемної мови, 
різною мірою будуть відображати діалектні особливості, але рівною 
мірою – постійні елементи. Саме тому й необхідно при визначенні 
групи пам’яток, які підлягають вивченню, включати до неї тексти і 
ділової, і розповідної, і конфесійної, й іншої писемності – тільки тоді 
можна бути впевненим, що система мови, якою написані ці тексти, в 
її постійних елементах тотожна сама собі. І водночас різні за жанром 
й іншими ознаками пам’ятки будуть давати різні відомості про 
діалектні елементи системи, як вони реалізуються в 
народнорозмовному, по суті діалектному, мовленні. З цього погляду 
найбільші відомості, як відомо, про перемінні елементи мовної 
системи надає ділова писемність і різного роду неофіційне 
листування [ 20, с. 5].  

Використовуючи історико-діалектологічне вивчення пам’яток 
східнослов’янської локалізації, поєднуючи їх у групи за 
територіальною ознакою, важливо зазначити, які результати можна 
отримати при такому вивченні.  

Як відзначали деякі мовознавці 40-х рр. – кінця ХХ ст., 
дослідження групи пам’яток, об’єднаних за ознакою одночасності й 
однотериторіальності їх створення, дозволяє з достатньою мірою 
вірогідності реконструювати систему відбитого в них діалекту на 
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певному етапі його розвитку, тобто на одному синхронному зрізі. 
Реконструкція цієї системи означає визначення як її мовних, так і 
діалектних елементів у їхніх взаємозв’язках та взаємовідношеннях. 
Звичайно, за даними писемності не можна встановити межі діалекту, 
який вивчається, чи провести ізоглоси. Тому історик мови, 
спираючись на дані лінгвістичної географії, визначає лише діалектну 
віднесеність тих чи інших установлених ним діалектних явищ, але не 
визначає меж їхнього поширення. «Аналіз писемних текстів 
дозволяє створити узагальнену картину територіального 
варіювання, – відзначала К. В. Горшкова. – Факти, вилучені з 
пам’яток писемності, дають змогу визначити час появи певних 
діалектних відмінностей, які можуть бути підставою для діалектного 
членування мови й групи говорів» [ 10, с. 23].  

Таким чином, аналіз праць представників ХЛШ виявив, що 
проблема джерел вивчення історії мови була поставлена та 
розв’язана на рівні досягнень тогочасної компаративістики. 

Подальше дослідження зазначеної проблеми можливе 
шляхом поглибленого вивчення наукових праць компаративістів 
ХХ ст. 
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У статті проаналізовано погляди деяких дослідників щодо питань 

історії становлення категорії палаталізованості / непалаталізованості 
(твердості / м’якості) у східнослов’янських мовах. Розглянуто гіпотезу 
В. М. Чекмана про виникнення категорії лабіовеляризованості / 



Серія: Філологічні науки 

 33 

палатальності в білоруській мові; тезу М. Флаєра про наявність четвертої 
перехідної палаталізації в діалектах української та білоруської мов тощо.  
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В статье проанализированы взгляды некоторых исследователей по 

вопросам истории становления категории палатализованности / 
непалатализованности (твёрдости / мягкости) в восточнославянских 
языках. Рассмотрена гипотеза В. Н. Чекмана о возникновении категории 
лабиовеляризованности / палатальности в белорусском языке; идея 
М. Флаера о наличии четвёртой переходной палатализации в диалектах 
украинского и белорусского языков. 
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THE DEVELOPMENT OF THE CATEGORY OF 
PALATALIZATION / NON-PALATALIZATION IN EASTERN 

SLAVONIC LANGUAGES 
The article analyses different linguistic theories on the problem of origin and 

development of the category of palatalization / non-palatalization (hardness and 
softness of sounds) in Eastern Slavonic languages. V. M. Checkman’s hypothesis of 
the origin of the category of labiovelarization / palatalization in the Byelorussian 
language and M. Flyer’s theory of the fourth palatalization in dialects of the Ukrainian 
and Byelorussian languages have been studied. Scholars’ ideas as to the processes 
related to the formation of the correlation of hardness and softness in Eastern 
Slavonic languages have been investigated. For instance, the author states the 
causes and consequences of such phonetic phenomena as tsekanie /dzekanie in the 
Byelorussian language, velarization of consonants in various dialects of Eastern 
Slavonic languages etc. 

Key words: Eastern Slavonic languages, palatalization / non-palatalization, 
palatation. 

 
Постановка проблеми. Після занепаду єрів закон висхідної 

звучності, характерний для давньоруської силабеми, був порушений. 
Отже, після зникнення слабких редукованих стали можливими такі 
сполучення приголосних, які раніше не допускалися. Нове 
протиріччя викликало низку змін, що по-різному відбилися в 
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сучасних східнослов’янських мовах. 
Лінгвоісторіографічний аналіз останніх робіт, присвячених 

дослідженню проблеми формування консонантної кореляції 
твердості / м’якості у східнослов’янських мовах, не здійснювався. 
Деякі коментарі можна знайти в дослідженнях Ф. П. Філіна, 
В. В. Колесова, Ю. В. Шевельова, Ю. Я. Бурмистровича тощо. Отже, 
актуальність статті зумовлюється браком лінгвоісторіографічного 
вивчення історії кореляції твердості / м’якості української, російської 
та білоруської мов. 

Метою статті є дослідження етапів формування категорії 
твердості / м’якості у східнослов’янських мовах, а також пов’язаних з 
ними фонетико-фонологічних явищ. Досягнення поставленої мети 
передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити погляди лінгвістів 
щодо проблеми формування категорії твердості / м’якості у 
східнослов’янських мов; 2) дослідити основні фонологічні процеси в 
підсистемі консонантизму східнослов’янських мов, висвітлені в 
концепціях мовознавців ХХ ст. – початку ХХІ ст.; 3) указати наслідки 
фонологічних змін, пов’язані із становленням категорії твердості / 
м’якості.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Тож, розвиток 
категорії палаталізованості / непалаталізованості, яка сформувалася 
після занепаду редукованих, в окремих східнослов’янських мовах 
проходить неоднаково. Цікаву ідею з приводу встановлення в 
білоруській мові особливих тембрових протиставлень приголосних 
висунув В. М. Чекман. На його думку, у білоруській мові, на відміну 
від української та російської, унаслідок депалаталізації 
палаталізованих приголосних та лабіовеляризації твердих 
утворилася інша кореляція, для якої маркованим став 
лабіовеляризований приголосний, а немаркованим – палатальний 
[5, с. 91–117]. На можливість подібної схеми розвитку в підсистемах 
консонантизму східнослов’янських мов вказував В. В. Колесов [3, 
с. 84, 91, 143–144].  

З посиленням м’якості приголосних <т>, <д> пов’язаний також 
розвиток цекання та дзекання в білоруській мові [2, с. 61–62]. 
Перехід <т·→ ц’’, д·→ дз⁀ ’’>, на думку Л. Е. Калнинь, є явищем 
фонетичним, яке не вплинуло на корелятивні відношення твердих та 
м’яких приголосних у фонологічній системі білоруської мови [там же, 
с. 62–63]. За В. М. Чекманом, краєпалатальні <ц’’, дз⁀’’, с’’, з’’> у 
фонологічній системі білоруської мови є представниками відповідних 
самостійних фонем, які входять до тембрової кореляції за ознаками 
лабіовелярності / палатальності [5, с. 91, 101]. На думку Ф. П. Філіна, 
виникнення м’яких африкат <ц’’> та <дз⁀’’> у білоруській мові «є 
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наслідком своєрідної локальної реалізації протиставлення твердості 
/ м’якості приголосних» [4, с. 312]. Крім того, Ф. П. Філін відзначив, 
що цекання-дзекання зафіксоване також у деяких російських говорах 
[там же, с. 313]. 

В українській та російській мовах протиставлення 
палаталізованих та непалаталізованих збереглося, проте 
В. В. Колесов відзначив, що пізніше в діалектах української мови 
проходить ствердіння м’яких приголосних перед <е, и> [3, с. 144]. На 
думку Ю. Шевельова, ствердіння приголосних перед <е> в діалектах 
української мови відбулося приблизно в ХV ст. [6, с. 234]. Ствердіння 
<р’> спостерігається в різних східнослов’янських діалектах, за 
винятком російських [3, с. 150; 6, с. 253, 254]. В українській 
літературній мові звук [р’] зберігся, але з деякими позиційними 
обмеженнями [6, с. 814]. 

Уже було відзначено, що надійним показником закріплення 
кореляції твердості / м’якості у фонологічній системі є пом’якшення 
задньоязикових та губних приголосних. Поява палатальних 
алофонів у фонем <г, к, х>, як зазначено в Ю. Я. Бурмистровича, 
Ю. Шевельова, пов’язана з конвергенцією ү × і → і [1, с. 173; 6, 
с. 304–305]. Установлюючи сліди переходу <г, к, х> у <г·, к·, х·> в 
українській мові, М. Флаєр аналізував погляди М. М. Пещак про 
перехідну зону четвертої палаталізації між білоруським та 
південноукраїнськими діалектами. На думку Л. Осовського, саме 
поліська зона є перехідною між білоруськими та українськими 
діалектами; за термінологією автора, це є перехідні діалекти 
«давньоруської мови». Говорячи про палаталізацію велярних <г, к, 
х> у східнополіських та деяких інших діалектах української мови, 
Ю. Шевельов порівняв її з третьою палаталізацією і вважає проявом 
тенденції до двоскладової гармонії голосних [6, с. 299–300, 303]. 
Крім того, Ю. Шевельов указав на різночасність явища прогресивно-
асимілятивного пом’якшення велярних приголосних для 
давньоукраїнських, давньоросійських та давньобілоруських діалектів 
[там же, с. 305]. Явище прогресивно-асимілятивного пом’якшення 
задньоязикових приголосних у діалектах російської мови докладно 
розглянуте в дослідженнях Д. К. Зеленіна та Л. Л. Касаткіна. 
Л. Е. Калнинь, Ю. Шевельов установили для діалектів української 
мови (переважно південно-західні говори) переходи <т· → к·> та 
<д· → г·>, які сприяли фонологічному закріпленню опозицій <к : к·, г : 
г·>·[2, с. 65–66; 6, с. 877–878]. 

Асиміляції за ознакою твердості / м’якості (точніше дієзності / 
недієзності) проходила в східнослов’янських діалектах непослідовно 
[1, с. 160]. Так, асимілятивні ствердіння та пом’якшення приголосних 
широко представлені в сучасній фонологічній системі російської 
мови, наприклад ко[з·]ёл – ко[з]ла, [с]он – у[с·]ни. Зміни ж кінцевого 
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приголосного з погляду ознаки палаталізованості / 
непалаталізованості або палатальності / непалатальності після 
занепаду єрів, на думку Ю. Я. Бурмистровича, здійснювалися у двох 
напрямках. Перед утраченим ъ приголосний залишався без змін, а 
перед утраченим ь палаталізований з часом переходив у 
палатальний [там же, с. 164]. Пізніше ствердіння кінцевих 
приголосних (спочатку губних), які в давньоруський період 
знаходилися перед ь, спостерігається в діалектах, що лягли в основу 
української та білоруської мов, наприклад укр. степ, голуб, а також 
у північно-західних російських говірках [3, с. 91; 1, с. 164; 6, с. 458–
459, 461–462]. Затвердіння кінцевого м у деяких флексіях 
В. М. Чекман уважав доволі пізнім явищем у східнослов’янських 
мовах [5, с. 86]. Протилежного погляду дотримувався В. В. Колесов. 
Негубні приголосні, за словами В. В. Колесова, стверділи тільки в 
північноросійських діалектах [3, с. 102]. 

Із часом, відзначив Ю. Шевельов, ствердіння губних було 
поширене і на позиції перед j та перед голосним у середині слова [6, 
с. 636–641]. Проте ця фонематична особливість властива тільки 
діалектам української мови та південнобілоруським говіркам, що 
спричинилося до втрати фонематичної м’якості губними, унаслідок 
чого відбулося скорочення підсистеми консонантизму [там же, 
с. 640–641]. У російських та білоруських фонематичних системах 
м’які губні збереглися як самостійні фонеми [там же, с. 641]. 

Висновки дослідження. Тож, після занепаду редукованих 
відбулася низка змін у підсистемі консонантизму, зокрема, 
формування консонантної кореляції твердості / м’якості та, як 
наслідок, виникнення явищ цекання, дзекання, ствердіння 
приголосних тощо (В. К. Журавльов, В. І. Георгієв, В. В. Колесов, 
Л. Е. Калнинь, В. М. Чекман, Ю. Шевельов, Р. І. Аванесов та ін.). 
Перспективним, на наш погляд, видається подальше вивчення 
зв’язків між кореляціями твердості / м’якості та дзвінкості / глухості в 
історії східнослов’янських мов та їхніх діалектів. 
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Постановка проблеми. Історіографія та методологія є тією 

основою, без якої неможливий поступальний розвиток будь-якої 
науки. Вагомий внесок у розробку актуальних проблем історіографії 
та методології українського й російського мовознавства був 
зроблений доктором філологічних наук, професором 
В. А. Глущенком.  

Аналіз останніх досліджень. Усебічному аналізу 
різнопланового наукового доробку талановитого вченого була 
присвячена низка публікацій, підготовлених учнями та колегами 
В. А. Глущенка [1; 3; 4]. Метою запропонованої статті є дослідження 
фундаментальних поглядів лінгвіста, які було покладено в основу 
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досліджень усієї школи методології й історіографії мовознавства, 
створеної та очолюваної професором В. А. Глущенком. Досягнення 
поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) проаналізувати наукові роботи В. А. Глущенка; 2) прослідкувати 
еволюцію проглядів ученого; 3) виділити нові напрями наукових 
досліджень мовознавця. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проаналізувавши наукові та науково-методичні праці 
В. А. Глущенка, можна виділити такі напрями роботи дослідника: 
лінгвістична історіографія, методологія мовознавства, історія мови, 
діалектологія, методика викладання російської мови, культура 
мовлення тощо. 

Формування наукового світогляду В. А. Глущенка почалося під 
керівництвом талановитого педагога та дослідниці 
Єфросинії Фомінічни Широкорад [позиція 185, с. 37] (посилання 
зроблені за книгою «Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. 
покажч. / Донбаський держ. пед. ун-т ; упор.: Гайко О. К., 
Денисова О. А. ; наук. ред. Орел А. С. ; ред. Куліш П. В. – Слов’янськ 
: Маторін Б. І., 2012. – 57 с.»). Перші результати глибокого наукового 
пошуку Володимира Глущенка в галузі русистики та, ширше, 
загального мовознавства відбилися в дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук «История 
фонетической системы русского языка в научной концепции 
А. А. Шахматова» [позиція 3], що була виконана під керівництвом 
Г. П. Іжакевич в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. 
Уже в цьому фундаментальному дослідженні (а також у 
підготовлених до захисту публікаціях) оформилися основні напрями 
лінгвістичних студій В. А. Глущенка. Так, широким полем наукових 
пошуків ученого стала лінгвістична історіографія. Зокрема, у 
кандидатській дисертації В. А. Глущенко вивчає наукову спадщину 
О. О. Шахматова, визначає сутність концепції вченого, її новизну; 
розкриває питання еволюції поглядів дослідника; простежує їхній 
вплив на мовознавчі теорії сучасників О. О. Шахматова, а також 
наголошує на актуальності та значущості шахматовської концепції 
для мовознавства кінця ХХ ст. 

В. А. Глущенко скеровує власний науковий пошук також у 
галузь діалектології та історії мови. Зацікавленість питаннями 
історичної діалектології прослідковується вже в одній з перших 
публікацій «История средневеликорусских говоров в научной 
концепции А. А. Шахматова» [позиція 5]. Вагомими для цього 
напряму видаються статті «Корреляция звонкости / глухости в 
восточнославянских фонологических подсистемах» [позиція 93], 
«В. И. Даль и А. А. Потебня: от диалектологии к исторической 
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фонетике» [позиція 144] и др. У власному дисертаційному 
дослідженні вчений не лише розкрив сутність шахматовської теорії 
становлення та розвитку фонетичної системи російської мови, що 
були викладені на сторінках друкованих та рукописних архівних 
праць, але й представив ґрунтовний аналіз конкретних фонетичних 
явищ (палаталізацій та депалаталізацій приголосних, 
депалаталізацій голосних переднього ряду та палаталізацій 
голосних заднього ряду тощо). У дисертації В. А. Глущенко 
використовував також роботи П. Ф. Фортунатова, М. М. Дурново, 
О. Брока, О. І. Соболевського, Г. Асколі, Н. ван Вейка, 
М. С. Трубецького, О. М. Селіщева, Ф. П. Філіна, Р. О. Якобсона, 
В. К. Журавльова та багатьох інших. Низка цінних спостережень та 
узагальнень міститься й у наступних публікаціях, присвячених 
питанням історії мови: «Давньоруська мова», «Єр», «Єри», 
«Праслов’янська мова», «Юси», «Ять» [позиція 122, 125, 126, 135, 
142, 143] і т. ін. Ці статті розміщені в енциклопедії «Українська 
мова». 

Окрім вивчення власне лінгвістичної проблематики, 
В. А. Глущенко приділяє увагу й практичному значенню лінгвістичних 
досліджень для викладання філологічних дисциплін у школі та вузі. 
Витоки такої позиції знаходимо вже в ранніх публікаціях науковця 
(статті «История языка в курсе школьного обучения (на материале 
лексики)», «Роль данных исторической лексикологии в разработке 
лингвистических основ повышения культуры русской речи в 
украинской школе», методичні рекомендації «Организация и 
проведение занятий по практическому курсу русского языка» 
[позиція 4, 7, 9]). Тож, одним із напрямів досліджень В. А. Глущенка 
стає методика викладання лінгвістичних дисциплін у школі та вузі. 
Цій проблемі присвячена низка публікацій, у тому числі 
«Историческое комментирование фонетических явлений в 
школьном курсе русского языка», «Виховне значення курсу 
порівняльної типології російської і української мов», «Роль курсу 
історії російської літературної мови у вихованні студентів-філологів» 
[позиція 16, 17, 59, 61] тощо. Інтерес до своєї професії, постійний 
пошук нових методів викладання, прагнення до підвищення 
зацікавленості студентів – все це знайшло відображення у 
чисельних навчальних посібниках: «Загальна фонетика і фонологія», 
«Общая фонетика», «Историко-фонетический комментарий в 
школьном курсе русского языка», «Одиниці фонетико-фонологічного 
рівня», «Практикум по русскому языку. Глагол. Наречие», «Загальні 
питання граматики», «Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія», 
«Мова як система» [позиція 76, 83, 92, 96, 136, 145, 170, 239] тощо. 

Лінгвоісторіографічна проблематика є центральною в працях 
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В. А. Глущенка, присвячених аналізу лінгвістичного доробку 
представників Харківської, Лейпцизької, Московської та Казанської 
лінгвістичних шкіл. Маємо на увазі такі статті дослідника, як 
«Дивергентно-конвергентная эволюция языка в концепции учёных 
Московской школы», «Лінгвістична реконструкція в працях учених 
Харківської школи», «Мова як психосоціальний феномен у працях 
учених Московської та Казанської шкіл», «Язык как система в 
историко-фонетических исследованиях учёных Харьковской 
лингвистической школы», «Лінгвістична реконструкція в працях 
учених Московської школи» [позиція 88, 161, 164, 186, 198, 203, 215] 
та ін. Значний пласт робіт В. А. Глущенка демонструє увагу 
дослідника до лінгвістичних теорій окремих видатних постатей 
російського й українського мовознавства, серед яких М. Максимович, 
І. І. Срезневський, О. О. Потебня, М. О. Колосов, П. Г. Житецький, 
О. І. Соболевський, О. О. Шахматов, М. М. Дурново, 
М. С. Трубецькой, С. Й. Смаль-Стоцький, А. Ю. Кримський, 
Є. К. Тимченко, П. О. Бузук, К. Т. Німчинов та ін. Ґрунтовний аналіз 
наукової спадщини цих учених представлений у таких публікаціях 
лінгвоісторіографа, як «А. А. Шахматаў і М. М. Дурнаво пра сінхранію 
і дыяхранію», «П. О. Бузук і К. Т. Німчинов про теорію «родовідного 
дерева» і «хвильову» теорію», «Полеміка О. О. Потебні, 
П. Г. Житецького та М. О. Колосова з питань історії 
східнослов’янських мов», «А. А. Шахматов об истории фонемы ě», 
«Н. С. Трубецкой и проблемы моделирования истории праязыка», 
«Проблема східнослов’янського глотогенезу в працях 
Є. К. Тимченка» [позиція 103, 104, 149, 174, 184, 193, 220, 221] та в 
багатьох інших. 

Одним з основних наукових напрямів професора 
В. А. Глущенка стає методологія; активно розробляється в 
чисельних публікаціях й об’єднує різнопланові дисертаційні 
дослідження, виконані під керівництвом мовознавця. У багатьох 
працях можна прослідкувати детальний аналіз структури 
лінгвістичного методу («К вопросу о структуре лингвистического 
метода», «Лінгвістичний метод як складна логічна одиниця (до 
визначення семантики терміну)» [позиція 78, 79] та ін.). Учений дає 
широке визначення поняття лінгвістичний метод, виділяє принципи 
та підходи в його структурі, науково обґрунтовує застосування 
актуалістичного методу в лінгвістичній історіографії. Сутність 
актуалістичного методу полягає у використанні сучасних знань для 
вивчення минулого та передбачення майбутнього. Його структура 
включає 3 компоненти: онтологічний (принципи історизму, 
причиновості, системності та загального зв’язку явищ), 
операціональний (прийоми та процедури) і телеологічний (мета 
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дослідження). Вагоме значення актуалістичного методу для 
досліджень у галузі лінгвоісторіографії підкреслюється як у статтях 
В. А. Глущенка [позиція 190, 216, 242, 259], так і в дисертаційних 
дослідженнях його аспірантів [1]. 

Висновки дослідження. Квінтесенцією досліджень 
В. А. Глущенка є монографія «Принципи порівняльно-історичного 
дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. 
ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.)» [позиція 59]. У цій фундаментальній праці 
відбилися і погляди вченого на історію мови, і аналіз концепцій 
представників Московської, Харківської, Казанської та інших 
лінгвістичних шкіл, а також питання методології лінгвістичного 
дослідження. 
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п’ятої групи показав, що їх семантична структура виступає системою 
значень, які певним чином організовані. 

Ключові слова: аксіономен, семантичний аналіз, лексичне значення. 
Сорока Т. 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры английского 
языка и перевода Измаильского государственного гуманитарного 

университета 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МНОГОЗНАЧНЫХ 

АКСИОНОМЕНОВ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 
Статья посвящена исследованию лексической семантики имен 

существительных, обозначающих общенациональные ценности украинской 
этнолингвокультуры в их формализованной представленности, выявленных 
по толковым словарям методом ступенчатой идентификации и 
объединенных 6-4 лексическими значениями. Проведенный комплексный 
анализ соотношения 46 полисемических аксиономенов пятой группы показал, 
что их семантическая структура выступает системой значений, которые 
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The article is dedicated to the investigation of the nouns denoting national 
values in their formalized representation on the material of the Ukrainian language. 
The many-valued axionomens consisting of 6-4 lexical meanings have been taken 
from the modern Ukrainian explanatory dictionaries by means of the step 
identification method. Complex analysis of 46 axionomens interpreted with 218 
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lexical meanings has been made in the present research. In the process of analysis it 
has been defined that the semantic structure of the every analyzed axionomen is 
regarded as the individual system of lexical meanings organized under certain rules. 
It considers being perspective to investigate all lexico-semantic sub-systems of the 
value paradigms of the English and French language societies. 

Key words: axionomen, semantic analysis, lexical meaning. 
 
Лексична семантика сьогодення привертає увагу все більшої 

кількості науковців і перебуває в стані свого постійного розвитку. 
Наявність існуючих публікацій та їхній аналіз показують, що без 
опрацювання масштабних методологічних основ, урахування 
системних зв’язків та ієрархічних відношень на всіх рівнях аналізу, 
використання здобутків інших наук, звернення до фактів 
національно-культурного характеру не можна адекватно 
представити опис лексико-семантичної системи як окремої, так і мов 
у їхньому зіставленні. 

Постановка проблеми. У сучасній науці про мову не існує 
єдиної спільної думки про те, що складає семантичну структуру 
багатозначного слова. Можна виділити три основні точки зору, 
розмежувавши їх умовно за тим параметром, який забезпечує слову 
єдність: а) семантика багатозначного слова утворює ієрархію, 
вершину якої займає основне значення, йому підпорядковуються 
неосновні, другорядні; б) семантичні відтінки багатозначного слова 
не утворюють ієрархії, вони рівноправні, їх поділ на основні та 
неосновні недоцільний; в) залежно від різних факторів, характер 
семантичного структурування всередині багатозначного слова може 
варіювати: в одних випадках значення рівноправні, а в інших – 
нерівноправні [1, с. 43]. Отже, звернення до розгляду семантичної 
структури аксіологічного полісемічного слова як системи значень, які 
перебувають не в хаотичному безладді, а певним чином організовані 
є надзвичайно актуальним. 

Аналіз останніх досліджень. У статті «Семантичні 
особливості аксіономенів із середнім ступенем полісемії (на 
матеріалі сучасної української мови)» [2, с. 106–111] ми подали 
семантичну характеристику лише четвертої групи слів на 
позначення цінностей, яка охоплює дев’яти-семизначні аксіономени. 
Однак, до багатозначних слів із середнім ступенем полісемії 
належить ще й п’ята група.  

Метою пропонованої статті є розкриття семантичної структури 
п’ятої групи аксіономенів, які кваліфікуються як слова на позначення 
ціннісних констант української етнолінгокультури, що поєднують у 
собi форму вираження і змiст. 

Ця мета конкретизується в таких завданнях: 1) встановити 
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семну структуру п’ятої групи слів на позначення цінностей; 
2) комплексно проаналізувати співвідношення досліджуваних 
аксіономенів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. П’ята група 
складається з аксіономенів, обраних з тлумачних словників методом 
ступінчастої ідентифікації [3] й об’єднаних 6–4 лексичними 
значеннями, і після шостої є найчисельнішою, про що свідчить її 
кількісний склад – одинадцять слів мають по шість значень, 
дванадцять – по п’ять, двадцять три – по чотири значення (усього 46 
іменників, які тлумачаться за допомогою 218 лексичних значень). До 
таких, якими поєднуються іменники благоговіння та співчуття, 
відносимо «почуття прихильності, доброзичливості», «шанобливе 
ставлення до когось, чогось». Спільною вказівкою на «зовнішній 
вияв поваги» об’єднуються слова благоговіння та достоїнство, 
останнє, в свою чергу, разом зі словом мужність тлумачиться як 
«позитивна риса, якість».  

Крім спільних рис, кожен з вище представлених аксіономенів 
додатково семантизується, характеризуючи «найбільшу, найщирішу 
повагу», «глибоку приязнь», «побожність, набожність» 
(благоговіння); «почуття жалю, викликане чиїм-небудь 
нещастям, горем», «жаль, висловлений усно або письмово з 
приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь», «підтримку, 
схвалення», «чулість» (співчуття); «повагу до себе, усвідомлення 
своїх прав, своєї ваги, свого значення», «гідність», «на честь», 
«титул, чин, звання (як застаріле слово)» (достоїнство); 
«хоробрість, відвагу», «рішучість», «витримку, 
холоднокровність», «рідко те саме, що змужнілість», «зрілість» 
(мужність). 

До лексичних одиниць на позначення цінностей відносимо й 
слово справедливість, що характеризує «об’єктивне, 
неупереджене ставлення до кого-, чого-небудь», «людські 
стосунки, дії», «справедливий суд», «моральний ідеал, 
справедливість», «добрі вчинки, наслідки, результати». 
Досліджуваний іменник у значенні «властивість / якість за 
значенням» виступає семантично близьким до слова мудрість. 
Останнє визначається як «глибоке знання, розуміння, узагальнення 
чогось», «досвід», «що-небудь складне, важке», а вираз зуби 
мудрості – останні в зубному ряді великі корінні зуби, які 
прорізуються в людини після 20 років відповідає генералізованій 
семі «зрілість». 

За кількісним критерієм релігійний аксіономен аскетизм, 
соціальний – талант, політико-правовий – держава, а також два 
естетичні аксіономени краса та гармонія входять до складу п’ятої 
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групи як конституенти загальної аксіосфери духовної культури 
українського народу, проте вони між собою не перетинаються, хоч і 
об’єднуються окремими семами з іншими словами на позначення 
цінностей. Так, наприклад, аксіономен аскетизм тлумачиться як 
«релігійно-етичне вчення, що полягає в проповіді зречення радощів 
життя», «надзвичайна стриманість», «відмовлення від життєвих 
благ», «відлюдництво», «додержання приписів релігії», «у 
релігійних уявленнях – прагнення людської волі за допомогою 
подвигів до стяжіння благодаті Святого Духа як запоруки спасіння 
і Царства Небесного»; аксіономен талант характеризується 
лексичною семантикою у передачі «в Стародавній Греції, 
Месопотамії, Сирії – вагової та грошової одиниці», «видатних 
природних здібностей людини», «хисту, обдаровання», «здібності 
до чогось, уміння робити щось», «людини з видатними природними 
здібностями», «загальновизнаного значення»; аксіономен держава 
як застаріле слово – д`ержава – позначає «маєток, помістя, 
володіння», «міцність», «владу, керівництво», «один із символів 
влади монарха, наприклад: Держава і скіпетр», а як сучасне слово 
– держава – вказує на «апарат політичної влади в суспільстві», 
«країну з таким апаратом політичної влади»; аксіономен краса 
семантизує «ознаку гарного, прекрасного», «оздобу, прикрасу кого-
, чого-небудь», «славу», «гарну привабливу зовнішність», «красуню 
(як застаріле слово)», «красу, художність, вродливість»; під 
аксіономеном гармонія розуміють «закономірне поєднання тонів у 
одночасному звучанні», «частину теорії музики, вчення про 
правильну побудову співзвуччя в композиції», «злагоджене 
звучання, приємне для слуху», «поєднання, злагодженість, взаємна 
відповідність якостей (предметів, явищ, частин цілого)», 
«пневматичний музичний інструмент (ручний, губний) з 
металевими язичками, що приводяться в рух струменем повітря». 

П’ята група досліджуваного мовного матеріалу налічує 
дванадцять п’ятизначних слів совість, творчість, Бог, людина, 
мораль, побратимство, довершеність, чуйність, 
благородство, злагода, успіх, Батьківщина, між якими 
спостерігаються певні семантичні перетинання. Наприклад, 
лексичне значення «люди(на), особи(а)» виступає спільним для 
аксіономенів совість, людина, побратимство, довершеність, 
характеризуючи людську постать в однині як «найчеснішого, 
найсправедливішого, найвідповідальнішого представника певного 
колективу, суспільства» (совість), «утілення високих 
інтелектуальних і моральних властивостей» (людина), «особу 
виключно з позитивними якостями» (довершеність), або 
репрезентуючи в множині «групу об’єднаних спільною діяльністю і 
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метою людей, які додержуються певних установлених ними 
правил» (побратимство).  

Кожний з представлених іменників, в свою чергу, попарно 
поєднується з іншим аксіономеном групи завдяки значенню 
позитивного змісту. Так, наприклад, лексичні одиниці совість та 
мораль містять указівку на «моральні принципи, переконання», а 
пара слів совість та благородство – «втілення чесності, 
порядності». Останній аксіономен семантично наближається до 
слова довершеність у значеннях «позитивна риса, якість», 
«висока якість, довершеність», «ступінь досконалості». Лексичні 
одиниці побратимство й злагода збігаються за фактом наявності 
у внутрішній формі формули тлумачення «стосунки, відносини», 
актуалізуючи «братські стосунки» (побратимство) та «мирні, 
дружні відносини» (злагода). У межах спільного для аксіономенів 
побратимство й чуйність значення «ставлення» уточнюється 
«поведінка, що пройнята почуттям дружби» та «уважність і 
сердечне ставлення до людей». 

У науковій сфері слово людина застосовується в якості 
терміна для позначення «особового чи неозначено-особового 
займенника», а аксіономен мораль – «частини психічної 
структури особистості, яка забезпечує ціннісну оцінку явищ у 
неусвідомлюваний для індивіда спосіб», або «одного з основних 
способів соціальної неформальної регуляції дій людини».  

Іменники совість, творчість, Бог, уживаючись у 
словосполученнях, розкривають свої додаткові відтінки значень: май 
(майте) совість – присоромити когось, викликати почуття 
відповідальності за щось (=генералізована сема «обов’язок»), муки 
(докори) совісті – переживання, викликані усвідомленням своєї 
несправедливості, провини (=генералізована сема «стан»); 
народна творчість – а) вид духовної творчої діяльності народу, що 
виявляється в усній поезії, музиці та інших видах мистецтва; 
б) сукупність творів, що виникла як наслідок такої діяльності народу 
(=генералізована сема «твір (твори), витвір»); Бог з ним (з нею) – 
вираз на позначення згоди, примирення, прощення; хай так і буде 
(=генералізована сема «згода, несперечливість»), а 
використовувані в ситуативно-обумовлених вигуках аксіономени 
людина й Бог мають індивідуальну семантику: Людина! – 
вживається у значенні узагальненого або займенникового 
звертання; Боже (мій)! – уживається для вираження здивування, 
радості, страждання. 

Крім проаналізованих лексичних значень указаних 
аксіономенів, укладачі СУМу виділяють ще й такі формули 
тлумачення, що містяться в їхніх семантичних структурах: 
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«діяльність людини, спрямована на створення духовних і 
матеріальних цінностей», «те, що створено внаслідок такої 
діяльності», «вид, галузь, сфера діяльності», «здатність 
творити, бути творцем» (творчість); «у релігійних віруваннях – 
творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей», 
«найбільший умілець у чомусь, наймогутніший володар», «у 
множині – зображення Бога або церковних святих; ікони, образи» 
(Бог); «повчальний висновок із чогось», «повчання, настанови, 
поради (як розмовне слово)» (мораль); «супроводжуваний певним 
обрядом давній слов’янський звичай зміцнення дружби», 
«братство» (побратимство); «чулість», «увага», «здатність 
швидко реагувати на життєві події, факти», «бадьорість (як 
діалектне слово)» (чуйність); «належність до дворянського стану, 
роду» (благородство); «згода, несперечливість», «спокій», 
«взаємна домовленість, угода про спільні дії», «погодженість, 
гармонія у чому-небудь» (злагода). 

У групі п’ятизначних аксіономенів виділяються іменники, що не 
мають семантичні перетини з іншими словами групи, але за своєю 
значущістю належать до сфери соціальних цінностей українського 
народу. Так, наприклад, слово успіх тлумачиться як «позитивний 
наслідок роботи, справи», «значні досягнення, удача, талан», 
«сприятливий результат у воєнній операції», «у множині – 
досягнення в навчанні, у вивченні чого-небудь», «в однині – 
громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось досягнень», 
«захоплення з боку осіб іншої статі», а іменник Батьківщина, 
маючи два варіанти наголосу б`атьківщина та батьківщ`ина, 
семантизується в першому випадку як «спадщина від батьків», 
«спадковий маєток (як застаріле слово)», а в другому – «країна 
стосовно до людей, які народилися в ній та є її громадянами», 
«місце народження кого-небудь», «у переносному значенні – місце 
зародження, походження, виникнення».  

До складу досліджуваної групи лексики на позначення духовно-
культурних цінностей входять двадцять три слова. Семантика 
кожного з них розкривається за допомогою чотирьох значень, а 
відношення між ними характеризуються різним ступенем близькості. 
Об’єднуючою ознакою слів надія, дипломатія, дружба, симпатія, 
авторитет є позначення «люди(на), особи(а)», що 
конкретизується в кожному окремому випадку як «той (ті), на кого 
(яких) можна надіятися, покладатися і є відрадою, опорою для 
кого-небудь» (надія), «у переносному значенні – дипломатичні 
представники певної держави» (дипломатія), «особа, яка тримає 
вінець над головою молодого чи молодої в час вінчання і перебуває 
при них під час весільного обряду (як застаріле діалектне слово)» 
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(дружба), «людина, яка користується чиєюсь прихильністю; 
улюбленець; коханий (кохана), любий (люба) (як розмовне слово)» 
(симпатія), «особа, що користується впливом, повагою, 
заслуговує повного довір’я» (авторитет). 

Семантика іменників доброта, гуманізм, уважність 
розкривається шляхом вказівки на позитивне «ставлення до 
людини, пройняте дружністю, турботою про її благо, повагою до її 
гідності», а «розсудливе ставлення до життя» характеризує слово 
раціоналізм.  

Значення «почуття приязні, прихильності, доброзичливості» 
притаманне лексичним одиницям симпатія, уважність, доброта. 

Формула тлумачення «властивість / якість за значенням 
відповідного прикметника» об’єднує лексичні одиниці 
толерантність, доброчесність, майстерність, соборність. 

Спільна семантична ознака «в науці» об’єднує аксіономени 
гуманізм, раціоналізм, знання, толерантність, рівність, перші 
три з яких позначають відповідні напрями наукових досліджень: 
«прогресивний рух епохи Відродження, спрямований на 
утвердження моральних прав людини на земне щастя, чуттєві 
радощі та вільний вияв її прагнень і бажань» (гуманізм), «напрям у 
теорії пізнання, який вважає розум єдиним джерелом і критерієм 
пізнання» (раціоналізм), пізнання дійсності в окремих її проявах і в 
цілому (знання), а останні два – виступають термінами відповідних 
галузей знань: «у фармацевтиці – здатність переносити великі 
дози отрут або ліків без шкоди для організму» та «в математичній 
теорії множин – відношення на множині, що задовольняє 
властивостям рефлексивності і симетричності» 
(толерантність), «алгебраїчний вираз із двох рівних між собою 
частин» (рівність). 

Попарні семантичні зв’язки за спільним значенням теж властиві 
чотиризначним аксіономенам. Так, іменники благодать та благо 
збігаються за позначенням «добра, щастя» й «добробуту, 
достатку», а лексичні одиниці авторитет й гуманізм 
характеризуються «загальновизнаним значенням». 

Слова дипломатія, мистецтво містять указівку на 
«діяльність людини», визначаючи «діяльність уряду та 
спеціальних органів зовнішніх зносин щодо здійснення міжнародної 
політики держави, а також захисту інтересів держави за 
кордоном» та «творчу художню діяльність». Крім цього, до кожного 
з досліджуваних іменників наближається інший аксіономен 
відповідно за спільним лексичним значенням. Наприклад, між 
словами дипломатія й дружба встановлюється зв’язок за 
семантичною ознакою «стосунки, відносини», в основі яких лежить 
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«взаємна прихильність, довір’я, відданість, товариська 
солідарність, духовна близькість, спільність інтересів» на 
міждержавному або міжособистісному рівнях, а завдяки вказівці на 
«умілість, вправність в якійсь справі, галузі» збігаються лексичні 
одиниці мистецтво й майстерність. 

Аксіономени толерантність та здоров’я, уживаючись «у 
виразах», додатково семантизуються, набуваючи відповідні лексичні 
значення: імунологічна толерантність – специфічний стан 
організму, за якого втрачається здатність виробляти антитіла у 
відповідь на введення певного антигену (=генералізована сема 
«стан»); на здоров’я – усталений вислів, що його вживають, 
подаючи кому-небудь пити, їсти або як відповідь на слова вдячності 
за щось (=генералізована сема «прояв фізичних, духовних сил»). 

Крім проаналізованих слів, чотиризначні аксіономени удача, 
правосуддя, грація, благочестя також складають п’яту групу 
лексичних одиниць із середнім ступенем полісемії. Проте, 
виявляючи семантичний потенціал, вони, як між собою, так і з 
іншими словами цієї групи не перетинаються, хоч і відносяться до 
соціальних, правових, естетичних та релігійних цінностей духовної 
культури українського народу. Цей факт підтверджується їхніми 
словниковими тлумаченнями: «позитивний, бажаний результат 
чого-небудь», «щасливий збіг обставин для когось», «творча 
знахідка, досягнення в праці», «везіння, доля; талан» (аксіономен 
удача); «суд, судова діяльність держави», «установи, які 
здійснюють судову діяльність держави», «розгляд судових справ», 
«справедливий суд» (аксіономен правосуддя); «ознака гарного, 
прекрасного», «приваблива зовнішність», «витонченість, краса в 
позах, рухах», «як застаріле поетичне слово – надзвичайно красива 
жінка; красуня» (аксіономен грація); «додержання приписів релігії», 
«віра в Бога», «побожність, набожність», «православна віра, 
православ’я» (аксіономен благочестя). 

Висновки дослідження. Проведений комплексний аналіз слів 
п’ятої групи показав, що їх семантична структура виступає системою 
значень, які певним чином організовані. Основний склад 
досліджуваної групи – це аксіономени, внутрішня форма яких 
передає значущість властивостей та характеристик людини, її 
діяльності залежно від специфіки життя. При цьому лексичні 
значення одних слів вступають у семантичні відношення з іншими, 
встановлюючи перехід від індивідуального тлумачення до 
трактування в межах інших груп слів. 

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в 
поглибленому вивченні ціннісних парадигм англійського та 
французького мовних соціумів, досліджуючи аксіономени з 
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найвищим і середнім ступенем полісемії в межах лексико-
семантичних полів вказаних мов. 
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TRANSFORMATION OF SET COMBINATIONS OF WORDS AS 
LINGUISTIC FENOMENON (based on the current Ukrainian press) 

The article raises the problem of determining the concept of transformation of 
set combinations of words. It stresses the reverence of the topic, objectives and 
tasks of the research. There was ascertained what conditioned the creative 
transformation in the language of the current Ukrainian press in particular. The article 
analyses and generalized different approaches to the determination of the 
transformation according to which it falls into two main groups of conversion: 
semantic and structural-semantic. There was determined the essence of the 
structural-semantic transformation as a separate linguistic phenomenon. There was 
outlined the future research of the raised problem. 

Key words: set-expression, semantic and structural-semantic 
transformations, emotional-expressive potentiality. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливим науковими чи практичними завданнями. В останні 
десятиліття у сфері фразеології помітно активізувалася тенденція до 
оновлення компонентного складу стійких сполучень слів – власне 
фразеологізмів, прислів’їв, приказок та крилатих висловів. 
Мовознавці відзначають постійну динаміку в значенні й структурі 
фразеологічних одиниць, яку пов’язують з нестабільністю 
фразеологічного значення. Дослідження динаміки фразеологічної 
системи виявили дві її провідні тенденції: власне новотворення, що 
пов’язане з необхідністю номінації нових реалій, та актуалізація вже 
наявних мовних засобів з їхнім подальшим переосмисленням та 
семантичною переорієнтацією. В актуалізації наявних 
фразеологічних одиниць помітну роль відіграє трансформація. Саме 
цим зумовлена актуальність пропонованої розвідки. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета 
статті полягає в тому, аби, узагальнивши науковий доробок своїх 
попередників у царині фразеології, з’ясувати сутність фразеологічної 
трансформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Трансформація 
стійких сполучень слів є одним із найпроблемніших питань у 
мовознавстві, оскільки вона зумовлена насамперед 
екстралінгвістичними чинниками. Зміна суспільних орієнтирів, 
потреба в номінації нових явищ, посиленні експресивних функцій 
мови активізували переосмислення фразеологічного матеріалу. 
Слова й фразеологізми найтісніше пов’язані з навколишньою 
дійсністю, тому реформи матеріальної й духовної культури з 
виразними тенденціями до калькування й запозичень мають на них 
безпосередній уплив [11, с. 183]. Саме позамовні чинники 
спричинили їх оновлення, що засвідчує аналіз різних прийомів 
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структурно-семантичних модифікацій. Потенційну ж оказіональну 
видозміну стійких словосполук уможливлює їхня відносна стійкість і 
семантична нерозкладність, нарізнооформленість, відтворюваність. 

Творча трансформація стійких словосполук, зокрема в 
публіцистичному стилі, завжди зумовлена певними стилістичними 
завданнями. Залежно від ставлення авторів до мови та до 
описуваної проблеми відбувається відбір певних стилістичних 
засобів, серед яких є й оказіонально перетворені стійкі сполуки, 
основне призначення яких – підсилити виразність контексту, його 
гумористичне або сатиричне звучання тощо. «У разі оказіонального 
вживання фразеологічних одиниць, – зазначав О. В. Кунін, – 
можлива заміна компонентів, уклинювання слів і перемінних 
сполучень, часто ускладнене лексичними змінами, додавання 
перемінних компонентів, синтаксична деформація, часто ускладнена 
уклинюванням і лексичними змінами. У разі оказіонального 
вживання фразеологічних одиниць у певних контекстах вони дають 
додаткову інформацію, обсяг якої вимірюється ступенем відхилення 
від їхнього звичайного вживання» [5, с. 10]. Він був одним із перших 
дослідників, хто розглядав контекстуальне перетворення 
фразеологічних одиниць як закономірне мовне явище. Йому ж 
належить думка про системність їхніх оказіональних змін. 

У мовознавчій літературі трансформацію розглядають 
переважно на матеріалі фразеологізмів або ширше – стійких 
сполучень слів, а не як окреме явище, не як спосіб стилістичного 
увиразнення викладу матеріалу. Незважаючи на це єдиного 
визначення трансформації фразеологізмів досі немає. Так, зокрема, 
І. В. Арнольд трансформацією фразеологізмів називає такі 
«релевантні зміни в лексичному складі, синтаксичній структурі, 
семантиці, при яких узуально-стала форма фразеологізму 
протиставляється його оказіональній формі» [1, с. 89]. 
О. Д. Пономарів фразеологічну трансформацію визначає як 
«видозміну фразеологічних одиниць з певною стилістичною 
настановою» [7, с. 127]. На трансформацію дивляться також як на 
відхилення від норми, викликане різними причинами [9, с. 112].  

Дослідники явищ трансформації неодностайні в тому, чого 
стосуються видозміни. Так, зокрема, В. М. Вакуров трансформацію 
розглядає як перетворення семантики і структури фразеологічних 
одиниць [4, с. 101]. М. М. Шанський трансформацію трактує як зміну, 
переоформлення, оновлення значення й структури [10, с. 150–155]. 
Традиційно трансформації фразеологічних одиниць поділяють на дві 
основні групи: семантичну й структурно-семантичну [2, с. 216–260; 3, 
с. 83–141]. До прийомів семантичної трансформації належать 
власне семантичні трансформації (зміна фразеологічного значення 
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в певних контекстуальних умовах, зміна семантики фразеологічних 
одиниць унаслідок розширення сполучних можливостей), подвійна 
актуалізація фразеологізмів (використання на фоні фразеологізму 
його компонентів, використання у фразеологічному оточенні слів, 
спільнокореневих з компонентом фразеологізму, вживання на фоні 
фразеологізму співзвучного з ним вільного словосполучення, 
коментування змісту фразеологізму). І. С. Гнатюк вважає, що 
семантичні перетворення полягають у тому, що «значення 
фразеологізму розкривається ширше, або підкреслюються якісь 
особливі відтінки цього значення, або, врешті, просто одне значення 
підмінюється іншим» [3, с. 95]. 

На основі традиційної класифікації прийомів трансформації 
виділено такі різновиди структурно-семантичних видозмін 
фразеологічних одиниць: поширення фразеологічних одиниць, 
заміна компонента або компонентів, скорочення компонентного 
складу фразеологічних одиниць, натяк, контамінація. Деякі 
дослідники виділяють тільки структурні трансформації [8, с. 72–78] 
або лише структурно-семантичні [6, с. 72–76]. 

Трансформація фразеологізмів виявляє ті закономірності, які 
зумовлені їхньою специфікою як усталених сполук слів і 
стилістичним напрямком таких змін. З погляду стилістики 
трансформація потрібна для того, щоб оновити семантику і 
структуру фразеологізмів, аби не стерся фразеологічний образ. 
Автори часто вдаються до оказіонального перетворення 
фразеологічних одиниць, яке відбувається під впливом актуалізації. 
Від автора вона вимагає такої перебудови семантики і структури, за 
якої зберігається співвіднесеність з нормативним, вихідним 
фразеологізмом.  

Трансформована фразеологія широко використовується в тих 
жанрах газетної публіцистики, які спрямовані на виразність, 
емоційність, переконання. Таку нову одиницю можна назвати 
своєрідною експресемою щодо вихідної форми, яка є стандартом. 
Слова, перенесені в інше середовище, в інший контекст, набувають 
нових значеннєвих відтінків. Але, трансформуючись, вони 
зберігають співвіднесеність із традиційним, вихідним 
фразеологізмом. Це й забезпечує їм певний стилістичний ефект. 
Напр.: «Не бюджетом єдиним… Абетку подружжя вивчаймо ще 
до весілля» (Україна молода), пор. відоме: Не хлібом єдиним…; 
«Грозою в парламентському повітрі запахло ще до початку 
засідання» (Україна молода), пор. відоме: запахло порохом. 
Оказіонально перетворене сполучення слів завжди «підказує» 
читачеві традиційну фразеологічну одиницю. Він сприймає обидві 
конструкції: звичну, ту, що закріплена традицією, і нову, що 
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з’явилася внаслідок зміни старої форми. Зіставлення традиційного, 
звичного, та нового, незвичного в отриманому індивідуально-
авторському виразі, різкість контрасту між ними й викликають у 
читача відповідну реакцію. Руйнуючи та модифікуючи стійкі 
словосполуки, журналіст підвищує ефект свідомого впливу на емоції 
та почуття читача. Засобів і прийомів перетворення таких 
словосполук досить багато. Досі не запропоновано їхньої єдиної 
класифікації.  

Функції, які виконують трансформовані стійкі сполучення слів, 
націлені на засобів аргументації, переконання та досягнення певних 
стилістичних ефектів. Усі фразеологічні трансформації 
передбачають ефект невиправданих очікувань, уведення елементу 
несподіванки для того, щоб звернути увагу читача на форму та 
значення фразеологізму-оригіналу. Це, зі свого боку, робить текст 
цікавішим, пробуджує уяву читача, його інтерес до повідомлення. 
Функціонування традиційних фразеологічних одиниць без зміни їхніх 
елементів та структури (узуальне вживання) реалізує абсолютні 
виразні якості (образність, експресивність, оцінність) цих одиниць, а 
оказіональне вживання – їхні потенційні виразні якості. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Узагальнивши різні підходи до 
витлумачення трансформації фразеологічних одиниць, вважаємо, 
що її слід кваліфікувати як видозміну компонентного складу 
фразеологічних одиниць, що спричиняє зрушення в їхній семантиці, 
унаслідок чого узуальна форма фразеологічної одиниці 
протиставляється її оказіональній формі. Трансформації стійких 
сполучень слів – це свідоме перетворення авторами їхньої форми 
для надання їм додаткової експресії й досягнення потрібного 
стилістичного ефекту. Різноманітні прийоми оказіональної видозміни 
таких словосполук ґрунтуються на семантико-структурних 
особливостях самих одиниць, зокрема: нарізнооформленості та 
проникливості структури, метафоричності, образності, семантичній 
завершеності, ступені втрати компонентами лексичного значення. 
Така специфіка стійких сполучень слів значно розширює можливості 
їх оновлення й використання в мові сучасної періодики.  

Отже, багатоплановість стійких сполучень слів, а також 
багатожанровість сфери їх функціонування в публіцистиці 
уможливлюють подальше вивчення функцій перетворених одиниць 
у конкретних мовленнєвих умовах, що дасть змогу виявити 
особливості самих одиниць і того середовища, у яке вони 
потрапляють.  
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УДК 
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОЗНАКОЮ 

КОЛЬОРУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ 
У статті представлено вживання та переклад фразезеологізмів- 

колоронімів англійської мови на матеріалі художніх, публіцистичних та 
технічних текстів. З'ясовано, що у деяких фразеологізмах, які вирізняються 
за  емоційно забарвленою образністю в мовленні, саме колір є складовою 
частиною. Колір допомагає створити яскраві зорові образи з сухих 
абстракцій, що робить мовлення барвистим та емоційно насиченим. Це і є 
головною передумовою вживання фразем з елементом кольоропозначення в 
художнніх текстах. 

Визначено, що при перекладі текстів різної комунікативної 
спрямованості, з присутніми у них фраземами на позначення кольору, 
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застосовуються ті самі лексико-граматичні трансформації. Виявлено, що 
найбільш простими для перекладу є монофразеологізми, які є ідентичними 
фразеологічним одиницям оригіналу за значенням та стилістичним 
забарвленням. Показано, що окрім проблеми розрізнення фразеологізму, 
перекладач зустрічається з національно-культурними відмінностями між 
подібними по суті фразеологічними одиницями в двох різних мовах. 
Співпадаючи по суті викладу, фразеологічні одиниці можуть мати різне 
стилістичне забарвлення, різну образну основу, відмінну емотивну функцію. В 
деяких випадках використання фразеологізму текст перекладу будується на 
використанні можливостей національно-культурного українського колориту. 

Ключові слова: прагматична домінанта, культурний аспект, 
емоційність, контекст, еквівалент, відповідність, аналог, нефразеологічний 
переклад, дескриптивний переклад, генералізація, антонімічний переклад. 
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ЦВЕТА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИХ 
В статье представлено  употребление и перевод фразезеологизмов-

колоронимов английского языка на материале художественных, 
публицистических и технических текстов. Выяснено, что в некоторых 
фразеологизмах, которые выделяются по эмоционально окрашенной 
образности в речи, именно цвет является составной частью. Цвет 
помогает создать яркие зрительные образы, что делает речь красочной и 
эмоционально насыщенной. Это и является главной предпосылкой 
употребления фразем с элементом цветообозначения в художественных 
текстах. Определенно, что при переводе текстов разной коммуникативной 
направленности с фраземами на обозначение цвета, применяются те же 
лексико-грамматические трансформации. Выявлено, что наиболее 
простыми для перевода являются монофразеологизмы, которые являются 
идентичными фразеологичным единицам оригинала по значению и 
стилистической окраске. Показано, что кроме проблемы различения 
фразеологизма, переводчик встречается с национально-культурными 
отличиями между подобными по существу фразеологичными единицами в 
двух разных языках. 

Ключевые слова: прагматическая доминанта, культурный аспект, 
эмоциональность, контекст, эквивалент, соответствие, аналог, 
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SPECIFIC OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH 
SIGN OF COLOR IN ARTISTIC WORKS 

The use and translation of idioms-coloronims of English are presented  in the 
article on material of artistic texts. It is found out that in some phraseological units 
that is distinguished on the emotionally painted vividness in speech, exactly a color is 
component part. A color helps to create bright visualizations, that does speech 
colourful and emotionally saturated. It is main pre-condition of the use of фразем 
with the element of цветообозначения in artistic and publicism texts. Certainly, that 
during translating of texts of different communicative orientation with фраземами on 
denotation of color, the same lexico-grammatical transformations are used. It is 
educed, that most simple for translation are phraseological monounits that are 
identical to phraseology units of original by value and to the stylistic colouring. It is 
shown that except the problem of distinction of phraseological unit, a translator meets 
with national and cultural differences between similar essentially phraseology units in 
two different languages.  

Key words:  pragmatic dominant, cultural aspect, emotionality, context, 
equivalent, accordance, analogue, unphraseological translation, descriptive 
translation, generalization, antonyny translation. 
 

Постановка проблеми. Дуже важко точно визначити роль та 
цінність творів художньої літератури в житті сучасної людини, однак 
заперечити їх безперечний вплив на людську свідомість просто 
неможливо. Художні твори впливають не лише на розум, але й на 
почуття людини. Те, наскільки цікаво зображено в художньому творі 
естетичне, залежить від таланту митця. Естетичне може мати в 
художньому творі форму прекрасного, піднесеного, трагічного, 
потворного, героїчного, драматичного, комічного, сатиричного, 
гумористичного, ліричного. 

Феномен вживання фразеологізмів з колірним компонентом в 
художньому та публіцистичному тексті, а також специфіка перекладу 
зазначених фразем дотепер являються не повною мірою 
опрацьованими аспектами мовознавства. Їхньому вивченню 
присвячено декілька дисертаційних досліджень, окремі наукові 
публікації (І. В. Ковальська, Т. Конлі, Л. Р. Калинович, 
В. В. Мірошниченко, С. Гайнц, Л. Г. Ілуци, Т. Бенет). Звідси випливає 
актуальність порушеної в статті теми. Наша мета – навести 
прагматичний аналіз функціонування колоронімів в складі 
англійських фразеологізмів та дослідити варіанти їхнього перекладу 
в художньому тексті, бо дуже часто перекладачі пов'язують 
проблеми перекладу художніх творів саме з відтворенням 
фразеологізмів з колірним компонентом. Об’єктом дослідження 
обрано фразеологізми англійської  мови, які містять у собі 
кольороназви. Предметом дослідження виступає сутність 
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колоронімів в структурі фразеологізмів та їхній переклад. 
По суті, практична діяльність перекладача художнього тексту 

пов’язана з проблемами, які є власне стилістичними. Йдеться про 
випадки, коли свідомо необхідно вжити вдалі виражальні засоби 
рідної мови, щоб зробити текст перекладу образним і яскравим, 
домогтися значного емоційного впливу на свідомість та поведінку 
читача з мінімальними відхиленнями від контексту. Оскільки 
емоційністю, експресивністю, естетичною вмотивованістю мовних 
засобів та образністю характеризуються всі жанрові різновиди 
художньої літератури: епос, лірика, драма, роман  тощо, – то 
перекладач повинен віднайти такий спосіб перекладу, який дасть 
можливість автору точно передати всі відтінки й розставити акценти 
на вжитих у творі фразеологізмах з елементом кольоропозначення.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо способи перекладу 
уривків художніх творів з присутніми в них фраземами на 
позначення кольору на підставі наведених перекладів професійних 
перекладачів, запропонованих у фразеологічному словнику 
А. В. Куніна [1]. Подані переклади уточнюються з текстами 
оригіналів.  

З погляду часткової ідентичності, або навіть відповідності, 
способів перекладу фразеологізмів з колірним компонентом у 
художньому та публіцистичному стилях ми припускаємо більш 
загальну умовну класифікацію фразеологізмів за варіантами їхнього 
відтворення у художньому творі:  

1) фразеологізми мають у мові перекладу точну, незалежну 
від контексту повноцінну відповідність; 

2) фразеологізми можна передати на мову перекладу тією 
чи іншою відповідністю, але з деякими відступами від повноцінного 
перекладу;  

3) фразеологізми не мають у мові перекладу ані 
еквівалентів, ані аналогів. 

Так, до першої групи у якосты приклада можна навести такий 
вираз: «He was sorry for Mac Gown! There he sat, poor devil! — with 
every one getting up all around him, still; and red as a turkey-cock» [6] — 
«Йому було шкода Мак-Гауна. Всі навколо нього встали, а бідолаха 
сидів нерухомо, червоний як індик» [1, с. 873].  

У наведеному прикладі йдеться, по суті, про повну та 
абсолютну еквівалентність на рівні фразеологічного порівняння, яка 
пов'язана за схожістю колірних асоціативних компонентів у двох 
мовах. Тому перекладач відтворив даний фразеологізм за 
допомогою загальновідомого аналога рідної мови з повним 
збереженням фонової інформації тексту.  

Можливий і такий випадок, коли в українській мові існує два і 
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більше еквівалентів англомовної фразеологічної одиниці, тоді такі 
еквіваленти можна назвати вибірковими. Так, звернымося, 
наприклад, до такого контексту: «They peddle out such a fish as that 
by the pound in the market-house there; everybody buys some of him; 
his meat's as white as snow and makes a good fry» [3].  

Для того, щоб вдало передати таку фразеологічну сполуку з 
декількох доступних варіантів, а саме: білий, як сніг; білосніжний, — 
перекладач повинен дотримуватись принципу слідування загальній 
стилістичній направленості твору та індивідуальному стилю автора. 
Необхідність вибору слова з синонімічного ряду повинна 
узгоджуватись у відповідності з більш кращим, милозвучним та 
загальновідомим варіантом української мови. Найбільш вдалий, на 
думку перекладача, кінцевий варіант передачі цього фразеологізму 
звучить так: «Таку рибу продають на ринку на фунти, кожен купує 
небагато: м'ясо в неї білосніжне, а яка вона смачна посмажена» [1, 
с. 1185].  

До другої групи фразеологізмів належать неповні, або часткові, 
еквіваленти. Це такі фразеологізми з колірним компонентом, які 
мають схожі значення, але різний характер образності внутрішньої 
форми. Наприклад: «He doesn't know anything about working for a 
living; he was born with a silver spoon in his mouth» [8].  

Перекласти такий фразеологізм можна, відкривши словник і 
підібравши там український варіант: народитись у сорочці та бути 
щасливим і везучим у всьому. Однак, треба звернути увагу на те, що 
така конотація фразеологічної єдності мови перекладу суперечить 
конотації вихідної мови, адже народитися у багатій сім'ї та бути 
везучим означає не зовсім те саме, хоча в чомусь поняття схожі. В 
англійській мові фразеологічна єдність обігрує відтінок заможності та 
багатства, а в українській — легкої вдачі. У таких випадках 
перекладач може розраховувати тільки на контекст та на власне 
відчуття мови. Виходячи з контексту вищенаведеного речення, 
перекладач надав наступний варіант перекладу, зберігши при цьому 
його англійську конотацію: «Він  походив  з багатої  сім'ї, тому мало 
що тямив про заробіток на життя» [1, с. 972]. 

Розглянемо інший приклад: «I hope you won't despise me for 
having been in a blue fear». З виразу можна побачити, що передати  
його українським аналогом з акцентованою кольоровою образністю, 
яка абсолютно не має точок зіткнення з вихідною мовою, 
неможливо. Це пояснюється переважно тим, що здебільшого такі 
фразеологічні єдності є стертими або напівстертими метафорами і 
не сприймаються підсвідомо носієм мови. У таких випадках 
перекладач змушений звернутися до словникового перекладу і 
вибрати серед усіх варіантів найкращий. У даному випадку можна 



Серія: Філологічні науки 

 61 

знайти лише генералізовані загальні тлумачення виразу, на зразок: 
паніка, переляк. Саме одне з них перекладач і вжив у відтворенні 
всього речення, змінивши граматичну структуру словникового 
перекладу з іменника на дієслово: «Сподіваюсь, ви не зневажаєте 
мене за те, що я так перелякався».  

Якщо спробувати розібратися, така заміна виявилась 
виправданою, адже для перекладача художнього твору важлива не 
стільки форма словникового визначення, скільки сама стилістична 
функція фразеологізму в тексті. Це означає певну свободу дій: 
граматичні засоби виразності можна передати лексичними і навпаки, 
без істотного відступу від  контексту [1, с. 111].  

Розглянемо ще один фразеологічний вираз, який у тексті 
оформлений так: «I'll beat you black and blue, you dogs» – said Quilp, 
vainly endeavoring to get near either of them for a parting blow» [3].  

Дану фразему неможливо дослівно перекласти, оскільки немає 
відповідної фразеологічної єдності в українській мові, а у словниках 
наведене лише описове значення виразу: бити, не залишаючи 
живого місця. Отож перекладач, виходячи з контексту, може вдатись 
до контекстуальної заміни. Так, як і в попередньо наведеному, це 
буде прийом генералізації варіанту словникового перекладу, який 
дає можливість адекватно передати контекстуальне значення 
фразеологічного виразу оригіналу зі збереженням емоційності 
висловлювання: «Я вас так «розфарбую», собаки, що ви самі себе 
не впізнаєте!» – кричав Квілп, марно намагаючись востаннє 
вдарити хоча б одного з них» [1, с. 104]. 

Трапляється й так, що англійські словесні образи з колірним 
компонентом у складі художнього твору зазнають у перекладі деяких 
змін у кольоровій гаммі їх зображення. Така зміна більш адекватно 
доносить емоційно-експресивний характер текста до українського 
читача. Наприклад: «She never told her love, but let concealment, like a 
worn i'th'bud, feed on her damask cheek: she pined in thought; and, with 
a green and yellow melancholy, she sat like Patience on a monument, 
smiling at grief» [10] — «А таємниця, як гробак у квітці, в'ялила її 
личенько рожеве. І, повна туги чорної й тяжкої, вона немовби 
статуя терпіння, до горя усміхалась» [1, с. 471].  

Як можна побачити, використані в оригіналі колороніми «green 
and yellow» не мають еквівалентних символічних конотацій і 
відповідної сполучуваності в українській мові, а тому перекладач 
долає цей бар'єр неперекладності за допомогою кольороназви 
«чорний». Як і в оригіналі, контраст між почуттям героїні передано 
також і протиставленням кольорів «рожевий» / «чорний». Збережено 
контекстуальну синонімію означень «чорний» і «тяжкий» до лексеми 
«туга». З іншого боку, втрачено символічне значення «ревнощів», 
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адже чорний колір має набагато інтенсивнішу, ніж в оригіналі, 
емоційну експресивність (актуалізовані значення «похмурий», 
«сумний», «безрадісний»).  

Взагалі, жоден пошук повних або часткових еквівалентів  не 
може бути абсолютно точним, оскільки сама мовна система 
приймаючої літератури за своїми об’єктивними даними не може 
досконало передати зміст оригіналу, що неминуче призводить до 
втрати певного обсягу інформації.  

До третьої (найбільшої) групи належать фразеологізми, які не 
мають еквівалентів. Для їхньої передачі українською мовою 
вживаються способи нефразеологічного перекладу. 
Нефразеологічний переклад, як показує сама назва, передає певний 
фразеологізм за допомогою лексичних засобів мови перекладу. 
Розглянемо приклади.  

«It was very simple. They merely charged illegality in the elections 
and wrapped up the whole situation in the interminable red tape of the 
law» [5].  

Як бачимо, дане речення характеризується особливою 
виразністю, якої автор досягає тим, що фразеологічну єдність подає 
у вигляді складної метафори, з одного боку, а з іншого — частково 
актуалізує його внутрішню форму сполученням з дієсловом 
«wrapped up». Перекладачеві, як би він того не хотів, не вдасться 
відтворити усього складного словесного образу ужитої в реченні 
фраземи з елементом кольоропозначення. Отож він змушений 
вдатися до дескриптивного перекладу, а саме – до відтворення 
фразеологізму описом найсуттєвіших його характеристик, які хоча б 
певною мірою стилістично тотожні вислову оригіналу, пор.: «Все 
зробилось дуже просто. Вони лише опротестували вибори як 
незаконні, і почалася звичайна нескінченна тяганина» [1, с. 873]. 

Отож при перекладі фразеологізмів все ж треба приділяти 
увагу контексту, бо іноді трапляється так, що ті самі вирази можуть 
бути як фразеологізмами, так і вільними словосполученнями. 
Наприклад: «There were so many red tapes involved in making her 
gown…» [11] – «Скільки ж пішло червоних стрічок на її сукню…» [1, 
с. 873].  

Треба бути також обережним і з варіацією словоформи одного 
з компонентів фразеологізму, адже це також може вплинути на все 
значення фразеологічної єдності, пор.: white horse – white horses. 
Перше означає — боягузтво, а друге — баранці на морі. 
Розглянемо цю різницю на прикладах перекладу: «You and your 
white horse brought our plan to destruction, now it is too late to change 
it…» [4].  

У цьому реченні лексему horse ужито в однині, отож увесь 
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вираз перекладач відтворив способом лексичної контекстуальної 
заміни вихідної фраземи, а саме прийомом генералізації поняття: 
«Ти і твоє боягузтво звели наш план нанівець, вже занадто пізно 
щось змінювати…» [1, с. 1185].  

У другому ж прикладі лексему horse ужито у множині, і це 
кардинально змінює значення фразеологізму в наступному тексті: 
«The sea was calm but for the white horses».  

Ужитий у реченні фразеологізм перекладач відтворив, 
вдавшись до прийому переосмислення вихідної англомовної 
фразеологічної одиниці, значення якої стало зрозумілим за 
контекстом, за аналогією схожості реальних або уявних 
особливостей відображуваних об'єктів на основі встановлення 
зв'язків між ними. Тобто, автор передав семантичну інформацію 
фразеологізму засобами рідної мови, отож вийшов цілком 
осмислений український текст: «Море було спокійним, лише зрідка 
з’являлись білі баранці хвиль» [1, с. 1185].                                                          

Подекуди для відтворення фразеологічної єдності в 
художньому тексті перекладачі застосовують метод 
«обертонального» перекладу, який  вимагає від транслятора 
повідомлення значних зусиль, аби влучно підібрати вдалий 
еквівалент словниковому варіанту англійського виразу та адаптувати 
його під контекст твору. Розглянемо приклад перекладу уривку 
художнього тексту за допомогою вищезгаданого методу: «I'll warrant 
we'll never see him sell his hen on a black day» [2] — «Кажу тобі, він 
свого не проґавить» [1, с. 937]. Як ми знаємо, фразеологічна 
сполука «sell one's hen on a black day» означає «продавати своє 
майно у несприятливий час», а також «проявляти непрактичність», 
що аж ніяк не підходить під загальну ситуацію твору. Отож, обраний 
перекладачем спосіб перекладу забезпечує вірну передачу 
загального змісту та експресивність англійського виразу.  

Трапляються випадки антонімічного перекладу фразеологізмів 
з колірним компонентом, які не мають аналогів в українській мові. 
Перш за все, антонімічний переклад таких фразеологічних єдностей 
передбачає їхню  лексико-граматичну трансформацію, а саме заміну 
стверджувальної форми оригіналу на заперечну, або навпаки. 
Інакше кажучи, відбувається зміна лексичної одиниці вихідної мови 
на одиницю мови перекладу з протилежним значенням. Прикладом 
антонімічного перекладу може слугувати такий фрагмент 
художнього твору з присутньою в ньому фраземою на позначення 
кольору: «One way or another, but true blue will never stain» [7]. 
Перекладач відтворив поданий текст українською мовою, змінивши 
дослівний варіант перекладу «благородство ніколи не стане 
зап’ятнаним» на більш доцільний у даному випадку антонімічний 
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переклад: «Як би там не було, а благородство завжди 
залишається благородством» [1, с. 111].  

Отож, підводячи підсумки вищевикладеного, зазначимо таке. 
Переклад фразеологічних одиниць за наявності колірного 

компонента як в художніх творах – клопітка і відповідальна робота. 
Виконання найбільш адекватного перекладу можливе завдяки 
застосуванню різних видів лексичних та лексико-граматичних 
трансформацій, за умови підбору вдалих українських відповідників 
на основі асоціативного значення, або ж аналогічності ситуацій для 
передачі максимально точного семантичного наповнення та 
емоційно-експресивних якостей, які несуть у собі фразеологізми з 
елементом кольоропозначення в різних комунікативних стилях 
мовлення. Незалежно від ступеня володіння перекладачем обома 
мовами та обсягу його фонових знань, він має здійснювати переклад 
з урахуванням як лінгвістичних так і екстралінгвістичних чинників. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Дослідження присвячено аналізу найбільш продуктивних прийомів 
перекладу безеквівалентної термінології, реалізація яких здатна забезпечити 
термінологічну еквівалентність під час перекладу термінів з англійської мови 
на українську. У статті автор доводить актуальність проблеми перекладу 
безеквівалентних термінів та необхідність її ретельного вивчення. Наведено 
загальну характеристику понять "термін" та "терміносистема". Виявлено 
причини безеквівалентності на лексичному рівні. Також проаналізовано 
прийоми перекладу безеквівалентної термінології. Розглянуто умови 
подолання труднощів перекладу безеквівалентної термінології. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ 

Исследование посвящено анализу наиболее производительных приемов 
перевода безэквивалентной терминологии, реализация которых способна 
обеспечить терминологическую эквивалентность при переводе терминов с 
английского языка на украинский. В статье автор доказывает актуальность 
проблемы перевода безэквивалентных терминов и необходимость ее 
тщательного изучения. Приведена общая характеристика понятий 
«термин» и «терминосистема». Выявлены причины безэквивалентности на 
лексическом уровне. Проанализированы приемы перевода безэквивалентной 
терминологии. Рассмотрены условия преодоления трудностей перевода 
безэквивалентной терминологии. 
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ON THE ISSUE OF THE TRANSLATION OF EQUIVALENT –
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The research is devoted to the analysis of the most productive ways of 
translation of equivalent – lacking terminology, the implementation of which is 
capable of providing terminological equivalency while translating the terms from 
English into Ukrainian. The author proves the relevance of translation problem of 
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equivalent – lacking terms and the need for its careful study. The general 
characteristics of the concepts of "term" and "term system" have been produced. The 
reasons of nonequivalence at the lexical level have been revealed. The ways of 
translation of equivalent – lacking terms have been analyzed. Among the basic ways 
of translation the author singles out the following: by calque; transcription or 
transliteration; descriptive translation. The appropriateness of applying of every way 
of translation, specified above, has been cleared out. The conditions for overcoming 
the difficulties in the process of translation of equivalent – lacking terminology have 
been examined. 

Key words: equivalent – lacking terminology, ways of translation, term, term 
system, calque; transcription, transliteration, descriptive translation. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні, у період стрімкого розвитку 

науки і техніки, спостерігається гостра потреба у перекладі великої 
кількості фахової інформації з інших мов, а, отже, й у дослідженнях 
прийомів перекладу лексичного наповнення науково-технічної 
літератури українською мовою. Якість перекладу такого виду 
літератури у значній мірі залежить, по-перше, від особливостей 
науково-технічної літератури і, по-друге, від рівня мовної та 
загальної науково-технічної компетенції перекладача. Оскільки 
існують різноманітні екстра та інтралінгвістичні характеристики слів-
термінів, здійснення перекладу навіть на лексичному рівні є зовсім 
непростим завданням.  

У мові науки і техніки ми маємо справу із стабільним, 
інформаційно насиченим пластом лексики – термінологічними 
одиницями, норма яких хоча і узгоджується з нормами 
загальновживаної мови, але має власні суттєві особливості. Терміни 
та реалії, якими так насичена науково-технічна література 
найчастіше потрапляють до групи безеквівалентних лексичних 
одиниць. «Безеквівалентні терміни виникають у результаті такого 
очевидного факту, що наукові відкриття, технічні удосконалення, 
технологічні інновації відбуваються та виникають спочатку в одній 
країні, а потім стають надбанням інших. Тому і відповідне 
збагачення понятійного апарату в тій або іншій сфері відбувається 
нерівномірно: на певних етапах одна мова випереджає іншу» [8, 
с. 121].  

Зазначене вище дає підстави стверджувати про необхідність 
порівняльних досліджень терміносистем щодо їх семантичних 
розбіжностей, а також розробки конкретних перекладацьких 
прийомів, що сприятимуть точному та адекватному перекладу 
безеквівалентних термінологічних одиниць з англійської мови на 
українську та навпаки. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами термінології у 
перекладознавчому аспекті глибоко займалися такі провідні 
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лінгвісти, як Л. О. Андрієнко [1], О. С. Ахманова [2], Л. Т. Білозерська 
[3], Т. Р. Кияк [6], В. І. Карабан [7], Т. В. Соколова [9], проте 
проблема перекладу безеквівалентної термінології залишається ще 
не достатньо вивченою, а саме, її частина щодо продуктивних 
прийомів перекладу безеквівалентних термінів. 

Формулювання мети статті та постановка завдань. Мета 
статті – з’ясувати найбільш продуктивні прийоми перекладу 
безеквівалентної термінології, реалізація яких здатна забезпечити 
термінологічну еквівалентність під час перекладу термінів з 
англійської мови на українську. Для досягнення цієї мети визначені 
такі основні завдання: 1) дати загальну характеристику понять 
«термін» та «терміносистема»; 2) виявити причини 
безеквівалентності на лексичному рівні; 3) з’ясувати і проаналізувати 
продуктивні прийоми перекладу безеквівалентної термінології; 
4) розглянути умови подолання труднощів перекладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін, як і всі 
інші мовні універсалії, важко піддається дефінуванню. Через 
складність і дискусійність такого завдання у лінгвістиці існує чимало 
найрізноманітніших спроб визначення термінів [3, с. 17]. 

У межах нашого дослідження ми спираємося на визначення 
лінгвіста О. С. Ахманової, яка пропонує таку дефініцію: «термін – це 
слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т. п.) 
мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження 
спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [2, с. 95–
96]. 

В якості термінів можуть використовуватись як слова, які 
застосовуються майже виключно в рамках науково-технічного стилю 
(asteroid – астероїд, depth charge – глибинна бомба і т. д.), так і 
спеціальні значення, які застосовуються і в певній галузі, і в якості 
загальнонародних слів (dead – бездієвий; нерухомий; непід’єднаний 
(в електриці); використаний (в поліграфії), а не тільки мертвий), які 
мають добре всім відомі загальновживані значення. 

При всій відмінності й багатогранності сучасних галузей 
наукового знання і властивих їм понять існує ряд спеціальних ознак, 
які визначають суть терміна як особливої мовної одиниці. Серед 
основних ознак терміна можна зазначити такі: 

Системність. Термін входить до певної терміносистеми, в якій 
він має термінологічне значення. За межами своєї терміносистеми 
термін може мати зовсім інше значення: storage – пам'ять (в 
обчислювальній техніці); склад, сховище (в інших сферах). 

Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію, яка 
чітко окреслює, обмежує його значення: market value – ринкова ціна 
(грошова сума, що сплачується за конкретний товар). 
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Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше 
передавати суть поняття, яке він позначає: profit – прибуток. 

Тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми. 
Якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то 
більшість термінів - однозначні, що зумовлено їхнім призначенням: 
computer – комп’ютер. 

Нейтральність. Відсутність емоційно-експресивного 
забарвлення. 

Стислість. Зручно користуватися короткими термінами, але не 
завжди вдається утворити короткий термін, який би при цьому був 
ще й точним [3, с. 19–20]. 

Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо 
під останньою розуміти впорядковану сукупність термінів, які 
адекватно висловлюють систему понять теорії, що описують певну 
спеціальну сферу людських знань чи діяльності [6, с. 11]. 

Ми вважаємо, що терміносистема мови перекладу є 
принципово неповторною, як і лексична система в цілому. Це 
пов’язано з наступними чинниками:  

• терміносистема є частиною лексичної системи національної 
мови, отже, вона у тій або іншій мірі відображає його національно-
культурну специфіку;  

• терміносистема відображає наочно-понятійну сферу 
конкретної дисциплінарної галузі, яка також може різнитися в різних 
культурах;  

• терміносистема завжди динамічна, вона постійно 
змінюється, як у системних стосунках між мовними одиницями, так і 
стосовно семантичного змісту окремої термінологічної одиниці. 

Чинники, зазначені вище, дозволяють розглядати терміни як 
безеквівалентні або частково еквівалентні одиниці.  

Аналіз лінгвістичних досліджень дозволив виділити причини 
безеквівалентності на лексичному рівні:  

1) відсутність предмету або явища в житті народу;  
2) відсутність тотожного поняття;  
3) відмінність лексико-стилістичних характеристик; 
4) тимчасове відставання однієї з мов у розвитку системи 

понять у тій або іншій галузі) [2; 3; 4; 6]. 
До безеквівалентної термінології належать два різновиди 

англійських термінів: 
1. Терміни, що називають явища (поняття), відсутні у 

вітчизняній дійсності: custodian; temporary difference; valuation 
allowance та інші. 

2. Терміни, що називають явища, які виникли у вітчизняній 
дійсності (зокрема, протягом останнього десятиліття), але й досі ще 
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не сформували окрему категорію в понятійному апараті відповідної 
професійної сфери: в цьому випадку недиференційованість 
видового поняття є причиною відсутності терміну: dilutive securities – 
цінні папери, що розводнюють капітал; Group voting – акції групи 
[компаній], що голосують; mortgage backed liability – зобов'язання, 
забезпечені заставою нерухомості; parent holding – акції у 
власності материнської компанії; termination income benefit – 
грошова допомога, що виплачується після закінчення терміну дії 
договору [5, с. 67]. 

Зазначимо, що у термінів другого різновиду немає саме 
терміну-еквіваленту, але нерідко існує той, що рекомендується 
двомовними словниками еквівалент – передтермін, що є 
поєднанням термінів і загальновживаних лексичних одиниць. Цей 
еквівалент передає значення терміну, але не задовольняє вимогам, 
що поставлені до термінів: він не позначає видового поняття в 
системі мови, не характеризується стислістю, незмінністю структури, 
семантичною злитістю. Таким чином, відмінності в системі понять 
двох мов, зумовлені екстралінгвістичними чинниками, створюють 
об’єктивні умови для виникнення безеквівалентності. 

Проблема відсутності терміну-еквіваленту в жодному випадку 
не означає неможливість перекласти термін і може бути вирішена за 
допомогою використання під час перекладу інших мовних засобів. 

Слід пам’ятати, що з однієї мови на іншу терміни не 
перекладаються як звичайні слова. Оптимальним є такий шлях 
перекладу термінів: «поняття – український термін», а не 
«іншомовний термін – український термін», з якої мови не відбувався 
б переклад. Тобто пошук терміна-відповідника починається з аналізу 
властивостей нового поняття. Цілком можливо, що якась із 
властивостей «підкаже» іншу назву цьому поняттю, ніж вона є у мові, 
з якої здійснюється переклад. Якщо поняття ґрунтується на його 
найголовнішій властивості чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах 
ці ознаки братимуться за визначальні (наприклад, у комп’ютерній 
термінології: user – користувач, mouse – мишка). У таких випадках 
переклад терміна перетворюється на переклад звичайного слова, 
що є найпростішим шляхом підбору власномовної назви до певного 
наукового поняття. 

Більшість термінологічних одиниць створено на базі 
інтернаціональної лексики й інтернаціональних морфем, і через це 
дуже часто може виникати ілюзія термінологічної тотожності, якої 
насправді немає, або спроба відтворити лексичну структуру терміну 
на основі значення його складових морфем. Подібні ситуації часто 
стають причиною неточностей або навіть серйозних помилок під час 
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перекладу. 
Переклад термінології здійснюється різними способами, а саме 

за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичих, 
лексико-семантичнх та лексико-граматичних. Задача перекладача 
полягає у вірному виборі того чи іншого прийому у процесі 
перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого 
терміна. 

У практиці для перекладу термінологічних одиниць перекладачі 
часто застосовують прийоми транслітерації і транскрипції 
(транскодування). При цьому слід згадати про те, що такі способи, з 
одного боку, приводять до інтернаціоналізації термінологічної 
системи, з іншого боку, наслідком таких прийомів перекладу може 
стати поява необґрунтованих запозичень, що руйнують цілісність 
терміносистеми в цілому. Перш ніж застосовувати цей спосіб 
перекладу, перекладач повинен переконатися, що в мові перекладу 
відсутній відповідник терміну, що перекладається, інакше через 
транскодування в мові перекладу можуть виникнути синонімічні 
терміни, а це порушує чіткість і стрункість певної терміносистеми: 
pagination – пагінація, нумерація сторінок. 

Безеквівалентність характерна для невеликої кількості 
однослівних термінів, та лише деякі з них беруть участь у 
формуванні похідних складених термінів. Якщо значення 
безеквівалентного ключового терміну передає український термін 
(або загальновживане слово) близької семантики, то й у перекладі 
похідного терміну відповідний терміноелемент рекомендується 
перекладати тим самим способом. У переважній більшості випадків 
для передачі значення складеного терміну може використовуватися 
калькування [5, с. 65]. 

У процесі аналізу прийомів перекладу безеквівалентних 
складених термінів виявляються наступні закономірності: 

1. Під час перекладу безеквівалентної термінології може бути 
використаний роз'яснювальний (описовий) переклад, що дозволяє 
передати значення терміну доволі точно, але багатокомпонентне 
словосполучення ускладнює синтаксичну структуру відповідної 
пропозиції текст.: holding gain – дохід від збільшення вартості 
активів; listed company – компанія, акції якої продаються на 
фондовій біржі purchase commitments – зобов’язання з оплати 
розміщених замовлень; stock option plan – програма пільгового 
придбання персоналом акцій компанії. 

Описовий прийом застосовується у процесі перекладу новітніх 
авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай у лапках. 



Серія: Філологічні науки 

 71 

Часто зустрічається поєднання прийому транскодування з 
наступним поясненням або описом [1, с. 22]. Тому під час перекладу 
будь-якого тексту, технічного або художнього, не слід плутати 
значення слова як терміну певної галузі з його звичайним 
загальновживаним значенням, що застосовується здебільшого в 
текстах художнього стилю. 

2. Під час перекладу переважної більшості безеквівалентних 
термінів може бути застосований прийом калькування: temporary 
difference – тимчасова різниця; identifiable assets – активи, що 
ідентифікуються; unremitted earnings – неоплачені доходи; 
unrealized gain – нереалізований прибуток. 

3. При калькуванні безеквівалентних складених термінів 
можуть використовуватися і лексико-граматичні трансформації – 
зокрема, експлікація єднальних компонентів або декомпресія одного 
з терміноелементов: customer acceptance – прийнятність товару 
для покупця; sale-leaseback transaction – операція з продажу майна 
до поворотного лізингу [4, с. 56].  

Основна умова подолання труднощів перекладу 
безеквівалентної термінології полягає у детальному аналізі 
описаного явища і передачі його термінами, що вже є усталеними в 
науці. Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні винаходи і 
відкриття висвітлюються у друкованих виданнях і, перш за все, у 
періодичних виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач. 
Велику допомогу може надати тут консультація фахівця у цій галузі. 
Спочатку необхідно точно встановити, у чому полягає описувана в 
іншомовному перекладі проблема і в чому полягають проблеми її 
викладу в перекладі. Як уже зазначалося вище, проблема може 
полягати в описі нових процесів, понять або найновіших винаходів. 
Перекладач повинен уважно співвіднести всі випадки вживання 
нових термінів, які важко передаються засобами української мови, 
щоб із загального змісту тексту скласти чітке уявлення про 
проблему, що описано.  

Будь-який науковий текст характеризується певною 
повторюваністю термінів. Тому для правильної передачі значення 
незнайомого та відсутнього в словниках терміна або 
термінологічного сполучення дуже важливо врахувати і співвіднести 
всі випадки його вживання у конкретному тексті і лише після цього 
спробувати вияснити значення терміну шляхом ознайомлення із 
спеціальною літературою з цього питання. Велику допомогу 
перекладачеві може надати перекладна література, особливо якщо 
є можливість порівняти текст оригіналу і текст перекладу. Тому слід 
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користуватися не тільки перекладними словниками термінів, але й 
спиратися на фахову довідкову літературу, а нерідко й 
консультуватися зі спеціалістами. 

Висновки. У процесі дослідження доведено, що разом із 
розвитком науково-технічного прогресу зростає й актуальність 
проблеми перекладу безеквівалентних термінів. Виявлено причини 
безеквівалентності на лексичному рівні: відсутність предмету, явища 
або тотожного поняття в житті народу; відмінність лексико-
стилістичних характеристик двох мов. Розглянуто умови подолання 
труднощів перекладу: детальний аналіз описаного явища і передача 
його вже усталеними термінами; звернення по допомогу до наукових 
періодичних видань; консультація фахівця необхідної галузі; робота 
із фаховою довідковою літературою. Також проаналізовано прийоми 
перекладу безеквівалентної термінології (калькування; транскрипція 
або транслітерація; описовий (роз'яснювальний) переклад) та 
з’ясовано доречність їх застосування.  

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають 
у розробці завдань та системи вправ, які допоможуть майбутнім 
перекладачам та вчителям англійської мови подолати труднощі 
перекладу безеквівалентної термінології. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливим науковими чи практичними завданнями. Проблема 
розмежування спеціальних лексичних одиниць, зокрема 
виокремлення номенів із загального масиву термінологічної лексики, 
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є гостро дискусійною. У термінознавчих розвідках упродовж багатьох 
десятиліть неодноразово порушували питання щодо окреслення 
чітких критеріїв класифікації та типологізації номенклатурних назв, 
способів їх формування, шляхів адаптації та фіксування. Проте 
єдиного погляду на місце номенів у системі спеціальних лексичних 
одиниць наразі немає. Це дає підстави кваліфікувати порушене 
питання як актуальну проблему сучасного мовознавства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор. У сучасній лексикології питанню співвідношення термінології 
й номенклатури присвячено наукові студії видатних мовознавців, як: 
О. Ахманова, Н. Васильєва, Г. Винокур, Т. Кияк, В. Лейчик, 
Н. Подольська, О. Реформатський, О. Суперанська, А. Хаютін, 
Д. Шелов та ін. До дискусії долучилися Ж. Красножан, Т. Михайлова, 
Н. Нікуліна, О. Покровська, Л. Туровська, С. Руденко, О. Селіванова 
та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
пропонованого дослідження є аналіз і систематизація поглядів 
науковців на номени як невід’ємну складову спеціальної лексики.  

Завдання нашої розвідки – розгляд основних критеріїв 
розмежування термінів та номенів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Спеціальна 
лексика – це слова чи словосполуки, які називають предмети й 
поняття, що притаманні різним галузям трудової діяльності людини і 
не є загальновживаними [7, с. 522].  

Визначальними рисами спеціальної лексики вважають: 
вторинне використання лексичних одиниць; обмеженість сфери 
використання; неможливість часткових трансформацій елементів 
без узгодження з традицією галузі; специфіку полісемічних та 
антонімічних відношень; збереження денотативного зв’язку; інколи 
неможливість дослівного перекладу на інші мови [8, с. 42]. 

Погоджуючись із тезою щодо взаємозв'язку термінології й 
номенклатури як складників спеціальної лексики, науковці 
наголошують на доцільності розмежування змісту цих понять. Так, 
О. Реформатський термінологію й номенклатуру розмежовує за 
такими ознаками: номенклатура здійснює тільки номінативну 
функцію й може бути замінена цифровими чи літерними 
позначеннями або ж графічними знаками, призначення термінології 
полягає, насамперед, у формуванні системи понять певної галузі; 
номенклатура може «нумерувати» за аналогією, термінологія – 
розмежовувати різне й узагальнювати систематику науки [6, с. 167]. 

Загальновизнаною є думка Г. Винокура щодо номенклатури як  



Серія: Філологічні науки 

 75 

системи абсолютно абстрактних і умовних символів, єдине 
призначення яких сформувати максимально доцільні практичні 
засоби позначення предметів, речей, без прямого відношення до 
потреб теоретичної думки, що оперує цими речами [2, с. 8]. Цю 
думку було поглиблено Т. Кияком, В. Лейчиком, А. Хаютіним та ін. 
Зокрема прихильник розмежування В. Лейчик вважав, що 
номенклатурним ім’ям може бути виражено не будь-яке поняття, а 
тільки те, що належить до  певної системи понять; існування 
одиничного номенклатурного знака неможливе, бо номенклатурна 
одиниця є складовою тільки системи – номенклатури; номенклатурні 
знаки, як і терміни, генетично можуть бути власними назвами [4, 
с. 24].  

За В. Лейчиком основними ознаками номенів, або 
номенклатурних знаків,  які допомагають ідентифікувати їх у складі 
спеціальної лексики є:  

– номени співвіднесені з поняттями через терміни й 
функціонують у спеціальній комунікації завдяки існуванню 
відповідних термінів і співвіднесені не з будь-яким поняттям, а з 
таким, яке є маркером класу; 

– номени є складовими найпростішої системи і сукупністю 
однорідних понять одного рівня абстракції й відображають класи 
однорідних предметів [4, с. 21]. 

З. Комарова вважає, що номенам притаманна підсилена 
денотативність і конвенційність, бо вони є результатом штучної 
номінації [3, с. 9]. 

О. Ахманова, зважаючи на тезу щодо критеріїв розрізнення 
понять «термін» і «номен» підставою виділення яких є їхня 
узагальнено-поняттєва чи конкретно-предметна співвіднесеність, 
зазначила, що термін – це «слово чи словосполучення спеціальної 
(наукової, технічної тощо) мови, що створено для точного вираження 
спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [1, с. 474], 
а номенклатура – це «сукупність спеціальних термінів-назв, вживані 
в певній науковій галузі, назви типових об'єктів якоїсь галузі (на 
відміну від термінології, яка містить позначення узагальнених понять 
і категорій)» [1, с. 270].  

Термінологію опозиціонують номенклатурі як сукупність 
теоретичних чи загальних понять про предмети, тоді як 
номенклатура – сукупність номенклатурних знаків, найменувань 
предметів. Номенклатура лише етикує певний конкретний предмет і 
може бути маркована в будь-який умовний спосіб: літерами, 
цифрами, словами, символами й под. Так, С. Хватов пропонував до 
номенклатурних біологічних найменувань залучати латинські назви 
рослин і тварин, утворені відповідно до вимог і принципів ботанічної 
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та зоологічної таксонімії, основи якої створено К. Ліннеєм і 
Ч. Дарвіном. Н. Цимбал, дослідивши субмову хімії, запропонувала 
номенклатурою вважати «сукупність назв типових об'єктів певної 
наукової галузі, що створюються за певними правилами» [9, с. 17].  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Отже, проблема критеріїв 
розмежування понять «термін» і «номен» була й залишається 
предметом активних дискусій у царині мовознавчих студій. 
Незважаючи на те, що номени визнано «не тільки другим за 
значущістю різновидом спеціальної лексичної одиниці 
термінологічної системи, а й суттєвою складовою наукового стилю 
української мови, знецінення й збіднення якого неприпустиме, бо 
відповідно призводить до девальвації самої наукової чи технічної 
галузі» [5, с. 60], за загальним уявленням про номенклатуру як 
систему назв об’єктів певної галузі знань власне поняття «номен» і 
його взаємодія з іншими одиницями мови, все ще залишаються 
недостатньо дослідженими. 

Перспективним видається подальше дослідження теорії 
номена та номенклатури як системи номенів та складової 
спеціальної лексики. 
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Стаття присвячена малодослідженому лінгвістичному явищу – 
метонімізації у професійній лексиці. Автор звертається до характеристики 
метонімії з позицій когнітивного термінознавства, досліджує не лише 
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типові метонімічні моделі, які поширені в галузевих термінологіях української 
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Статья посвящена малоизученному лингвистическому явлению – 

метонимизации в профессиональной лексике. Автор обращается к 
характеристике метонимии с позиций когнитивного терминоведения, 
исследует не только сущность процесса метонимии как явления  
перекатегоризации, но и рассматривает распространенные в отраслевых 
терминологиях украинского языка типичные метонимические модели.  
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METONYMY AS A PHENOMENON OF RE-CATEGORISATION IN THE 
PROFESSIONAL FIELD (BASED ON MODERN TERMINOLOGY) 

The article deals with a little-studied linguistic phenomenon of metonymysation 
in professional vocabulary. The author refers to the characterization of metonymy 
from the standpoint of cognitive terminology, and explores not only the essence of 
the process of metonymy as a phenomenon of science of terminology, but also 
considers characteristic metonymical models which are widespread in sectoral 
terminology of the Ukrainian language. 
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Вторинна термінологічна номінація як цілеспрямований 

творчий процес послуговується вже наявними в мові номінативними 
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засобами. Її причини, як і сутність, є спільними з мовною номінацією, 
проте мають і певну специфіку. Термінологічна вторинна номінація 
пояснюється більшою кількістю спеціальних понять у порівнянні з 
лексико-словотвірними можливостями мови, вимогами лаконічності 
та стислості, які висуваються до терміна і, безперечно, природною 
здатністю людини до асоціативного мислення.  

Постановка проблеми. Традиційно розрізняють два види 
вторинної номінації, а саме: метафору та метонімію. Із основних 
видів цього явища метафорі на ґрунті професійної мови приділено 
більше уваги (достатньо переглянути дисертаційні дослідження 
українських лінгвістів останніх 10–15 років, у яких здійснено аналіз 
галузевих термінологій української мови). Значно рідше автори 
праць звертаються до розгляду метонімії. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідники галузевих 
термінологій української мови певною мірою торкалися аналізу 
метонімічних процесів у тих ракурсах, які диктувалися завданнями  
наукових студій (як одного із виявів номінації, як причини полісемії 
термінів тощо) [1; 3; 7–9; 11; 12]. Проте в когнітивному ракурсі з 
залученням аналізу поширення метонімічних моделей у фаховій 
мові явище термінологічної метонімії розглянуто не було. 

Мета статті полягає у виявленні основних особливостей 
метонімії в професійній галузі з позицій когнітивного 
термінознавства. Реалізація поставленої мети передбачає 
виконання таких завдань: 1) визначити сутність метонімії як явища 
перекатегоризації; 2) окреслити особливості метонімії в термінології; 
3) охарактеризувати основні її види. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метонімія за 
своєю сутністю є переносом, при якому одному предмету дається 
назва іншого, що перебуває з ним у відношенні асоціації за 
суміжністю [10, с. 104].  

З погляду когнітивного термінознавства в основі метонімічного 
переносу «лежить когнітивний механізм перекатегоризації того чи 
іншого об’єкта думки, тобто усвідомленого або неусвідомленого 
переведення його з однієї когнітивної рубрики в іншу» [2, с. 104].  

Теорія категоризації в лінгвістиці пов’язана з іменами Е. Роша, 
Р. М. Фрумкіної, Дж. Лакоффа та ін. Звернення термінознавчої науки 
до ідеї когнітивізму пояснюється потребою в розумінні сутності 
процесів, які відбуваються в сучасному термінознавстві, 
моделюванні сукупності спеціальної лексики з метою диференціації 
типів і видів знань, які несуть у собі ці одиниці, виявленні їх 
різноманітності тощо. У російському мовознавстві кроком до 
вирішення цих проблем є праця О. І. Голанової [2]. 

О. І. Голанова розглядає термін як логіколінгвістичну категорію, 
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яка є невід’ємною частиною мови професійної комунікації на будь-
якому етапі розвитку терміносистеми [там само, с. 58]. 

Здатність до категоризації – одна з основних функцій 
свідомості людини, яка визначає процеси й результати пізнання 
світу [там само, с. 31]. 

При утворенні метонімічної моделі, «частина категорії заміщує 
усю категорію з певною когнітивною метою» [13, с. 163]. Наприклад, 
процес передачі електроенергії на яку-небудь відстань у науково-
технічній галузі називається електропередача. У свідомості носія 
мови за метонімічною моделлю сукупність пристроїв для передання 
на яку-небудь відстань електричної енергії пов’язується з процесом, 
для якого комплекс пристроїв призначений, відбувається заміщення, 
унаслідок якого сукупність пристроїв опиняється в тій же категорії, 
що й назва процесу. 

У професійній галузі традиційно виділяють чотири основні 
категорії: предмети, процеси (явища), якості та величини [6, с. 39–
57]. Практика довела доцільність залучення додаткових категорій, 
зокрема станів, режимів, одиниць виміру, наук (галузей), професій 
[5, с. 39–57], перелік яких, як показує наше дослідження, може бути 
доповнено й конкретизовано, зважаючи на особливості тієї чи іншої 
галузі. Названі категорії «окреслюють, охоплюють усе коло 
професійних понять; шляхом їх взаємодії здійснюються процеси 
переінтерпретації тих чи інших професійних об’єктів» [2, с. 105]. 

Аналіз сучасних термінологічних систем української мови 
доводить, що перекатегоризація в професійній галузі пов’язана, 
перш за все, з категорією процесів за метонімічною моделлю «назва 
дії, процесу»  → «наслідок, результат дії»: розвідування, 
заглиблення, добування, випаровування, перегин (нафтогазова 
промисловість); аерація, виділення, вимирання, підтоплення, 
контрадаптація (екологія); видання, виокремлення, зображення, 
коректура, перевидання (видавнича справа); автотипія, 
аерофотографія, модифікація, металопрокат, випромінювання 
(науково-технічна галузь); аранжування, інструментування,  
оркестрування (музика); наклейка, вкладка, вибірка, вивіска, 
виставка (маркетинг) і под. У межах цієї моделі вирізняються два 
варіанти за сутністю результату. У одних випадках він – матеріально 
виражений продукт праці (пор., наклейка, вивіска, видання), у інших 
– є станом матеріалу, об’єкта, середовища (наприклад, 
заглиблення, підтоплення) чи, навіть, позначенням поняття більш 
віддаленого від матеріального наслідку (аранжування, 
інструментування), що трапляється в галузях творчості, мистецтва 
тощо. Специфічним різновидом можна вважати варіант, при якому 
результатом є речовина (у науково-технічній термінології це терміни 
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на зразок відгін, відзол, відстій). 
Із дією пов’язаний також процес перекатегоризації за моделлю 

«назва дії, процесу» → «назва обладнання, пристрою, сукупності 
пристроїв», як от: автоблокування, сигналізація, запалювання, 
термоізоляція, заземлення (науково-технічна галузь); ізоляція, 
кріплення, обладнування (нафтогазова промисловість) і под. 

Близькою до аналізованої моделі є модель «назва дії, 
процесу» → «назва величини, кількості, що характеризує дію, 
процес, стан тощо». Пор., електрофільність, концентрація, 
освітленість, провідність (науково-технічна галузь), активність, 
концентрація, чутливість, мінералізація, вологість (екологія), опір, 
скупчення, напруження, густина (нафтогазова промисловість), 
охоплення, залучення (маркетинг) тощо. 

У галузевих термінологіях спостерігається інші значущі 
напрямки перекатегоризації: «назва дії, процесу» → «назва місця 
його проходження» (у нафтогазовій терміносистемі презентований 
термінами крекінг, розробка); «назва дії, процесу» → «властивість» 
(у музичній термінології прикладом є термін гучність); «назва дії, 
процесу» → «спосіб, метод виконання» (наприклад, науково-технічні 
терміни буферизація, програмування, контратакування); «назва дії, 
процесу» → «назва науки (галузі)» (науково-технічні терміни 
металографія, програмування). 

У наведених прикладах метонімічному переносу здебільшого 
підлягали віддієслівні іменники, що не є випадковим, адже саме цей 
лексико-граматичний розряд забезпечує найбільш широкі 
можливості для здійснення процесів перекатегоризації. Вони 
кваліфікуються як ощадливий засіб ускладнення й розвитку 
професійного знання [там само, с. 111].  

Низка моделей пов’язана з предметом (об’єктом), на який 
спрямована дія; у більш широкому масштабі він може становити 
собою цілу галузь діяльності людини («назва предмету» → «назва 
одиниці виміру»: еколог. біомаса; «назва предмету» → «назва 
приладу»: еколог. акумулятор, циклон; наук.-техн. збагачувач, 
ізолятор; «назва об’єкта вивчення чи методу дослідження» → 
«назва розділу науки»: нафтогаз. гідромеханіка, мінералогія, 
геоморфологія; до моделей, які є актуальними для науково-
технічної галузі, належать «назва величини» → «назва пристрою 
для її вимірювання»: вага, гідромодуль, метр, калібр; «назва галузі» 
→ «назва сукупності засобів»: автоматика, гідроавіація, техніка, 
кінотехніка, поліграфія; «назва галузі» → «назва властивості»: 
акустика; «назва галузі» → «назва науки»: електроніка, 
електротехніка, металургія, радіотехніка, телемеханіка); 
засобом, що використовується в процесі праці (наук.-техн.) («назва 
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пристрою» → «назва професії»: вимірювач, дистилятор, оператор; 
«назва пристрою» → «назва властивості»: самохід; «назва 
пристрою» → «назва величини»: завод, модуль; «назва 
пристрою» → «назва приміщення»: ворсувальня; «назва пристрою» 
→ «назва стану»: контакт); способом, який використовується у 
процесі праці (наук.-техн.) («назва способу вивчення» → «назва 
пристрою для цього»: риформінг). У мистецьких, художніх галузях 
яскраво вирізняються метонімічні моделі, в основі яких лежить 
парадигматичне співвідношення роду і виду. Пор., «назва родового 
поняття» → «назва видового поняття»: акафіст, апостол, 
Євангеліє, автореферат, інструкція (видавнича термінологія); 
веснянка, гумореска, колискова, коломийка (музична термінологія). 

Чи не першочерговою категорією для фахової комунікації є 
суб’єкт професійної діяльності, що зумовлює актуальність 
метонімічних моделей (особливо для науково-технічної галузі) на 
зразок «назва професії» → «назва пристрою» (реєстратор, 
трелювальник), «назва професії» → «назва речовини» 
(протруювач).  

Висновки дослідження. Отже, метонімізація професійної 
лексики являє собою результат узагальненого, систематизованого, 
логічного мислення, спрямованого на позамовну дійсність, пов’язану 
з категоріями галузі професійної діяльності. Значущість інформації 
для професійного спілкування визначається користувачем фахової 
мови. 

Вивчення професійної лексики в лінгвокогнітивному ключі 
дозволяє розширити проблематику досліджень пізнавальної 
діяльності людини, зокрема щодо мови як комунікативного засобу, у 
тому числі й у професійній галузі. Із цим ми пов’язуємо перспективи 
подальших досліджень.  
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THE TERMS IN THE PROSE WORK 
The article continues the series of publications of the author about the 

peculiarities of the usage of the term in the fiction. The work presents universally 
recognized definition of the term in the modern Terminology and its signs in scientific 
style; the opinions of well-known national and foreign scholars about the features of 
the functioning of the term in fiction, especially in prose, are analyzed in the article; 
the main features of the term, which it obtains in uncommon style are characterized. 
The article joins the series of investigations directed onto the problem of «The 
Modern Ukrainian terminology study». 

Keywords: term, prose work, connotations. 
 
Постановка проблеми. У сучасному термінознавстві під 

терміном розуміють цілком офіційне, прийняте й узаконене в певній 
галузі науки й техніки позначення, назву предметів і понять, «що 
відносяться до різних сфер трудової діяльності людини і не є 
загальновживаними» [9, с. 522].  

На основі досліджень, зроблених упродовж кін. ХХ – 
поч. ХХІ ст. у науці виділяють такі ознаки терміна: 1) однозначність; 
2) точність і байдужість до контексту; 3) значення терміна дорівнює 
поняттю в обсязі пізнаного; 4) стилістична нейтральність, 
системність; 5) конвенційність; 6) у терміна наявна чітка дефініція; 
7) у терміна не повинно бути синонімів чи омонімів (у межах однієї 
терміносистеми); 8) суттєвою ознакою терміна є короткість 
(стислість) у плані вираження.  

Розвиток термінології та проникнення наукових явищ і понять у 
повсякденне життя впливають на загальнолітературну мову, у 
результаті переходу терміна до складу якої частина його 
специфічних особливостей зазнає певних змін. У таких випадках 
говорять про детермінологізацію термінів.  

Детермінологізація – перетворення терміна на 
загальновживане слово [21, с. 139]. Зміна семантики 
детермінологізованих слів залежить не лише від того, із якої 
терміносистеми запозичено термін, а переважно від того, до якого 
розряду лексики належить детермінологізоване слово.  

Однією з провідних і характерних рис мови сучасної української 
літератури є використання термінології, що є свідченням виразного 
сучасного колориту мовлення.  

У зв’язку з широким уживанням термінів у художній літературі 
навіть виникла галузь мовознавства – термінологічна стилістика, 
предметом дослідження якої є «використання різногалузевої 
термінології в її дефінітивному значенні, створення необхідних 
авторові спеціальних слів за моделями реальних термінів, уведення 
переосмисленої термінології в арсенал художніх засобів» [15, с. 25–
26]. 
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Слушною в лінгвістиці є думка, що «відносна кількість термінів, 
особливо вузькоспеціальних, не дуже велика навіть у творах тих 
письменників, які їх використовують» [14, с. 127–128], проте навіть 
один вдало використаний термін, на думку І. Арнольд [1, с. 282], 
може надати твору відчутного колориту епохи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
стилістичного функціонування термінології в прозових творах 
присвячено праці М. Бріцина [4], Л. Василькової [7]. 
Г. Городиловської [8], І. Грицай [10], Н. Задояної [12], Н. Озерової, 
І. Синиці [18], Н. Сологуб [21], С. Шуляк [24] та ін. 

Питання вживання термінів у прозових творах на жаль ще не 
було предметом комплексного дослідження в сучасному 
мовознавстві.  

Актуальність статті визначено підвищеною увагою філологів 
до творів української літератури, зокрема їхньої мови.  

Формулювання мети статті та постановка завдань. Метою 
статті є теоретичне осмислення основних думок щодо статусу 
терміна в художньому творі, зокрема прозовому, крізь призму 
наукових концепцій видатних українських та зарубіжних мовознавців.  

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких 
завдань: 

– проаналізувати й систематизувати наявні в сучасному 
мовознавстві думки щодо особливостей функціонування терміна в 
прозовому творі;  

– конкретизувати основні ознаки терміна, яких він набуває в 
невластивому йому стилі; 

– виявити особливості вживання термінів у художніх текстах, 
зокрема прозовому творі. 

Відповідно до мети й завдань дослідження в праці застосовано 
описовий метод. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема 
функціонування термінологічної лексики в художніх творах, зокрема 
прозових, є одним із найактуальніших питань термінознавства кін. 
ХХ – поч. ХХІ ст.  

Одним із найвагоміших досліджень цієї проблеми є праця 
В. Карпової «Термін і художнє слово» у якій автор підсумувала, що 
«термінологічна лексика, використовувана письменниками в 
художніх творах, у переважній більшості вже не є 
вузькоспеціальною, вона набула поширення в мові й стала якщо не 
загальновідомою, то, принаймні, відомою і зрозумілою не тільки для 
фахівців. Але вона не перестала бути термінологічною, зберігши 
основні ознаки цієї категорії слів...» [13, с. 119]. 

Слушною є думка І. Грицай, що «…під час використання у 
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художніх та газетних текстах, термін втрачає свої специфічні ознаки, 
набуваючи додаткових. У новому стильовому контексті термін, 
неемоційний за своєю природою, може розвивати емоційно-
експресивні відтінки і конотації. Термінологічні слова служать для 
яскравої передачі думки, для створення оригінального художнього 
образу. Терміни можуть вводитись у художніх текстах з поясненнями 
чи без, іноді для тлумачення вузькоспеціальних слів 
використовуються посилання» [10]. 

Статтю Н. Бойко присвячено питанню термінів у мові 
художнього твору, де автор проаналізувала твори українських 
письменників середини ХХ століття. Цінним є те, що дослідниця 
виділила різні способи створення експресії в словах-термінах при 
збереженні номінативного значення, зокрема: 1) сполучення з 
епітетом; 2) уживання професійного терміна зі зменшено-пестливим 
суфіксом; 3) образність мікроконтексту; 4) термін серед незвичного 
сполучення слів; 5) омонімічність термінів; 6) каламбурне 
переосмислення термінів; 7) примітивне пояснення виробничого 
процесу; перенесення терміна з однієї терміносистеми в іншу [3].  

С. Бузько, досліджуючи функціонування науково-
термінологічної лексики в українських постмодерних текстах, 
зауважила, що «…виступаючи експресивними відповідниками 
загальновживаних слів, термінолексеми підкреслюють певну 
орієнтацію постмодерністських текстів на елітарність та 
інтелектуальність» [6, с. 10].  

О. Панаєва, проаналізувавши функції спеціальної лексики в 
художньому тексті, дійшла висновку, що «в новому стилістичному 
оточенні призначення термінологічних слів змінюється: їх 
експресивно-зображувальна вага різко зростає, вони можуть, як 
будь-яке слово загальнолітературної мови, стати засобом створення 
образу, набути нових смислових чи емоційно-експресивних відтінків, 
які відсутні в їх значеннях під час уживання у науковому стилі 
мовлення» [19, с. 17]. 

Цікавою є дисертація С. Лобанова «Стилістичні аспекти 
функціонування термінологічної лексики у художньому тексті», у якій 
автор наголошував, що для художнього тексту важливим є не лише 
значення терміна для позначення будь-якого поняття, але й ступінь 
його «термінологізованості», формальної відповідності знаковій 
одиниці, зазначивши, що важливим аспектом стилістичного ефекту, 
який створює термін у художньому тексті, є його відповідність чи 
протиставлення нормі тексту [16, с. 16]. 

Г. Самохіна, вивчивши й систематизувавши особливості 
функціонування термінів у сучасній англомовній прозі, зауважила, 
що кількість випадків терміновживання в художньому тексті 
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безпосередньо пов’язана з жанровою й тематичною належністю 
художнього твору, але терміни можуть виникати в будь-якому 
художньому тексті [20, с. 16].  

Питанню наукового терміна в сучасній художній літературі 
присвячено й працю Є. Барінова, у якій автор зазначив, що в мові 
художньої літератури (порівняно з функціонуванням у звичному 
науковому контексті) термін позбавляється однозначності, уміщує в 
собі ставлення до предмета мовлення, набуває модальності й 
естетичних характеристик, суб’єктивно інтерпретується й досить 
вільно використовується, причому чужий тематичний контекст 
супроводжується здебільшого абсолютно невластивою терміну 
вербальною зброєю [2, с. 207]. 

Над дослідженням використання літературознавчої 
термінології у працях І. Франка працювали такі науковці, як 
О. Шаталіна. Зокрема, у її статті «Функціонування літературознавчої 
термінології у творах І. Я. Франка» проаналізовано використання 
літературознавчої термінології в окремих працях письменника, 
зроблено спробу систематизації літературознавчої термінології, 
виокремленої з його творів [23]. 

Дослідженню функціонування термінів у романі 
П. Загребельного «Розгін» присвячено статтю Л. Бублейник. Автор, 
проаналізувавши особливості вживання термінів у мові твору, 
наголосила, що «термін в художньому мовленні зазнає суттєвих 
змін, випадаючи з лексичної системи відповідної галузі, 
метафорично переосмислюючись» [5].  

М. Лутцева, зробивши лінгвостатистичне дослідження 
юридичної термінології в неспеціальній сфері вживання (на 
матеріалі творів Дж. Гришема), зауважила, що «у результаті 
вкраплення юридичних термінів у художній твір відбувається деяке 
спрощення термінів. Це пов’язано, по-перше, із функціонуванням 
термінів у невластивих їм типах дискурсу, а по-друге, із прагненням 
автора відобразити реалії сучасного американського суспільства, у 
характерних йому словах і висловах, по-третє, зі специфікою 
людської свідомості» [17, с. 10]. 

Хімічна термінологія є предметом багатьох досліджень у 
сучасній лінгвістиці. Наприклад, у статті Г. Городиловської 
«Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті 
(на матеріалі історичних творів Романа Іваничука)» дослідниця 
наголосила, що «хімічну лексику Роман Іваничук використовує в 
прямому значенні, тобто у звичній для неї функції номінації, а також 
у стилістично-виражальному значенні, як образотворчий засіб. Тому, 
з одного боку, вона виконує інформативну роль і несе потрібну у 
творі наукову інформацію, а з іншого – функціонує як стилістичний 
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засіб» [8, с. 64–68]. 
Ю. Жидкова, дослідивши функціонування медичних термінів у 

художніх творах, дійшла висновку, що терміни цієї галузі входять у 
вербально-семантичний рівень мовної особистості письменника, що 
полягає у відборі термінів, лексичному наповненні тематичних груп 
та в способах семантичного перетворення термінів. На лінгво-
когнітивному рівні терміни є засобом розкриття ідейного змісту 
письменника. Усе це зумовлює особливе місце терміна в утворенні 
художньої картини світу автора [11, с. 5]. 

На думку переважної більшості дослідників, художня 
література є посередником у процесі переходу термінів із основної 
функціональної сфери (наукового стилю) до загальнолітературної 
мови. Уведення термінологічних одиниць до прозового твору 
зумовлене насамперед намаганням автора викликати в читачів нові 
асоціації, аналогії, створити оригінальний, яскравий, неповторний 
образ.  

Проаналізувавши думки вчених щодо питання функціонування 
термінів у прозових творах й спираючись на власні спостереження, 
робимо висновки, що термінологічні одиниці в невластивому їм стилі 
втрачають (чи дещо змінюють) свої основні ознаки. Зокрема, термін 
у прозовому творі не завжди однозначний, небайдужий до контексту, 
набуває конотацій, вступає в синонімічні, омонімічні й полісемічні 
відношення тощо. 

Висновки дослідження. Отже, термінологічна лексика в 
прозовому творі покликана зацікавити читача, вплинути на нього 
емоційно. Це є своєрідністю функціонування терміна в невластивому 
йому мовному оточенні. Автори здебільшого вводять до тексту 
творів зрозумілу читачеві термінологію для стислого, але 
інформативного повідомлення, причому намагаючись не 
перенаситити твір термінологічними одиницями, уникаючи 
незрозумілості, сухості викладу й відповідно нецікавості.  

Література 
1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / 

И. В. Арнольд. – М. : Просвещение, 1990. – 208 с. 
2. Баринов Е. Е. Научный термин в современной художественной 

литературе (А. Битов, Н. Байтов, Л. Улицкая) / Баринов Е. Е. // Критика и 
семіотика : научное издание. – Новосибирск : НГУ, 2011. – Вып. 15. – С. 197–
207. 

3. Бойко Н. І. Терміни у мові художньої прози [Електронний ресурс] / 
Н. І. Бойко. – Режим доступу до матеріалів : 
http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine13-5.pdf. – Заголовок з екрану. 

4. Брицын М. Я. Юридическая терминология в восточнославянской 
письменности до XV века : автореф. дисс. ... докт. филол. наук / М. Я. Брицын. – 
Хмельницкий, 1967. – 38 с. 

5. Бублейник Л. В. Терміни в романі П. Загребельного «Розгін» 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 88 

[Електронний ресурс] / Л. В. Бублейник. – Режим доступу : 
http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine13-5.pdf. – Заголовок з екрану. 

6. Бузько С. А. Функціонування науково-термінологічної лексики в 
українських постмодерних текстах / Бузько С. А. // Наукові праці : науково-
методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 105. – 
Вип. 92. Філологія. Мовознавство. – С. 9–12. 

7. Василькова Л. М. Функціонування лексики кримінального права в 
писемних пам’ятках Київської Русі / Василькова Л. М. // Українська термінологія і 
сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 
VIII. – С. 84–88. 

8. Городиловська Г. Стилістичне використання хімічної термінології в 
художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука) / Галина 
Городиловська // Вісник : Проблеми української термінології. – Львів : 
Національний університет «Львівська політехніка». – 2011. – № 709. – С. 64–68. 

9. Гречко В. А. Теория языкознания : учебн. пособие / В. А. Гречко. – М. : 
Высш. шк., 2003. – 375 с. 

10. Грицай І. С. Функціонування технічних термінів у текстах художнього 
стилю [Електронний ресурс] / І. С. Грицай. – Режим доступу : http://www.xn--
e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/178. – Заголовок з екрану. 

11. Жидкова Ю. Б. Функционирование медицинской терминологии в 
художественных произведениях русских писателей ХІХ – начала ХХІ веков: на 
материале прозы А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова, 
Ю. П. Германа, В. П. Аксёнова, Л. Е. Улицкой : автореф. дисс. ... канд. филол. 
наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Жидкова Юлия Борисовна. – Воронеж, 
2008. – 24 с. 

12. Задояна Л. Стилістичні функції термінологічної лексики у поетичному 
тексті (на матеріалі поезій Василя Симоненка) / Л Задояна // Українська 
термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : 
КНЕУ, 2007. – Вип. VII. – С. 251–252.  

13. Карпова В. Л. Термін і художнє слово / Карпова В. Л. – К. : Наук. 
думка, 1967. – 129 с. 

14. Кожина М. Н. Стилистика русского языка / Кожина М. Н. – М. : 
Просвещение, 1983. – 223 с. 

15. Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной 
терминологии / Крыжановская А. В., Симоненко Л. А. – К. : Наук. думка, 1987. – 
162 с. 

16. Лутцева М. В. Лексикографическое описание юридической 
терминологии в неспециальной сфере использования (линвостатистическое 
исследование на материале произведений Дж. Гришема) : автореф. дисc. … 
канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Русский язык», 10.02.04 «Германские языки» 
/ Лутцева Мария Владимировна. – Ярославль, 2008. – 19 с. 

17. Озерова Н. Г. Взаємодія функціональних стилів у сучасних російській 
та українській мовах / Озерова Н. Г., Синиця І. А. // Мовознавство. – 2003. – № 
2–3. – С. 112–118. 

18. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном 
тексте: на материале произведений М. А. Булгакова : автореф. дисс. … канд. 
филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Панаева Елена Валерьевна. – М., 
2005. – 18 с.  

19. Самохина А. А. Функционирование терминов в современной 
англоязычной прозе : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 



Серія: Філологічні науки 

 89 

«Германские языки» / Самохина Анна Александровна. – СПб., 2012. – 19 с.   
20. Сологуб Н. Термін у художньому тексті (на матеріалі творів Івана 

Багряного) / Н. Сологуб // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / 
відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. VII. – С. 392–393. 

21. Українська мова : енциклопедія / ред. кол.: Русанівський В. М. 
(співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і 
доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с. 

22. Шаталіна О. Функціонування літературознавчої термінології у творах 
І. Я. Франка / Шаталіна О. // Учёные записки Таврического национального ун-та 
им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 22 
(61). – 2009. – № 3. – С. 42–45. 

23. Шуляк С. Використання ботанічних термінів у поетичних текстах 
Євгена Гуцала / С. Шуляк // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць 
/ відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. VII. – С. 228–231. 
 
 

 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 90 

МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР 
 

Куцак Г. 
– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та літератури Донбаського державного педагогічного 
університету 

УДК 801.314 
ОМОНІМІЯ ДІЄСЛІВНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ПРЕФІКСІВ  

(на прикладі омоморфем за-) 
У статті порушено проблему омонімії українських дієслівних 

словотворчих префіксів на прикладі найчисельніших омоморфем за-. 
Окреслено загальні особливості визначення омонімічних словотворчих 
афіксів, а також описано специфіку виявлення омонімічних дієслівних префіксів 
на тлі запропонованих у мовознавстві трьох семантичних груп – локативної, 
темпоральної та квантитативної. Аналіз омоморфем за- ґрунтується на 
диференційних значеннях, виділених у класифікації семантичних груп 
дієслівних префіксів П. А Соболєвої. У межах названих трьох груп 
схарактеризовано шість як абсолютно різних, так і дещо дотичних за 
семантикою префіксальних омоморфем за-. 
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В статье рассмотрена проблема омонимии украинских глагольных 
словообразовательных приставок на примере самых численных омоморфем 
за-. Описаны общие особенности определения омонимических 
словообразовательных аффиксов, а также специфика выявления 
омонимических глагольных приставок на фоне трех семантических групп – 
локативной, темпоральной и квантитативной. Анализ омоморфем за- 
основывается на значениях, выделенных в классификации семантических 
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The article regards the problem of homonymy Ukrainian verbal word-formative 
prefixes on the example of the most numerical omomorphems за-. It describes 
common features of definition homonymous word-formative affixes, also specific 
character of revelation homonymous verbal prefixes on the background of three 
semantic groups – “locative”, “temporal”, “quantity”. The analysis of omomorphems 
за- bases on differential meanings detailed in classification of semantic groups of 
verbal prefixes, offered by P. Soboleva. Six absolutely different in semantic and 
some concerned with semantic prefixal omomorpems за- are named in frames of 
three groups. 

Key words: homonymous prefixes, omomorpems, locative, temporal, 
quantity. 

 
Постановка проблеми. У мові є такі явища, які проникають в 

усі рівні її структури. Одним із цих явищ є омонімія. Дослідивши 
глибше омонімію, мовознавці дійшли висновку, що омонімічними 
можуть бути не лише слова, а й морфеми, словоформи та 
синтаксичні конструкції. В. В. Виноградов звернув увагу на 
«омоморфемність» суфіксів і визначив роль «омоморфемних» 
дієслівних префіксів у творенні багатьох лексичних омонімів, 
порушив питання про правильне називання словотворчих афіксів, 
які вступили в омонімічні відношення, і ввів поняття «омоморфема», 
«омоморфемність афіксів» [3]. По суті, він випрацював основні 
теоретичні засади для подальшого розвитку вчення про словотвірну 
омонімію й омонімію словотворчих формантів. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження цієї проблеми 
ускладнюється тим, що в сучасній дериватології досі чітко не 
розмежовано полісемії та омонімії словотворчих афіксів. Їх 
протиставляли О. С. Ахманова, О. М. Тихонов, П. А. Соболєва, 
І. І. Ковалик, І. В. Муромцев, Г. П. Циганенко, І. С. Савченко, 
Н. Ф. Клименко, В. В. Німчук та ін. Увагу дослідників було 
зосереджено переважно на словотвірній омонімії, яку дехто з них 
ототожнював з лексичною.  

У мовознавстві відома також думка про те, що в разі, коли 
безпосередньо зв’язок між значеннями не встановлено, проблема 
розмежування омонімії та полісемії повинна бути розв’язана з 
кожним дериватом індивідуально, з урахуванням системи лексико-
семантичних відношень мови. 

В українському словотворі немає спеціальних досліджень, що 
стосувалися б теоретичних засад вивчення омонімії словотворчих 
афіксів у різних типах похідних слів чи аналізу омонімічних 
відношень між словотвірними значеннями конкретних формантів. 
Частково цієї проблеми торкалися І. І. Ковалик, Н. Ф. Клименко, 
Є. А. Карпіловська, І. С. Савченко, В. В. Німчук на прикладі 
суфіксальних іменників. У їхніх дослідженнях зроблено висновок, що 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 92 

системі суфіксального іменникового словотвору сучасної української 
мови властиве таке явище, як омоморфемність. Водночас немає 
повної картини про вияви омонімії словотворчих афіксів. Вона 
потребує докладного вивчення на всьому масиві словотвірних 
значень усіх формантів сучасної української літературної мови, і 
зокрема дієслівних префіксів, а тому є актуальною.  

Мета статті – на прикладі омоморфем за- та їхнього 
семантичного потенціалу дослідити межі омонімії українських 
дієслівних словотворчих префіксів. 

Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 
1) окреслення суті явища омонімії словотворчих афіксів; 
2) визначення основних диференційних семантичних груп дієслівних 
словотворчих префіксів; 3) установлення потенціалу омонімічних 
дієслівних словотворчих префіксів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Критерії 
визначення омонімії словотворчих афіксів, чи омоморфемності, на 
нашу думку, повинні бути спільними з критеріями визначення 
омонімії лексичних одиниць, тобто як лексико-семантичної категорії. 
Відповідно до них омоморфемність слід кваліфікувати як явище, при 
якому словотворчі афікси однаково пишуться і звучать, виражаючи 
абсолютно різні словотвірні значення. 

Відомо, що префікси постали з прийменників, а тому вони 
зберігають відповідні їхні значення. Різні відтінки значень 
словотворчих префіксів здебільшого об’єднують у три семантичних 
групи ( їх ще називають «класи», «системи» тощо): просторові 
(локативні), часові (темпоральні) та кількісні (квантитативні). Іноді їх 
поділяють на чотири групи, додаючи до зазначених трьох ще одну 
групу префіксів, які вказують на результат дії чи процесу[1, с. 5; 
2, с. 48; 4, с. 228; 5, с. 9]. 

На сьогодні найпоширенішою, найчіткішою, найстрункішою і 
найповнішою є класифікація словотворчих омонімів П. А. Соболєвої 
[4]. П. А. Соболєва зробила спробу впорядкувати словотвірні 
значення дієслівних префіксів, представивши їх як три дерева: 
темпоральне, локативне та квантитативне [4, с. 228–261]. Вона 
подала докладний опис усіх диференційних ознак кожного із 
семантичних дерев (груп). Якщо виділені три семантичних групи – 
локативну, темпоральну та квантитативну – уважати різними 
словотвірними значеннями, то спільнозвучні префіксальні морфеми, 
що їх виражають, слід кваліфікувати як омонімічні. 

Класифікація словотвірних значень дієслівних префіксів у 
формі трьох семантичних дерев (груп) дає змогу не лише докладно 
вивчити словотвірні значення префіксальних морфем, а й з’ясувати 
характер відношень між ними. Набір сем, чи «якісних параметрів», 
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часового та просторового дерев (груп) П. А. Соболєва розташувала 
на кількох рівнях ієрархії, які охоплюють семантичні вузли.  

З огляду на «ієрархічне зображення словотвірних значень дієслівних 
префіксів» П. А. Соболєвої до омонімічних словотворчих дієслівних префіксів 
відносимо й ті, які в межах одного з трьох семантичних дерев (груп) – 
темпорального, локативного чи квантитативного – мають якомога менше 
спільних і більше відмінних сем. 

Найчисельнішою за кількістю омонімічних морфем є група 
дієслівних префіксів за-, які реалізують у сучасній українській мові 
шість різних словотвірних значень. 

У дієсловах заблищати («почати блищати»), загупати 
(«почати гупати»), заспівати («почати співати») префікс за-1 
виражає початок тривалої дії. Напр.: Море заблищало, і вже виразно 
було видко під місяцем блискучу воду (І. Нечуй-Левицький); 
Загупали ціпи по Одарці з ранку до пізньої ночі (Панас Мирний); Що 
це? Дід раптом заспівав, відійшовши од мене, злившися з темрявою 
(Ю. Яновський). У дієсловах забігти («зайти на короткий час, 
мимохідь, дорогою»), зайти («прийти, забігти куди-небудь 
ненадовго, мимохідь»), занести («мимохідь доставити, принести 
що-небудь кудись, комусь») префікс за-2 вказує на дію, що 
відбувається протягом короткого часу. Напр.: Яшко на хвилинку до 
Прокопа в кімнату на зорі забіг (А. Головко); Старий Муха таки й 
зайшов другого дня провідати товариша (А. Головко); По дорозі до 
хати дядько зірвав кілька квіточок... і заніс їх тітці (М. Коцюбинський). 
Спільною для обох префіксальних морфем є лише одна ознака – 
належність до темпорального дерева (групи). Отже, префікси за-1 і 
за-2 за семантикою досить віддалені один від одного, що дає змогу 
вважати їх омонімічними. 

Від префіксів за-1 і за-2 більше віддалені значеннями префікси 
за-3, за-4 і за-5, бо вони належать до іншого – локативного – дерева 
(групи). Префікс за-3 в дієсловах забілити («зробити що-небудь 
білим, покриваючи крейдою, білою фарбою і т. ін.»), забризкати 
(«покрити якусь поверхню бризками»), заліпити («закрити, 
замазати, накладаючи що-небудь») позначає спрямовану в одному 
напрямку дію, що поширена над межею, зокрема над площиною, 
паралельно їй, тобто не перетинаючи її. Напр.: Найперше ухопила 
пушок з пудрою і швидко-швидко забілила носа (Леся Українка); В 
стегно вп’ялася [стріла], і кров забризкала штани (І. Котляревський); 
А у Шевчуків то що? Глиною заліпило? Ба яке! (Я. Баш). Крім 
словотвірного значення, префікс за-3 виражає також і значення 
доконаного виду. Префіксальний формант за-4 визначає дію, яка не 
перетинає і не замикає межу в замкнутому просторі, пор. дієслова 
запливти («попливти за якусь межу»), заступити (/розм./ «зайти за 
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що-небудь»), заїхати («поїхати далеко, за якусь межу»). Напр.: 
Мало не втопилась! Запливла далеко і ніяк до берега не могла 
добитись (О. Корнійчук); Ївга заступила за тую стіну і виглядає в 
дірочку (Г. Квітка-Основ’яненко); Заїхав за Дунай, та й додому не 
думай (Нар. тв.). Префікс за-5 у дієсловах засунути («рухаючи, 
пересуваючи щось, помістити куди-небудь»), завести («повести 
когось усередину чого-небудь»), затягнути («тягнучи, посуваючи 
кого-, що-небудь, поміщати всередину чого-небудь») указує на дію, 
спрямовану всередину чогось, яка при цьому не розсікає, але 
перетинає межу, що являє собою замкнутий простір. Напр.: Ігор 
засунув руки в кишені і зосереджений попрямував до класу 
(І. Багмут); Став він заводить цього коня у царські конюшні, 
поламав усі двері... Насилу завів (Нар. тв.); Сп’янілі від пороху, 
поту, втоми артилеристи на руках затягнули в ліс гармати 
(М. Стельмах). Префікс за-5 у наведених дієслівних дериватах 
виступає також показником доконаного виду. Спільних 
диференційних ознак у префіксів за-4 і за-5 – дві, у префіксів за-3 і за-
4, за-5 – одна (локативності). Це засвідчує їхню певною мірою 
послаблену омоморфемність.  

Відмінним від попередніх п’яти префіксів (за-1, за-2, за-3, за-4, 
за-5) є омонімічний префікс за-6, який репрезентує семи 
квантитативного дерева (групи) – указує на надмірний вияв дії, що 
призводить до небажаного чи негативного результату, пор.: 
заїздити («змучити частою чи тривалою і дуже швидкою їздою»), 
затюкати (/розм./ «залякати, часто покрикуючи на кого-небудь»), 
засмикати (/розм./ «стомити частими поїздками, важкою роботою і 
т. ін.»). Напр.: [Куць:] Ну, й я ж віддячив їм! Найкращі коні на смерть 
заїздив; куплять – знов заїжджу (Леся Українка); Наймичок вони 
[господарі] затюкали вже так, що ті втратили не тільки дар мови 
людської, а й здатність пересуватись (П. Колесник); Під час перерви 
діти зовсім засмикали свою вчительку – усе порад, допомоги 
просять (Із газети). 

Висновки дослідження. Отже, омонімію між дієслівними 
префіксами спричинює їхня належність якнайменше до двох із трьох 
семантичних дерев (груп) – темпорального, локативного, 
квантитативного. Омонімічними є спільнозвучні префікси, які 
реалізують словотвірні значення різних семантичних дерев (груп). 
Омоморфемність префіксів може виявлятися і всередині цих 
семантичних дерев (груп), бо кожне з них охоплює значну кількість 
диференційних ознак. Це буває тоді, коли між словотвірними 
значеннями цих префіксів відмінні семи переважають над спільними. 
Вияв омоморфемності залежить від співвідношення між відмінними і 
спільними диференційними ознаками. 
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Перспективи подальших розвідок. Подальше вивчення 
омоморфемності дасть змогу виявити потенціал омонімічних 
словотворчих афіксів у сучасній українській мові, сприятиме 
систематизації словотворчих засобів на засадах омонімічних 
відношень. 
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Статтю присвячено визначенню параметрів універбалізаційної моделі 
та універбалізаційного типу. Досліджуються універби як вербальні реалізації 
номінатем. Здійснюється розмежування мовного та мовленнєвого 
словотвору. Визначаються поняття універбації та універба як результату 
зазначеного процесу. Розглядаються засади створення універбалізаційних 
моделей. Демонструється втілення таких моделей в універбах різної 
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особливості типів досліджуваного характеру. Пропонуються висновки 
стосовно зазначеної проблеми. 
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Целью данных заметок является определение параметров 

универбализационной модели и универбализационного типа для 
вербальных реализаций номинатем с доминантой-
словосочетанием. 

В широком понимании универбация представляется 
проявлением синтетизма в словообразовании, т. е. выражением 
«одним словом (простым, производным или сложным) комплекса 
значений, выражаемых в аналитических конструкциях сочетаниями 
слов» [1, с. 451]. Сравним: широкоплечий и широкий в плечах, 
барабанить и бить в барабан, столик и маленький стол, 
библиотекарша и женщина-библиотекарь и т. п. При таком 
рассмотрении универбация включает аббревиацию, 
субстантивацию, суффиксацию (в том числе и нулевую). 
И. А. Устименко считает, что универбация – это «практически любой 
акт возникновения нового слова на базе синтаксически 
объективированного идеального содержания безотносительно к 
способу доработки идеального содержания и пути конструирования 
материальной оболочки нового слова» [11, с. 21]. 

Современное языкознание стремится унифицировать 
существующие виды преобразования словосочетаний в слова 
одним термином – конденсация (по терминологии В. И. Теркулова – 
универбализация). В. А. Москович [6, с. 78] при этом разделяет 
конденсацию (универбализацию) на два подтипа: 

1) семантическую конденсацию (универбализацию), которая 
понимается как «включение значения (план содержания) одного из 
компонентов сочетания слов (при редукции его плана выражения) в 
семантическую структуру другого компонента» [4, с. 123], например: 
пятилетнее обучение – пятилетка (универбация), первый 
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секретарь – первый (эллипсис в сторону зависимого слова), 
повышенное давление – давление (эллипсис в сторону главного 
слова); 

2) лексическую конденсацию (универбализацию), которая 
определяется как стяжение компонентов словосочетания в сложное 
слово, например: автомобильный сервис – автосервис 
(аббревиатура), широкий в плечах – широкоплечий (бахувриха), с 
ума сшедший – сумасшедший (юкстапозит), возить воду – водовоз 
(дериват), искатель золота – золотоискатель (композит). 

В. И. Теркулов замечает: «Общая тенденция современного 
языкознания заключается в том, чтобы указанные процессы 
(процессы трансформации словосочетания в слово – Н. Д.) 
деривационными, то есть приводящими к образованию новых 
номинативных единиц» [10, с. 144]. 

Так, С. Д. Кацнельсон предлагал рассматривать процессы 
преобразования словосочетаний в слова в качестве синтаксической 
деривации, когда между лексическими компонентами значения 
синтаксически прозрачна, что предполагает избавление от 
избыточных компонентов [3, с. 108]. 

В наши дни эта идея в большинстве случаев не оспаривается. 
Продолжает идти речь о синтагматической обусловленности 
конденсации (универбализации), «разнообразные виды которой 
образуются по определенным синтагматическим деривационным 
моделям» [4, с. 105]. 

В узком понимании универбация – «образование слова на базе 
наименования, представляющего собой сочетание слов» [5, с. 74–
75]: неотложка – неотложная помощь, короткометражка – 
короткометражный фильм, молодежка – молодежная газета и 
т. п. В этом значении используются и другие термины. Авторы 
монографии «Русская разговорная речь» относят подобные 
образования к явлениям семантического стяжения, или 
семантической конденсации, понимая под этим процессы, 
связанные с утратой семантической расчлененности комплексных 
наименований, состоящих из двух или более лексем [8, с. 408]: 
вечёрка – вечерняя газета, подсобка – подсобное помещение и 
т. п. В. Н. Немченко образование производных слов в результате 
эллипсиса производящего словосочетания с одновременной 
суффиксацией называет стяжением [7, с. 241]: читалка – 
читальный зал и т. п. Данное явление обязательно должно 
сопровождаться наличием в языке двух форм обозначения одной и 
той же – общей для них – семантики: расчлененной (аналитической) 
и нерасчлененной (синтетической). 

Н. А. Янко-Триницкая называет универбы (универбаты) 
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словами с включением, определяя включение как «расширение 
значения слова, которое осуществляется за счет семантики другого 
слова, не получающей в данном слове отдельного морфемного 
выражения» [13, с. 375]. Эту идею поддерживает и другие 
исследователи, считая, что «включаемым может быть как значение 
определяющего слова в словосочетании, так и значение 
определяемого» [12, с. 149]. 

Итак, все ученые, когда-либо занимавшиеся этой проблемой, 
едины в одном: перед нами явление деривационного характера, 
хотя тождественность семантики словосочетания и 
соответствующего ему слова дает нам право предположить, что 
между словосочетанием и словом реализуются отношения отнюдь 
не словообразовательные, например: наружка и наружная охрана, 
незавершенка и незавершенное строительство, Ленинградка и 
Ленинградское шоссе и т. п. 

В связи с этим естественно желание найти единый 
терминологический эквивалент приведенному процессу и тем 
единицам, которые в результате этого процесса возникли. Вслед за 
В. И. Теркуловым нам представляется целесообразным 
рассматривать каждый такой дериват как универбализованный 
(вербализованный) эквивалент словосочетания, «то есть слово, 
которое возникло в результате словесной интерпретации 
словосочетания, имеет абсолютно тождественные словосочетанию 
лексическое и грамматическое значение и синтаксическую 
функцию» [9, с. 134], а данная словесная интерпретация возникла 
благодаря процессу эллиптической универбации. В целом же 
каждую конкретную исследуемую нами единицу мы определяем как 
номинатему типа «словосочетание + эллиптический универб». Она 
входит в разряд структурных разновидностей номинатемы с 
доминантой-словосочетанием, то есть является единицей, 
семантически тождественной словосочетанию, которая 
отождествляется на его уровне. Номинатема вообще – это некая 
абстрактная языковая единица, реализующаяся в вербальных 
формах (глоссах, вариантах), причем в данном конкретном случае 
вариантами одной номинатемы выступают словосочетание и 
семантически и грамматически тождественное ему слово, например 
капитальный ремонт и капиталка, коммунальная квартира и 
коммуналка, дочь царя и царевна, настойка валерианы и 
валерьянка. 

Таким образом, под универбом нами понимается 
грамматически тождественное определенному словосочетанию 
слово, стилистически отличающееся от этого самого 
(эквивалентного) словосочетания чертами разговорности, 
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сленговости, являющееся наряду с ним вариантом одной 
номинатемы. 

И. И. Ильина, рассматривая универбацию как явление, 
свойственное, главным образом, разговорной речи, пишет: 
«Словообразовательные процессы, происходящие в разговорной 
речи, основаны на тех же материальных ресурсах, что и 
словообразовательные процессы кодифицированного 
литературного языка. Носителями разговорной речи не 
придумывается каких-либо новых морфем» [2, с. 84]. 

Универбация в нашем изложении сопровождается имитацией 
словообразовательного акта. Мы также предполагаем, что универб 
предстает вербальной формой номинатемы с доминантой-
словосочетанием. В связи с этим явление универбации мы трактуем 
как реляционное по своей сути, обладающее формальными 
чертами словообразования. Таким образом, формируются 
универбализационные модели, подобные словообразовательным 
моделям, но не тождественные им. В рамках конкретной 
универбализационной модели в зависимости от частеречной 
принадлежности конкретного универба в состав последнего входит 
аффикс (обычно – суффикс) соответствующей части речи с 
включенным значением. 

Так, универблализационная модель нами понимается как 
схема оформления вербальных реализаций номинатем 
исследуемого типа. Данная схема состоит из следующих элементов: 

1. структура эквивалентного словосочетания; 
2. основа зависимого слова эквивалентного словосочетания, 

имитирующая производящую основу; 
3. универбализационный формант, включающий ядро 

(универбализационное средство) и периферию (дополнительные 
факторы, сопровождающие универбализацию); 

4. часть речи эквивалентного универба. 
Например, мобильный телефон – мобилка (Недавно один мой 

знакомый, назовем его Игорь, приобрел в интернет-магазине новый 
мобильный телефон за 2000 гривен / КПвУ, 27. 11. 2008/ – Я 
снимала их на мобилку, с целью потом разместить эту 
информацию в СМИ и в социальных сетях / КПвУ, 07. 02. 2012/): 

1. Adj + N – мобильный телефон; 
2. мобильн-; 
3. ядро – суффикс -к-, периферия – усечение основы мобильн- 

→ мобил-; 
4. имя существительное (N) мобилка; 
жена прокурора – прокурорша (Как только девушка увидела, 

что ее снимают на камеру, заявила, что она юрист, более того – 
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жена прокурора… / КПвУ, 29. 06. 2011/ – А прокурорша думает, 
что убийцы будут бегать по городу и кричать об этом  /КПвУ, 
17. 11. 2011/): 

1. N1 + N2 – жена прокурора; 
2. прокурор-; 
3. ядро – суффикс -ш-; 
4. имя существительное (N) прокурорша; 
а) делать массаж – массажировать (В том случае, если вы 

захотите делать массаж с использованием ни одного масла, а 
нескольких, то смешайте, для начала, их / КПвУ, 12. 03. 2012 / – И 
что именно массажировать, вы тоже выбираете - болит шея, 
делаем массаж только воротниковой зоны / КПвУ, 02. 06. 2012/), б) 
делать массаж – массировать (Время, когда стоит начинать 
делать массаж лица, зависит от состояния вашей кожи и возраста / 
КПвУ, 23. 07. 2012 / – Указанные точки нужно массировать 
кончиками пальцев в течение минуты / КПвУ, 20. 06. 2012 /): 

1. а), б) V + N4 – делать массаж; 
2. а), б) массаж-; 
3. а), б) ядро – суффикс -ирова-, периферия – а) отсутствуют 

периферийные явления, б) усечение основы массаж- → масс- + 
чередование согласных; 

4. глагол (V) а) массажировать, б) массировать и т. д. 
При полном совпадении всех структурных элементов 

универбализационных моделей ряда универбов, включая 
абсолютное совпадение универбальных значений формантов этих 
универбов, можно говорить об универбализационном типе. 
Например, универбы толченка (толченая картошка), варенка 
(вареная колбаса) представляют один и тот же 
универбализационный тип в силу абсолютого совпадения 
модельных элементов, а универбы сгущенка (сгущенное молоко), 
самогонка (самогонная водка), тушенка (тушеное мясо), мобилка 
(мобильный телефон) несмотря на внешнее структурное сходство с 
вышеуказанными универбами, не являются универбами того же 
типа, более того, они также не могут сформировать общий для них 
самих универбализационный тип. Доказательством этому могут 
быть следующие наблюдения. 

1. В структурах словосочетаний наблюдается либо 
несовпадение грамматического рода главных слов этих 
словосочетаний и грамматического рода соответствующих 
универбов (сгущенное молоко – сгущенка), либо идентичность 
грамматического рода (самогонная водка – самогонка), в то время 
как понятие определенного универбализационного типа 
предполагает единоструктурность словосочетаний в составе 
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исследуемых номинатем. 
2. Отмечаются различия в частеречной принадлежности 

зависимых слов эквивалентных словосочетаний, на базе основ 
которых формируются универбы, хотя основы должны 
принадлежать словам одной и той же части речи. Например, в 
словосочетании мобильный телефон зависимое слово мобильный 
(основа которого становится основой соответствующего универба) 
является прилагательным, а зависимое слово словосочетания 
вареная колбаса – вареная – является этимологическим 
причастием; такое различие недопустимо в рамках одного и того же 
универбаизационного типа. 

3. Наблюдается различие универбализационных формантов. 
Здесь следует напомнить, что понятие универбализационного 
форманта включает в себя весь набор универбализационных 
средств, направленных на формирование каждого конкретного 
универба. При формировании универбов одного и того же типа 
наборы средств должны совпадать как по количеству, так и по 
характеру. Например, универбы варенка, толченка, сгущенка, 
мобилка формировались посредством разных 
универбализационных формантов: общей частью формантов 
приведенных универбов является ядро – суффикс -к-, однако 
периферия каждого из формантов (усечение основы, имитирующей 
производящую, в случаях сгущенное молоко – сгущенка, 
мобильный телефон – мобилка и отсутстие данного 
морфонологического явления в случаях вареная колбаса – варенка, 
толченая картошка – толченка) указывет на их неидентичность. 

4. Отсутствует тождество универбальных значений, 
сосредоточенных в ядерной части универбализационного 
форманта. Например, суффикс -к- в универбе мобилка имеет 
универбальное значение «предмет», суффикс -к- в тушенка – 
«продукт питания», в противовес чему омонимичный указанным 
суффикс в универбах толченка и варенка имеет значение «продукт 
питания». 

Мы видим, что несовпадение хотя бы в одной из четырех 
позиций выводит каждый конкретный универб из состава 
определенного универбализационного типа. Таким образом, 
определение универбализационных типов предполагает 
тщательный анализ исследуемых единиц. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 1) под универбом 
нами понимается грамматически тождественное определенному 
словосочетанию слово, часто стилистически отличающееся от этого 
самого (эквивалентного) словосочетания чертами разговорности, 
сленговости, являющееся наряду с ним вариантом одной 
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номинатемы; 2) универблализационная модель нами понимается 
как схема оформления вербальных реализаций номинатем 
исследуемого типа; 3) полное совпадение всех структурных 
элементов универбализационных моделей ряда универбов, включая 
абсолютное совпадение универбальных значений формантов этих 
универбов, определяет универбализационный тип. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ 

В статье автор рассматривает теории языковой личности как 
реализации антропоцентрической парадигмы в лингвистике, изучает ее 
трансформации в процессе изучения иностранных языков, обсуждает вопрос 
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИВЧЕННЯ 
Стаття присвячена аналізові сучасних напрямів лінгвоперсонології. 

Починаючи від загальної концепції особистості у філософії та соціології, автор 
детально зупиняється на висвітленні особливостей інтерпретації поняття 
особистості з точки зору мовознавства. Антропоцентрична спрямованість 
лінгвістичних студій зумовила більш конкретні виміри мовної особистості: 
культурологічні, національно специфічні, комунікативні, дискурсивні та ін. 
Автор зупиняється також на аналізі проблеми вивчення мовної особистості 
полілінгва, дискутує питання коректності терміну «вторинно»ї мовної 
особистості, пропонує власну точку зору з цієї проблеми. 

Ключові слова: мовна особистість, комунікація, вивчення іноземної мови. 
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THE LANGUAGE PERSONALITY: THE THEORY AND PRACTICE OF 
STUDY 

In this paper the author considers the theory of language personality as a 
realization of anthropocentric paradigm of linguistics, studies its transformation in 
terms of learning foreign languages, discusses the question of the secondary 
language personality. 

Keywords: language personality, communication, studying of foreign 
language. 

 
Личность является одним из центральных, достаточно глубоко и 

всесторонне изученных понятий в цикле гуманитарных дисциплин: 
психологии, философии, социологии, филологии и др. В пределах 
дисциплин социально-психологической и исторической ориентации 
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термин «личность» понимается как 1) субъект социальных 
отношений и сознательной деятельности; 2) совокупность 
социальных ролей отдельного человека; 3) устойчивая совокупность 
социально значимых черт, характеризующих индивида как 
представителя определенной общности или общества. Взаимосвязь 
и взаимообусловленность терминов «человек – индивид – 
личность» отмечается в большинстве работ. При этом личность 
понимается как субъективное воплощение индивида, его идеальная 
представленность в других людях, его инобытие в них и в себе как 
«другом», то есть его персонализация личная и общественная. Уход 
индивида (человека) из жизни не сопровождается забвением, если 
он был личностью. Персонализованный в других людях, индивид 
продолжается, порождая в них переживания, воспоминания, 
объясняемые осознанием разрыва между идеальной 
представленностью индивида (в его личностных характеристиках) и 
его материальным исчезновением (как человека) [10, с. 349]. 

Устанавливая иерархию взаимосвязей между понятиями 
«личность», «деятельность» и «образование» с точки зрения 
психологии, А. А. Леонтьев определяющую и регулирующую роль 
отводит личности. Жизненный путь человека – это путь 
самоопределения в системе жизненных (социальных) отношений, 
самоактуализации личности в процессе деятельностного 
взаимодействия с миром [8, с. 11], взаимодействия, 
проявляющегося и на языковом уровне. Поэтому активное 
творческое начало личности как результат самоактуализации 
человека, совершаемой в системе «человек – мир», или как вариант 
«человек – социум», невозможен без языкового самовыражения. 
Понять природу человека как научной абстракции невозможно без 
познания конкретного человека во всех аспектах его 
жизнедеятельности. 

Таким образом, и в психологии, и в философии, и в социологии 
признаётся «коллективистическое самоопределение» личности. 
Актуализация личностного начала индивида здесь оценивается по 
совокупности (в «ансамбле») предметных, вещественно осязаемых 
отношений данного индивида к другому индивиду (индивидам), 
опосредованных через созданные вещи, точнее, через действия с 
этими вещами (к числу которых относятся и слова естественного 
языка). Поэтому поиск структуры личности  осуществляется вне 
органического тела индивида (вне биологического человека) во 
«внутреннем пространстве личности» [4, с. 216]. 

Несводимость личности, с точки зрения психологии, лишь к 
интраиндивидуальному (субъективному) создаёт, таким образом, 
основания для рассмотрения в структуре личности и объективных 
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(коллективистических) составляющих. Субъективное в личности, на 
наш взгляд, соизмеряется с внутренним пространством индивида, 
познание которого возможно лишь в процессе социологизации 
индивида, осуществляемой и в коммуникативной деятельности. 
Объективный компонент в структуре личности актуализируется в 
результате анализа и синтеза субъективных (интраиндивидуальных) 
характеристик личности как её типичных социокультурных 
проявлений. Диалектика субъективных и объективных 
составляющих философского понимания личности соответственно 
отражается и в различных психологических, лингвистических, 
культурологических типологиях личности. 

Закономерным этапом в философском осмыслении личности, 
осознании её общественных начал стала разработка понятия 
«языковой личности» в современной философии, в рамках которой 
данное терминологическое словосочетание осмысливается как 
новое понятие. Языковую личность в философии определяют как 
целостное системное образование, определяемое совокупностью 
непрерывно взаимодействующих между собой знаков и символов, 
свойств, отношений и действий индивида. Языковой личности как 
системе свойственны следующие качественные характеристики: 
доступность, коммуникативность, деятельное начало, чувство 
реальности, гносеологические мотивы, мыслеобразующая функция, 
демонстративный фактор, эстетическая направленность, 
ментальность [1, с. 48–53]. 

В отличие от психологии, где в центре внимания чаще 
находятся эмоционально-волюнтативные проявления личности, её 
социальные характеристики и структура, в отличие от философии, 
где систематизируются свойства личности, позволяющие 
охарактеризовать её как языковую, правовую и др., лингвистов 
прежде всего интересуют интеллектуальные, когнитивные, 
коммуникативные характеристики индивида, имеющие языковое 
выражение. 

Интересное сравнение концептов «человек» и «личность» в 
русском языке осуществила Р. И. Розина. Исследовательница 
подтвердила отношения между данными понятиями в психологии и 
философии, где «человек» и «личность» противопоставляются, как 
статичное и динамичное, как данное и созданное. Если в человеке 
сочетается физическое, духовное, социальное, то личность 
предполагает совокупность духовных и социальных свойств 
человека. «Быть личностью – приобретаемое свойство; личностью 
можно не быть, но постепенно становиться; можно даже говорить о 
создании личности…; поэтому личность артефакт» [11, с. 55]. Слово 
человек, по наблюдениям исследовательницы, функционирует 
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главным образом как субъект, личность – как предикат, а быть 
личностью – свойство, которое предицируется отдельным 
индивидам и может градуироваться. 

Поэтому определяя личность как языковую, мы тем самым 
характеризуем способности человека к речемыслительным 
действиям. Данные способности каждый индивид реализует по-
разному, демонстрируя разный уровень владения богатствами 
определённого языка. Описывая особенности индивидуального 
использования языка, мы тем самым объективируем идеальные 
черты личности, актуализированные с помощью языковых средств.  

Начиная с теоретического обоснования языковой личности 
Ю. Н. Карауловым [7, с. 38] как самостоятельного объекта 
лингвистических исследований, наблюдаем процесс его 
мультипарадигмального изучения внутри языковедения. Считаем 
важным подчеркнуть, что личность определяется языковой прежде 
всего потому, что язык является главным средством выражения 
индивидуально-личностных черт человека в целом. При этом мы 
имеем все основания говорить отдельно о правовой, 
экономической, актерской и т. д. личностях как социально 
обусловленных вариантах языковой личности. На социальную и 
лингвостилистическую обусловленность изучения черт языковой 
личности указывал и В. В. Виноградов, в лингвистической теории 
исследования художественной прозы которого находим истоки 
разграничения социально-поведенческой и речевой реализаций 
языковой личности. 

Под языковой личностью мы понимаем совокупность 
творческих (лингвистических) способностей и 
социопсихолингвистических характеристик индивида, 
обусловливающих создание и восприятие им речевых 
произведений, отображающих соответствующие черты личности и 
потому обладающих определённой когнитивной глубиной, 
коммуникативно-прагматической направленностью, структурно-
языковой целостностью [12, с. 311–313]. 

Предлагая различные аспекты интерпретации языковой 
личности, учёные основываются на главных свойствах языка и 
базовых понятиях языкознания. В зависимости от критериев 
описания языковой личности её характеризуют как диалектную, 
коммуникативную, дискурсивную, соционическую и т. п. [см.: 2; 3; 5; 
9 и др. ]. 

Термин «языковая личность» получил различные 
интерпретации. Прежде всего, он обозначает человека как носителя 
языка в его способности осуществлять речевую деятельность, то 
есть комплекс психофизических свойств индивида, позволяющих 
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создавать и воспринимать речевые произведения. Так 
характеризуют речевую личность. Языковую личность иногда 
интерпретируют как словарную, этносемантическую, определяя её 
как закреплённый в лексической системе базовый национально-
культурный прототип носителя конкретного языка, своеобразный 
«семантический фоторобот», созданный на основе 
мировоззренческих установок, ценностных приоритетов, 
особенностей поведения, отображённых в словаре [2, с. 65–66]. 

Как один из вариантов, ориентируемых на национально-
культурное своеобразие, рассматривают национальную языковую 
личность, соответствующую определённой национальной культуре. 
Общепризнано, что языковое самосознание, составляющее основу 
языковой личности, является частью культурного самосознания. 
«Между осознанием элементов языка и других элементов культуры 
нет чётко выраженной границы… В переломные исторические эпохи 
родной язык становится символом национального самосознания. 
Существенно также, что осознание элементов языка или языковой 
структуры текстов совершается теми средствами и идёт по тем 
путям, которые предоставляет личности культура» [9, с. 35].  

Языковую личность часто характеризуют в процессе 
литературного творчества и соотносят её с автором текста, который, 
используя личный тезаурус, создаёт тексты на основе 
индивидуальных знаний о мире, зафиксированных в значениях слов 
и ассоциативно-вербальных комплексах, соответствующих 
национально-психическому состоянию ума и личной 
заинтересованности в интерпретации определяемых фактов [6]. 
Таким образом, практически каждая отрасль лингвистики в 
зависимости от цели, аспектов и особенностей изучения языковой 
личности выработала свою интерпретацию данного понятия. 

В пределах изучения проблем билингвизма и связанных с ними 
вопросов изучения иностранных языков возник термин «вторичная 
языковая личность» [13]. 

Личность, познающая окружающий мир и выражающая свои 
знания с помощью языковых средств, пользуется не только 
доставшимися ей «генетически» национальными богатствами 
языка, но и интерпретирует их в соответствии с личным 
социальным, культурным, профессиональным, речевым опытом. 
Поэтому индивидуальные картины мира содержат как 
объективно доставшиеся, так и индивидуально приобретённые, 
субъективно освоенные знания (языковые, профессиональные, 
культурные и др.). Это важно учитывать при изучении 
иностранных языков. Освоение неродного языка начинается со 
знакомства с его фонетическими, грамматическими и лексико-
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семантическими ресурсами. Особое значение для познания 
картины мира носителей другого языка имеет знакомство с его 
лексическими средствами. Выбор тем и соответственно 
лексико-тематических групп слов, представляющих ключевые 
концепты иной национальной культуры или актуализирующие те 
фрагменты картины мира, которые имеют транснациональный 
характер (семья, образование, мой день и др.), способствуют как 
актуализации базовых представлений личности, так и их 
формально-смысловой интерпретации с помощью средств 
другого языка. На базовом этапе изучения иностранного языка 
происходит расширение вербально-семантического уровня 
языковой личности за счёт пополнения лексического запаса 
родного языка лексическими эквивалентами второго языка. 
Смеем предположить, что в этот период изучающие 
иностранный язык не воспринимают его лексику как экспликатор 
иной национальной культуры во всём объёме её концептуального 
потенциала. Скорее, она воспринимается как «дубликат» своей 
«родной». Поэтому основные требования к изучающим 
иностранный язык на этом этапе включают а) базовое знание 
фонетической, лексической и грамматической систем языка, 
предусмотренное для порогового уровня и в рамках требований к 
профессионально-ориентированной коммуникативной 
компетенции, б) владение основами диалогической и 
монологической речи, в) навыки к аудированию в 
непосредственном общении и в звукозаписи, опираясь на 
изученный языковой материал, г) социокультурные знания и 
умения языковой и контекстуальной догадки. Прежде всего, 
учащиеся овладевают значениями иностранных слов, их 
коммуникативным потенциалом, который они способны 
использовать для выражения собственных мыслей. Здесь мы 
можем говорить об этапе овладения иным языковым кодом, 
отличным от кода родного языка. Созданные элементарные 
тексты, как правило, иллюстрируют знание основного 
лексического значения слова (то, что впоследствии формирует 
ядро концепта) и редко всё семантическое разнообразие лексемы. 
Анализируя коммуникативно-речевые способности языковой 
личности на базовом этапе изучения иностранного языка, мы 
констатируем этап формирования дополнительного языкового 
кода, параллельного родному языку.  

В связи со сказанным критично относимся к термину 
«вторичная языковая личность», активно используемому 
специалистами по изучению русского языка как иностранного [13]. 
Соглашаясь в целом с теоретическими основаниями описания 
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данного лингвистического явления, считаем некорректным 
интерпретацию языковой личности как вторичной. 
Следовательно, существует первичная языковая личность, что, 
на наш взгляд, противоречит психологическим аспектам изучения 
здоровой личности как таковой. Мы убеждены: способность 
индивида к изучению иностранных языков развивает 
определённые структурные уровни языковой личности, обогащая 
другими, кроме родного, языковыми кодами. С этой позиции 
основной целью овладения иностранным языком  является, на 
наш взгляд, формирование и расширение когнитивного и 
мотивационного уровней языковой личности на основе 
иноязычного вербального кода, с помощью которого происходит 
дифференциация на «свой» и «чужой», который углубляет знания 
о «чужом» до такой степени, когда языковая личность 
превращается в полилингва, когда языковая картина мира 
индивида включает национальный («свой») и инонациональный 
(«чужой») как составные фрагменты языковой картины мира 
индивида в целом. 
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genre design of teaching-pedagogical discourse. Such definite signs of educational 
discourse as anthropocentrism, strategy, interdiscourse, integrity, informative, 
interpretation, the categories of paraphrastism, combine, disrete and hypertextuarity 
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speech genres, anthropocentrism, strategy, interdiscourse, integrity, informative, 
interpretation, the categories of paraphrastism, combine, disrete and hypertextuarity 
are investigated. 

 
Постановка проблеми. Навчально-педагогічний дискурс 

(НПД) неодноразово був об’єктом вивчення як у психолого-
педагогічних, так і у власне лінгвістичних дослідженнях. Аналіз робіт 
вітчизняних та зарубіжних лінгвістів засвідчує неоднозначність 
підходів до цього явища, пов’язаних із різним розумінням природи 
дискурсу. Мета статті – показати своєрідність категорійної структури 
і жанрового оформлення НПД. 

Аналіз останніх досліджень. У роботах Дж. Сінклера, 
М. Кулхардта [10], М. Стаббса [11], М. Ю. Олешкова [7] та ін. НПД 
описується як ситуативно і соціально зумовлена мовленнєва 
діяльність одного учасника навчального процесу – вчителя. 
Л. В. Цурикова [8], Л. В. Дімова [4], В. Возневич [3] та ін. розуміють 
під навчальним дискурсом актуалізований текст – дидактичну 
одиницю навчання іноземній мові. Для Н. А. Коміної, «організаційний 
дискурс у навчальній ситуації» – це «модель діяльності комунікантів 
іноземною мовою з відображення подій, фактів, реалій предметно-
референтної ситуації відповідно до їх внутрішнього світу» (тут і далі 
переклад наш – А. Р. Габідулліна) [6]. Навчальний текст, включений 
до складу дискурсу, постає як заготовлений матеріал у різних видах.  

Нерідко НПД асоціюється в дослідників з освітнім надтекстом 
– сукупністю підручників, методичних посібників, програм тощо, 
властивих сфері організованого навчання.  

З нашої точки зору, дискурс – це цілісна, замкнена 
комунікативна ситуація, яка вміщує текст та інші складові. Такою 
ситуацією є урок. Він складається з текстів підручника, метатексту 
вчителя та текстів учнів, які взаємодіють і взаємозумовлюють один 
одного. Тому навчально-педагогічний дискурс ми описуємо як 
семіотичний процес формування та інтерпретації навчальних текстів 
у цілісній, замкненій комунікативній ситуації, зануреній у сферу 
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організованого навчання. Замкненість ситуації забезпечується 
процесом зустрічної соціальної дії комунікантів, яка стратегічно 
організується навколо підручника. Текст НПД є результатом 
синхронізації когнітивних дій комунікантів, безперервно взаємодіє з 
їх навчально-методичною діяльністю, яка оформлюється в 
когнітивно-комунікативних стратегіях і динамізує текстову систему, 
включаючи її у простір семіозису. Головне призначення навчально-
педагогічного дискурсу полягає в тому, щоб вибудувати у процесі 
навчання особливий когнітивно-комунікативний простір. 

Кожен навчальний текст в НПД – це особлива семіотична 
сфера, тому в дискурсі відбувається їх взаємне пристосування. 
Текст учителя грає при цьому інтегруючу роль: вбирає в себе 
основні елементи мов різних підсистем дискурсу і вибудовується на 
їх основі. Навчальний текст має в НПД два різновиди: навчально-
науковий (ННТ) і дидактичний. 

Для ННТ характерні такі риси, як книжність, емоційна і 
суб’єктивно-оцінна нейтральність, узагальненість викладу, 
композиційна чіткість, однозначність, експліцитність, економічність 
викладу, наслідування стандарту наукового викладу. У змістово-
логічному плані ННТ завжди розкриває зміст певної теми (підтеми, 
комбінації тем), що є денотатом тексту. Композиційне розгортання 
змісту тут підпорядковане рухові авторської думки до вирішення 
головної навчальної мети і може вміщувати такі елементи: 
1) кваліфікація, характеристика об’єкта; 2) пояснення кваліфікації; 
3) коментування; 4) узагальнення; 5) дирекція. 

Окрім науково-навчальних, в НПД використовуються 
дидактичні тексти – це твори тієї чи іншої лінгвокультури, оригінальні 
або адаптовані, пов’язані інтертекстуальною прецедентністю; тексти 
різних функціональних стилів, які використовуються на навчальних 
заняттях з метою формування у школярів соціокультурної 
компетенції і які виконують не лише освітні, але й виховні функції. 
Вони ще несуть у собі відбитки, «відголоси» природної комунікації, 
але, будучи зануреними в наукове середовище, набувають 
специфічних рис, стаючи предметом інтерпретації, відтворення і 
зразком для побудови вторинних текстів учнів. 

Окрім того, в НПД функціонують конверсаційні тексти, які 
описуються в науковій літературі як усний комунікат (Д. Брчакова), 
комунікат, який виникає спонтанно (Н. А. Кожевникова), витвір 
усного мовлення (Н. А. Купіна), невимушений діалог 
(Т. В. Матвеєва), розмовний текст (М. А. Корміліцина, 
Т. В. Матвеєва), слід, мовна фіксація мовленнєвої поведінки як 
послідовності мовленнєвих вчинків учасників комунікації 
(І. Н. Борисова) тощо. Вони виконують у дискурсі переважно 
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індексальну та регулювальну функції. 
Категорії дискурсу можна досліджувати з точки зору 

постулатів, принципів, закономірностей спілкування, прийнятих в 
певному соціумі (комунікативний аспект); з точки зору правил 
«граматики» певного типу тексту (текстемний аспект); з точки зору 
реалізації в тексті параметрів комунікативної ситуації (дискурсивний 
аспект). У нашій роботі ми будемо аналізувати дискурсивні категорії 
як найбільш суттєві, важливі ознаки комунікативної ситуації, 
відображені в тексті. 

Ці суттєві ознаки розрізнено виявляються і в інших типах 
дискурсів (медичному, релігійному, політичному тощо), але в НПД 
вони певним чином компонуються і виявляють свою специфіку. 
Кожна із дискурсивних категорій містить у собі структурні, семантичні 
та прагматичні ознаки, але в той же час якісь із них представлені в 
навчальному тексті більшою чи меншою мірою. З огляду на це ми 
розглядаємо категорії НПД як комунікативно-прагматичні (за 
переважанням), змістові (за переважанням) та композиційно-
структурні (за переважанням). До перших ми відносимо категорії 
антропоцентричності та стратегічності. До других – 
інтердискурсивність, інтегративність, інформативність та 
інтерпретативність. До третіх – категорії парафрастичності, 
полісеміотичності, зв’язності та дискретності. На периферії категорій 
НПД перебуває гіпертекстуальність. 

Усі категорії взаємодіють, демонструючи таку важливу 
інтегральну якість дискурсу, як діалогічність (М. М. Бахтін): а) діалог 
комунікантів (автора підручника, вчителя, учня) з інтеріоризованою 
дійсністю; б) діалог людини і мови; в) діалог з кодом культури; 
г) інтерактивна взаємодія автора підручника і гіпотетичного 
адресата; взаємодія реальних учасників навчально-педагогічної 
комунікації. 

Дискурсивні категорії корелюють з параметрами 
комунікативного контексту, хоч, звичайно, про їх цілковиту 
ізоморфність говорити не доводиться. 

Параметр «комуні канти» корелює з категорією 
антропоцентричності (адресантність і адресатність). Адресантність 
відображає різні підходи автора підручника, вчителя або учня до 
побудови навчального тексту (НТ) залежно від авторитарної, 
діалогової або „проміжної” форми пред’явлення знання. 
Адресатність – це категорія, яка відображає спрямованість тексту на 
гіпотетичного або реального адресата-школяра, його знання, 
інтереси тощо. 

Автор шкільного підручника постає в НПД як фігура 
адресанта, яка інтерпретується реальними учасниками комунікації. 
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Це авторитарна мовна особистість (індивідуальна або, частіше, 
колективна), творець легітимного і облігаторного для певного 
суспільства документа (іншим таким документом є типова програма). 
Як представник соціального інституту освіти, автор має право на 
«текстове насилля» (Г. Г. Слишкін), тобто на реалізацію жорстко 
заданої, структурованої (і структуруючої) системи ієрархічних 
(суб’єкт-об’єктних) стосунків, пов’язаної, головно, з уявленням про 
універсальність і незмінність знання. Автор має право на 
(педагогічний) контроль і оцінку. 

Створюючи свій ННТ, учитель 1) або приймає авторитарну 
установку автора підручника і реалізує її за допомогою 
пояснювально-ілюстративного методу навчання; 2) або віддає 
перевагу діалогу; 3) або обирає проміжні форми взаємодії з учнями, 
які нерідко асоціюються в нього з евристичним методом, де 
формування ННТ здійснюється при домінувальній ролі педагога, 
переважанні монологічної форми тексту. 

Школяр-адресант постає в тексті як homo scribens «currente 
calamo», scriptor, compilator, commentator, autor, homo sui generic. 
Homo scribens «currente calamo» (букв. «людина, що пише побіжним 
пером») часто створює текст необдумано і швидко, не має чіткої 
цільової установки й концепції, що наперед визначає невідповідність 
основним вимогам цілісності, зв’язності, інформативності, 
завершеності навчального тексту. Scriptor («переписувач») володіє 
законами побудови тексту, однак основний зміст запозичує з якого-
небудь джерела. Не розвиваючи своїх ідей, він лише репродукує. 
Його мовлення може бути розгорнутим і організованим, але несе на 
собі відбиток «чужого слова». Compilator («який не додає від себе»), 
органічно поєднує думки й оцінки, почерпнуті з різних джерел, у 
текстове ціле, забезпечуючи його стильову єдність. Організація й 
пов’язування мікротем у тексті відбувається завдяки його власним 
творчим зусиллям, однак пошук авторського бачення проблеми і 
самовираження у слові при породженні тексту представлені 
незначною мірою. Autor («той, що спирається на авторитети, але 
викладає власні думки») – найвищий тип автора-учня, який володіє 
законами текстової діяльності і вміє актуалізувати у своєму 
мовленнєвому витворі зв’язок із претекстом (науковим, художнім 
тощо) за допомогою різних прийомів. Homo sui generic 
(«своєрідний») відрізняється самобутністю складу (даром слова), 
проявляє задатки філологічної обдарованості [5]. Таким чином, ми 
бачимо, що кожен учень є таким же самобутнім учасником ситуації, 
як і вчитель або автор підручника. 

Важливою категорією дискурсу є інтерпретованість. Вона 
відображає відношення створюваного, реагуючого тексту до 
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вихідного і по-різному представлена в науково-навчальних і 
дидактичних текстах учнів. «Ефектом» розуміння / нерозуміння 
конверсаційного тексту звичайно постає реакція школяра. Так, на 
зауваження педагога учень відповідає своїм текстом: Це не я 
підказував. Чому завжди винен я? Інтерпретація школярами 
навчально-наукових текстів в НПД має рівневу структуру (логіко-
референційний, коментуючий, проблемний, креативний та 
методологічний рівні) і залежить від ступеня розуміння вихідного УТ 
(С. А. Васильєв, Н. А. Кузнецова, А. Р. Габідулліна). Ще складнішим 
є процес інтерпретації дидактичного (художнього, 
публіцистичного тощо) тексту. 

Параметр «мета» співвідноситься з категорією стратегічності. 
В УПД чітко виділяються основні, епістемічні (пізнавальні) 
макростратегії і допоміжні мікростратегії автора підручника і 
вчителя: метадискурсивні та комунікативно-прагматичні. Епістемічні 
стратегії є основними, тому що УПД звернений передусім до 
ментальних механізмів, мислення учнів. Вони співвідносяться з 
методами (технологіями) і прийомами навчання. Між стратегіями 
різного типу простежується відома функціональна спільність. 
Показниками стратегій постають комунікативні події та тексти як їх 
матеріальні реалізації. Наприклад, стратегія верифікації знань часто 
реалізується в складній комунікативній події «фронтальне 
опитування», який, у свою чергу, являє собою сукупність 
мовленнєвих дій «питання» / «відповідь», які постають у ролі тактик 
(навчальних прийомів). Оскільки набір комунікативних подій 
(епізодів) в НПД є традиційним, традиційна їх композиція, структура, 
традиційна і жанрова форма текстів. 

НУПД входить до семіосфери культури, до сфери 
організованого навчання і підпорядковується законам дискурсивної 
практики (закономірностям, принципам, правилам створення тексту), 
прийнятої в певному соціумі. Важливою категорією НПД ми 
вважаємо інтердискурсивність (властивість дискурсу здійснювати 
взаємопересічні зв’язки різних текстів у рамках замкненої навчально-
педагогічної комунікативної ситуації). Вона виявляється 1) у 
дотриманні єдиного принципового підходу до вивчення, єдиних 
вихідних позицій у викладанні рідної мови; 2) у чіткому розумінні 
того, що є новим у мовному розвиткові учнів на кожному етапі 
навчання; 3) у ретельній стиковці між початковими і середніми 
класами як з окремих граматичних або правописних (орфографічних 
чи пунктуаційних) тем, так і при вдосконалюванні мовленнєвих умінь 
і навичок учнів. Зв’язок між навчальними текстами встановлюється 
на підставі змістових, композиційно-структурних та інтенціональних 
критеріїв: вони висвітлюють одне і те ж лінгвістичне явище 
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(наприклад, «рід іменників»), поступально відбивають його зміст; їх 
поєднують загальні цілі, які забезпечують реалізацію когнітивно-
комунікативного, соціокультурного та діяльнісного підходів до 
навчання мові.  

Параметр «предмет мовлення» має безпосередній стосунок 
до категорії інформативності як здатності тексту адекватно донести 
до адресата певну «дозу» інформації різних типів: онтологічної, 
методологічної, прагматичної тощо. Онтологічний (предметний) 
аспект знання ми співвідносимо з результатом пізнавальної 
діяльності, тобто знанням, яке розглядається в його логіко-
семантичній онтології як дане, коли можна виявити встановлені 
зв’язки між елементами, інакше кажучи, знанням, яке розглядається 
з урахуванням його логічного компонента. Онтологічне знання 
постає, як правило, у формі понять, реалізованих за допомогою 
1) терміносистеми шкільних курсів основ наук; 2) методично 
організованої системи загальнонаукової лексики; 3) мовних фактів; 
4) засобів вираження ментального поля знання; 5) текстових 
фрагментів, які фіксують різні види знання. Гносеологічний 
(методологічний) аспект знання розглядається як спосіб формування 
нових понять, обґрунтування й інтерпретації основних і 
уточнювальних понять, тобто спосіб встановлення логіко-
семантичних відношень між ними. Якщо онтологічний аспект 
пов’язаний зі знаннями про світ, то зміст методологічного аспекту 
полягає у знанні про знання. Аксіологічний аспект знання пов’язаний 
із особистісним характером навчального знання, суб’єкт якого 
завжди постає як рефлектуюча особистість. Багатоманіття 
рефлективних процесів зводиться до двох типів – рефлективно-
аксіологічного і рефлективно-психологічного [1]. Перший 
співвідноситься з оцінною природою знання, другий – з чуттєвим 
відгуком суб’єкта на навчальну ситуацію і способи її вирішення. 

Усі три «суб’єкти знання» – автори підручника, вчитель, учень 
– в навчально-педагогічному дискурсі володіють своїм тезаурусом 
(мовою і знанням предметної сфери). Вони первісно несумісні в 
частині формальних елементів – значень теоретичних понять. 
Учасники НПД мають різні мови, різний рівень володіння 
предметною сферою і системою понять, оскільки, на думку відомого 
психолога Б. Д. Ельконіна, «дорослому зовсім не властивий 
«погляд» дитини і зовсім не визначено наперед те, що дитина 
звернеться до дорослого, почне шукати і апробовувати його 
позицію». Завдання вчителя якраз і полягає в забезпеченні 
сумісності тезаурусів автора посібника і учня. «Мова йде про ті 
складові тексту предмета знання, які потрапляють у поле 
«перехідних», таких, що розвиваються, форм знання і предметної дії 
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і тим самим вирівнюють становище дорослого і дитини у взаємодії з 
текстом предмета знання.» [9]. 

Таким чином, учитель повинен мати тезаурус, сумісний як із 
тезаурусом підручника, так і з тезаурусом учня, але працювати на 
його основі не напряму, а як перекладач, тобто опосередковано. 

Для УПД характерна семіотична неоднорідність текстів, які до 
нього входять: навчально-наукові та дидактичні тексти (художні, 
публіцистичні, розмовні тощо) протистоять свідомості учня за 
способом організації мови і інтеграційних механізмів. На уроці 
відбувається їх поєднання в новий навчальний текст. Категорія 
інтегративності відображає процес послідовного перекладу 
повідомлення з однієї навчальної мови на іншу, поєднання різних за 
своєю мовною організацією текстів, у процесі чого у свідомості учня 
відбувається формування понять, породження особистісних та 
культурних смислів. Мисленнєвий процес учня здійснюється в 
системі подвійного кодування: спочатку інформація у тексті 
оформлюється згідно з одними правилами, перекодується і 
подається вже в іншому (новому) тексті. 

Важливою особливістю НПД є також парафрастичність як 
здатність навчальних текстів функціонувати у множинності варіантів. 
З одного боку, це адаптовані навчальні тексти педагога, з іншого – 
мовленнєві утворення учнів (наприклад, диктанти з різним ступенем 
дериваційності). 

Параметр „подія” визначає категорію зв’язності (смислової і 
композиційної), членованості (дискретності) дискурсу і вибір 
дискурсивного / мовленнєвого жанру. У НПД і в підручнику 
простежуються всі види зв’язності дискурсу: предметно-смислова, 
логічна, прагматична. Предметно-смислова зв’язність забезпечує 
наступність і послідовність надходження навчальної інформації, 
організовує міжпредметні та внітрішньопредметні зв’язки на уроці. 
Засобом зв’язності постає, як правило, терміносистема. Логічність 
викладу навчального матеріалу забезпечують дискурсивні слова 
(метамовні засоби композиційно-структурного зв’язку). У ролі 
прагматичних засобів зв’язку постають експліцитні та імпліцитні 
засоби здійснення комунікативної координації мовленнєвої 
поведінки вчителя та учнів. 

Дискретність підручника і дискурсу має різну природу. 
Засобами членування в першому випадку є розділи та параграфи 
(на формальному рівні), функціонально-смислові блоки, текстеми та 
субтексти – на змістовому. Засобами членування дискурсу постають 
дискурсивні та мовленнєві жанри. Жанр дискурсу асоціюється з 
комунікативним епізодом, який наділений інтенціональною, 
тематичною та композиційною цілісністю. Кожен такий епізод – це 
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складна комунікативна подія, яка матеріалізується в сукупності 
інтертекстуально об’єднаних під контролем єдиної стратегії текстів 
учителя та учнів. 

На відміну від підручника, дискурсивний жанр процесуальний, 
має діалогічну природу і являє собою ієрархію мовленнєвих жанрів: 
основних (епістемічних) та допоміжних (метадискурсивних та 
фатичних). Мовним утіленням мовленнєвих жанрів є текстеми. 

Епістемічний МЖ – це багатопрошарковий мовленнєвий хід 
одного комуніканта, представлений послідовністю висловлювань, 
об’єднаних провідною темою у смисловий блок. Як правило, він є 
риторичним (або вторинним, за М. М. Бахтіним) МЖ. Його змістом є 
знання про основні ознаки явища, що вивчається, побудову, 
сутність, системні зв’язки (онтологічний аспект). Імена епістемічних 
МЖ нерідко збігаються з іменами відповідних субтекстів підручника. 

Метадискурсивні МЖ реалізують гносеологічний аспект 
знання. Вони пов’язують предметний та комунікативний смисли 
навчально-педагогічного спілкування, експлікуючи найрізноманітніші 
аспекти породження і сприйняття навчального тексту і його зв’язок з 
комунікативною ситуацією. 

Фатичні мовленнєві жанри реалізують комунікативно-
прагматичний аспект знання. З їх допомогою організується 
міжособистісне спілкування. 

Оцінні МЖ займають проміжне положення між 
метадискурсивними та конверсаційними жанрами мовлення. У 
першому випадку жанри мовлення носять риторичний характер і 
являють собою вторинні тексти: відгук, рецензію, характеристику 
тощо. У другому випадку об’єктом оцінки є провідні цінності 
моральної сфери. 

Директивні (спонукальні) жанри мовлення є засобом 
зовнішнього контролю і регуляції навчальної та поведінкової 
діяльності школярів. 

Висновки. Аналіз дискурсивних особливостей навчально-
педагогічної комунікації – це не лише теоретична, але й практична 
проблема, оскільки ефективність комунікативної взаємодії в рамках 
суспільних інститутів (у тому числі і в освітньому процесі будь-якого 
рівня) багато в чому залежить від такого найважливішого 
компонента, як комунікативна компетентність учасників взаємодії, 
яка передбачає вміння створювати адекватні соціально-суспільним 
(професійним) ситуаціям дискурсивні моделі, вибудовувати стратегії 
спілкування, прогнозувати наслідки мовленнєвої взаємодії і 
передбачати можливість комунікативної невдачі. 
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LITERARY LANGUAGE 
The article deals with analyzes of the main stages of evolution of official style 

of the Ukrainian language. The author concludes that the language of business 
documents at all times keeping traditions, suffered from the influence of speech with 
a noticeable desire to create the term system, develop specific clichés, normalize 
and standardize the forms of relevant documents. The practice of business 
communication in the Ukrainian language was constant in its evolution. The wide 
spreading of document system is directly linked to the political and legal status of the 
Ukrainian language: the extension of document in Ukrainian falls upon the periods 
when the Ukrainian language had the official status. 

Key words: official style, Ruthenian language, oral language, political and 
legal status of language. 

 
Постановка проблеми. За роки незалежності в Україні 

відбулися значні зрушення в економічній, політичній, культурній та 
інших галузях. Торкнулися ці зміни і мовної сфери. Здобувши статус 
державної, українська мова активно увійшла в життя нашого 
суспільства: у науку, освіту, юриспруденцію, діловодство тощо. 
Задекларований у законі «Про мови…» (1989) і закріплений у 
Конституції України (1996) державний статус української мови 
потребує пильної уваги до вживання мови в актах державної влади 
та управління, у діловодстві та документації, у судочинстві, в 
арбітражному провадженні, у міжнародних договорах та угодах, в 
інших ділових паперах. Усі ці важливі сфери обслуговує різновид 
української мови – офіційно-діловий стиль, який задовольняє 
потреби в документальному оформленні актів державного, 
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політичного, економічного, виробничого тощо життя членів 
суспільства в повсякденно-діловій, офіційно-документальній сфері їх 
спілкування.  

Аналіз останніх досліджень. У зв’язку з цим роль цього 
комунікативного різновиду української мови максимально зростає. 
Діловодство включається в навчальні програми середніх і вищих 
навчальних закладів, українські мовознавці О. В. Абрамчук, 
С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук, Н. Я. Потелло, І. Г. Данилюк, 
М. Г. Зубков, Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець, Н. Я. Потелло, 
А. Ф. Марахова, С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, О. М. Мацько, 
О. М. Пазинич, М. С. Власенко, В. Г. Рогожа, О. І. Білоусова, 
С. Ю. Ілініч підготували значну кількість навчальних і практичних 
посібників, дисертаційних і монографічних досліджень. 

Водночас, залишається малодослідженим історичний аспект 
формування офіційно-ділового стилю української літературної мови. 
Мовні характеристики ділових документів (грамот, договорів, 
духівниць, листів тощо) різних періодів аналізуються упорядниками 
пам’яток української мови [1; 14; 16], стають об’єктом наукового 
дослідження [2; 12], згадуються в підручниках з історії української 
літературної мови [13; 15]. 

Специфіка офіційно-ділового стилю полягає в тому, що його 
функціонування значною мірою залежить від історичних умов та 
суспільно-політичного статусу мови в той чи інший історичний 
період. 

Мета пропонованої статті – аналіз етапів розвитку офіційно-
ділового стилю української літературної мови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Точну дату 
зародження офіційно-ділового стилю назвати важко, однак можемо 
стверджувати, що мова ділових стосунків як окрема специфічна 
система знаків починає виформовуватися з часу виникнення 
суспільних стосунків неродового характеру. Давньоруська 
літературна мова ділового призначення склалась на основі 
родоплемінних діалектів ще до прийняття Руссю християнства.  

Утворення на території східнослов’янських племен держави 
Київська Русь зафіксувало комунікативну придатність давньоруської 
мови і стилістичну вправність русинів. Текстологічний аналіз 
договорів з візантійською імперією свідчить про сформовані вже в 
Х ст. норми ділового письма і стилю. Як зазначає відомий 
український дослідник І. С. Свєнціцький, «вироблена дипломатична 
мова давньоруських договорів мусила пройти довгий шлях розвитку, 
перш ніж вона могла з’явитись у такому документі з такими 
виразними слідами завершеної руської фонетичної передачі 
іноземних імен і слів та виробленої синтаксичної структури і 
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лексичного багатства» (цит. за [7, с. 29]). 
Державне життя спонукало до творення необхідних державних 

актів. На думку сучасних дослідників, «давньокиївська літературна 
мова однаковою мірою використовувалась усіма східними 
слов’янами і складалася із трьох функціональних стилів: високого 
(конфесійна й ораторська література), середнього (мова літописів і 
художньої літератури) і зниженого («Руська правда», грамоти)» [15, 
с. 13]. Тексти княжих грамот, листів, правових кодексів («Руська 
правда» XI ст.), договорів з Візантійською імперією (Х ст.), судових 
та законодавчих актів характеризуються точною, простою, чеканною 
мовою, в якій кожне слово, вираз мали чітко окреслене значення. 
Тобто, вимоги однозначності, семантичної окресленості слів 
ставилися до мови юридичних документів ще в період їх 
зародження. Водночас документи мали бути зрозумілими для всіх, 
кому призначалися, тому в офіційно-діловому стилі 
«церковнослов'янська книжна мова дедалі більше поступалася і 
своїм лексичним складом, і морфологією, і тим більше фонетикою 
перед живою розмовною» [11, с. 58 ]. 

Ця основна тенденція продовжувалась і протягом наступних 
століть, зокрема в часи Великого Князівства Литовського, до складу 
якого в XIV ст. увійшла Україна і яке успадкувало законодавчо-
управлінські традиції Русі. У більшості документів цього періоду, 
незважаючи на стійку правописну традицію, яскраво простежуються 
українські фонетичні, лексичні та граматичні риси. Державна влада з 
розгалуженим адміністративним апаратом спричинила збільшення 
документообігу, у зв’язку з чим розширилося жанрове розмаїття 
офіційних документів. Офіційний статус руської мови спонукав до 
подальшої нормалізації термінологічної системи ділового стилю, 
вироблення характерних стійких зворотів, розширення потенційних 
можливостей синтаксису. Ділова мова Литовського князівства 
впливала на дальший розвиток офіційно-ділового стилю в інших 
українських землях, і навіть після підкорення Литовського князівства 
Польщею, коли українська літературна мова почала зазнавати 
впливу польської, Литовський статут (1588) вимагав: «А писар 
земьски мает по руску литерами и словы рускими вси листы, выписы 
и позвы писати, а не иншим языком и словы» [3] 

У XVII ст. у зв’язку з активізацією роботи Генеральної 
канцелярії Гетьмана Богдана Хмельницького продовжується 
формування специфічного стилю гетьманських статей, 
адміністративно-канцелярських документів Генеральної канцелярії, 
міждержавних листів і договорів. І хоча ділові листи того часу мали 
форму скоріше літературно-публіцистичних творів, поступово в 
діловій писемності виробляються певні трафарети (форми зачину і 
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закінчення документа), готові формули у викладі, термінологія, а 
також унормовується формуляр документа. Отже, уже в давній 
період формувались і вдосконалювалися специфічні особливості 
офіційно-ділового стилю: точність, однозначність, шаблонність. Крім 
того, писемність XVII–XVIIІ ст. орієнтувалась на загальномовну 
традицію попередніх століть. Так, основою словникового складу 
заповітної документації цього періоду є загальновживана лексика, а 
стилістичні особливості фіксують спадковість у мовному оформленні 
документів. 

Після приєднання України до Росії у 1654 році розвиток 
діловодства українською мовою сповільнюється, пізніше, у зв’язку з 
негативним ставленням царського уряду до всього українського 
(правописні реформи Петра І, запровадження московської цензури у 
XVIIІ ст., інші заборонні акти XVIIІ–ХІХ ст.), і зовсім припиняється. 
Проте здобутки давньої української офіційно-ділової мови не були 
повністю втрачені. У надрах інших стилів і жанрових різновидів 
тодішньої української літературної мови були досягнуті певні успіхи в 
галузі вироблення норм цього функціонального стилю. Як приклад у 
дослідженнях української мови того періоду наводиться листування 
видатних діячів культури і мистецтва, де наявні всі ознаки офіційного 
документа: звертання з проханням, вказівка на очікувані дії, 
обґрунтування своїх прав. Тексти містять офіційно-ділову 
термінологію, готові словесні формули і звороти, відзначаються 
відсутністю вигуків, часток та слів суб'єктивної оцінки. Оскільки 
ХІХ ст. в історії українства характеризується початком творення 
нової літературної мови на народній основі, можемо констатувати, 
що в цей час офіційно-діловий стиль максимально зблизився з 
розмовною практикою, наповнюючи характерні для нього штампи 
виробленими в надрах народної мови виражальними засобами. 

Не менш цікавою і насиченою подіями є історія дальшого 
формування і функціонування офіційно-ділового стилю ХХ ст.  

Хоча загальні збори Імператорської Академії Наук ще 18 
лютого 1905 року схвалили цілком виважену й науково обґрунтовану 
записку «Об отмене стеснений малорусъкого печатного слова», 
складену академіками Ф. Коршем та О. Шахматовим [8, с. 57], а 
протягом 1905–1914 років періодично дозволялось друкування книг і 
газет та викладання в початкових школах українською мовою, 
початок дійсного відродження українського слова й офіційно-
ділового стилю припадає на 1917–1920 роки. Юридично-правовими 
підставами цього можна вважати постанову Генерального 
Секретаріату УНР від 18 вересня 1917 року, де, зокрема, зазначено: 
«Мова українська має повне право офіціально вживатися поруч з 
мовою російською… Діловодство у Секретаріаті провадиться мовою 
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українською» [8, с. 65], та закон Центральної Ради «Про 
запровадження української мови у банківській і торговій сфері» 
(1918), у якому проголошено: «мовою в діловодстві має бути 
державна українська» [8, с. 66]. Найвизначнішими зразками 
офіційно-ділового стилю цього періоду вважають чотири Універсали 
Центральної Ради (27. 06. 1917, 15–16. 07. 1917, 20. 11. 1917, 
22. 01. 1918), Декларацію Генерального Секретаріату Центральної 
Ради (26. 06. 1918), Акт злуки УНР та ЗУНР (02. 01. 1918). 

Слід зазначити, що вироблювана в період Української 
Народної Республіки, а потім в умовах радянської дійсності (під час 
так званої «українізації» 20-х років) українська ділова мова мала вже 
на що орієнтуватися. «Вона успадкувала від донаціонального 
періоду основну термінологію, усталені форми, синтаксичні 
структури» [4, с. 177]. Формування мови ділових документів 
відбувалось у цей період під сильним упливом функціонально 
розвинутішої на той час російської мови. Орієнтація на російську 
ділову мову в плані емоційного вирівнювання лексичного складу 
позбавила український діловий стиль заниженості. Водночас 
українське ділове мовлення не мало необхідності спрощувати 
виклад, усуваючи специфічні канцелярські кліше та громіздкі 
синтаксичні конструкції, що було характерним для російськомовних 
ділових текстів перших пореволюційних десятиліть. 

Отже, після жовтневої революції лексико-семантична система 
офіційно-ділового стилю української мови зазнавала значної 
трансформації. З одного боку, в канцелярські документи проникали 
народнорозмовні елементи, що є характерним під час соціальних 
зрушень – старі традиції нехтувались, у мовному плані зокрема. Так, 
наприклад, «Російсько-український словник ділової мови» 
В. Підмогильного і Є. Плужника (1927) пропонує такі одиниці як 
елементи офіційно-ділового стилю: брати набір у кого (позичати в 
кого); спіймати кого на злочині (довести злочин кому); парость 
(галузь, ділянка) знань. З другого боку, у ділові тексти української 
мови досить часто проникали скальковані з російської мови терміни 
та словосполучення. 

З часом вплив народнорозмовної стихії значно послабився, що 
можна пояснити як намаганням уникнути заниженості і простацтва в 
офіційних документах, так і втіленням у життя мовної політики 
Радянського Союзу. Саме державна політика щодо національних 
мов сприяла проникненню російськомовних одиниць в україномовні 
тексти. З 1933 року починається активна боротьба проти 
«націоналістичної небезпеки на мовному фронті». Згідно з 
Резолюцією Комісії НКО (1933) здійснюється перегляд українського 
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правопису, загальномовних і термінологічних словників, граматик, 
підручників тощо. З 20 квітня 1938 року починає діяти постанова РНК 
УРСР і ЦК КП(б)У «Про обов’язкове вивчення російської мови в 
неросійських школах України» (виділення наше – Д. Г.) [8, с. 94]. Ці 
та аналогічні політичні ухвали не могли не вплинути на українську 
мовну систему взагалі і на мову ділових документів зокрема. Стиль 
ділового й офіційного спілкування «зазнав значної трансформації з 
метою максимального наближення до відповідного російського 
зразка» [5, с. 35]. 

Лише в 60-х роках минулого століття українська мова отримала 
формальну можливість функціонувати в різних сферах життя 
суспільства. Але її престижність так і не була відновлена. 
Старшокласники, студенти, чиновники все більше послуговувалися 
російською мовою спілкування (особливо в містах), «офіційно-ділове 
життя української мови в УРСР всіляко обмежувалося, допускалося 
тільки для вигляду» [9, с. 257]. Такий стан речей не міг не 
відобразитись на розхитуванні мовних норм у канцелярських 
документах. Звичними стають скальковані назви посад, утворені від 
російських дієприкметників (завідуючий, керуючий, виконуючий 
обов’язки), стандартні формули (Ми, нижчепідписані…; Дорогий 
Борис Петрович!) тощо. Поступово українська мова була витіснена 
з офіційного вжитку і виконувала лише допоміжну функцію 
(наприклад, дублювала російськомовний текст у паспорті, 
посвідченні тощо). Як слушно стверджує Б. Михайлишин, «до 
здобуття Україною незалежності він (офіційно-діловий стиль – Д. Г.) 
ледь животів – та й то, звісно, не вище районного рівня і не ширше 
західних областей України» [10, с. 1]. Правда, за радянські часи, як 
зазначають сучасні мовознавці, офіційно-діловий стиль був 
теоретично осмислений, унормований, серед мовних особливостей 
текстів офіційно-ділового стилю виділяються «мовні кліше, 
специфічна термінологія, синтаксичні структури, композиція ділового 
тексту, що були ще в давній книжній мові і сформувались у стильову 
парадигму мовних ознак офіційно-ділового стилю сучасної 
української літературної мови» [9, с. 257]. 

З проголошенням державної незалежності і наданням 
українській мові статусу державної мова офіційно-ділової комунікації 
набула нових можливостей для розвитку. «Зміна суспільного статусу 
української мови, – справедливо зазначає С. Я. Єрмоленко, – 
закономірно спричинилася до розширення стилістики офіційно-
ділового спілкування» [4, с. 32]. Значною мірою цьому посприяли 
закон «Про мови…» (1989), Державна програма розвитку української 
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мови та інших мов в УРСР на період до 2000 року (1991), 
Конституція України (1996), інші нормативні акти, в яких велика увага 
приділяється вживанню української мови в документах державної 
влади та управління, у діловодстві, у судочинстві, в арбітражному 
провадженні, у міжнародних договорах і в інших ділових паперах. 
Однак з самого початку виконання закону «Про мови…» 
саботувалося, найчастіше партократами, які перелицювалися в 
демократів; керівниками різних рівнів, котрі упереджено ставилися 
до української мови, а то й просто безвідповідальністю посадових 
осіб. 

У сучасному офіційно-діловому стилі прагнення калькувати 
російськомовні аналоги обмежується пуризмом у мовному плані. 
Відповідно у межах ділових стосунків поступово виробляються 
своєрідні, власне українські форми спілкування, фіксації і передачі 
інформації (напр., назви документів – довіреність і доручення; 
найменування осіб за видом діяльності – завідувач, командувач, 
виконавець (виконувач) обов’язків; формули зачину і закінчення 
угод, листів та ін.; етикетні формули дипломатичного 
спілкування тощо).  

На жаль, нині українська мова в державних структурах нерідко 
виконує функцію мови писемної комунікації: документи готують 
державною мовою, але усне спілкування здійснюється російською. 
Частково такий стан речей можна пояснити тим, що ділова мова не є 
мовою регулярного масового спілкування. Крім того, офіційно-
діловий стиль комунікативно односторонній: це мова повідомлення, 
а не спілкування, його сприймають, але дуже рідко відтворюють, і 
ним не розмовляють.  

Висновки. Короткий огляд історії офіційно-ділового стилю 
дозволяє стверджувати, що, по-перше, мова ділових документів в усі 
часи, зберігаючи традиційність, зазнавала певного впливу 
живомовної практики з помітним прагнення термінологізувати 
лексику, виробити специфічні кліше, нормалізувати й 
стандартизувати формуляри відповідних документів. Наповнення 
характерних для офіційних документів штампів конкретним змістом 
дозволяло широко залучати народно-розмовні та навіть діалектні 
риси та особливості усного мовлення. По-друге, активізація 
документоведення безпосередньо пов’язана з політико-правовим 
статусом української мови: розширення документообігу українською 
мовою припадає на періоди, коли українська мова мала офіційний 
статус державної. Водночас практика ділового спілкування 
українською мовою не переривалась у своїй еволюції. 
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МОВЛЕННЄВИХ ШТАМПІВ У ДІЛОВІЙ СФЕРІ СПІЛКУВАННЯ 

Стаття продовжує цикл публікацій автора з проблем дослідження 
фразеології офіційно-ділового стилю. Увагу приділено функціонуванню 
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THE PHRASEOLOGICAL UNIT AS A FAKTOR OF REMOVING 
STFMPS IN BUSINESS SPHERE OF COMMNICATION 

The artiche continues the cycle of publications of autor the concerning at  
problems with study of phraseology official-business style.  The functioning of 
ukrainian  language in business during different historical periods is and lysed in thes 
artics. The role of metaphor in official person’ speaking in defined. 

Key words: phraseological unit, officially busness style, lingustik stamp, 
synony , linguistic competence, bilingvizm. 

 
Постановка проблеми. Із набуттям Україною незалежності 

українська мова, яка упродовж віків усувалася зі сфери ділового 
спілкування, нарешті отримала статус державної, а відтак почала 
функціонувати в діловодстві, задовільняючи потреби писемної, 
рідше усної комунікації в державному, суспільному, політичному, 
господарському житті.  

Мовний аспект офіційно-ділової документації не залишився 
поза увагою науковців. Доволі плідними у вивченні різних видів 
офіційно-ділової комунікації є наукові студії таких дослідників, як 
В. М. Алтухова, С. Г. Гаврина, Г. П. Їжакевич, О. В. Куніна, 
А. А. Нелюби та інших, де зосереджено увагу на особливостях 
функціонування фразеологічних одиниць у текстовій тканині 
службових документів. Помітний інтерес науковців (І. К. Білодід, 
Н. В. Ботвина, Н. П. Брандес, С. Я. Єрмоленко та інші) викликає 
специфіка офіційно-ділового стилю, яка, зокрема, полягає в тому, 
що йому властиві стійкі сполуки слів, що вважаються певними 
загальнопрйнятими стандартизованими мовними одиницями. 
Власне стандартизація породжує усталені словесні комплекси, які в 
мовознавчій літературі називаються по-різному: усталені мовні 
блоки, усталені частини тексту, фразеологічні одиниці тощо.  

Однак у новітніх дослідженнях фразеології офіційно-ділового 
стилю, на жаль, відсутня одноголосність у поглядах на встановлення 
меж при виділенні фразеологічної одиниці, а також поза увагою 
науковців залишається комплексне дослідження мови ділової 
документації першої половини минулого століття. Тому метою даної 
праці є виявлення особливостей інтерпретації українських 
фразеологізмів, які функціонували в текстах службових документів  
цього періоду. Поставлена нами мета передбачає реалізацію таких 
завдань : 

- дати робоче визначення фразеологічної одиниці офіційно-



Серія: Філологічні науки 

 131 

ділового стилю; 
- схарактеризувати особливості функціонування 

фразеологізмів у діловій сфері спілкування з метою усунення 
мовних штампів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Із огляду на те, 
що в лінгвістичних студіях немає спільної думки про те , що вважати 
критерієм відмежування фразеологізмів від інших одиниць мови, 
оскільки немає власне й загальновизнаного визначення 
фразеологічної одиниці, у пропонованій розвідці подаємо своє 
визначення цього складного поняття: фразеологізми офіційно-
ділового стилю – це стійкі словосполучення, яким властивий 
постійний склад компонентів, звичність звучання, відтворюваність 
готових мовних блоків, висока стандартизація, експресія 
волевиявлення й логіки змісту, а також семантичне членування, 
характерне для вільних словосполучень. 

 Зважаючи на те, що українська офіційно-ділова мова 
розвивалася в дуже складних умовах, можемо виділити доволі 
актуальну на сьогодні проблему – проблему реанімації мовної 
компетенції особистості взагалі й проблему реанімації мовної 
компетенції ділової людини зокрема. Аналіз як усного, так і 
писемного мовлення ділових людей є свідченням того, як часто в 
мовлення службовців закрадаються чужі слова, мовні кальки, 
фразеологічні одиниці, невластиві українській мові.  

Упродовж багатьох століть фразеологія офіційно-ділового 
стилю не мала належних умов для свого розвитку. Це у свою чергу 
призвело до того, що сучасній діловій людині доводиться стикатися 
з труднощами при  оформленні тексту документа, при виборі тієї чи 
іншої фраземи, яка б виразно й водночас лаконічно окреслювала 
різні фрагменти конкретної офіційно-ділової ситуації мовлення. На 
жаль, таке становище виправдовується іноді й тим, що українська 
мова ще не виробила своєї ділової лексики та фразеології, оскільки 
стабільний розвиток української мови було призупинено ще в період 
згорнення українізації. 

У добу державного будівництва особливо велика 
відповідальність за чистоту української ділової мови покладається 
на національну еліту, оскільки мовлення політиків, державних 
службовців, громадських діячів є своєрідним взірцем для 
наслідування. Ця думка має своє підтвердження при аналізі 
мовотворчості офіційних документів першої половини ХХ століття. 
Тому дуже важливо в наш час звертатися до того багатого 
фразеологічного матеріалу, який безсумнівно стане в нагоді всім 
тим, хто, маючи справу з документуванням українською мовою, 
відчуває труднощі, викликані українсько-російським білінгвізмом. 
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Проілюструємо цю думку низкою прикладів. 
У Статуті воєнно-історичного товариства функціонує вислів 

терен діяльності (Тереном діяльності є місто Варшава ) [11, с. 2 
]. У сучасному діловодстві широко викоривтовується вислів поле 
діяльності (рос. поле деятельности). Однак у мовну тканину 
службових документів усе активніше проникає дещо призабутий 
фразеологізм, який може витіснити з ужитку свого «попередника», 
оскільки явище синонімії в офіційно-діловому стилі є небажаним. У 
цьому документі знаходимо інший фразеологізм членські вкладки 
(Засоби Товариства складаються з річних членських вкладок ) [11, 
с. 7]. У російсько-українському словнику ділової мови 
В. Підмогильного та Є. Плужника російський вислів членский взнос 
по-українськи подано як членський внесок [10, с. 36]. Проте 
лексеми-компоненти аналізованих фразеологічних одиниць 
характеризуються різним конотативним забарвленням, що дає 
підстави надавати в діловодстві перевагу витісненому з ужитку 
фразеологізму.  

У Статуті Українського національного козацького товариства 
фразеологічна одиниця додати рекомендацію, структурним 
компонентом якої виступає слово іншомовного походження, 
поступається місцем вислову приложити запоруку, компоненти 
якого є власне українськими словами: «До заяви має бути 
приложена запорука двох козаків-побратимів, які відповідають за 
вступаючого» [12, с. 12 ]. Наведений приклад дозволяє говорити про 
те, що тогочасні укладачі документів залучали до структури 
фразеологічних одиниць іншомовні запозичення тільки в тих 
випадках, коли в українській мові не було своїх відповідників, а тому 
власне українська лексика в складі фразеологізмів мала суттєві 
пріоритети.  

Говорячи про роль фразеологізмів офіційно-ділового стилю в 
усуненні мовленнєвих штампів, звертаємо й увагу на те, що часто 
трапляються випадки, коли один із компонентів фразеологічної 
одиниці є словом-терміном, який в структурі цієї одиниці набуває 
нової конотації. Так, зокрема, українське слово гін є терміном на 
означення стану та поведінки, які характеризуються збудженням, 
підвищеною рухливістю. У деяких документах використовується 
вислів збудити гін нації, як-от у реченні: «Тільки розвиток 
культурної творчості й мистецьких течій... зможе збудити здоровий 
гін нації до сили й могутності» [12, с. 102]. Як бачимо, компонент-
термін цілком природно вписується в структуру аналізованого 
фразеологізму, увиразнюючи й лаконізуючи висловлення загалом . 

Окреме місце посідає офіційно-ділова фразеологія в усній 
формі спілкування. В основі творення цих фразеологізмів стоїть 
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метафора. На думку В. М. Вовк, метафора «дозволяє усвідомити, 
схопити суть явища творення з цілого комплексу уявлень і поглядів 
на дійсність соціальної структури» [6, с. 62]. Тому цілком 
закономірним є той факт, що фразеологічні одиниці аналізованого 
типу активно проникають у політичне мовлення. Особливо часто їх 
використовують у період кризових політичних та економічних 
ситуацій. У цьому аспекті О. М. Баранов підкреслює, що власне 
метафора в мові публічних політичних виступів є «передбаченням 
кризового стану суспільної свідомості» [2, с. 162]. Промови політиків 
та громадських діячів першої половини ХХ століття містять низку 
фразеологізованих висловів, які нерідко проникають у мовлення 
сучасних ораторів: свідомі вороги української ідеї, політична 
наївність, політичні слабодухи, персоніфікувати душу нації, 
узурпація влади тощо.  

Отже, упровадження української мови як державної в усі сфери 
соціально-політичного життя має бути справою не тільки 
мовознавців, письменників, громадських активістів, але й чиновників 
різних рангів, урядовців, усіх тих, хто належить до національної 
еліти. Цьому сприятиме, зокрема, засвоєння з минулого мовно-
мислительної практики першої половини ХХ століття й долучення її 
до сучасного мовотворчого процесу в офіційно-діловому спілкуванні 
в його писемній та усній формах. 

У перспективі дослідження – подальше виявлення 
особливостей службової фразеології першої половини ХХ століття в 
контексті функціонування сучасної української ділової мови, а також 
укладання українсько-російського словника ділових фразеологізмів, 
що, на наш погляд, слугуватиме своєрідним підведенням достатньої 
словникової бази під процес оволодіння навичками перекладу з 
російської мови на українську і навпаки.  
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ЛЕКСИКО-АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ БІБЛІЙНОГО АРХЕТИПУ 

ВОГОНЬ 
У статті проаналізовано денотативно-сигніфікативну специфіку 

архетипу вогонь та суміжних образних символів як його модифікаторів: 
з’ясовано потрактування поняття «архетип», схарактеризовано лексико-
асоціативне поле архетипу вогонь, окреслено образні символи, що 
модифікують цей архетип; виокремлено символічні архетипні, метафоричні 
та метонімічні засоби творення образності в біблійному контексті Старого 
й Нового Заповіту; репрезентовано парадигму типових образів та якісну 
властивість семантичного та експресивного потенціалу метафоричних 
структур. 

Ключові слова: архетип, Біблія, символічний образ вогню, денотат, 
парадигма. 
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ЛЕКСИКО-АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ БИБЛЕЙСКОГО АРХЕТИПА 
ОГОНЬ 

В статье проанализирована денотативно-сигнификативная 
специфика архетипа «огонь» и смежных образных символов как его 
модификаторов: выяснена трактовка понятия «архетип», 
охарактеризовано лексико-ассоциативное поле архетипа «огонь», названы 
образные символы, модифицирующие этот архетип; описаны символические 
архетипные, метафорические и метонимические средства создания 
образности в библейском контексте Старого и Нового Завета; 
представлена парадигма типичных образов и качественные свойства 
семантического и экспрессивного потенциала метафорических структур. 
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LEXICAL AND ASSOCIATIVE FIELD OF BIBLICAL ARCHETYPE 
FIRE 

The denotative and significative specificity of archetype fire and related image 
symbols as its modifiers are analyzed in the article. The author correctly interprets 
the term „archetype” and characterizes lexical-associative field of archetype fire, 
outlines image symbols that modify this archetype, singles out symbolic archetype 
and metaphorical and metonymical means of creating imagery in biblical context of 
the Old and New Testaments, representes a paradigm of typical images and 
qualitative attribute of semantic and expressive potential of metaphorical structures. 

Keywords: archetype, the Bible, symbolic image of fire, denotatum, paradigm. 
 

Постановка проблеми. Біблія як сакральна й релігійна книга 
посприяла формуванню морально-психологічної моделі людського 
буття. Біблійне символічне відображення світу є найдавнішою й 
найбагатшою системою загальнолюдської культури. Символи 
Писання маніфестують універсальні ідеали, вони є важливим 
механізмом об’єднання пам’яті цивілізації. Символіка Книги Книг є 
скарбницею багатющого досвіду народу, у колективній підсвідомій 
пам’яті якого відображено зв’язок символів з тим чи тим культурним 
кодом. Пресупозиції, які маркують слова-символи, мають характер 
універсалій, і тому їх підґрунтям є спільні почуттєві сприйняття 
певних явищ дійсності. Дослідження семантичних процесів 
архетипної символіки Книг Старого й Нового Заповіту уможливлює 
розуміння символіки алегоричних картин, а біблійна архетипно-
символічна образність репрезентує моральні й духовні істини. Такі 
наскрізні за контекстом Писання архетипи стихій, як вогонь, вода, 
світло і темрява – є основною ознакою апокаліптики як 
дуалістичності у створенні картини світу та її концептуального 
відображення, наприклад, архетипні бінарми: верх – низ, позитивний 
– негативний, життя – смерть тощо. 

Аналіз останніх досліджень. Попри численні лінгвістичні 
праці, присвячені сакральній мові спеціального наукового 
осмислення потребують символічні та архетипні засоби творення 
образності в текстах українськомовних перекладів Старого й Нового 
Заповіту. Малодослідженість лексико-асоціативного поля 
домінантних біблійних архетипів у сучасній лінгвостилістиці 
забезпечує актуальність запропонованої наукової студії. 

Метою статті є аналіз денотативно-сигніфікативної специфіки 
архетипу вогонь та суміжних образних символів як його 
модифікаторів. 
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Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань: 
1) з’ясувати потрактування поняття «архетип»; 
2) проаналізувати лексико-асоціативне поле архетипу 

вогонь; 
3) схарактеризувати образні символи, що модифікують цей 

архетип. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Слово «архетип» 

утворене поєднанням двох грецьких слів: arche – начало і typos – 
прообраз, ідея. Поняття архетип увів до наукового обігу Платон, 
який вважав, що джерело всього наявного – сфера ідей. Усі об’єкти 
світу, за Платоном, мають свій прообраз – «ідею». Різноманітні 
варіанти ніби є похідними однієї матриці. У духовній системі 
спостерігаємо такі моделі: поняття світу цього й царства Небесного 
в Біблії. Розповсюдженню поняття архетип посприяв християнський 
неоплатонізм, що синтезував ідеї Біблії з філософією Платона. В 
елліністичному світі, що вже знав Старий Заповіт через Септуагінту 
окреслено сприйняття архетипу як продуктивної філософсько-
типологічної моделі. Філон Александрійський застосовував грецьке 
поняття архетипу до біблійної картини світу: за його вченням про 
еманацію, Предвічний Логос, Бог створив усі істоти за своїм образом 
і подобою: ангели, наприклад, ближчі до нього, ніж люди, отож їм 
притаманні більше архетипних рис. Зважаючи на авторитет Філона 
Александрійського, християнські вчені дотримувалися думки, що 
архетип означає інваріант речей матеріального світу, який підлягає 
пізнанню [1, с. 72; 10, с. 726]. Отже, у пізньоантичній філософії 
архетип кваліфікували як прообраз, ідею. 

У психології К. Юнга, архетип – це первинні природні образи, 
ідеї, переживання, властиві людині як суб’єкту колективного 
несвідомого. Архетипи й є підґрунтям колективного несвідомого, це 
початкові загальнолюдські образи та мотиви, найдавніші форми 
уявлення людства, це інстинкти, відображені усвідомленими 
образами [5, с. 58]; «це успадкована можливість розрізняти й 
переживати типові, чи майже універсальні ситуації, моделі 
поведінки» [7, с. 15]; «це диспозиції, які використовують для 
відтворення схожих чи однакових ідей» [12, с. 113]. 

Завдяки архетипам індивід моделює думку, осмислює ситуації 
(у символічній формі), внаслідок чого формуються передумови та 
виникають імпульси до дії. На думку К. Юнга, архетипи є 
відображенням досвіду людства, вони постійно й одночасно 
маркують колективне несвідоме. «Архетип – це своєрідна готовність 
знову репродукувати ті ж самі чи подібні уявлення, … це 
відображення суб’єктивних реакцій, що багаторазово повторюються, 
але водночас, це сили й тенденції до повторення того ж самого 
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досвіду» [11, с. 110]. 
Аби зрозуміти повноту буття, потрібно пізнати внутрішній світ, 

усвідомити сутність суперечностей, саме тоді відбувається 
протиставлення двох екзестенціалів, зникають перешкоди для 
пізнання; імпліковане й є своєрідним архетипом. За зовнішнім 
приховане внутрішнє, а істинність можна пізнати через зіставлення 
протилежностей. Етнос створює символічні образи, які засвідчують, 
що індивід спрямовує пізнання до архетипічної сутності. Архетип має 
індивідуальне забарвлення, марковане символами, тому їх 
декодують лише за допомогою символічних образів, що мають 
прихований сенс і потребують відповідного потрактування. 
Архетипними вважають символи, «спільні для переважної більшості 
культур світу, що вирізняються найбільшою постійністю і дієвістю» 
[6, с. 91]. Такими, за Ф. Уілрайтом, є символи, значення яких тотожнє 
чи близьке для всього людства. Учений акцентує, що архетипи 
відрізняються від знаків складною варіативністю, це комунікативні 
символи, ядром яких є саме універсальні [9]. Архетипні символи 
впливають на підсвідомість, вони не лише корегують поведінку 
людини, а й формують її світосприйняття. 

Біблійні архетипні символи є стрижнем загальнолюдської 
культури, носіями ідеалів, що забезпечують збереження 
інформативно-ціннісної спадщини. Такі символи як згорнутий текст у 
стислій формі завдяки своїй усталеній структурі репрезентують 
колективний досвід. 

Аналізуючи архетип як універсальну образну одиницю 
людської свідомості, безвідносно до історичного, національного, 
релігійного досвіду, не можна не досліджувати біблійні архетипи, 
компаративуючи їх із загальнолюдськими. Спільність архетипного 
мислення є підґрунтям взаємопорозуміння між носіями різних 
культур, епох та «его-світів». 

Найбільш усталеними архетипами людської свідомості є 
архетипи стихій, саме вони наскрізні в текстах Біблії, інтерпретуючи 
її образну структуру. Серед них домінантним є архетип вогню, який у 
Писанні асоціюється з надприродною сутністю Бога. 

Вогонь – архетипний образ, глибоко закорінений ще в первісній 
людській свідомості як джерело життя (світло, тепло, захист від 
диких тварин, засіб приготування їжі тощо) і, водночас, грізна, 
руйнівна стихія, що може знищити все живе, що й призводить до 
амбівалентності емотивного маркування вогню. Ще в давні часи 
була розповсюдженою, хоча й не зовсім універсальною, асоціація 
вогню з ідеєю просторового верху. Підняття вгору має символічні 
конотації: такий вогонь, зазвичай, конотує добро [8 с. 102], а інколи й 
при зворотній спрямованості, коли йдеться про Божественний вогонь 
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як знак Всевишнього, як осяяння, що сходить на землю, хоча такий 
вогонь може маніфестувати й покарання, гнів Божий. 

Найчастіше вогонь є атрибутом Бога, він набуває різних 
символічних виражень, які моделюють єдиний архетипний образ і 
концепт незбагненності Бога. Вогонь – це втілення вищої 
Божественної сили, знак Господа (огняний кущ, огняні колесниці, 
полум’яний меч тощо) і символ святості, очищення (живий вогонь, 
огняна жертва, полум’яна молитва тощо). 

Уже з перших сторінок Книги Буття (3:24) констатуємо 
символічний образ вогню: «І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від 
еденського раю поставив Херувима і меча полум’яного, який 
обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя». А 
від епізоду із Книги Вихід 3: 1–3, коли Мойсей побачив на горі Хорив 
Бога в образі Неопалимої Тернини (чи огняного куща), вогонь стає 
уособленням постійної Божої присутності. 

Текстуалізація Божої Слави та його присутності у пророків 
завжди супроводжувана «вогняними» метафорами й символами, 
наприклад: «… а престол його – огняне полум’я, колеса його – 
палахкотючий огонь. Огненна річка пливла й виходила з-перед 
Нього…» (Даниїла 7:9–10); «А його голова та волосся – білі, немов 
біла вовна, як сніг, а очі Його – немов полум’я огняне» (Об’явлення 
1:14). Отже, вогонь набуває ознак сталої метафори Божої слави. У 
вигляді вогняного стовпа Бог супроводжував Свій народ по пустелі, 
дорогою до Обіцяної Землі. Плеонастичні сполуки «огняне полум’я», 
«палахкотючий огонь», «палаючий огонь» сприяють 
максимальному вияву ознаки, додаткової експресії. 

Починаючи з Книги Буття і аж до Об’явлення архетип вогню як 
покарання є провідним в усіх картинах Божого Суду за гріхи 
людства. Вперше ототожнення вогню як кари Господа спостерігаємо 
в контексті знищення Содому й Гоморри вогняним дощем (Буття 19). 
Вогонь і сірка асоціюються із цими двома стародавніми містами, 
знищеними Богом за велике розбещення їх мешканців. Те, що 
трапилося з тими двома містами, названо «карою вічного огню» 
(Юди 7). Вочевидь, архетип вогню в Біблії символізує знищення 
назавжди. Вогнем буде знищено й Вавилон Великий: «з’їдять її 
тіло, і огнем її спалять» (Об’явлення 17:15, 16). Цей 
полісемантичний символ маркує й демонічний світ, конкретизований 
образом пекла (геєнський вогонь, озеро огненне), приготованого 
для сатани (Об’явлення 19:20). 

Вогонь як Божа сутність не завжди є маркером покарання чи 
гніву, переважно він має символічне значення очищення: «… Бо Він 
як огонь той у золотаря… і Він сяде топити та чистити срібло, і 
очистить синів Левія, і їх перечистить як золото й срібло, і 
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будуть для Господа жертву приносити в правді» (Малахії 3: 2–3). 
За християнською традицією хрещення відбувається водою й 

символізує очищення людини від гріхів та відданість Богу. Хрещення 
ж «Святим Духом й огнем» (Матвія 3: 11) символізує й гарячі 
почуття, і день суду та очищення, і слово Боже, і навіть самого 
Господа, оскільки хрещення вогнем – найвищий ступінь очищення й 
акт демонстрації посвячення Богу. 

Аналіз лексико-асоціативного поля архетипу вогонь сприяє 
якнайповнішому окресленню образного потенціалу цього символу. 
Вогонь, синонімізуючись із лексемою полум’я, моделює складну 
парадигму словесних образів, які охоплюють і периферійні 
відгалуження назв, співвідносних із вогнем денотатів (ватра, 
Неопалима Тернина / Купина, вогняний стовп, Содом і Гоморра, 
вогняний дощ, попіл, пекло тощо). Символічні співвідношення 
образу вогню в тексті Біблії репрезентовано різноманітними 
лексичними модифікаторами (полум’я, жар гніву, горіти, палати 
тощо). 

Висновки дослідження. Отже, лексико-асоціативне поле з 
домінантою вогонь є маркером концептуальної інформації 
однойменного архетипового символу – «божественний», «буття / 
життя», «внутрішня енергія», «радість», «перетворення», 
«здатність нищити все нечисте», «руйнування / смерть», 
«очищення». Парадигма образів, що формує таке поле, є 
ускладненою, що має кількісний вияв типових образів та якісну 
властивість семантичного та експресивного потенціалу 
метафоричних структур.  

При аналізі біблійної метафоричної, символічної та архетипної 
парадигми важливим є принцип смислової прогресії. Такі парадигми 
пов’язують з системою значень біблійних образів у єдину концепцію 
паралельності апокаліптичного та демонічного світів, надаючи 
можливості прочитання Біблії як екзистенційного коду буття. Саме 
студіювання окреслених паралелей і вимагає подальших наукових 
розвідок. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНО-

СВІТОГЛЯДНОГО САМОВИРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
(теоретичний аспект) 

Стаття продовжує цикл публікацій автора з проблем мовної картини 
світу у творчій спадщині українських поетів. Основну увагу зосереджено на 
теоретичних засадах концепції сприйняття світу зарубіжними та 
вітчизняними мовознавцями. У праці розкрито взаємозв’язок мови і 
свідомості, мислення й діяльності людини; наголошено, що мова впливає на 
концептуальний погляд особистості на світ. 

Ключові слова: мовна картина світу, концепт, лексико-семантичне 
поле, лексична одиниця. 
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МИРОВОЗРЕНЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО 

НАРОДА (теоретический аспект) 
Статья продолжает цикл публикаций автора по проблеме языковой 

картины мира в творческом наследии украинских поэтов. Акцентируется 
внимание на теоретических засадах концепции восприятия мира 
зарубежными и отечественными лингвистами. 
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THE LENGUAGE PICTURE OF THE WORLD THE ELEMENT OF 
NATIONAL WORLDVIEW SELF-EXPRESSION OF THE UKRAINIAN 

PEOPLE (theoretical aspect) 
The article follous the autor’s publications on the problem of the linguistic 

world image in the poetic works of Ukrainian poets. The main attention is focused on 
the theoretical fundations of the world perception concept of foreign and domestic 
linguists. The work reveals the interdependance of human language and 
consciousness, thinking and activity. It is stressed that language influences the 
individual's conceptual view of the world, society and history. The author proves that 
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language reflects the world in all its diversity. 
Key words: language picture of the world, lexico-semantic field, concept, the 

space micro field.  
 
Постановка проблеми. Одним із актуальних напрямків 

сучасного мовознавства є дослідження мовної картини світу (МКС) 
письменника – системи взаємопов’язаних мовних одиниць, що 
відбиває об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу 
людини, – який відтворюється за допомогою лексико-семантичного 
поля. 

Картина світу – це фундаментальне поняття, що відображає 
взаємостосунки людини та її оточення. Це саме той образ, 
світобачення, яке лежить в основі суспільної та індивідуальної 
свідомості. Як відомо, формування картини світу народу неможливе 
без мови, бо вона відображає національну специфіку бачення, 
специфіку засобів фіксації та членування об’єктивної реальності. 
Мовна особистість перетворює світ в індивідуальну картину, до якої 
входять не лише відображені об’єкти, а й позиція, ставлення автора 
до тих об’єктів. Поет відображає те, що бачить, через призму 
власного світосприймання, куди входить не лише індивідуальний 
досвід, а й суспільний, національний, культурний. 

Лінгвістичні дослідження поняття мовної картини світу 
висвітлено у працях таких науковців, як Ю. Апресян, Т. Булигіна, 
А. Вежбицька, В. Іваненко, Л. Лисиченко, Н. Сологуб та ін. У 
сучасному мовознавстві існує декілька підходів до упорядкування 
лексичного матеріалу. Широко розповсюджений польовий принцип 
опису лексичних одиниць. Започаткований у семасіології та 
пов’язаний з іменем Й. Тріра, В. Порціга, В. фон Вартбурга, корінням 
цей підхід сягає лінгвістичної теорії Вільгельма фон Гумбольдта, 
який підкреслював, що кожному народу притаманне своє бачення 
світу, яке, з одного боку, відбиває особливості сприймання його 
народом, а з іншого – впливає на це сприймання [5, с. 86]. У зв’язку з 
цим чітко простежується національна своєрідність мови зі 
специфікою мовного відображення світу. Це й окреслює актуальність 
нашого дослідження. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування поняття мовної 
картини світу, що впливає на національно-світоглядне 
самовираження українського народу. Для досягнення мети було 
виконано такі завдання: а) визначено концепцію повноти сприйняття 
світу; б) розкрито близькість мовної картини світу до внутрішнього 
лексикону людини; в) виділено комплексний аналіз 
лінгвоспецифічних концептів, що впливають на національно-
світоглядну самоідентифікацію особистості. 
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Виклад основного матеріалу. Одним із головних завдань 
мовознавчої науки є дослідження взаємозв’язку мови і свідомості, 
мислення і діяльності людини. У цьому сенсі картина світу є тією 
основою, на якій побудована взаємодія людини та її оточення. 
Картина світу змінюється з розвитком суспільства, адже протягом 
років змінюються національно-світоглядні орієнтири народу. 
Відповідно видозмінюється й мовна картина світу.  

На думку А. Вежбицької, важливим для дослідження мовної 
картини світу є розуміння того, що мови є неоднорідними за 
характером своєї лексики, вони відрізняються одна від одної мірою 
детальності розроблення не тільки назв певних реалій, а й цілком 
абстрактних семантичних полів. У кожній мові є культуроспецифічні 
слова, які відображають минулий досвід соціуму стосовно дій і 
роздумів про навколишній світ певними способами. Як зазначає 
дослідниця, рідна мова впливає на концептуальний погляд 
особистості, а тому людям, які володіють кількома мовами, відомо, 
що мова й спосіб мислення перебувають між собою в певному 
взаємозв’язку [3, c. 35]. 

Кожна мова, послуговуючись специфічними інструментами 
концептоутворення, формує власну самобутню картину світу, яка у 
своїй суті становить основу національної культури.  

На думку В. фон Гумбольдта, в мові здійснюються акти 
розуміння людиною світу. Слово є відбитком не предмета самого по 
собі, а його чуттєвого образу, створеного цим предметом у душі 
людини внаслідок мовотворчого процесу [5, с. 68]. 

У лінгвістичних дослідженнях зосереджується увага на 
вивченні засобів представлення в мові різних видів знань, а також 
активно вивчається процес набуття й усвідомлення людиною 
інформації про навколишній світ. Цей процес, на думку 
Г. Богуславської, безпосередньо пов’язаний з реалізацією певної 
когнітивної діяльності людини, яка трактується як виявлення 
ментальних здібностей людини, спрямованих на пізнання й оцінку 
самого себе й навколишнього світу [2, с. 215].  

Визнаючи за концепцією всю повноту сприйняття світу, 
когнітологи зосереджують увагу на доведенні, в тому числі й за 
допомогою мови, формування концептів на основі зорових, 
слухових, естетичних та інших образів, які утворюють ментальну 
картину світу. На думку І. Голубовської, ідеальна картина світу, 
образна у своїй основі, перетворюється в мовну картину світу. Через 
мову внутрішня репрезентація світу, яка включає знання про 
зовнішній і внутрішній світ людини, стає доступною для дослідження 
[4, с. 253]. Підкреслимо також і те, що не відмовляючись від 
вивчення мови як засобу пізнання навколишньої дійсності, 
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когнітивна наука закликає розглядати мову як специфічний спосіб 
проникнення в таємниці процесів мислення, як отримання знань про 
діяльність розуму. Це означає, що когніція як результат пізнання 
утворює сукупність уявлень про світ, включаючи людину. 

Дослідження вчених показують, що мова відображає світ у всій 
його багатогранності. Людина та дійсність взаємодіють у мові в 
різних аспектах, одним з яких є відтворення картини соціального 
світу як складника цілісної картини світу засобами мови. У цьому 
сенсі одним із головних завдань учених-лінгвістів є реконструкція 
цілісної картини світу за даними мови, що й передбачає, на думку 
А. Бєлової, виявлення принципів будови й структури мовних та 
концептуальних картин світу [1, с. 30]. Крім цього, А. Бєлова, 
Г. Колшанський у своїх дослідженнях підкреслюють необхідність 
розмежувати поняття мовної та концептуальної картини світу, 
оскільки кожна з них має свої складові. 

Досліджуючи особливості мовної та концептуальної картини 
світу, С. Потапенко у своїй праці «Орієнтири мовної та 
концептуальної картини світу (на матеріалі англійської мови)» [7] 
звертає увагу на те, що мовна картина світу – це певний 
суб’єктивний образ об’єктивного світу, який концентрує всі сторони 
життя людини. Особливість цієї картини світу, на думку автора, 
полягає в тому, що вона перебуває у взаємозв’язку з ментальним 
лексиконом. Концептуальна картина світу в названій праці 
розглядається як «системність ідеального утворення», яким 
виступає свідомість. 

Теоретичним проблемам вивчення мовних картин світу 
присвячено монографію Ж. Соколовської «Картина світу» та ієрархія 
сем». На думку дослідниці, картина світу, що розуміється як 
сукупність уявлень людини про об’єктивну дійсність, є тією 
глибинною основою, тим змістовим каркасом, на якому базується 
надскладна мережа відношень, «єдина жива тканина» всієї лексико-
семантичної системи мови [8]. Ж. Соколовська розрізняє картину 
світу та наукову картину світу, оскільки картина світу порівняно з 
науковою картиною світу, на думку дослідниці, включає в себе не 
тільки наукове знання, а й знання повсякденне, побутове, 
міфологічні, казкові компоненти знання, вигадки, фантазії, 
марновірства тощо [8, с. 4]. 

Л. Лисиченко, досліджуючи принципи взаємодії між мовними та 
концептуальними картинами світу, зауважує, що мовна картина є 
«засобом активації концептуальної картини світу при розумінні 
даного процесу як збудження окремих ділянок мозку в актах 
розумової та мовленнєвої діяльності під впливом тих чи інших 
сигналів або стимулів» [6, с. 36–41]. 
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Висновки. Зусилля окремих лінгвістів спрямовані на вивчення 
мовної картини світу на основі комплексного (лінгвістичного, 
культурологічного, семіотичного) аналізу лінгвоспецифічних 
концептів мови в міжкультурній перспективі. Особливої значущості у 
зв’язку з цим набувають дослідження концептів національно-
світоглядної самоідентифікації особистості, зокрема й народу в 
цілому. Так, дану проблему розробляли такі науковці, як 
І. Голубовська, Л. Лисиченко, Ю. Мосенкіс. 

Отже, складність і багатовимірність феномена національно-
світоглядної картини світу зумовили широкий спектр 
лігнгвофілософських, психолінгвістичних, лінгвокультурологічних 
досліджень, а також окремих наукових пошуків у галузі 
фольклористики, міфології, етнолінгвістики. 

Враховуючи актуальність проблеми, у перспективі дослідження 
– мовотворчість Яра Славутича як один із аспектів національно-
світоглядної картини світу. 
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ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНОЇ ЕМОТИВНОЇ ПРОЗИ (на матеріалі 
роману Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”) 

У статті автор акцентує увагу на автентичному художньому тексті 
та його філологічному аналізі як ключовому матеріалі для опанування 
комунікативною, лінгвокультурною, творчою, кооперативною та іншими 
компетенціями. Досліджено образне значення слова у мові та художньому 
мовленні. Відзначено, що однією з основних компетенцій лінгвостилістичного 
аналізу автентичного художнього тексту є здатність реципієнта 
сприймати та декодувати конотації образного слова. Розглянуто підходи 
щодо визначення поняття «троп», представлено систематизацію тропів. 
На матеріалі роману Оскара Уайльда автор статті визначає 
лінгвостилістичні потенції тропоїчних елементів як лексичних посилювачів 
образності мови текстів англомовної емотивної прози.   

Ключові слова: автентичний художній текст, художнє мовлення, 
троп, образне слово, конотація.   
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ПРОЗЫ (на материале романа Оскара Уайльда “Портрет 
Дориана Грея”) 

В статье автор акцентирует внимание на аутентичном 
художественном тексте и его филологическом анализе как ключевом 
материале для овладения коммуникативной, лингвокультурной, творческой, 
кооперативной и другими компетенциями. Исследовано образное значение 
слова в языке и художественной речи. Отмечено, что одной из основных 
компетенций лингвостилистической интерпретации аутентичного 
художественного текста является способность реципиента воспринимать 
и декодировать коннотации образного слова. Рассмотрены подходы к 
определению понятия «троп», представлена систематизация тропов. На 
материале романа Оскара Уайльда “Портрет Дориана Грея” автор статьи 
определяет лингвостилистические потенции тропеических элементов как 
лексических усилителей образности языка текстов англоязычной 
эмотивной прозы.  
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TROPE AS A LEXICAL INTENSIFIER OF ARTISTIC EXPRESSIVITY 
OF TEXTS OF THE ENGLISH-LANGUAGE EMOTIVE PROSE (on the 

material of Oscar Wilde’s novel “The Picture of Dorian Grey”) 
In the article the author emphasizes the authentic piece of literature and its 

philological analysis as the key-material in order to acquire communicative, lingua-
cultural, creative, cooperative and other competences. The imaginary of the word in 
the language and in the artistic speech is investigated. It is stressed that one of the 
main competence of lingua-stylistic interpretation of the authentic piece of literature is 
the recipient’s ability to apprehend and decode the connotations of the imagery of 
words.  The author of the very article asserts that the tropes are the lexical “carriers” 
and “transformers” of the imaginary of word meanings. The approaches to the notion 
“trope” are presented and the systematization of tropes is revealed. On the material 
of Oscar Wilde’s novel “The Picture of Dorian Grey” the author of the article defines 
lingua-stylistic potentials of trope-natured elements as lexical intensifiers of the 
imaginary of the text of the English-language emotive prose. The perspectives of 
further research are seen in the in-depth study of tropes as lexical regulators, their 
functional status, peculiarities of trope interpretation and apprehension.  

Key words: authentic piece of literature, artistic speech, trope, imaginary 
word, connotation. 

 
Постановка проблеми. Починаючи з кінця ХХ століття, 

лінгвісти активно презентують ідеї антропоцентричності науки про 
мову (визначені як фундаментальні ще в дослідженнях 
В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, К. Фосслера та О. О. Потебні) з 
перспективою закріпити за ними статус вагомого дослідницького 
принципу. Сьогодні в руслі як наукових, так і соціокультурних змін 
розвиток лінгвістичних знань продовжує відчувати на собі 
масштабність та впливовість антропоцентричного підходу до 
процесу використання мови як засобу пізнання людини, культури, 
суспільної традиції певної історичної епохи, світу взагалі. Подібне 
пізнання, яке є індивідуальним та неповторним, знаходить своє 
відображення, перш за все, у художній літературі. Так, автентичний 
художній текст, багатий на навчальні (практичні), розвиваючі, освітні 
та виховні потенції, набуває статусу одного з ключових матеріалів, 
що має бути використаний для формування, подальшого розвитку та 
вдосконалення комунікативної, лінгвокультурної, навчально-логічної, 
творчої, кооперативної та інших компетенцій філолога. Філологічний 
аналіз автентичного художнього тексту передбачає визначення 
специфіки організації змісту тексту та його фрагментів; розуміння 
ідейно-тематичної основи твору, декодування авторської ідеї; 
висвітлення композиції та сюжету, їхнього співвідношення; розкриття 
характерів твору та визначення образності мови твору, яка, з одного 
боку, є складовою одиницею аналізу художнього твору, а з іншого – 
є певним засобом, інструментарієм створення, існування та 
функціонування кожної із складових, представлених вище; вивчення 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 148 

іншомовної культури, що є гармонійною сукупністю матеріальних та 
духовних цінностей.   

Аналіз останніх досліджень. Враховуючи специфіку 
художнього тексту, науковці визначають вагому роль опису та 
аналізу саме художнього мовлення твору, що є «не просто формою, 
але й певним змістом, що став формою образу» [2]. Так, мовний та 
мовленнєвий матеріал, використаний автором, розкриває художній 
образ як “спосіб конкретно-чуттєвого відтворення дійсності з позицій 
певного естетичного ідеалу”, ідентифікує словесний образ («форму 
наочного представлення дійсності») та репрезентує художній світ 
твору взагалі [2]. Аналіз наукової літератури засвідчив, що 
використання елементів образотворчості, художніх тропів є 
актуальним аспектом вивчення в лінгвістиці. Науковий доробок 
І. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнової, І. Р. Гальперіна, І. А. Гонти,               
Л. П. Єфімова, М. Я. Полякова, В. М. Телії та інших дослідників 
презентує вивчення природи тропу, його систематизації; спроби по-
новому диференціювати троп, роблячи акцент не на 
«операційному», а на сутнісному характері цього явища; розвідки 
щодо стилістичної, емотивно-експресивної, комунікативно-
прагматичної функцій тропоїчного елементу в текстах різних 
функціональних стилів та ін. 

Мета статті полягає у вивченні тропу (обороту мовлення) як 
посилювача образності мови, художньої виразності тексту.  

Завдання статті: дослідити образне значення слова в мові та 
художньому мовленні; розкрити різні підходи до визначення поняття 
«троп»; презентувати систематизацію тропів; визначити 
лінгвостилістичні потенції тропоїчних елементів на матеріалі роману 
Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея».  

Виклад основного матеріалу дослідження. Троп – це 
образний вираз, тому розглядати його ізольовано від семантичної 
двоплановості, асоціативних реалій, конотативних сем 
неправомірно. Образність лексичних одиниць передбачає 
діалектичне поєднання стилістичного забарвлення слова та 
конотативного компоненту його змісту. Так, на думку науковця 
Н. А. Купіної, «конотативні семи … , які створюють ефект впливу, 
можуть бути диференційовані. Вони входять у план змісту слова в 
якості елементів, що залишаються після відкидання логічної 
інформації: характеристика, оцінка, емоційне забарвлення, 
експресивність, уявлення» [4, с. 53]. Здатність реципієнта під час 
інтерпретації художнього тексту сприймати та декодувати конотації 
(«сукупність семантичних нашарувань, почуттів, уявлень про знак … 
, лексичне поняття або про деякі властивості та якості об’єкта») та 
стилістичні значення лексичних одиниць є однією з ключових 
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компетенцій лінгвозмістовної інтерпретації художнього тексту, якою 
має володіти філолог. Науковцями визначено мовну та мовленнєву 
експресивність: за першим типом закріплено зв’язок із семами 
якісно-кількісного характеру, із семою інтенсивності; а за другим – 
потенцію виразного, оригінального, нестандартного, 
ненормативного, модифікованого використання мовних засобів. 
Лінгвістичними «носіями» та «трансформаторами» образних значень 
є тропи, специфіка образного значення яких проявляє себе у 
«відношенні до реалії дійсності, що позначається, особливості 
закріплення слова відповідно до типу його значення в лексико-
семантичній системі мови, а також характері функціонування слова в 
мовленні» [4, с. 54]. Лінгвісти підкреслюють певні зміни, які має 
відчути на собі лексична одиниця, щоб варіювати своїм органічним, 
природним, необразним значенням та отриманим емотивним 
(образним), детермінованим наявністю конотативних сем та 
стилістичною експресивністю: «необразне значення слова пов’язане 
з реалією дійсності прямо, безпосередньо, а образне – 
опосередковано, через зв’язок з відповідним похідним значенням»; 
коли лексична одиниця набуває статусу тропу, вона опиняється у 
прямій залежності від контексту, відчувається та розпізнається з 
його допомогою; «необразне й образне значення розрізняються з 
точки зору функцій, які вони виконують у мовленні. Основна функція 
слова, що реалізується на рівні мовлення в необразному значенні, – 
функція називання, номінації, виділення того, що означається», тоді 
як у лексичних конструкціях з елементами, що мають образне 
значення, виконується не тільки функція називання, а й спонтанна 
характеристика явища, поданого через дане слово або 
словосполучення, презентується його оцінка [4, с. 55]. Отже, статус 
образних набувають лише ті компоненти мовного лексичного 
значення, які «передають супутні уявлення» та характеризуються 
наявністю конотативних сем [4, с. 56]. Саме такими одиницями є 
художні тропи.  

Підкреслимо, що у стилістиці, риториці та теорії літератури 
існують багатопланові визначення тропу: «стилістичний термін, що 
означає перенесення змісту слів, вживання слова в переносному, 
інакомовному значенні» [6], «термін античної стилістики, що означає 
художнє осмислення та впорядкування семантичних змін слова, 
різноманітних зрушень у його семантичній структурі» [5], «тропом 
називається прийом мовлення, що полягає в такому заміщенні 
вислову (слова або словосполучення) іншим, при якому вислів, який 
заміщує, використовуючись у значенні того, яке заміщене, означає 
останнє та зберігає змістовний зв’язок з ним» [3], «троп споріднений 
з означенням, але, на відміну від означення, здатен передавати 
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відтінок думки та створювати змістовну ємкість мовлення» [3], «у 
стилістиці та поетиці – слова та словосполучення, що 
використовуються не у звичайному, а переносному сенсі; у більш 
вузькому значенні – різні способи словоперетворення, з допомогою 
яких … досягають естетичного ефекту виразності. Останній 
визначається загальноестетичними факторами образної 
мотивованості … та и функціонально-стилістичної  виправданості … 
окремих елементів у структурі цілого твору, змістом і глибиною 
зображення» [7].  Подібна термінологічна «багатовимірність» 
поняття демонструє певну невпорядкованість у диференціації цього 
явища, його систематизації та типологізації тощо. Розрізняють прості 
види тропів (епітети, літературне порівняння, оксиморон) та складні 
(метафору, метонімію, синекдоху, антономазію, алегорію, іронію, 
гіперболу, мейозис, літоту, перифразу, металепсіс, уособлення).  

З метою аналізу потенцій тропів та їхньої ролі в мовленнєвій 
канві художнього твору звернемося до конкретних прикладів. 

«The studio was filled with the rich odour of roses, and when the 
light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came 
through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate 
perfume of the pink-flowering thorn» [9, с. 7]. («Густий аромат троянд 
наповнював майстерню художника, а коли в саду піднімався літній 
вітерець, він, влітаючи у відкриті двері, приносив із собою то п’янкий 
запах бузку, то ніжні пахощі ясно-червоних квітів глоду» [8]). Автор, 
вводячи метафори та епітети до речення, презентує гармонію, що 
існувала у студії митця, його творчості; демонструє, що природа 
сприяла цій гармонії.  

«And Beauty is a form of genius – is higher, indeed, than genius, 
as it needs no explanation. It is of the great facts of the world, like 
sunlight, or spring-time, or the reflection in dark waters of that silver shell 
we call the moon» [9, с. 29]. («А Краса – один з видів Генія, вона ще 
вище Генія, бо не потребує розуміння. Вона – одне з великих явищ 
світу, що нас оточує, як сонячне світло, або весна, або 
віддзеркалення в темних водах срібного щита місяця» [8]). 
Гармонійне використання метафор, літературного порівняння, де 
стилістичні прийоми взаємодоповнюють один одного, допомагає 
реципієнтові розкрити характери героїв, висвітлити їхні життєві 
позиції.  

«She laughed nervously as she spoke, and watched him with her 
vague forget-me-not eyes. She was a curious woman, whose dresses 
always looked as if they had been designed in a rage and put on in a 
tempest» [9, с. 56]. («Вона якось занепокоєно посміхалась та уважно 
дивилася на Доріана своїми рухливими, блакитними, як незабудки, 
очима. Усі туалети цієї дивної жінки мали такий вигляд, неначе вони 
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були задумані в нападі безумства й одягнені в бурю» [8]). Тропоїчні 
елементи підкреслюють збентеженість душі героїні, що проявлялась 
у занепокоєності погляду та занадто «екстравагантній» манері 
підбирати собі одяг. 

«The world belongs to you for a season. … The common hill-
flowers wither, but they blossom again. The laburnum will be as yellow 
next June as it is now. In a month there will be purple stars on the 
clematis, and year after year the green night of its leaves will hold its 
purple stars. But we never get back our youth» [9, с. 30]. («Адже світ 
буде належати вам зовсім недовго. … Прості польові квіти в’януть, 
але знову розквітають. Майбутнього літа верболіз у червні буде так 
само виблискувати як зараз. За місяць розквітне пурпуровими 
зірками ломиніс, і щороку в зеленій ночі його листя будуть 
спалахувати все нові пурпурові зірки. А до нас молодість не 
повертається» [8].) «If it were only the other way! If it were I who was to 
be always young, and the picture that was to grow old! For that – for   
that – I would give everything! Yes, there is nothing in the whole world I 
would not give! I would give my soul for that!» [9, с. 34]. («Ох, якби 
могло бути навпаки! Якби старішав цей портрет, а я назавжди 
залишився молодим! За це … за це я віддав би все на світі. Так, 
немає нічого у світі, чого б я пожалкував! Душу віддав би за це!» [8]). 
Метафори, епітети, мейозис та гіпербола, представлені в реченнях, 
наближають реципієнта до декодування та передбачення наступних 
подій.  

« … the people who love only once in their lives are really the 
shallow people. What they call their loyalty, and their fidelity, I call either 
the lethargy of custom or their lack of imagination. Faithfulness is to the 
emotional life what consistency is to the life of the intellect – simply a 
confession of failure» [9, с. 60]. (« … поверхневими людьми я вважаю 
як раз тих, хто любить тільки раз у житті. Їхня так звана вірність, 
сталість – лише летаргія звички або відсутність уяви. Вірність у 
коханні, як і послідовність та незмінність думок, – це просто доказ 
безсилля» [8]). « … the only way a woman can ever reform a man is by 
boring him so completely that he loses all possible interest in life. If you 
had married this girl, you would have been wretched. Of course, you 
would have treated her kindly. One can always be kind to people about 
whom one cares nothing» [9, с. 116]. («Жінка може зробити чоловіка 
праведником тільки одним способом: набриднути йому так, що він 
втратив будь-який інтерес до життя. Якщо б ви одружились на цій 
дівчині, ви були б нещасливі. Зрозуміло, ви поводилися б з нею 
добре, – це завжди легко, якщо людина тобі байдужа» [8]). Тропоїчні 
елементи (метафори, епітети, конструкції, що визначені відтінками 
парадоксу) регулюють висловлювання героя, емфатично 
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підкреслюючи та декодуючи його ставлення до моральності, цінності 
людської гідності.  

Матеріал, представлений вище, засвідчив, що використання 
тропів забезпечує органічне залучення читача до наративу; 
стимулює асоціативне мислення реципієнта; функціонує не тільки як 
«презентатор» образності, а і як засіб розкриття змісту; розкриває 
світосприйняття письменника, авторську індивідуальність; 
імпліцитно декодує авторську інтенцію та наближає реципієнта до її 
розуміння. Отже, тропоїчним елементам властиві раціональна, 
емоційна, оцінна, емотивна потенції, потенція декодування та 
поглиблення змісту. Результати проведеного дослідження 
дозволяють визначити певні перспективи подальших розвідок 
наукового пошуку: з урахуванням нового наукового контексту, 
слідуючи ідеям, основним положенням семіотики, структурної 
лінгвістики, лінгвістики тексту, поглиблювати вивчення тропів як 
лексичних регулятивів, їхній функціональний статус, особливості 
інтерпретації та сприйняття.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. Е. САЛТЫКОВА–ЩЕДРИНА 

На материале произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина предлагается 
анализ, в котором определяются лингвистические условия выявления 
внутренней формы собственного имени, то соотношение структуры имени 
и структуры контекста, которое рождает взаимодействие 
этимологического и художественного смысла имени, создает эстетический 
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На матеріалі творів  М. Є. Салтикова-Щедріна пропонується аналіз, в 

якому визначаються лінгвістичні умови вияву внутрішньої форми власного 
імені, те співвідношення структури імені і структури контексту, яке 
зумовлює появу  взаємодії  етимологічного і художнього змісту імені, створює 
естетичний ефект, розкриваючи при цьому ідею образу.    
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INNER WORD FORM OF PROPER NAMES IN THE WORKS OF 
M. SALTYKOV-SHCHEDRIN 

The article gives the analysis done on the material of the short stories of 
M. Saltykov-Shchedrin of the 70-ies: «Gospoda Tashkentsy», «The diary of the 
provincial in St. Petersburg», «Well-meaning speeches», «Cultured people». It 
defines linguistic conditions of the detection of inner word form of Proper names, the 
very correlation between the structure of Proper name and the structure of the 
context that begets interrelation between etymological and artistic meaning of Proper 
name, as well as creates aesthetic effect while revealing the idea of the image. 
Functional and semantic value of inner word form of Proper name is especially great 
in satirical works, where each word is the concentration of semantic associations and 
notional decussations. That is why the attention of the researchers is attracted by the 
notional content of the inner form of Proper name. 
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Постановка проблемы. Исследователи художественной 

ономастики подчеркивают важную эстетическую функцию 
собственных имен в структуре художественного произведения, 
органическую связь их с содержанием, с писательским методом 
изображения действительности, художественную выразительность 
имен. Имя в произведении начинает жить и восприниматься «в 
сложной и глубокой образной перспективе художественного целого» 
[2, с. 18–20].  

Одним из главных средств достижения выразительности 
имени является использование внутренней формы его. 
Функционально-семантическая значимость внутренней формы 
имени особенно велика в произведениях сатирических, где каждое 
слово представляет собой концентрацию семантических ассоциаций 
и смысловых перекрещиваний. Интерес исследователей поэтому 
привлекает главным образом смысловая наполняемость внутренней 
формы собственного имени.  

Анализ последних исследований. Проблема внутренней 
формы слова –  одна из центральных  в теории художественной 
речи. Однако сам термин «внутренняя форма слова» разные 
исследователи наполняют разным содержанием. А. А. Потебня в 
своей работе «Мысль и язык» определил внутреннюю форму как 
ближайшее этимологическое значение, что она, выявляя образное 
видение мира, есть представление, образ образа, символ, тот 
способ, каким выражается содержание. Это, по А. А. Потебне, 
может быть отнесено и к языку общенародному, и в особенности – к 
языку поэтическому. Г. О. Винокур, возражая А. А. Потебне, считает 
термин «внутренняя форма» возможным лишь по отношению к 
языку поэтическому, художественному. При этом, пишет 
Г. О. Винокур, в качестве внутренней формы поэтических слов будут 
выступать не этимологические, а прямые общенародные значения, 
сквозь которые «просвечивают» значения поэтические [3, с. 246–
250]. Такое же понимание внутренней формы у последователей 
Г. О. Винокура. Например, В. В. Кожинова («Художественная речь 
как форма искусства слова»). Надо отметить, что рассуждения 
Г. О. Винокура скорее можно рассматривать как преломление 
учения  А. А. Потебни в теории языка художественной литературы, 
распространение понятия внутренней формы на вторые 
поэтические значения. Поскольку в структуре художественного 
целого слово может  перерастать в символ идейно-философского 
наполнения или приобретать обобщенное поэтическое значение, 
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которое вырастает на основе прямого, общенародного значения и 
над ним, постольку это прямое значение и будет выступать в 
качестве внутренней формы нового значения, т. е. в качестве 
«ближайшего значения». При этом термин «ближайшее» 
понимается не в генетическом плане, а в плане синхронной 
семантической структуры слова. В этом плане следует отметить 
исследования о словах-символах, словах-лейтмотивах, об 
эстетическом использовании слова в структуре художественного 
целого: Б. А. Ларина («О лирике как разновидности художественной 
речи»), В. В. Виноградова («О языке художественной литературы»), 
Л. С. Ковтун («О специфике словаря писателя»), М. Б. Борисовой 
(«Слово о драматургии М. Горького»), М. А. Карпенко («Горьковские 
слова-символы в произведениях писателя и в современном 
литературном языке»). Наконец, иное, расширенное понимание 
внутренней формы слова встречаем у А. В. Чичерина в его работе 
«Идеи и стиль». Под выявлением внутренней формы слова 
исследователь понимает обнаружение скрытых сил слова в 
поэтическом контексте. Внутренней формой, по                          
А. В. Чичерину, может обладать не только слово в целом, но и 
любая часть его. В значение термина «внутренняя форма» 
А. В. Чичерин включает, таким образом, и ту выразительность 
вообще, которую может приобретать звуковая оболочка или 
морфемная структура слова в поэтическом контексте, и тем самым 
лишает понятие «внутренняя форма» связи с образным ядром 
слова. Интересны наблюдения над использованием в 
художественной речи внутренней формы имен собственных: 
А. В. Суперанской («Общая теория имени собственного», 
«Языковые и внеязыковые ассоциации собственных имен»), 
Р. П. Шагинян, Э. П. Магазаника («Экспрессия собственных имен в 
русской художественной литературе»). Следует также назвать 
исследования по художественной ономастике В. В. Виноградова  
(«Язык художественного произведения»), Л. И. Ройзензона, 
И. М. Подгаецкой («Исследования по русской поэтической 
ономастике»), С. И. Зинина («Антропонимика»), В. А. Никонова 
(«Имена персонажей»). Вызывают интерес исследования о 
художественной функции собственных имен в творчестве 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. И. Привалова («Функция личных имен 
и фамилий в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина»), 
М. И. Черемисиной («К вопросу о функциях личных имен в очерках 
М. Е. Салтыкова-Щедрина»), Р. У. Таича («Ономастика 
М. Е. Салтыкова-Щедрина»), С. А. Копорского («Собственные имена 
в языке писателей-демократов»).  

Как мы отметили выше, интерес исследователей привлекает 
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главным образом смысловая наполняемость внутренней формы 
собственного имени. От характера отношения смысла собственного 
имени к сущности обозначаемого зависит глубина и полнота 
художественной выразительности имени. В этом плане интересна 
проблема соотношения имени с контекстом художественного 
целого. Эта проблема может решаться в разных аспектах. 
Например, исследователя интересуют лишь смысловые связи 
имени в структуре целого и рождающаяся в результате 
подтекстовая функция имени, которая помогает «расшифровывать 
тайные знаки субъективного авторского отношения к герою» [4, с. 9–
11]. Такой анализ предлагается Э. П. Магазаником в работе 
«Поэтика имен собственных в русской классической литературе. 
Имя и подтекст». Однако данная проблема может быть рассмотрена 
и в ином аспекте.  

Формулировка цели статьи и постановка задач. В данной 
статье проблема соотношения имени с контекстом художественного 
целого рассматривается в аспекте, когда  исследователя 
интересуют лингвистические условия выявления внутренней формы 
собственного имени, то соотношение структуры имени и структуры 
контекста, которое рождает взаимодействие этимологического и 
художественного смысла имени, создает эстетический эффект, 
раскрывая при этом идею образа. Именно такой анализ 
предлагается на материале  произведений М. Е. Салтыкова-
Щедрина 70-х годов: «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала 
в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Культурные люди».  

Изложение основного материала исследования. Каждая 
фамилия героя писателя – это и лаконично выраженная биография 
персонажа, и острая морально-социальная характеристика его, и 
обнаружение идейных позиций автора. «Выбор тех или иных 
собственных имен всегда дает некоторое основание для суждений 
об идейной позиции сатирика и об общественных целях, 
преследуемых в данном конкретном случае» [1, с. 254]. Щедрин 
усиливает действенность внутренней формы своих сатирических 
имен, вводя в контекст слова, содержащие этимологический корень 
имени. Причем контекст, помимо слова с этимологическим корнем, 
особенно если в качестве последнего выступает существительное – 
название животного, насекомого и пр., обычно включает те признаки 
и действия, которые характеризуют данное животное или 
насекомое. Эти признаки становятся ведущими во внутренней 
форме собственного имени, участвуют в создании экспрессии 
имени. Внутренняя форма имени выступает как бы иллюстрацией. 
Такого принципа придерживался писатель в подборе собственных 
имен. 
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Напр.: (Лукьяныч:) 
– Заяц из Долгихи приехал. 
– … Зайцем прозван оттого, что он на всяком месте 
словно бы из- под куста выпрыгнул [6, с. 27]. 

Во втором случае («зайцем прозван…») слово заяц выступает в 
двух функциях: как прозвище, и в прямом, общеупотребительном 
значении за счет сочетания с сравнительным оборотом словно бы 
из-под куста выпрыгнул. 

Или: (рассказчик Прокопу о продвижении по службе 
действительного статского советника Солитера:) 

– Солитер-то, ты думаешь, как пролез? 
– Солитер-то и так, сам собой… На то он и солитер! 
– Нет, он сперва в камердинера влез, а потом уж и… [6, 

с. 491]. 
Контекст (в камердинера влез) уточняет тот главный признак, 

который определил выбор данной внутренней формы фамилии. 
Последняя служит одним из средств саркастической издевки над 
моралью высокопоставленных, преуспевающих «культурных 
людей». Лицемерие, пресмыкательство перед сильными, пожирание 
слабых – это способы установления и преуспевания в жизни, 
раскрываемые внутренней формой имени. 

То же самое наблюдаем в выборе названия деревни: 
Название «Проплеванной» – историческое. Однажды 

дедушка воспользовался простотой своего друга и предложил 
играть в плевки …  Развязка не заставила себя долго ждать: … 
Сердюков… должен был предоставить в полную собственность 
дедушки свою деревню Сердюковку. Дедушка же в память о 
финансовой операции … переименовал её в «Проплеванную» [5, 
с. 334]. Мотивация контекстом внутренней формы данного топонима 
представляет собой ядовитую характеристику аморальности героев, 
что усложняет художественную функцию этого имени. 

Соотношение внутренней формы имени собственного и 
контекста может быть таково, что в этимологическом корне имени 
сталкиваются сразу два общеупотребительных значения: прямое и 
переносное. 

Напр.: (Вызывает … учитель:)  
 –  Господин Осликов! «Осел и Соловей» – какая это часть 

речи? 
 – Глагол-с. 
 – Извольте спрягать!  
 – Я осел и соловей, ты осел и соловей, он … [5, с. 168].  
Употребление существительного осел в названии басни, где 

семантика слова уже осложнена взаимодействием 
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общеупотребительных прямого и переносного значений, и 
дальнейший контекст, ориентированный на переносное значение 
слова осел усиливают и характеристические свойства  внутренней 
формы фамилии Осликов. В результате ирония перерастает в едкий 
сарказм. Вырисовывается образ одного из тех, кто вольется в 
скором времени в воинство ташкентцев, тупых, жестоких 
исполнителей реакции.  

Контексты, раскрывающие внутреннюю форму фамилий, 
сложных по своей словообразовательной структуре, включают 
сочетание слов с этимологическим корнем. Эти сочетания уже 
приобрели в языке переносное значение, но образная основа их 
еще очевидна, поскольку осознаются и воспринимаются и прямые 
значения, входящих в них слов. Образность словосочетаний, 
послуживших внутренней формой фамилий, распространяется с 
помощью контекста и на эти фамилии, в результате чего они 
превращаются в сатирическую характеристику-намек.  

Напр.: Фамилия Прокопа – Лизоблюд, из тех Лизоблюдов, 
которые еще при царе Горохе тарелки лизали [6, с. 493].  

Или: … часть славы, озарившей Велентьева, должна была  
отразиться и  на … купце Поротоухове. … Большинство 
помнило его под именем Васьки Поротое Ухо, сидельцем кабака 
… [5, с. 204 – 205].  

Структура контекста, в котором «оживает» внутренняя форма 
собственного имени, может быть такова, что слово с 
этимологическим корнем или дублет его из родственного языка 
предшествует введению фамилии. Это приводит к каламбуру.   

Напр.: (Сергей Проказнин баронессе об офицере Цыбуле: ) 
– … во всяком случае, обожать молоко все-таки лучше, 

нежели обожать … лук!  
… она с минуту в недоумении смотрела … и вдруг поняла!  
– Ах, да! – почти вскрикнула она, весело хохоча: – «лук», …  

«цыбуля» …  
… Лук … цыбуля … обожать Цыбулю … [6, с. 316].  
Внутренняя форма фамилии в таком каламбуре хотя и не 

является выражением авторской оценки персонажа (моральной или 
социальной), однако создает экспрессию сниженности в восприятии 
данного персонажа. Противопоставление молоко  – лук вызывает в 
памяти один из признаков последнего: «резкий запах», следующее 
затем сопоставление лук –цыбуля – Цыбуля переносит этот признак 
и во внутреннюю форму фамилии, что и рождает каламбур.  

Контекст, выявляющий внутреннюю форму собственного 
имени, может перерастать рамки нескольких фраз и даже абзаца. 
Слово с этимологическим корнем, сопровождающее данную 
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фамилию, встречается не один раз, заостряя внимание на 
внутренней форме ее. Структура такого контекста позволяет 
наблюдать за возможной эволюцией в смысловом и экспрессивном 
наполнении внутренней формы собственного имени.  

Напр.: Антон Валерьянов Стрелов был мещанин соседнего 
уездного города, и большинство местных обывателей еще 
помнит, как  он  с  утра до вечера стрелой летал по базару, 
исполняя поручения … купцов-толстосумов. Отсюда прозвище 
Антон-Стрела, которое и  осталось за ним до тех пор, пока он 
сам не переименовал себя в Стрелова [6, с. 171].  

И дальше, через несколько десятков страниц:  
Ничего легкомысленного, напоминающего прежнюю, 

пущенную из лука стрелу, не осталось в этом человеке  [6, 
с. 193].  

Если в первом контексте сопоставление словосочетания 
стрелой летал, прозвищной формы Стрела и фамилии Стрелов, 
раскрывая внутреннюю форму фамилии, подчеркивает тот признак, 
по которому выбрана данная внутренняя форма собственного 
имени, то во втором контексте сочетание пущенная из лука стрела 
только напоминает этимологию имени. Происходит своеобразное 
отталкивание от прежнего образа, который лег в основу фамилии: 
изменение облика героя влечет за собой и изменение смысловой 
нагрузки внутренней формы фамилии. Изменяющаяся смысловая 
наполняемость внутренней формы имени собственного участвует в 
формировании образа, создает художественный эффект, помогает 
выражению идеи писателя. Прежний худой и замученный Антошка, 
который в обшарпанном сюртуке «ждал только мановения, чтобы 
бежать вперед, куда глаза глядят», превратился в солидного, 
преуспевающего купчину, с довольно объемным брюшком, с 
широким лицом «пушистой светло-русой бородкой и с узенькими, 
бегающими глазками». Отрицательная экспрессия образа 
(внутренней формы фамилии) изменяется по мере 
психологического развития персонажа. Эволюция Стрелова в 
купчину приводит к экспрессивному переосмыслению начального 
образа фамилии. Внутренняя форма становится своеобразной 
антитезой изменившегося характера героя.  

Второй тип контекста, мотивирующего внутреннюю форму 
собственного имени, – контекст, не включающий слов с 
этимологическим корнем. Толкование значения, заложенного во 
внутренней форме имени, происходит без сопоставления 
словообразовательных параллелей привлечением слов, 
соотносимых с реальным значением этимологического корня имени.  

Напр.: …Петр Иваныч Дракин … еще вчера стриг девкам 
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косы и  присутствовал на конюшне при исправлении людей на 
теле … [5, с. 512].  

Или: В другой группе, средоточием которой служит Миша 
Нагорнов, идет … разговор … (Нагорнов – Проходимцеву:)  

– …чего у тебя никогда не будет в твоей адвокатуре – это 
возможности восходить по лестнице должностей, это 
возможности расширять твои горизонты и встать со временем 
на ту высоту, с которой человеческие интересы кажутся каким-
то жалким миражем, мгновенно разлетающимся при первом 
появлении из-за туч величественного светила 
государственности [5, с. 196].  

Существительное высота входит в одну лексико-
семантическую группу с этимологическим корнем фамилии 
Нагорнов. Параллели встать на высоту – величественное 
светило – Нагорнов «расшифровывают» авторскую идею образа.  

Ср.: … слава и гордость адвокатуры … господин Тонкачев.  
Тонкачев уже два года как вышел из «заведения» и с тех пор 

с  честью подвизается на поприще адвокатуры. Это вообще 
очень изящный молодой человек; на нем черная бархатная 
визитка и тончайшее ослепительной белизны белье. 
Претензий на щегольство – никаких; но все так прилично и 
умненько пригнано, что всякий при взгляде на него невольно 
думает: какой должно  быть способный и основательный 
молодой человек [5, с. 197].  

Этот контекст, в отличие от предыдущего, включает 
превосходную степень прилагательного – тончайшее, которое 
сопоставлено как словообразовательная параллель с внутренней 
формой фамилии Тонкачев, но не раскрывает ее. Образ имени 
проявляется в структуре всего контекста, в котором сталкиваются 
разные планы значений слова тонкий. Даже прилагательное 
бархатный (в сочетании «бархатная визитка»), казалось бы, 
далекое по своей семантике от смыслового поля тонкий, участвует 
в выявлении и столкновении разных значений последнего. 
Внутренняя форма имени оказывается двуплановой. Тонкий  – 
изящный, прилично и умненько одетый; тонкий – способный и 
основательный молодой человек, очень тонко, умно, ловко 
устраивающий свои дела.  

Нагорнов и Тонкачев – ташкентцы из кругов прокуратуры и 
адвокатуры, не брезгующие любыми средствами. Сквозь 
джентльменский лоск просвечивает жажда наживы и карьеризм. 
Внутренние формы фамилий превращаются в один из компонентов 
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сатирической характеристики персонажей.  
Среди смысловых связей внутренней формы фамилий с 

соотносимыми словами в структуре контекста возможны и такие, 
которые могут быть обозначены как причинно-следственные. Это 
приводит к сатирическому эффекту в изображении персонажей.  

Напр.: … Зачатиевский был необыкновенно плодущ, и не 
всегда в  его квартире имелся свободный угол. [6, с. 137].  

Или: Да, это был он, свидетель дней моей юности, 
отставной  капитан Никифор Петрович Терпибедов. Но как он 
постарел,  полинял и обносился [6, с. 50].  

В некоторых случаях структура контекста может помогать 
выявлению не только смысловой наполняемости внутренней формы 
имени, но и ее стилистической окраски.  

Напр.: Патриарх у нас в то время был старый, беззубый, 
безволосый, малорослый и совсем простой…фамилию он носил  
какую-то странную: Набрюшников. Все это, вместе взятое, 
самую губернию как бы принижало, переводило от высшего в 
низший класс, чем особенно обижался вице-губернатор.  

– Просто курам на смех! – негодовал он:                 
– не патриархом ему быть, а в шалаше сидеть, да горох 

стеречь [6, с. 438].  
Сочетания совсем простой, низший класс, курам на смех, в 

шалаше сидеть да горох стеречь подчеркивают стилистическую 
сниженность внутренней формы фамилии. Имя с такой внутренней 
формой превращается для читателя в иронический намек на 
никчемность, неспособность стоящих на верхней ступени 
административной «лестницы».  

Интересна структура контекста сопровождающего фамилию 
одного из центральных персонажей «Благонамеренных речей» – 
Дерунова. Внутренняя форма фамилии содержит характеристику, 
которая реализуется в процессе эволюции персонажа. Не 
соответствующая вначале облику скромного, ласкового, мягкого 
держателя постоялого двора, внутренняя форма постепенно с 
помощью контекста «проявляет» себя.  

…Осип Иванович Дерунов… это был монополист, который 
всякую чужую копейку считал гулящею и не успокаивался до тех 
пор, пока не залучит все в свой карман [6, с. 94].  

… Предоставь мне с мужика получать! Уж я своего не 
упущу, все до копейки выберу [6, с.  99].  

… я… понимал довольно отчетливо, что Дерунов своего 
рода  вампир [6, с. 150].  
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Структура широкого контекста способствует выявлению 
признаков, лежащих в основе внутренней формы фамилии, – 
алчности и кровожадности. Внутренняя форма имени помогает 
создать символический образ хищника-монополиста, благообразная 
внешность которого контрастно оттеняет его сущность.  

И, наконец, возможно такое введение собственного имени в 
художественный текст произведения, когда контекст никак не 
мотивирует внутреннюю форму данного имени. Это, обычно, имена 
эпизодических персонажей. Внутренняя форма таких собственных 
имен настолько ясна структурно, что позволяет судить о качествах 
героя без контекстной мотивировки, выступает как его 
характеристика или иронический намек на психологическую 
сущность, вызывает ассоциации, переводящие имя персонажа в 
стилистически и сатирически сниженный план.  

Напр.: Ипполит Маркелыч Удушьев [6, с. 449]; генерал 
Голозадов [6, с. 449]; советник Стрекоза [5, с. 229]; Мерзавский [5, 
с. 263] и др.  

Выводы. Таким образом, художественно-изобразительная 
функция внутренней формы собственного имени у Салтыкова-
Щедрина связана прежде всего с контекстом и проявляется в нем. 
Соотношение структуры имени и структуры контекста служит цели 
сатирического обличения. Анализ лингвистических условий 
«проявления» внутренней формы имени обнаруживает 
разнообразие форм контекста, сложность соотношения имени с 
узким и широким контекстом, неоднозначность имени, 
экспрессивную противоречивость художественного осмысления 
слова с этимологическим корнем. Все это говорит о богатстве 
потенциальных возможностей имени в художественной речи и о 
мастерстве М. Е. Салтыкова-Щедрина в их использовании.  
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В статье исследованы особенности лексики романа Савы Божко «В 
степях». Выявлено, что этот художественный текст содержит широкий 
спектр лексических единиц как литературного языка, так и диалектного. В 
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть унаслідок відповідних 
історичних та суспільних змін горизонти досліджень з української 
мови були значно розширені. Зокрема, цьому сприяло повернення 
українському читачеві багатьох наукових, публіцистичних, художніх 
творів, що вважалися забороненими, антирадянськими, 
націоналістичними і т. ін. протягом тривалого часу. 

Постановка проблеми. Серед авторів, твори яких були 
вилучені з обігу в радянські часи, помітним є ім’я українського 
письменника Сави Захаровича Божка. Художні твори Сави Божка є 
вагомим явищем в українській літературі, проте незважаючи на це 
письменник був репресований, а його творчість не була належно 
досліджена, зокрема і з погляду лінгвістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Його творчий доробок 
хоч і виступав об’єктом дослідження у 20-30-х рр. ХХ ст, проте 
оцінювався більше з ідеологічних, а не з мистецько-літературних позицій, 
факти біографії спотворювалися. Із сучасних літературознавців до 
творчості письменника зверталися І. Костиря [4], Я. Голобородько [2], 
О. Винниченко [1], В. Оліфіренко [8] та ін. дослідники; у своїх художніх та 
мемуарних творах митця згадували В. Заремба [3], В. Минко [7], 
Т. Масенко [6]. Кожен із них зробив свій внесок у вивчення біографічного 
та творчого доробку митця. Доволі повне синтетичне дослідження 
творчості С. Божка в широкому контексті літературного процесу в Україні 
здійснено Н. Лапушкіною [5]. Проте й досі недостатньо уваги приділено 
дослідженню мови творів письменника, зокрема її лексичним 
особливостям. 

Чи не найвидатнішим у художній спадщині Сави Божка 
літературні критики вважають твір «В степах», який часто називають 
першим історичним романом в українській літературі радянської 
доби та одночасно першою спробою роману-епопеї. 

Відсутність докладного дослідження художньої прози С. Божка 
з погляду лінгвістики, зокрема лексичних особливостей його творів, 
зумовила вибір теми та її актуальність. 

Мета роботи – з’ясувати особливості лексичної системи 
роману Сави Божка «В степах». 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких 
завдань: 

- здійснити контекстуальний аналіз мови роману Сави Божка 
«В степах»; 

- виокремити лексичні одиниці в тексті, що складають його 
специфіку; 

- окреслити групи лексики, репрезентованої в досліджуваному 
творі. 

Літературні критики і ХХ, і вже й ХХІ сторіччя неодноразово 
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зазначали, що роман «В степах» є непересічним художнім твором, 
який легко читається, викликає непідробний інтерес у читача, 
захоплює широкою панорамою образів. Уважний погляд на текст 
роману з боку мовознавчого дозволяє констатувати, що такої 
близькості й взаєморозуміння між автором і читачем С. З. Божку 
значно допомагає досягнути мова аналізованого твору. Неможливо 
уявити собі появу і розвиток етнографії, діалектології як окремих 
наук без докладних так званих польових записів, тобто записів 
етнографічного, фольклорного, діалектного матеріалу 
безпосередньо від інформаторів, жителів того чи того населеного 
пункту, реґіону. Така сподвижницька робота під силу лише 
ентузіастам, закоханим у рідний край, у свій народ, і водночас 
наполегливим трудівникам, які здатні до кропіткої роботи впродовж 
тривалого часу. Саме таким сумлінним записувачем був С. З. Божко, 
який здатен був заради одного слова, яке його цікавить, якоїсь 
найдрібнішої деталі їхати в найвіддаленіші села, шукати відповіді на 
свої питання від старожилів, які могли це пам’ятати й докладно 
пояснити. Мабуть, якби Сава Захарович не став українським 
письменником, то з нього вийшов би талановитий етнограф чи 
діалектолог. Саме такий висновок напрошується, коли читаєш 
повість С. Божка «В степах». 

Твір вигідно відрізняється деталізацією описів, використанням 
значної кількості слів, що відомі або представникам відповідних 
професій (насамперед, чабанам), або вихідцям із певної території 
(передусім, носіям говорів південно-східного наріччя). Українська 
етнографія, українська діалектологія цілком може використовувати 
фрагменти тексту роману «В степах» для відповідних ілюстрацій, 
часткових уточнень тощо. 

Докладний аналіз лексичної системи роману виявив у ньому 
надзвичайно широку панораму лексичних одиниць, зокрема й тих, 
які належать чи не належать до складу української літературної 
мови. 

Загалом лексеми, уживані автором у романі «В степах», 
умовно можна об’єднати в такі групи: 

1) розмовна лексика: бесіда – товариство, компанія [Б, с. 38], 
в’язанка [Б, с. 29, 30], вишкварки [Б, с. 78], зарізяка – розбійник [Б, 
с. 58], кандьор – куліш [Б, с. 335, 353, 570], мент – момент, мить [Б, 
с. 108], могорич – плата за послугу, допомогу [Б, с. 50, 58], глистяк 
– те саме, що глист [Б, с. 47], недоросток – невелика на зріст 
людина [Б, с. 112], одіж – одяг (образно) [Б, с. 110], охота – у 
значенні присудка є бажання, хочеться [Б, с. 27, 29, 39, 75, 80, 104, 
106], патли – довгі, густі, скуйовджені пасма людського волосся [Б, 
с. 38], первина – щось нове, перше [Б, с. 134], привідці – заводії, 
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організатори чого-небудь [Б, с. 320], причілок – бокова стіна будинку 
[Б, 110], рептух – вид плетеного з вірьовок мішка для сіна [Б, с. 28, 
113], третяка – трирічна кобила, третяк – трирічний кінь [Б, 
с. 113], чабанка – дружина чабана [Б, с. 78], червак – черв’як [Б, 
с. 46], шахтьорня – шахтарі [ВТ, с. 43] тощо; 

2) діалектна лексика: жолоб – дерев’яний зруб колодязя, 
цямриння [Б, с. 108], загата – вал, насип, стіна, а також подвійний 
пліт, засипаний всередині чим-небудь, як огорожа [Б, с. 30], каруца – 
румунська хура, віз [Б, с. 139, 140], крашанка – яйце [Б., с. 33], 
ліжник – кустарний килим, коц [Б, с. 26, 206], людність – населення 
[Б, с. 186, 220], опінія – громадська думка [Б, с. 67, 249, 572], ости – 
риболовецьке знаряддя, схоже на вила, із зазубреними ріжками для 
утримування настромленої риби [Б, с. 30], плесце – грядка 
чотирикутної форми [Б, с. 49], приданки – весільні гості з боку 
нареченої, які прямують з нею в дім нареченого [Б, с. 80], сійба – 
сівба [Б, с. 30, 32] тощо; 

3) застаріла лексика: вагани – довгаста дерев’яна миска для 
їжі [Б, с. 335, 569], гамазея – будівля для зберігання зерна, борошна 
і т. ін. [Б, с. 163, 177], кобеняк – вид чоловічого плаща з відлогою [Б, 
с. 109], кунтуш – верхній розпашний чоловічий і жіночий одяг [Б, 
с. 292, 571], нужа – мухи [Б, с. 219], опочивальня – спальня [Б, с. 62, 
65], острожник – в’язень, арештант [Б, с. 172], пеня – напасть, біда, 
горе [Б, с. 55, 572], салоп – верхній жіночий одяг у вигляді довгої 
накидки з прорізами для рук [Б, с. 98, 99], парцела – дуже маленька 
ділянка (звичайно землі) [Б, с. 153], шмаровоз – той, хто змащує 
вози та буває забруднений мазутом чи дьогтем [Б, с. 134] тощо; 

4) побутова лексика: гасниця [Б, с. 92], дрантя [Б, с. 101], 
з’їди – недоїдені тваринами залишки сіна, соломи та ін. [Б, с. 26], 
засік [Б, с. 32], калитка – торбина для грошей; гаманець [Б, с. 27], 
каптан – старовинний чоловічий верхній одяг з довгими полами [Б, 
с. 58], карафка – зменшув. до карафа – графин [Б, с. 169, 170], 
клямка – пластинка з важільцем, якою зачиняють і відчиняють двері, 
хвіртку тощо [Б, с. 55], короб – верхня частина воза, саней з 
боковими стінками й сидінням [Б, с. 28], лантух [Б, с. 138], лата – 
довга жердина [Б, с. 30, 79, 572], личаки – плетене з лика або іншого 
матеріалу селянське взуття, яке носили з онучами, прив’язуючи до 
ноги мотузками [Б, с. 206], мазниця – посуд для дьогтю [Б, с. 79], 
маточина – середня частина колеса у возі з отвором для осі та 
гніздами для спиць [Б, с. 26, 572], обичайка – обід сита, решета, 
бубна і т. д. [Б, с. 79, 572], обніжок – вузька неорана смуга землі між 
ланами, городами [Б, с. 113], ожеред – велика, відповідним чином 
укладена купа соломи, сіна або немолоченого хліба; скирта [Б, с. 25, 
81], остюки – довгі щетинисті вусики на колосковій лусці у багатьох 
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злаків [Б, с. 275], плесно – частина стопи між п’яткою й основою 
пальців [Б, с. 141, 572], п’ятка – частина плуга [Б, с. 112], пуга – 
батіг [Б, с. 57, 77, 102], пужално – держак батога [Б, с. 162], сирівець 
– холодний квас [Б, с. 286], сіряк – старовинний верхній довгополий 
одяг із грубого сукна [Б, с. 77, 109], сішки – стовпи [Б, с. 45, 224], 
скіпщина – певна доля нарізаного кирпича, що дістається тому, хто 
працює [Б, с. 26, 28, 51, 72, 573], соха – телефонний стовп [Б, с. 92], 
супоня – ремінь, яким стягають хомут, запрягаючи коня [Б, с. 279], 
фаетон – легкий чотириколісний екіпаж із відкидним верхом [Б, 
с. 51, 178], хура – великий віз, підвода [Б, с. 42, 162, 180], хурщик – 
возій, той, хто возить, перевозить що-небудь [Б, с. 131, 136], чепіга – 
рукоятка в плузі [Б, с. 112], чересло – вертикальний ніж у плузі, який 
міститься перед лемешем [Б, с. 83, 112, 114], чумарка – [Б, с. 78, 
137, 162, 252] – чемерка, старовинний чоловічий верхній одяг, 
пошитий у талію з фалдами ззаду [Б, с. 574], шанці – окопи [Б, 
с. 160], шкапа, шкапина – заморений, слабосилий, худий кінь [Б, 
с. 219, 398], штиль – дерев’яна жердина із загостреним кінцем для 
носіння соломи, сіна тощо [Б, с. 107, с. 574], ячник – хліб, корж або 
млинець, спечений з ячмінного борошна [Б, с. 30, 31] тощо; 

5) церковна лексика: акафіст [Б, с. 237], аналой [Б, с. 253], 
божниця [Б., с. 40], камилавка [Б., с. 242], клирос [Б., с. 397], корогви 
[Б., с. 236], отець [Б., с. 91], титар [Б, с. 162, 396, 573], тропар [Б, 
с. 237], синкліт [Б., с. 161]; 

6) вівчарська лексика: вона, дурочка – загальні умовні назви 
вівці, якій чабани ніколи не давали власного імені, щоб не зурочити 
[с. 19], джермела – спеціальний чабанський інструмент для боротьби 
з червою, що заводиться в овець [Б, с. 19], валах, валашок – 
кастрований баран [Б, с. 31], випуск овець – свято в чабанів, коли 
весною вівці вперше виходять на пашу [Б, с. 47], карбовка – 
спеціальна мазь для лікування овець від червів [Б., с. 19], кирпич – 
нарізаний у вигляді брусків підсушений овечий гній, що 
використовується як паливо [Б., с. 51, 571], ковтун – жмут збитої 
вовни, шерсті [Б, с. 29, 46], кошара – вівчарня [Б, с. 17, 18, 22, 28, 86, 
87, 103], кручак – хвора вівця [Б, с. 47, 52], кущ – отара до півсотні 
овець [Б, с. 31], кущопас – пастух на один кущ [Б, с. 31], негретті – 
порода овець [Б, с. 46], смух, смушок – хутро ягняти або вівці [Б, 
с. 19, 573], чабарня – вівчарня [Б, с. 17, 28, 54, 76], шльонка – вівця 
шльонської породи [Б, с. 87], ярка – молода вівця, яка ще не 
ягнилася тощо [Б, с. 72]; 

7) гірнича лексика: желонга – прилад, яким викачують рідину, 
пісок із свердловини під час буріння [Б, с. 293], капар – надшахтна 
споруда з двома колесами нагорі, через які перетягають канати для 
опускання і підіймання кліті [Б, с. 436, 570]; маркшейдер – гірничий 
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інженер або технік [Б, с. 127, 572], обушок – знаряддя для 
відколювання пластів вугілля в шахті [Б, с. 118], синкліналь – місце, 
де шар чи низка шарів вгинається і творить вибалок в протилежність 
шаровим горбам – антикліналям; на синкліналях шари переважно 
товщі (пояснення С. Божка) [Б, с. 192], цямрювання – укріплення ями 
зрубом [Б, с. 184, 185], штейгер – гірничий майстер, технік, який 
відав роботами на руднику [Б, с. 117] тощо; 

8) назви рослин: буркун [Б, с. 267], вівсюг [Б, с. 267], дереза 
[Б, с. 114], курай [Б, с. 267], молокан [Б, с. 411], молочай [Б, с. 76], 
осот [Б, с. 267], пирій [Б, с. 267], півники [Б, с. 31], полинь [Б, с. 76], 
свиріпка [Б, с. 267], чебрець [Б, с. 76], щириця [Б, с. 128] тощо. 

Висновки дослідження. Виокремлені групи, звичайно, не 
охоплюють усього різноманіття лексики аналізованого роману. У 
межах однієї статті неможливо репрезентувати навіть одну лише 
іменникову групу, тому для класифікації було обрано найбільш 
виразні компоненти. Сучасний мовознавчий аналіз поданих лексем 
відкриває чимало проблемних питань і протиріч. Так, наприклад, у 
групі побутової лексики слова гасниця, каптан, личаки, сіряк, 
чумарка на сьогодні вже, напевне, варто зараховувати до застарілих 
назв. Окремої уваги заслуговує так звана «позасловникова» лексика 
роману, тобто ті лексичні одиниці, що не відбиті наявними нині 
лексикографічними працями. Зазначений напрямок дослідження, 
безумовно, є перспективним, оскільки сприятиме збереженню і 
всебічному вивченню лексичної системи української мови. 

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в 
докладному аналізі різних груп лексики роману, сталих 
словосполучень, зіставленні їх із даними наявних лексикографічних 
праць для укладання ґрунтовної характеристики мови цього 
непересічного художнього твору. 
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У статті досліджено природу лінгвосеміотичних одиниць поетичних  

творів яскравої представниці сучасної української літератури за кордоном 
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В статье исследовано природу лингвосемиотических единиц 

поэтических произведений яркой представительницы современной 
украинской литературы за рубежом Эммы Андиевской, а также – семиоз 
ключевых и контекстуальных языковых знаков ее произведений. Выявлено 
коннотации сюрреалистического художественно-образного мышления. 
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LINGUISTIC SINGNS OF POLITEISM BY EMMA ANDIEVSKA 
The article presents both nature of  linguistic semiotic units of  poems by a 

wonderful representative of modern Ukrainian foreign literature Emma Andievska and 
semios (interaction of signs) of key and contextual linguistic signs  of  her works. 
Connotation of surrealistic creative-imaginative thinking is revealed and displays 
individual creative independence, original and philosophical of language by women-
writer, heavy and rich imagination and fantasy of poetical picturesque style and the 
fine arts. This aspect differs her works from other Ukrainian masters of artistic Word. 
The article presents heavy original linguistic signs of Emma Andievska’s creative 
world. 
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Погляд на словесність як мовознаковий спосіб вираження 

думки, який існував ще за часів стародавньої Індії та Греції , чимдалі 
набуває більшої актуальності. Поняття знаковості знаходимо в 
Граматиці Пор-Рояля, а згодом у працях В. Гумбольдта, О. Потебні, 
П. Фортунатова, І. Бодуена де Куртене, В. Поржезінського, 
В. Богородського та ін. [7]. Ф. де Сосюр, як відомо, поставив мову в 
один ряд з іншими системами знаків. Чимала кількість публікацій 
вітчизняних і зарубіжних лінгвістів та літературознавців, що 
торкаються проблем мовних знаків (Т. Антонюк, А. Волков, 
О. Гриценко, В. Державін, Дж. Ділі, Т. Должикова, І. Жодані, 
І. Зимомря, В. Кононенко, Ю. Степанов та ін.) [9] також свідчить про 
актуальність проблем сучасної лінгвосеміотики. 

Однак поетичні твори Емми Андієвської до теперішнього часу 
не розглядалися крізь призму теорії мовних знаків. Багата 
метафорика сюрреалістичного образного мислення потребує 
відповідних аналітичних засобів, одним з яких є метод семіотичного 
аналізу мови. 

Серед розмаїтого й багатопланового доробку письменниці 
виокремлено контексти політеїстичного змісту й на проблему 
повернення питомих предківських світоглядних засад, котра поки що 
перебуває поза межами уваги вчених-лінгвістів. 

Мета дослідження – виявити одиниці поетичного мовлення із 
зазначеним змістом і дослідити їх мовознакову природу. Для 
реалізації мети виокремлено план змісту, план вираження, а також 
розкрито функцію інтерпретанта як авторського механізму знакового 
образного мислення. 

Так Іван Зимомря, відзначає широту її зацікавлень, відкритість 
щодо сприймання різних ідей і концепцій: «У світоглядному полі 
письменниці співіснують іноді цілком протилежні релігійні вчення, 
ідеї й поняття різних епох і народів» [4, с. 129]. 

Ця письменниця – «сама собі закон…», має «на все є своє 
власне слово, свій кут зору, свій вимір» [3, с. 12], тому в багатьох її 
творах знаходимо образи різних стихій (вода: моря, річки, озера, 
ставки з їх різноманітними мешканцями, джерела, струмки, басейни 
тощо; земля: гори, долини, урвища, байраки тощо; повітря – небо у 
розмаїтті станів, його мінливість залежно від пір року, а також світ 
людей, тварин, птахів, звірів з безліччю варіантів взаємин тощо), що 
перетинаються, змішуються, утворюють нове, роз’єднуються і знову 
з’єднуються – і так до безконечності. Живе взаємодіє з живим: Море 
березове, / Огірком підперезане, / Ходить по березі, / Оком навколо 
кидає… («Полудень з традиційних розваг» зі зб. «Первні», 1964). 
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Море, як ключова мовознакова одиниця у плані змісту – знак 
життєдайного простору, в якому вода – субстанція усього живого; у 
плані вираження – іменник-номінатив на означення природного 
водного простору. Інтерпретант – авторське відчуття, що лягло в 
основу метафоричного мислення.  

Жива Природа у письменниці – самодостатня в своїй повноті й 
багатстві, кожний її елемент несе відбиток творчого Начала 
Всесвіту: Кожна стеблина / Духа утроба. / В кожній зернині / 
Світильник риба… Гнуться пристрої / Стеблинної призми: / 
Стеблина рослинні галактики містить… («Стеблина – шинок», 
там само). Стеблина у плані змісту – знак пориву до життя, 
здатності до саморозвитку, долання перешкод заради 
самоствердження живого в живому. План вираження – іменник 
жіночого роду однини на змалювання парості. Інтерпретант – 
космічність авторського сприймання рослинної парості.  

Божество являє себе як універсальне Творче Начало, як 
феномен, що дозволяє усвідомити й реально відчути поділ світів 
(Ява і Нава): Блакитне місиво, із іскри весь, / Поставив лапу 
впоперек рівнини, / І все земне поринуло в рівняння: / Вода – цей 
світ і потойбіччя вісь… Веселка проступала крізь тумани. / І по 
стеблині – вогняний канал – / Купали відображення коня («Гість», 
там само). Райдуга-веселка – знак-символ мосту між небом і 
землею, тамтешнім і тутешнім, світом Богів (Права) і світом людей і 
природи (Ява). Кінь – «сонця і водночас потойбічного світу; у 
слов’ян-язичників – символ смерті і воскресіння сонячного 
божества…» [10, с. 114]. На основі глибинного знання давньої 
української міфології автор творить план змісту всього земного, 
використовуючи наведені метафоричні вислови; граматична 
структура наведеного контексту є планом вираження. Відчуття ж 
зв’язку земного з небесним, захоплення величчю світобудови є 
інтерпретантом цього фрагменту. 

Письменниця звертається до Божества довірливо, як до 
близької істоти, знаючи, що отримає відповіді у відчуттях 
сприйманого світ-розмаю: О пощо ти являєш волю і розум / В світи 
кульбаб, в переплески, щоб мить / На волосинку часу осягнуть 
(«Ясність», там само). Ключова знакова лексема пощо (застар. – 
навіщо) знак допитливості й одночасно довіри до Божества, яке 
сприймається  через відчутні вияви Природи, де планом змісту є 
розмова з Богами, а – оригінальне граматичне вираження – 
старослов’янський прислівник; за інтерпретанта – почуття єдності 
Людини з Божеством.  

Посланець висоти / Їде в осетрі / Через небо… / Посланець 
висоти / Стоїть видмухом / На кінських ніздрях… Скільки чути, / 
Скільки видно –  / Подібний до ідола («Зблизька й здалеку», там 
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само).  
Чи є потреба називати ім’я «Посланця висоти» (Дажбог, 

Купайло, Велес та ін.)? Важить не наймення, а зміст і характер 
божественних виявів. Однак є і пряме називання: замість ім’я автор 
вживає грецизм ідол (idolov – подоба, сприйманий предметний 
образ, що репрезентує божество). Інтерпретантом тут є шанобливе 
ставлення автора до уособлених сил Природи. 

Небесне і земне у сюрреалістичному словесному контексті 
поєднується легко і невимушено, творячи у сприйманні знаки 
духовного і буттєвого: Зоря молодим горошком / Сходить на городі 
(«Перетинки», там само). Саме легкість такого поєднання як вияв 
особливого авторського світовідчуття і є інтерпретантом мовної 
знаковості автора. 

Перспективним завданням для подальших досліджень є 
виявлення конотацій контекстуальних знакових одиниць із 
ключовими, що може стати основою для побудови моделі семіозу як 
загальної картини взаємодії лінгвосеміотичних елементів у межах 
мовознакової системи творів видатної української письменниці і 
художниці, уродженки Донеччини – Емми Андієвської. 
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of vocabulary work in the English class are analyzed. Basic vocabulary and special 
scientific terms create a sufficient basis for mastering scientific discourse and forming 
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graduate students’ efficient communication in the academic and professional 
spheres. Reference is made to Common European Framework of References for 
Languages: learning, teaching, assessment. Some ways of classifying lexis 
according to certain criteria are suggested. Emphasis is made on the necessity of 
systematic and regular vocabulary work in the English classroom. 

Key words: lexical material, terminology, scientific discourse, communicative 
competence, graduate students. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. На початку 
нового століття проблема підвищення якості освіти, її переходу на 
новий продуктивний рівень є дуже актуальною. У навчанні іноземної 
мови важливим завданням сьогодні є привести у відповідність мету 
навчання з сучасним соціальним замовленням і створити для цього 
реальні умови навчання. Проблема безперервної освітньої та 
професійної підготовки спеціалістів є дуже важливою в умовах 
мобільного і конкурентного ринку інтелектуальної праці. Єдина 
система безперервної мовної освіти включає  довузівську, вузівську та 
поствузівську мовну підготовку спеціалістів. Магістерський курс 
іноземної мови являє собою самостійний завершений курс, який має 
свій зміст і структуру та є невід'ємною частиною загальної програми 
підготовки студентів-магістрантів для проведення наукової роботи. 
Іноземна мова за професійним спрямуванням сприяє кращому 
оволодінню і поглибленню знань з обраної спеціальності. Володіння 
іноземною мовою розглядається не як бажаний, а як обов'язковий 
елемент професійної культури спеціаліста з вищою освітою. 
Професійна культура, в свою чергу, є частиною загальної культури; це 
системне утворення, яке включає низку компонентів – аксіологічний, 
технологічний, творчий та лінгвістичний [4]. 

Завдання магістерського курсу з іноземної мови є 
багатоаспектними: 

 сформувати у магістрантів загальні та професійно-орієнтовані 
комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну 
і прагматичну) для забезпечення їх ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі. 

 сформувати у магістрантів загальні компетенції; сприяти 
розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного 
навчання, що дозволятиме магістрам продовжувати навчання в 
академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, 
так і після отримання диплома про вищу освіту. 

 залучити магістрантів до таких академічних видів діяльності, 
які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних 
здібностей. 

 допомогти магістрантам у формуванні загальних компетенцій 
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з метою розвитку їх особистої мотивації; зміцнювати впевненість 
студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до 
вивчення іноземної мови. 

 сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь 
спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що 
постійно змінюється. 

 досягти широкого розуміння важливих і різнопланових 
міжнародних соціокультурних проблем, для того, щоб діяти 
належним чином у культурному розмаїтті професійних та 
академічних ситуацій. 

Основні питання оптимізації навчального процесу з іноземної 
мови включають збільшення об'єму усної практики для кожного 
магістранта, підвищення ролі читання як основного джерела 
отримання інформації для науково-дослідної роботи, зростання 
ефективності, диференціації та індивідуалізації навчання, 
використання особистісно-орієнтованих технологій, що 
передбачають врахування індивідуальних особливостей кожного 
магістранта. Вони повинні відповідати суті якісно нового підходу до 
виховання та розвитку особистості з широким використанням у 
практиці навчання різних засобів навчання, які дозволяють 
організувати активну, цілеспрямовану діяльність кожної особистості. 
Робота над лексикою у зв’язку із зазначеними питаннями набуває 
ще більш вагомого значення і потребує перенесення акцентів. 

Аналіз останніх джерел і публікацій, присвячених 
проблематиці роботи. В останній час у науковій та методичній 
літературі почали приділяти більше уваги питанням організації та 
забезпечення навчально-методичними матеріалами курсу «Іноземна 
мова» для магістрантів та аспірантів, проблемам перекладу 
іншомовних наукових текстів, деяким аспектам навчання граматики та 
лексики (Л. Н. Бардіна, І. С. Бахов, Л. П. Білозерська, С. М. Железна, 
О. П. Зеленська, О. М. Ільченко, Л. В. Кнодель, Т. П. Маковська, 
А. В. Янков та ін.), однак багато проблем у цій галузі потребують більш 
ретельного дослідження. Саме проблема відбору лексичного 
мінімуму та поетапної роботи з термінологічною лексикою в умовах 
магістерських та аспірантських курсів все ще потребує доопрацювання, 
як і питання виокремлення основних лексичних труднощів і 
особливостей оригінальних наукових текстів. 

Мета даної статті – проаналізувати шляхи та найбільш 
ефективні способи роботи з лексичним матеріалом на практичних 
заняттях з англійської мови протягом магістерського курсу у 
педагогічному університеті. 

Виклад основного матеріалу. Програма з іноземної мови для 
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магістерського курсу передбачає ознайомлення з іноземним 
науковим дискурсом, жанрами та видами іншомовного наукового 
тексту, лексико-граматичними особливостями іншомовного наукового 
тексту, особливостями перекладу наукового стилю мовлення. Велике 
значення у формуванні іншомовного мовлення та здійсненні науково-
письмової комунікації набуває лексична одиниця. Студенти-
магістранти повинні мати та постійно збагачувати достатній 
словниковий запас для практичного володіння іноземною мовою за 
професійним спілкуванням. При цьому особливий акцент ставиться 
на професійно спрямовану лексику, термінологію, яка є невід’ємним 
елементом наукового дослідження, що вимагає детального 
опрацювання фахової іншомовної автентичної літератури. 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають 
способи, які студенти-магістранти можуть використовувати для 
розвитку лексичного запасу: 

 через просте ознайомлення зі словами і сталими виразами, 
які вживаються в автентичних усних і письмових текстах; 

 через власну здогадку або використання словника в разі 
необхідності для окремих завдань та видів діяльності; 

 через включення до контексту, наприклад, у тексти 
підручників та наступне опрацювання у вправах, діяльності тощо; 

 через презентацію слів у супроводі візуальних засобів; 
 через заучування списків слів з перекладом; 
 через вивчення семантичних полів і створення семантичних 

карт тощо; 
 через тренування у використанні одномовних і двомовних 

словників, тезаурусів та інших довідників; 
 через пояснення і тренування у вживанні лексичної структури 

(наприклад, словотворення, складання, вживання розмовних форм, 
дієслівних та ідіоматичних зворотів тощо); 

 через більш або менш систематичне вивчення випадків 
розбіжності семантичних ознак у мові 1 та мові 2 (контрастивна 
семантика) [3, с. 148–149]. 

Для міцного засвоєння лексики та спеціальної термінології 
можна використовувати різні способи. Це залежить від багатьох 
факторів, серед яких 1) рівень володіння іноземною мовою; 
2) мотивація; 3) усвідомлення необхідності навчання; 4) робота 
пам’яті; 5) готовність до самостійної роботи тощо. Найбільш 
ефективними шляхами роботи з лексичним матеріалом є 
1) виконання різноманітних лексичних вправ, усних та письмових; 
2) класифікація лексики за певними критеріями; 3) складання 
термінологічного словника за фахом; 4) опанування лексико-
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розмовними зразками у різноманітних дискурсах. 
Відбір необхідного лексичного мінімуму для магістерського 

курсу здійснюється на основі цілого ряду наукового обґрунтованих 
критеріїв, а саме: стилістична визначеність словосполучення або 
валентність, словотворення, частотність і тематичність. 

Для написання анотації іноземною мовою до магістерської 
роботи студенти-магістранти мають оволодіти спеціальною 
лексикою з теми «Academic writing. Typical guidelines of research 
papers». Це слова та словосполучення, які за семантичною 
характеристикою 1) повністю співпадають з українськими 
еквівалентами; 2) частково співпадають з відповідними 
еквівалентами в українській мові; 3) повністю не співпадають з 
відповідними еквівалентами в українській мові. Наведемо приклади: 
thesis – дисертація; dissertation – бакалаврська або магістерська 
робота; relevance of the topic – актуальність дослідження; 
advances in research – наукова новизна; subject area – об’єкт 
дослідження; specific topic – предмет дослідження; objectives of 
the research and necessary task – мета та завдання дослідження; 
research methodology – методи дослідження; theoretical value – 
теоретичне значення; practical value – практична цінність; main 
body – основна частина роботи; sections – розділи; conclusions – 
висновки; potential future directions of research – перспективи 
дослідження. 

При роботі з автентичним науковими текстами особливу увагу 
треба приділяти роботі зі складними та похідними словами, 
словами, утвореними за конверсією, інтернаціональною лексикою, 
неологізмами. 

Ретельної уваги та опрацювання потребує також лексика та 
спеціальні кліше для написання наукових статей, доповідей та 
рефератів іноземною мовою. Система вправ включає різноманітні 
усні та письмові мовні, умовно-комунікативні і комунікативні вправи. 
Наведемо приклади: 

Task 1. Study the lexis for writing a scientific research paper. 
RESEARCH METHOD: APPLICATION AND GENERAL 

EVALUATION 
1. Research is always done using: 
a method – метод; 
technique – методика, техніка виконання (наприклад, вимі-

рювання); 
procedure – процедура, операція, прийом;  
approach – підхід, метод;  
way – спосіб;  
(a) means – засіб. 
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2. Research methods can be subdivided into: 
experimental – експериментальні; 
theoretical – теоретичні; 
field – польові; 
observational – спостереження, etc. 
3. The following procedures constitute most of the laboratory and 

field methods: 
observation – спостереження;  
sampling – збирання та відбір зразків;  
selection – відбір, вибір; 
detection – визначення наявності або відсутності, детекту-

вання, виявлення; 
identification – (якісне) визначення, ідентифікація;  
determination – (кількісне) визначення;  
measurement – вимірювання;  
examination – огляд, обстеження;  
treatment – обробка (хімічна, механічна тощо);  
storage – накопичення, зберігання; 
recording – запис, реєстрація інформації (за допомогою 

приладів); 
record-keeping – ведення записів чи журналів;  
data processing – обробка даних; 
counting – підрахування, облік кількості;  
data refinement – уточнення даних;  
registration – реєстрація, запис, облік. 
4. The following operations may be involved in theoretical 

methods: 
calculation – (аналітичний) обрахунок, розрахунки, обчис-

лення; 
computation – чисельне обчислення, чисельне обрахування; 
approximation – наближення, апроксимація;  
consideration – розгляд, міркування;  
assumption – припущення;  
modelling – моделювання (наприклад, математичне). 
5. Most experimental and theoretical procedures can: 
be made – проводитись; 
conducted, carried out – проводитись, вестись; 
performed – виконуватись. 
6. By using a method one can obtain or get – отримувати – 

some results or data – дані, результати. One can also find – виявити, 
знайти;  

reveal – виявити, вияснити;  
produce – викликати, отримати – an effect, a change etc. 
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7. To emphasize what a method is capable of doing one can say 
that it 

allows (to) – дозволяє; 
permits (+ noun or infinitive) – дозволяє; 
provides – забезпечує; 
prevents – заважає, запобігає, відвертає; 
enables – дає можливість, etc. 
8. A method may possess the following features: 
accuracy – точність; 
reliability – надійність; 
effectiveness – ефективність; 
convenience – зручність; 
feasibility – практичність, можливість застосування; 
sensitivity – чуйність. 
Every method has its own – 
limitations – недоліки, обмеження; 
merits – достоїнства; 
demerits – недоліки; 
advantages (over) – переваги (над, у порівнянні з); 
promise or potentiality – мати велике майбутнє, перспективи 

або потенційні можливості. 
Task 2. Give a description of the methods you apply in writing 

your Master’s research paper. Use the vocabulary of the previous 
task. 

Велика кількість тренувальних та контрольних вправ дозволяє 
створити достатній словниковий запас для участі у науковому 
дискурсі та здійсненні іншомовної мовленнєвої комунікації. 

Дослідження зазначеної проблеми та практика навчання 
доводять, що систематична та ретельно організована робота над 
лексичним матеріалом на практичних заняттях протягом 
магістерського курсу дозволяє досягти вагомих результатів в 
оволодінні іноземною мовою за професійним спрямуванням. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
аналітичний огляд зазначеної проблеми дозволяє дійти висновків 
про необхідність систематичної роботи над лексичним матеріалом 
та використанні найефективніших способів розвитку та збагачення 
лексичного запасу, що дає можливість сформувати у студентів-
магістрантів професійно орієнтовані комунікативні мовні та 
мовленнєві компетенції для забезпечення ефективного спілкування 
в академічному та професійному середовищі. Подальші перспективи 
дослідження ми бачимо у розробці сучасних навчальних посібників 
для магістрантів та аспірантів з урахуванням загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти.  
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НАЗВАНИЯ РУССКИХ ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ: 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Статья посвящена вопросу изучения названий русских денежных 

единиц в курсе современного русского языка для студентов-русистов. 
Раскрыта важность изучения данной лексической группы будущими 
учителями русского языка и литературы. Автор рассматривает в 
этимолого-семантическом аспекте ряд слов, относящихся к данной 
лексической группе и предлагает дидактический материал для её изучения. 
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ЛІНГВОМЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

Статтю присвячено питанню вивчення назв російських грошових 
одиниць у курсі сучасної російської мови для студентів-русистів. Розкрито 
важливість вивчення даної лексичної групи майбутніми вчителями російської 
мови та літератури. Автор розглядає в етимолого-семантичному аспекті 
низку назв російських грошових одиниць, що найбільш часто вживаються в 
літературних та фольклорних творах, і пропонує дидактичний матеріал для 
засвоєння цих слів. 
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NAMES OF RUSSIAN MONETARY UNITS: LINGUO - METHODICAL 
ASPECT 

The article is devoted to the problem of the Russian monetary units study in 
the course of modern Russian language for the Russianists. The importance of the 
study of the given lexical group by the future teachers of the Russian language and 
literature has been revealed. The author considers in the ethimological-semantic 
aspect  the range of the names of the Russian monetary units, the most frequently 
used in literary and folkloristic works (grivna, grosh, altyn, kopeika, poltina, denga 
and others),  and suggests the didactic material for its study. In the autherיs opinion 
the use of the cross-cultural and ethnolinguistic components in the course of the 
Russian language will contribute not only to the increasing of the interest to the 
subject, but also to the deepening of the Russian language and literature  teachersי  
linguistic training. 

Key words: Russian monetary units, ethimological-semantic aspect, didactic 
material. 

 
Постановка проблемы. Лексика любого языка в 

определённой мере отражает различные стороны жизни народа-
носителя данного языка на протяжении всей его истории. 
Интересной лексической группой в этом отношении являются 
названия денежных единиц. 

Происхождение названий русских денежных единиц 
рассматривается в работах В. В. Радлова, А. Г. Преображенского, 
М. Фасмера, И. Г. Добродомова, Е. И. Каменцевой, Н. В. Устюгова 
и др. Отдельные фразеологизмы, включающие названия русских 
денежных единиц, анализируют, например, В. М. Мокиенко, 
Н. А. Потапушкин и др. 

Поскольку слова данной лексической группы отражают такую 
важную сторону жизни русского народа, как товарно-денежные 
отношения, их изучение является очень важным для будущих 
учителей русского языка и литературы: без этих знаний, нельзя, 
например, правильно понять русские пословицы и поговорки, 
включающие названия денежных единиц, могут возникнуть ошибки в 
восприятии некоторых произведений русской литературы, а, как 
показывает практика, студенты весьма слабо ориентируются в 
данном материале, однако вопросам изучения названий русских 
денежных единиц в курсе современного русского языка для 
студентов-русистов внимание практически не уделялось, что 
обусловливает актуальность данной статьи. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть в этимолого-
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семантическом аспекте наиболее распространённые названия 
русских денежных единиц и предложить дидактический материал 
для освоения данной лексической группы будущими учителями 
русского языка и литературы. 

Изложение основного материала исследования. 
Рассмотрим названия русских денежных единиц, наиболее часто 
встречающиеся в русском фольклоре и литературе. 

Деньги – «металлические и бумажные знаки как мера 
стоимости». В русских памятниках отмечается с XIII в. в виде деньга 
и денга со значением «серебряная монета». Современное значение 
«мера стоимости» возникло в XV в. Первоначальное денга 
представляет собой заимствование из татарского тəнкə 
«серебряная монета, рубль», подвергшееся озвончению т → д, к → 
г. Татарское тəнкə, полагают, из тюркского тамга «клеймо, 
печать». 

Копейка – «мелкая монета, сотая доля рубля». 
Засвидетельствовано в памятниках конца XV в. Общепринятой 
этимологии не имеет. Г. П. Цыганенко считает, что скорее всего это 
слово образовано от существительного копьё – «оружие». Название 
монеты объясняется тем, что на ней  изображался всадник с копьём 
в руке (ср. в «Словаре Академии Российской», 1806 г., копейник – 
«воин, вооружённый копьём»). Первоначально была, вероятно, 
форма *копейко с корнем копьй- > копей- и суффиксом -к-о. 
Впоследствии, возможно, под влиянием наименований других монет 
(ср. гривна) слово копейко получило окончание женского рода -а. 

Полагают также, что существительное копейка может 
происходить от тюркского kőpäk «собака»: на одной из татарских 
монет изображалась собака. 

Гривна – «монета» < «ожерелье, нашейная медаль» – 
происходит от древнего славянского слова грива (первоначальное 
значение – «шея, загривок»). В древнерусском языке отмечалось 
производное от грива прилагательное с суффиксом -ьн- – гривьныи 
«шейный». Краткая форма женского рода этого прилагательного 
гривьна стало существительным гривна. От него – прилагательное 
гривенный < гривьньныи, давшее с суффиксом –ик-ъ 
существительное гривьньникъ > гривенник (XVII в.). 

Обозначая деньги, слово гривна имеет два значения: 
1) денежная единица в Древней Руси – серебряный или 

золотой слиток весом около фунта (≈400 гр); 
2) гривенник (устар.). 
Гривенник – «монета в 10 копеек». 
Двугривенный – «монета в 20 копеек». 
Рубль – «основная денежная единица в России и СССР, 
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равная ста копейкам». В значении денежной единицы это слово 
отмечается в памятниках письменности с XII в. Достоверной 
этимологии не имеет. Г. П. Цыганенко считает, что оно скорее всего 
развилось в результате переносного употребления древнерусского 
слова рубль «обрубок» (золота, серебра), которое отмечается в 
памятниках XI в. В памятниках XVIII в. рубль – «обрубок части 
гривны» (как денежной единицы), в XV в. рубленикъ – «плотник». 
Существительное рубль «обрубок» образовано с помощью 
суффикса -j-ь от рубити «рубить» (-бj- → бл�). 

Полагают также, что слово рубль «денежная единица» может 
происходить от арабского rubh «четверть». Это предположение 
основывается на том, что рубль в старину составлял четверть 
гривны. Арабское rubh заимствовано из Индии, где рупия (др.-инд. 
rǔpyam – название крупной серебряной монеты) по этимологии 
значит «снабжённое изображением, печатью» – от др.-инд. rǔpām 
«наружный вид, краска», rǔpyam «серебро с изображение», 
«чеканное серебро». 

Алтын – «три копейки» и «старинная русская монета в три 
копейки». Др.-рус. заимствование из тюркских языков. Согласно 
одной точке зрения происходит от слова алтын. Татарское алтын – 
«золото, золотая монета» (первоначально такое значение было и в 
русском языке). Согласно другой точке зрения, восходит к алты 
«шесть» (или алты тийин / тыйын) – «шесть денег (деньга – 
полкопейки)». 

Грош – «старинная медная монета в две копейки», позднее – 
«полкопейки». Заимствовано из польского языка. В памятниках 
отмечается с XIV в. Польское grosz является заимствованием из 
чешского языка, в который это слово проникло из германских 
языков. Первоисточник – латинское grossus denarius - «тяжёлая 
монета». 

Полушка – «в старину: мелкая медная монета в четверть 
копейки». Др.-рус. производное с суффиксом -ьк-а от полуха 
«половина», образованного при помощи суффикса -ух-а от полъ 
«половина» (гроша). 

Полтина, полтинник – «монета в 50 копеек или вообще 50 
копеек денег». Вероятно, др.-рус. слияние словосочетания полъ 
тина (полъ – «половина», тинъ – «рубль», от т�ти – «рубить, 
сечь»: ср. рубль). Менее убедительна трактовка слова как 
суффиксального производного от полъть (обычно известно лишь в 
значении «половина туши»), толкуемого обычно как производное с 
суффиксом -ъть от полъ – «половина». 

Четвертак – «серебряная монета в 25 копеек». 
Империал – от латинского imperialis – «императорский»  
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«русская золотая монета в 10 рублей, а после 1897 г. – в 15 
рублей». 

Для работы с лексикой рассмотренной группы может быть 
предложен ряд заданий. 

1. Пользуясь словарями, определите значение слов червонец 
и целковый и укажите признак, положенный в основу данных 
наименований. 

2. Раскройте смысл выражений Не было ни гроша, да вдруг 
алтын, Копейка рубль бережёт, За морем телушка - полушка, да 
рубль перевоз, Мал золотник, да дорог, ни гроша [ни полушки] за 
душой, грош цена (кому-либо, чему-либо) [в базарный день], 
гнаться за длинным рублём.  

Объясните, что стало почвой для возникновения данных 
фразеологизмов. 

3. Текст для изложения. 
Из истории русских денег 

На Руси, как и повсюду, вначале деньгами при обмене 
служили скот или шкуры животных, например белки, соболя, 
куницы и другой «мягкой рухляди», как называли тогда меха. 
Русская пушнина – теплая, мягкая, красивая – привлекала на Русь 
купцов и с Востока, и с Запада во все времена. 

Знакомы были Руси и раковины каури. Их завезли к нам 
заморские купцы, торговавшие с Новгородом и Псковом. А потом 
уже сами новгородцы распространили каури по всей русской земле 
вплоть до Сибири. В Сибири раковины каури использовались в 
качестве денег до XIX века. Там каури называли «змеиной 
головкой»... 

Как и везде, с развитием торговли на Руси появились 
металлические деньги. Правда, сначала это были крупные 
серебряные арабские дирхемы. Их у нас называли кунами. Слово 
это нумизматы производят от латинского «сипаз», что значит 
кованый, сделанный из металла. Куной же в древности называли 
не только дирхем, но и римский денарий, и денарии других 
европейских государств, и даже собственный русский сребреник. 
Значит, так называли деньги вообще. Тогда сребролюбие и 
кунолюбие обозначало одно и то же. 

Другие монеты тех далеких времен – ногата (от арабского 
«нагд» – хорошая, отборная), резана (часть разрезанной куны). 25 
кун составляли гривну кун. 

А что такое гривна? В древнеславянском языке так 
называли шею, загривок. Потом гривной назвали и шейное 
украшение – ожерелье. Когда появились монеты, ожерелье стали 
делать из них. На каждое и уходило по 25 кун. Отсюда и пошло: 
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гривна кун, гривна серебра. Потом гривной стали называть 
серебряные слитки. 

Свои монеты на Руси стали чеканить с конца X века. Это 
были златники и сребреники. На них изображался великий князь 
Киевский и трезубец – родовой знак князей Рюриковичей, он же – 
герб Киевской Руси. 

Первые московские монеты стали чеканить при великом 
князе Дмитрии Донском, вслед за которым это стали делать 
почти все русские князья – как великие, так и удельные: тверские, 
рязанские, пронские, углиыкие, можайские. На этих монетах 
писали имена местных князей. А на монетах Ростова Великого 
писали имена сразу четырех князей – московского и трех 
местных. Свой характер был и у новгородских монет. 

Такой разнобой и пестрота во внешнем виде да и весе 
монет затрудняли торговлю. Поэтому в начале XVI века, при 
пятилетнем Иване Грозном, они были отменены. И на сцену 
вышла копейка – монета общегосударственная. Эти монеты 
чеканили на трех денежных дворах — в Москве, Пскове и Великом 
Новгороде. 

Наверное, тогда же появилась поговорка «копейка рубль 
бережет», это отражало ее весомость. Ведь сто копеек Ивана 
Грозного составляли рубль, 50 – полтину, 10 – гривну, 3 – алтын... 
Такими русские монеты оставались до конца XVII века, до времени 
царя Петра I. 

4. Текст для диктанта. 
Ассигнации Российской Империи 

В России долго не решались вводить бумажные деньги, 
поскольку многие государственные мужи не верили в их 
«внутреннюю доброту». Опасения вельмож полностью 
подтвердились. В 1769 году правительство выпустило первые 
ассигнации, больше похожие на почётные дипломы, нежели на 
купюры современного вида. Их изготовили, чтобы поддержать 
хождение медной монеты. Выглядели отечественные ассигнации 
некрасиво и доверия у населения не вызывали. Печатали деньги на 
плотной белой бумаге с водяными знаками довольно небрежно. На 
каждой банкноте красовались номер, номинал, место и дата 
выпуска, а также надпись: «Объявителю сей государственной 
ассигнации платит Московский банк ходячею монетою столько-
то рублей». Были ещё четыре подписи, сделанные от руки! 

Для дополнительной защиты от подделок использовались 
крупные овальные бескрасочные штампы (оттиски) с надписями: 
«Покоит и оберегает» (изображение орла) и «Невредима». 
Номинал указывался очень мелким шрифтом: «25», «50», «75», 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 186 

«100», а к надписи об обмене ассигнаций на «ходячую монету» 
надо было ещё приглядываться... Этим воспользовались 
фальшивомонетчики. Они переделывали двойку в числе «25» на 
семёрку и, расплатившись 25-рублёвой ассигнацией вместо 75-
рублёвой, разницу клали себе в карман. За два года фальшивки 
расплодились до такой степени, что 75-рублёвую ассигнацию 
пришлось изъять из обращения. 

Эмиссия (выпуск) первых русских бумажных денег скоро 
превысила возможности банков обменивать их на звонкую 
монету. За рубль ассигнациями сначала перестали давать рубль 
металлическими деньгами, а к 1810 году курс упал до 25 копеек 
серебром. В 1812 году положение осложнилось тем, что 
наполеоновские шпионы наводнили страну чудовищным 
количеством поддельных русских ассигнаций. 

История хождения бумажных денег в России состоит из 
нескольких циклов. В начале каждого цикла старые обесцененные 
купюры обменивались на новые, и правительство стремилось 
удержать их курс один к одному при обмене на золотые и 
серебряные рубли. Спустя несколько лет эта возможность 
исчезала; тогда правительство старалось удержать хотя бы 
приемлемый курс обмена, но через некоторое время и это 
становилось не по силам казне. Приходилось старые бумажки 
опять обменивать на новые... 

Выводы исследования. Мы считаем, что использование 
страноведческого и этнолингвистического компонентов на занятиях 
по русскому языку будет способствовать как повышению интереса к 
предмету, так и углублению лингвистической подготовки учителей 
русского языка и литературы. 
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development of their intellectual initiative and the creative approach to the research 
by means of introduction of word-building dictionaries. The ability to use the word-
building dictionary (as well as any other linguistic reference manual) is a reliable 
indicator of a specialist’s aptitude for self-development, of fully developed linguistic 
skills and the essential condition of the formation of linguistic competence.  

Key words: linguodidactics, cognitive activity, derivational morphology, word-
building dictionary. 

 
Постановка проблемы. Актуальной проблемой современной 

методической науки является задача повышения интереса 
студентов-филологов к занятиям по языку в высшей школе. 
Лингвистическое просвещение должно пронизывать весь учебно-
воспитательный процесс в педагогическом вузе. В вузовских 
программах по языку формулируется требование обучать студентов 
умению пользоваться энциклопедическими и лингвистическими 
словарями, но содержание этого умения не раскрывается. 
Наблюдение за учебным процессом убеждает в том, что словари 
или не используются преподавателями и студентами вообще, или 
используются крайне редко, поэтому студенты не умеют 
пользоваться лингвистической справочной литературой и тратят 
уйму времени на поиск нужной информации. В то же время педагог, 
не использующий словари в процессе обучения языку, уже сейчас 
оказывается во вчерашнем дне методики, так как за последние годы 
создана уникальная учебная лексикография, так или иначе 
обеспечивающая все разделы языковых курсов. В связи с этим 
хочется поделиться опытом организации работы по использованию 
словарей в учебном процессе на филологическом факультете 
Донбасского государственного педагогического университета. 

Анализ последних публикаций. Объектом исследования 
стали словообразовательные словари русского языка, поскольку, 
во-первых, именно в деривационной лексикографии в последние 
десятилетия отмечаются самые активные изменения и 
преобразования, и, во-вторых, бесспорен тот факт, что 
словообразование «лежит на перекрёстке многих лингвистических 
дорог» [10, с. 52], оно не изолировано от других языковых уровней. 

В конце ХХ – начале ХХІ вв. появились многочисленные 
словообразовательные словари, а именно: А. Н. Тихонова [18; 19; 
20], М. Т. Баранова [1],  Е. Н. Борисовской [2], И. А. Ширшова [22], 
А. А. Грузберга и Л. А. Грузберг [3], А. Ковригиной и М. Суетиной [7], 
И. В. Елынцевой и И. Л. Копылова [5], Т. Ф. Ефремовой [6], 
А. Н. Тихонова и Т. Л. Беркович [17], В. И. Круковера [9], 
Т. Л. Фёдоровой и О. А. Щегловой [21], И. В. Гурковой [4], 
В. И. Николаева [14], А. В. Рудневой [16], Б. Н. Круковера [8], 
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Т. В. Поповой и Е. С. Зайковой [15] и др.1). При этом методическая 
литература просто не поспевает за учебной деривационной 
лексикографией: рекомендаций и указаний по использованию 
новейших словообразовательных словарей разных типов в учебном 
процессе, как впрочем, и общих перечней и обзоров этих словарей, 
пока ещё нет. 

Цель статьи – описать пути и способы активизации 
познавательной деятельности студентов и их интереса к 
лингвистическим знаниям, развития интеллектуальной инициативы 
и творческого подхода к исследовательской деятельности через 
знакомство с новейшими словообразовательными словарями 
русского языка. 

Изложение основного материала. Любому из нас, чтобы 
быть действительно образованным человеком, не обойтись без 
словарей. Однако словарями нужно уметь пользоваться, надо знать, 
к какому словарю обратиться в том или ином случае, что и как 
можно узнать в каждом из них. Иначе говоря, работе со словарями 
нужно учиться. 

Словообразовательный словарь (или деривационный словарь) 
– словарь, в котором показана словообразовательная структура 
дериватов, демонстрируются их связи с производящей основой и 
однокоренными дериватами. 

Приведём примерный перечень словообразовательных 
словарей, которые следует использовать в учебном процессе. 

◊ Двумя изданиями (в 1961 г. и 1964 г.) вышел «Школьный 
словообразовательный словарь» З. А. Потихи2. В указанном 
словаре показано морфемное строение слов, а не способы их 
образования. Словарь ошибочно назван словообразовательным, 
поскольку в 60-е годы XX века морфемика и словообразование 
только формировались как самостоятельные разделы языкознания, 
а, следовательно, словообразовательная терминология еще не 
сложилась. В 1987 году автор словаря исправил ошибку, 
опубликовав второе издание книги – «Школьный словарь строения 
слов русского языка»3. 

◊ Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь 

                                         
1 Подробнее об указанных словарях читайте ниже. 
2 Потиха З. А. Школьный словообразовательный словарь / Зиновий 

Аронович Потиха. – М. : Просвещение, 1961. – 259 с.; Потиха З. А. Школьный 
словообразовательный словарь / Зиновий Аронович Потиха. Изд. 2-е, испр. и 
доп. – М. : Просвещение, 1964. – 392 с. 

3 Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка / Зиновий 
Аронович Потиха. – М. : Просвещение, 1987. – 319 с. 
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русского языка (19781) [20]. В словаре показана 
словообразовательная структура около 40000 слов, вошедших в 
словообразовательные гнезда. Во главе каждого гнезда стоят 
исходные слова, расположенные по алфавиту, в производных 
словах, образованных от исходных слов, выделены все элементы 
слова (приставки, суффиксы, окончания), участвующие в 
словообразовании. Слова снабжены ударениями, в необходимых 
случаях – грамматическими комментариями. В конце книги 
помещены «Основные правила русской орфографии», с помощью 
которых учащийся сможет понять и запомнить, почему именно так 
пишется то или иное слово.  

◊ Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского 
языка (в двух томах) (1985) [18; 19]. В словаре описана 
словообразовательная структура более 145000 слов. Первый том – 
словообразовательные гнезда, представляющие собой 
совокупность однокоренных слов. Исходные слова гнезд даются по 
алфавиту, и каждому гнезду в составе одной буквы присваивается 
порядковый номер. Второй том – алфавитный список всех 
размещенных в гнездах слов с указанием буквы и номера гнезда, по 
которому можно найти интересующее слово в гнездовой части.  

◊ Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского 
языка (1997) [1]. Словарь помогает правильно определить строение 
слова, способ его образования, учит словообразовательному 
разбору, обогащает словарный запас. Пособие способствует 
повышению орфографической грамотности: нем размещены 
проверочные слова при написании слов с безударными гласными и 
проверяемыми согласными в корнях. 

◊ Борисовская Е. Н. Словообразовательный словарь русского 
языка для школьников (2003) [2]. Словарь является гнездовым. Это 
позволяет четко представить ступенчатый характер русского 
словообразования, увидеть все элементы, которые участвуют в 
создании слов. 

◊ Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь 
русского языка (2004) [22]. В словарь включено около 37000 слов 
русского языка, объединенных в более чем 2000 
словообразовательных гнезд. Словарная статья включает сведения 
по словообразовательной структуре заголовочного слова, а также 
по его словообразовательной истории. Все вошедшие в словарь 
слова истолкованы, причем толкования впервые в отечественной 
лексикографии построены так, что они соответствуют 
                                         

1 Указывается год первого выхода в свет лексикографических источников; 
названные словари могли быть переизданы (и не один раз!) позднее. 
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словообразовательной структуре и истории толкуемого слова. 
Слова снабжены акцентологической, грамматической, 
стилистической информацией, последовательно иллюстрируются, в 
том числе цитатами из классических произведений русской 
литературы. 

◊ Грузберг А. А., Грузберг Л. А. Словообразовательный 
словарь (2009) [3]. В словаре показана словообразовательная 
структура около 8000 слов. Тщательно отобранный материал 
позволит обогатить словарный запас, сделает речь более 
выразительной, а также позволит узнать много нового и важного о 
строении и образовании слов русского языка. 

◊ Ковригина А., Суетина М. Словообразовательный словарь 
русского языка для школьников (2009) [7]. В словаре около 
2000 словообразовательных гнезд, отражающих исходные формы и 
новые слова, которые от этих форм образованы. В самой словарной 
статье представлен ход образования нового слова. Элементы, с 
помощью которых происходит этот процесс, выражены графически, 
что позволяет легко ориентироваться и запоминать особенности 
словообразования. Для анализа подобраны наиболее 
употребительные слова современного русского языка. 

◊ Елынцева И. В., Копылов И. Л. Словообразовательный 
словарь русского языка (2010) [5]. Словарь представляет собой 
справочник, в котором показано, каким способом и при помощи 
каких словообразовательных средств образуются слова в русском 
языке. Включает около 30000 словообразовательных пар.  

◊ Ефремова Т. Ф. Современный словарь русского языка. Три в 
одном. Орфографический. Словообразовательный. Морфемный 
(2010) [6]. Словарь состоит из двух частей. Первая содержит около 
20000 слов, повторенных дважды в левой и правой колонках: левая 
демонстрирует морфемный состав слова, а правая – схему 
словообразовательной структуры этого же слова. Между колонками 
указываются фонетические процессы, которые наблюдаются при 
соединении морфем в слове: чередование гласных и согласных, 
выпадение гласных и согласных и т. п. Вторая часть содержит около 
1200 словообразовательных единиц, расклассифицированных по 
частям речи и сопровождающихся краткими толкованиями и 
примерами. Аналогов в учебной лексикографии словарь не имеет. 

◊ Тихонов А. Н., Беркович Т. Л. Все трудности русского 
словообразования. Словарь-справочник (2010) [17]. Словарь 
описывает около 10000 производных слов современного русского 
языка, которые образуются не от одного слова, а от двух или трех 
однокоренных слов, поскольку по своему значению эти производные 
слова могут соотноситься не с одним производящим словом, а с 
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двумя или тремя. Такие слова имеют две или три 
словообразовательные структуры, т. е. являются полиструктурными. 
Словарь наглядно (графически) показывает, от каких производящих 
и с помощью каких словообразовательных элементов (приставок, 
суффиксов и т. д.) создаются в языке разные 
словообразовательные структуры таких полиструктурных слов как, 
например, операбельный – образуется и от операция, и от 
оперировать; обессилеть – и от бессильный, и от бессилеть, и от 
сила и т. д. 

◊ Круковер В. И. Школьный словообразовательный словарь 
русского языка (2011) [9]. Базовый словник словаря включает более 
3000 наиболее употребительных слов русского языка, отобранных 
на основании данных популярных частотных словарей. Словарь 
включает четыре компонента: морфолого-акцентологический, 
словообразовательный, морфемный, фонетико-графический. Все 
варианты морфемного членения приводятся со ссылками на 
авторитетные словари морфем. Просмотр гнезда позволяет 
ознакомиться со множеством однокоренных слов. В 
словообразовательном гнезде выделяются словообразующие 
элементы, а также чередующиеся гласные и согласные. В 
некоторых случаях дано толкование малознакомых слов.  

◊ Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Словообразовательный 
словарь русского языка (2011) [21]. Словарь содержит около 
8000 словообразовательных гнезд, которые дают представление о 
возникновении различных слов и об их морфемной структуре. Для 
словообразовательного анализа взяты наиболее употребительные 
слова современного русского языка и их производные.  

◊ Гуркова И. В. Морфемно-словообразовательный словарь. 
Как растёт слово? 1–4 классы (2012) [4]. Словарь представляет 
собой многофункциональное издание, включающее не только 
справочную информацию, но и игровые задания. Он содержит около 
800 словообразовательных гнезд, где впервые показан механизм 
словообразования с традиционным выделением всех 
словообразующих морфем. Словарь включает иллюстрированные 
игровые задания, а также специальные обучающие упражнения для 
развития и закрепления навыков словообразовательного и 
морфемного анализа слов. 

◊ Николаев В. И. Школьный словообразовательный словарь 
(2012) [14]. Работа со словарем поможет при 
словообразовательном анализе, разборе слова по составу, 
усвоении правил русской орфографии. 

◊ Попова Т. В., Зайкова Е. С. Морфемно-словообразователь-
ный словарь русского языка. 5–11 классы (2012) [15]. Словарь 
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включает около 600 слов, взятых из упражнений школьных 
учебников, входящих в обязательный словарный минимум. Впервые 
для каждого слова проводится морфемный и 
словообразовательный анализ, что помогает учащимся разобраться 
в этих сложных темах. Также к каждому слову дано лексическое 
значение и морфологическая характеристика. 

◊ Руднева А. В. Словообразовательный словарь (2012) [16]. В 
словаре представлено морфемное строение слов, показано, каким 
способом и при помощи каких словообразовательных средств 
(приставка, суффикс и т. д.) образуются наиболее употребительные 
слова русского языка.  

◊ Круковер Б. Н. Школьный словообразовательный словарь 
русского языка (2013) [8]. Словарь призван облегчить школьникам 
словообразовательный анализ и разбор слов по составу, поиск 
способов образования новых слов. Словник включает наиболее 
употребительные слова русского языка и рассчитан на школьную 
программу изучения русского языка. 

Ниже предлагаем упражнения для использования 
словообразовательных словарей в учебном процессе в рамках 
языковых курсов высших педагогических учреждений во время 
организации учебной, самостоятельной или внеаудиторной работы 
студентов-филологов. 

• Презентация современных словообразовательных словарей 
и справочников по дериватологии. Обязательным структурным 
компонентом презентации словаря является система заданий, 
отражающая возможности использования презентуемого словаря в 
учебном процессе. 

• Сопоставление словарных статей из разных 
словообразовательных словарей русского языка. На основе 
проведённого анализа готовится презентация типовой структуры 
словообразовательного словаря: введение или предисловие, 
раздел «Как пользоваться словарём», собственно словарь, 
дополнительный материал, т. е. различные приложения, и т. п. И 
далее – характеристика каждого структурного компонента 
словообразовательного словаря. 

• Составление краткого электронного словообразовательного 
словаря русского языка (коллективная работа в группах). 

• Подготовка и написание рефератов (реферативных 
сообщений, докладов, тезисов) по проблемам дериватологии (на 
материале словообразовательных словарей).  

Примерный перечень тем для реферативных работ студентов: 
«Научные основы использования словообразовательных словарей в 
процессе обучения русскому языку»; «Мотивация в работе со 
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словообразовательными словарями в процессе обучения русскому 
языку»; «Состояние работы по использованию 
словообразовательных словарей в процессе обучения русскому 
языку в школе (в вузе)»; «Основные аспекты работы по 
использованию словообразовательных словарей в процессе 
обучения русскому языку в школе (в вузе)»; «Этапы формирования 
умений и навыков пользования словообразовательными словарями 
русского языка»; «Учебная лексикография и дериватология»; 
«Принципы отбора слов в учебный словообразовательный 
словарь»; «Деятельность известных лексикографов – составителей 
словообразовательных словарей» и т. д. 

• Составление авторских словообразовательных словариков, 
например, «Словаря словообразовательных разборов» 
(составляется или коллективно в группе, или самостоятельно 
каждым студентом). Образец словарных статей из такого словаря: 
1) Адресат ← адрес. Значение: лицо, которому адресовано 
послание (обращение). Способ словообразования: суффиксальный. 
Средство словообразования: суффикс  -ат; 2) Булочная ← 
булочный. Значение: магазин, где продают хлебобулочные 
изделия. Способ словообразования: переход из одной части речи в 
другую; 3) Переулок ← улица. Значение: небольшая улица, чаще 
соединяющая две параллельные улицы. Способ словообразования: 
приставочно-суффиксальный. Средство словообразования: пере- + 
-ок. Процесс, сопровождающий словообразование: усечение основы 
улиц- и т. д. 

• Составление планов-конспектов уроков по русскому языку 
для средних общеобразовательных учреждений, а также планов-
конспектов практических занятий по русскому языку для 
педагогических вузов по теме «Словообразовательные словари 
русского языка», например: план-конспект обобщающего урока «В 
гостях у словообразовательных словарей» и т. п.). 

• Тестирование (для тестирования используем задания из 
учебных пособий Н. М. Маториной [11; 12; 13]). 

• Планирование работы лингвистического кружка по 
дериватологии (на материале словообразовательных словарей). 

• Составление кроссвордов, ребусов, викторин и других 
лингвистических задач по теме «Словообразовательные словари».  

• Подготовка и написание курсовых, дипломных и 
магистерских работ (на материале словообразовательных 
словарей).  

Примерная тематика работ: «Словообразовательные словари 
как отражение тенденций развития дериватологии»; 
«Словообразовательные словари как отражение тенденций 
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развития лексикографии»; «Лингводидактические особенности 
работы с деривационными словарями на занятиях по языку в школе 
(в вузе)»; «Роль словообразовательных словарей в повышении 
интереса к изучению русского языка» и т. д.  

• Аналогичная работа может быть организована на материале 
анализа словообразовательных словарей в сопоставительном 
аспекте (русско-украинские соответствия). Это особенно актуально 
в связи с выходом современных словообразовательных словарей 
украинского языка: ◊ Сікорська З. С. Українсько-російський 
словотворчий словник / Сікорська З. С. – К. : Рад. школа, 1985. – 188 
с.; ◊ Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української 
мови / Карпіловська Є. А. – К. : Укр. енциклоп., 2002. – 912 с.; 
◊ Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотвірний словник оказіоналізмів / 
Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : Явва, 2003. – 168 с.; ◊ Клименко Н. Ф. 
Шкільний словотвірний словник сучасної української мови: 
15600 слів у складі 127 гнізд / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, 
Л. П. Кислюк. – К. : Наук. думка, 2005. – 264 с.; ◊ Петрова Г. 
Латинсько-український словотвірний словник / Петрова Г. – К., 2010. 
– 880 с.  

Знакомство с деривационными словарями на занятиях по 
языку в вузе способствует развитию речи, мышления, 
познавательных интересов студентов, открывает перспективы 
интеграции широкого круга дисциплин. Формами фиксации 
результатов работы студентов со словообразовательными 
словарями являются устные ответы студентов на практических 
занятиях; конспекты, тезисы научно-методической литературы; 
письменные работы различных видов; краткие устные сообщения; 
реферативные сообщения; тесты; терминологические диктанты; 
ответы на экзамене; внеаудиторные мероприятия (на 
словообразовательном материале); рейтинг-контроль; итоговые 
научно-исследовательские работы студентов и т. п. Эффект от 
словообразовательной работы студентов можно получить только 
тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-
воспитательном процессе в качестве целостной системы, 
пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. В этом 
случае обращение к словообразовательному словарю (как впрочем, 
и к любому другому типу словарей, начиная с орфографического и 
заканчивая любым специализированным изданием) станет для 
студентов необходимостью, рефлексом.  

Выводы и рекомендации. Предложенные нами варианты 
работы не исчерпывают всех возможностей применения 
словообразовательных словарей в учебном процессе. Очевидно, 
что в одной статье невозможно описать все полезные советы, да и у 
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каждого преподавателя есть свои профессиональные секреты, 
открытия, находки, хитрости и хитринки… Тем более мы уверены, 
что творчески работающие педагоги смогут не только применить 
предложенные задания на практике, но и усовершенствовать их. 
Надеемся, что приведенный материал убедил коллег в том, что 
словообразовательные словари таят в себе огромные возможности 
для учебно-воспитательной работы на занятиях по языку в вузе. 
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У статті розглядається важливість використання німецькомовних 
країнознавчих аудіотекстів, зміст яких спрямовано на формування 
загальнокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземних мов. 
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В статье рассматривается важность использования немецкоязычных 
страноведческих аудиотекстов, содержание которых направлено на 
формирование у будущих учителей иностранных языков общекультурной 
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THE USE OF FOREIGN LANGUAGES COUNTRY SPECIFIC STUDIES 
AUDIOTEXTS FOR THE FORMATION OF THE GENERAL CULTURE 
COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES 

The importance of using the foreign languages country specific studies 
audiotexts for the formation of the general culture competence in future teachers of 
foreign languages is considered in the article. The topicality of introduction of the 
informative country specific studies of teaching materials is substantiated. The 
samples of tasks, directed to the discussion of the content of the audiotext are given.  
The audiotext in german language is devoted to the contemporary problems of the 
higher educational systems in Ukraine and Germany. The work of the students at 
audiotexts is also directed to the allocation of similarities and distinctions in the 
system of higher education in Ukraine and Germany. 

Key words: country specific studies, audiotext, general culture competence, 
teaching material, samples of tasks.  

 
Постановка проблеми. В умовах реформування іншомовної 

освіти все більшої значущості набуває принцип розвитку міжнародно 
орієнтованої особистості вчителя іноземних мов, володіння ним 
загальнокультурною компетентністю, комунікативними здібностями. 
Загальнокультурна компетентність складає основу для формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов, яка 
спрямована на розвиток умінь відрізняти культуру країн, мови яких 
вивчаються, зіставляти й усвідомлювати культуру носіїв мови з 
власною національною культурою. Тому процес формування 
загальнокультурної компетенції насамперед повинен включати 
обов’язково і систематично культурознавчи аспекти у зміст 
навчання. У зв’язку з цим великого значення сьогодні набуває 
наукове-методичне забезпечення реформуючих навчальних 
процесів. При цьому необхідним є використання інформативного 
країнознавчого навчального матеріалу, що містить знання про 
реальну картину культури країн мови яких вивчаються. Вирішення 
цього питання є на даний час дуже актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
формування загальнокультурної компетенції, до складу якої входить 
також і соціокультурна компетенція, відображена у працях багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених, до яких слід віднести: 
Н. Ф. Бориско, Є. М. Верещагіна, Л. В. Калініну, С. Ю. Ніколаєву, 
Ю. І. Пассова, І. В. Самойлюкевич, В. В. Сафонову, О. Б. Тарно-
польського, H. Brown, M. Wallace, Jeremy Harmer, Ulrich Steinmüller, 
Gerhart Wolff та багато інших. У роботах цих учених велика увага 
приділяється постійному розвитку у майбутніх вчителів іноземних 
мов загальнокультурної  компетенції під час їхнього професійного 
становлення. Принцип діалогу культур є сьогодні базовим 
орієнтиром та складовими іншомовної освіти [2, с. 57]. Відомим 
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вченим-методистом С. Ю. Ніколаєвою складено Типову програму 
навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов і культур 
у загальноосвітніх навчальних закладах» (Бакалаврат), де 
наголошується на тому, щоб процес іншомовної освіти та 
професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови 
включав загальнокультурний, а також соціокультурний контекст. 

Метою та завданням даної статті є розглянути використання 
країнознавчих аудіотекстів та їхній ефективний вплив на 
формування загальнокультурної компетентності у студентів 
відділення іноземних мов філологічного факультету у процесі 
оволодіння ними німецькою мовою як другою іноземною. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Німецька 
мова, як будь-яка інша мова, є не тільки ще одним способом 
спілкування, а й «інструментом за допомогою якого можна увійти в 
світ іншої культури, ознайомитися із загальнолюдськими цінностями, 
досягти рівня загальнолюдської свідомості» [3, p. 5]. Мова 
відображає конкретну історію, сучасність життя і розвитку народу 
Німеччини. Тому, студентам пропонуються аудіотексти оригінальні, 
не адаптовані, не перекладені. Саме оригінальні аудіотексти 
зберігають найбільш яскраво усі специфічні особливості німецької 
мови, культури країни. З цією метою ми використовуємо 
країнознавчи, науково-популярні тексти. Відповідно навчальній 
робочій програми з практики усного та писемного мовлення студенти 
п’ятого курсу ОКР «спеціаліст» вивчають модуль «Wirtschaftliche, 
wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen der Ukraine und 
Deutschland» («Економічні, наукові і культурні взаємовідношення 
України і Німеччини»). Зміст модулю охоплює розглядання питання 
стосовно сучасного стану навчання студентів Німеччини в 
університетах, які спроможні спілкуватися в умовах іншомовного 
культурного середовища. Країнознавчий аудіотекст «Selbststadium» 
надається студентам носієм мови з чітким його інтонуванням та 
виразністю. З позиції комунікативно-орієнтованого навчання 
аудіотекст таким чином стимулює мовленнєво-мисленнєву 
діяльність студентів під час його прослуховування.  

Перша вправа, яка надається студентам на першому етапі 
прослуховування аудіо тексту, пов’язана з загальним розумінням 
змісту тексту. З лексичним країнознавчим складом тексту студенти 
ознайомлені попередньо. 

На наступному етапі прослуховування аудіотексту студентам 
пропонується виконання вправи що спрямована на доповнення 
речень тексту за його змістом. Наприклад: Hören Sie jetzt den dritten 
Abschnitt des Interviews und ergänzen Sie die Sätze: 
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a) Das Studium in Frankreich ist sehr _________ 
b) Die Studierenden in Frankreich sind viel __________ 
c) Die Studenten der Literaturwissenschaften in Deutschland 

_______ gemeinsam die Textе, ________ Fragen, _______ Fragen, 
______ Referate. 

d) Die Selbstbestimmung im deutschen Universitätssystem kann 
zum Problem werden, wenn __________ 

Після поглибленого обговорення змісту аудіо тексту студентам 
пропонується виконання вправи, яка спрямована на визначення 
подібностей і розбіжностей у системах вищої освіти у Німеччині і в 
Україні: Vergleichen Sie die Universitätssysteme, indem Sie ihre 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfinden. Berücksichtigen Sie 
dabei folgende Aspekte: Lehrplan; Kontrolle der Studienleistungen 
während des Studiums; Abschlussprüfungen; Schwierigkeiten und 
Probleme der Studierenden. 

На даному етапі оволодіння студентами загальнокультурними 
знаннями, спрямованими на уявлення і судження про систему вищої 
освіти у Німеччині та здійснення обговорення країнознавчого 
матеріалу, отриманого студентами з аудіотексту студентам 
пропонується використання наступних кліше: Im Vergleich zu… ist…; 
Im Unterschied zu…ist…; Bezogen auf…ist…; Die deutschen Studenten 
haben mehr / weniger…als…; In Deutschland ist…, dagegen in der 
Ukraine…ist… 

Висновки. Отже, у вищезазначених прикладах вправ щодо 
обговорення змісту прослуханого аудіо тексту, як свідчить практика, 
підвищується рівень мотивації у студентів щодо вирішення існуючих 
проблем в системі вищої освіти в умовах іншомовного культурного 
середовища. Прослуховування німецькомовного країнознавчого 
аудіо тексту дає студентам можливість виокремлювати особливості 
іншомовної культури, проявляти свою власну активність щодо 
розглядання комунікативно-пізнавальних загальнокультурних задач, 
які мають творчий проблемний характер. Такий підхід дає 
студентам, майбутнім вчителям іноземних мов, можливість 
усвідомлювати факт, що «вони перебувають у вимірюваннях 
декілька культур» [1, с. 9]. Володіння загальнокультурною 
компетенцією є сьогодні важливим і необхідним. Перспективу 
подальших досліджень передбачено у розробці країнознавчих 
текстів, спрямованих на розвиток загальнокультурної та 
соціокультурної компетенції у студентів – майбутніх вчителів 
іноземних мов.  
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Інтеграція в сьогоденне  суспільство й знаходження свого місця в 
житті вимагають від кожної людини дедалі більших зусиль. Тому 
пріоритетним завданням школи є окреслення методів та прийомів на уроках 
РЗМ щодо розвитку здатності людини аналізувати отриману інформацію, 
перевіряти й переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, 
приймати рішення й аргументовано захищати свою позицію. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ КРИТИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ПО РСР 
Интеграция в современное общество и нахождение своего места в 

жизни требуют от каждого человека всё больших усилий. Поэтому 
приоритетное задание школы – определить те методы и приёмы на уроках 
РСР, которые помогут ученику анализировать полученную информацию, 
проверить и переосмыслить её, принимать решения и аргументировано 
защищать свою позицию.  
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USING THE PROBLEM ON THE UKRAINIAN LESSONS BY 
DEVELOPMENT CONNECTED SPEECH FOR DEVELOPMENT 

CHRITICAL CREATIVE MIND PUPILS 
Integration into modern society and finding its place in life require from 

everyone greater efforts. Formation of positive motivation for teaching is one of the 
ways to optimize the learning itself. Properly planned work in the classroom 
contribute to the development and deepening of student interest in language as a 
medium of communication. Therefore, the priority task of school - is to determine the 
methods and techniques in language as a medium of communication that will help 
students to analyze the information, check up and rethink it, make decisions and 
arguments to defend their position. 

Key words: integration, critical thinking, technology, syncretism. 
 
Постановка проблеми. Фундаментальними особливостями 

того світу, до якого входить особистість сьогодні, є постійні зміни, що 
прискорюються. Радикальні зміни, які відбуваються в сучасному 
вітчизняному освітньому середовищі й віддзеркалюють тенденції 
розвитку світової освіти, акцентують на необхідності переорієнтації 
шкільного навчання й виховного процесу на забезпечення умов 
формування учня – громадянина розвиненого демократичного 
суспільства, що визначається динамікою соціального процесу, 
прискореним зростанням інформаційного потоку і, відповідно, 
розмаїттям ідей і поглядів. 

Підготовка учнів до взаємодії, до розвитку навичок критичного 
мислення нині є надзвичайно важливою. Як свідчать дослідження, 
більшість школярів, зокрема семикласники, не володіє такими 
логічними операціями, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, 
порівняння. Це може спричинити прийняття ними не виважених 
рішень у майбутньому, стати загрозою для демократичних 
перспектив України, призвести до зменшення 
конкурентоспроможності наших фахівців у світі. Першочерговим 
завданням є розвиток в учнів на уроках української мови такого типу 
мислення, який допоможе їм  адекватно оцінювати нові обставини та 
формувати стратегію подолання проблем, що виникатимуть. 
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Питання вивчення розвитку критичного мислення в методиці 
навчання української мови ще не достатньо вивчене, хоча є 
актуальне. Про це свідчать ті наукові дослідження, які останнім 
часом з’явилися в педагогічній науці. Технології критичного 
мислення вважають технологіями двадцять першого століття, а 
вміння застосовувати такі методи в педагогічній діяльності – 
показником високої кваліфікації вчителя, його прогресивної 
методики навчання та розвитку школярів. Уміння й навички критично 
мислити, сформовані в учнів під час проведення уроків української 
мови,сприяють практичному засвоєнню норм моралі, мовної норми й 
мовленнєвої поведінки. 

Наскрізною компетентністю, якої потребує сучасне життя, є 
комунікативна – здатність, пов’язана з ефективним спілкуванням. 
Вона визнана загальнокультурною й може найкраще сформуватися 
на уроках української мови, бо виявляється у спілкуванні, 
толерантній поведінці в умовах відмінностей між людьми, у 
збереженні традиції. 

Мета статті – дослідити особливості розвитку критичного 
мислення учнів на уроках розвитку зв'язного мовлення. 

1. Розгорнути тему впровадження методів і прийомів, 
пов’язаних із розвитком критичного мислення в практичну діяльність 
учителя української мови. 

2. Вивчити всі можливі методи, прийоми та засоби, які вчитель 
може використовувати на уроці розвитку критичного мислення. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку критичного мислення 
школярів. 

Предмет дослідження – засоби розвитку критичного мислення 
на уроках РЗМ. 

Відповідно до поставлених завдань у дослідженні використано 
такі методи, як: аналіз і синтез, зіставлення й узагальнення 
здобутих даних, отриманих у результаті вивчення допоміжної 
літератури. 

Із погляду філософії, критичне мислення – це вміння логічно 
мислити та аргументувати. Так, В. Розін розглядав мислення, 
включаючи й розуміння його критичності в аспекті філософських 
надбань. «У традиційній філософії мислення підкорюється трьом 
постулатам: паралелізму (дійсність не містить протиріч, усі помилки 
в мисленні), автономності (не звертаючись до досвіду й інших форм 
життя, у мисленні можна отримати знання, розв’язати проблеми, 
знайти внутрішні стимули для власного розвитку), єдності (мислення 
одне та єдине)» [1, с. 22]. На думку теоретиків літератури, це підхід, 
за яким тексти розкладають на складові й розглядають, як вони 
досягають впливу на читачів. На думку психологів, це мислення має 
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такі характеристики: уміння проникати в суть; логічність прийняття 
рішень; самостійність; гнучкість. 

Не менш важливою є і думка багатьох науковців у галузі 
педагогіки, адже «критичне мислення дозволяє учням вже зі 
«шкільної парти» сприймати, аналізувати і, що є найголовнішим, 
вирішувати складні завдання, доходити висновків із запропонованих 
проблемних питань» [1, с. 2]. Необхідно також зауважити й той 
аспект, що навички такого типу мислення можуть допомогти 
розкрити майбутній потенціал школяра, який упродовж виконання 
конкретних завдань може мати об’єктивне уявлення про суспільство, 
у якому йому доведеться жити, про можливості людини, як 
громадянина демократичної держави. 

Найкращим матеріалом для цього є уроки розвитку зв'язного 
мовлення. По-перше, дуже часто виникає потреба в усуненні 
помилок саме в побудові зв'язних висловлювань, зокрема речень. 
По-друге, тільки в реченні можуть бути виявлені найрізноманітніші 
види лексичних і стилістичних помилок (напр., уживання слова в 
невластивому йому значенні, плеоназм і тавтологію, невідповідність 
стилістичного забарвлення слова чи фразеологізму загальному 
колориту висловлювання).  

Редагування зв'язних висловлювань дозволяє вести роботу 
комплексно, звертаючи увагу на побудову і вживання різних мовних 
одиниць, і, щонайголовніше, на відповідність тексту його 
комунікативному призначенню.  

Широке застосування знаходить редагування на уроках 
підготовки до написання переказів і творів, перевірки знань, аналізу 
письмовий робіт. Саме тому важливим є формування завдань для 
різних рівнів оцінювання знань учнів. Для низького рівня пропонуємо 
такі: 

- Які події змальовано? 
- Визначте жанр твору. 
Для середнього: 
- Пояснити жанр твору й обґрунтувати власну думку. 
- Поставте запитання до товариша за прочитаним твором. 
Для достатнього: 
- Висловіть свої міркування щодо… 
- Обміняйтесь думками з приводу… 
- Виявіть особисте ставлення щодо… 
Для високого: 
- Доведіть чи спростуйте твердження... 
- На основі пошукової роботи спробуйте… 
- Напишіть власне висловлення щодо…  
Саме під час такої роботи в учнів формується критичний підхід 
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до створюваного тексту. Вони привчаються систематично ставити 
перед собою запитання:чи не пропущено певні факти, чи точно 
вжито слова і правильно  речення, чи все буде зрозуміло читачеві. 
Учні вчаться помічати недоліки, з'ясовувати причини, знаходити 
способи поліпшення викладу. Сформовані так уміння знайдуть 
застосування в редагуванні матеріалів, написанні анотацій, тез, 
рефератів, роботі над удосконаленням усного й писемного 
мовлення. 

Завдання учнів – відстоювати власну думку та терпимо 
ставитися до чужої. Для цього ми пропонуємо такі методи та 
прийоми: 

1. Асоціативний кущ. 
2. Таблиця для підставляння. 
3. Діаграма Вена (коли треба порівняти два подібних явища). 
4. Перевірка уважності (аудіювання). 
5. Дебати (команда ЗА – ПРОТИ – СУДДІ, учні висувають по 

три аргументи на свій захист). 
6. Групова робота (таблиця для запам'ятовування слів). 
7. Перевірка розуміння тексту (твір). 
Запропоновані види роботи уможливлюють формування в 

учнів таких умінь. Для низького рівня: 
- Уміти записувати й переписувати інформацію. 
- Читати матеріал, який треба запам'ятати. 
- Усно проговорювати факти. 
Для середнього: 
- Уміти застосовувати поданий матеріал. 
- Репрезентувати проект за допомогою вчителя. 
- Рецензувати проект за допомогою вчителя. 
- Уміти користуватися іншими джерелами, крім підручника. 
Для достатнього: 
- Репрезентувати проект. 
- Рецензувати відповіді учня з аргументацією. 
- Уміти аналізувати й підкріплювати сказане власними 

думками. 
- Уміти поставити мету, завдання, проблему й подати шляхи їх 

розв'язання. 
Для високого: 
- Уміти висловлювати думку й обґрунтовувати її. 
- Активно виражати власну позицію. 
- Знаходити важливу інформацію, щоб зробити висновки. 
- Презентувати проект. 
- Уміти виконувати творче завдання. 
Методика підготовки до твору має враховувати природну 
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структуру мовної діяльності, до якої входять: 1) орієнтація в ситуації 
спілкування; 2) орієнтація у змісті висловлювання; 3) планування; 
4) реалізація задуму; 5) контроль. 

Практично використовуючи критерії оцінки якостей мовлення, 
усуваючи недоліки у змісті, побудові, мовному оформленні 
висловлювань, вони поступово виробляють у себе всі ті мовні 
уміння, які доводиться застосовувати кожному у процесі виробничої і 
громадської діяльності. 

Проведене дослідження уможливило дійти таких висновків. 
На уроках української мови варто віддавати перевагу завданням і 
вправам проблемно-пошукового характеру, які розвивають 
аналітичні вміння учнів. Також необхідно вчити учнів складати й 
працювати з опорними конспектами, схемами, алгоритмами, що 
уможливлюють перехід від спостережень і досліджень до висновків 
й узагальнень.  

Ефективним є створення експрес-зошитів – найголовнішу 
інформацію, яка подається на уроці, а також спеціальні вправи, які 
займають небагато часу для виконання та перевірки, учні тезово 
конспектують у спеціальні зошити. Це уможливлює залучення учнів 
до аналітичної діяльності, привчання контролювати дії, аналізувати 
їх і давати оцінку. 

Метод проектів вважають одним із найважливіших чинників 
розвитку критичного мислення. Під час проектної діяльності учні 
навчаються планувати свою роботу, визначати проблему, шукати 
шляхи її розв’язання, систематизувати матеріал, аргументувати 
думки, розвивати мовленнєві вміння, комунікативні здібності, 
презентувати свою роботу перед аудиторією тощо. 

Опрацьовані форми роботи дозволять школярам уміти 
висловлювати думку й обґрунтовувати її; активно виражати власну 
позицію; знаходити важливу інформацію, щоб дійти висновків; 
презентувати проект; уміти виконувати творче завдання. 

Засвоєння мовного матеріалу має три рівні: сприймання 
пояснюваного учителем матеріалу, запам’ятовування його і 
відтворення; багаторазове повторення матеріалу за певним зразком 
на основі усвідомлених знань; засвоєння знань через розв'язання 
проблемних завдань, коли учні набувають досвіду творчої 
діяльності. 

Учитель-словесник має можливість вилучати, доповнювати та 
урізноманітнювати варіанти форм подачі матеріалу, але при цьому 
не забувати про основну мету такого типу уроків – формування 
особистості, яка має навички критичного мислення. 

Дотримання конкретної послідовності у проведенні уроку 
розвитку критичного мислення забезпечить глибоке усвідомлення 
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учнями навчального матеріалу на уроках української мови та 
літератури, вплине на знання змісту мовних понять, термінів, явищ і 
закономірностей. 
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problems of art the text of social communication. The author bases on the idea that 
social memory and literature fiction occupies very important spot in social-
communication environment. The article investigates with systems analyses to 
studies text of art literary in social communication. 

Key words: literature fiction, social communication. 
 
Постановка проблемы. Процессы общественного развития на 

рубеже ХХ–ХХI веков сформировали тенденцию сближения 
различных областей гуманитарного знания, в результате чего 
художественная литература приобрела новый статус. Получило 
распространение и комплексное изучение художественной 
литературы, которое предполагает исследование ее проблем с 
использованием аналитических приемов и методологической базы 
других наук, что становится актуальным в сфере научного 
взаимодействия. В этих условиях перед исследователями возникает 
задача глубокого, всестороннего изучения художественной 
литературы с использованием методологии социальных 
коммуникаций. 

Анализ научной литературы показал, что для данного 
периода развития общества характерно разнообразие 
методологических подходов, которые используются отдельными 
науками для исследования указанного нами явления. Но феномен 
художественной литературы рассматривается преимущественно как 
вид искусства, как совокупность авторских текстов, или как 
языковый стиль, который имеет характерные особенности. 

Это свидетельствует о том, что проблема художественной 
литературы, во-первых, вызывает постоянный интерес в 
гуманитарных исследованиях, а во-вторых, ее изучение с 
использованием социально-коммуникационной методологии 
определено необходимостью развития самой литературы и 
социальных коммуникаций. Это направление исследований дает 
возможность научно описать явление, которое ярко проявилось в 
современных условиях, исследовать взаимосвязи художественной 
литературы с другими элементами жизни общества, выяснить 
закономерности и особенности развития литературы, определить ее 
место и роль в современном социокоммуникационном процессе, а 
также, включить исследования художественной литературы в 
единый процесс социогуманитарного развития. 

Текст как единица литературно-художественной коммуникации 
превратился в специальный объект исследований, которые 
отличаются структурно-семиотической направленностью. Это 
работы Ю. Лотмана «О двух моделях коммуникации в системе 
культуры», «Семиотика культуры и понятие текста [7; 8]. Ученый 
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подчеркивал, что художественное произведение – уникальная по 
глубине и силе духовно-творческая система, диалектический 
механизм поиска истины, понимания окружающего мира и 
ориентирования в нем.  

Теоретический фундамент для исследований такого плана был 
заложен работами Р. Барта и Ж. Дерриды [1; 2]. 

Целью нашего исследования является формирование 
теоретико-методологических основ интеграционного взгляда на 
феномен художественной литературы как способа коммуникации и 
отражения социальной памяти человечества и формирования 
социального сознания.  

В связи с этим одно из главных заданий, которое определило 
структуру и логику нашего исследования, заключается в том, чтобы 
показать, что система художественной литературы является 
комплексным направлением современного научного знания, которое 
содержит результаты исследований целого ряда наук, а также 
разнообразные уровни усвоения коммуникационной реальности и 
методы: общетеоретический и эмпирический. Методологическое 
обоснование художественной литературы в системе социальной 
коммуникации включает в себя раскрытие структуры, принципов 
построения знания, форм и способов познания, методов и приемов 
деятельности. 

Изложение основного материала. В истории социальных 
идей, по убеждению А. Ермоленко, закономерность движения к 
смене парадигмы определена коммуникацией [4]. 

Художественной литературе как социально-
коммуникационному феномену свойственна дискурсивность, 
которая определяется, в первую очередь, разнообразием подходов 
к ее исследованию. Изучение художественной литературы как 
многопланового явления предполагает использование широкого 
арсенала специальных методологических приемов. 

Необходимо подчеркнуть, что для исследования литературы 
применяется в основном литературоведческая методология, но 
используются также и принципы общей методологии, которая 
является той основой, которая объединяет литературоведческие 
исследования с другими дисциплинами и наукой в целом как 
отдельной сферой познания и деятельности. 

Но это не исключает исследование литературы как части 
культуры, знакового произведения, текста, общественного или 
исторического явления. Все зависит от того, какой аспект 
исследования преобладает. Гуманитарный (антропологический) 
аспект изучения литературы в этих исследованиях, как доказывает 
Д. Улицкая [5], является в этом ряду чрезвычайно существенным. 
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Игнорирование этого приводит к погрешностям в описании и 
познании литературы. 

В методологическом плане особую роль в исследовании 
художественной литературы в социально-коммуникационной 
структуре общества сыграл информационно-семиотический подход, 
который был представлен в трудах Ю. Лотмана и его 
последователей [8]. В рамках этого подхода исследователь 
рассматривал текст как объект реального мира, как феномен 
культуры, который формирует идеи и представления людей. 
Семиотический подход апеллирует к внутренней точке зрения 
писателя, его героев и читательской аудитории. Это способствует 
реконструкции моделей ценностных ориентаций названных 
субъектов в контексте культурных образцов своего времени вне 
зависимости от того что мы рассматриваем – «высокую» литературу 
или продукт массового употребления. 

Исследуя содержание и структуру понятия «художественная 
литература», Лотман в свое время разделял произведения 
художественной литературы и другие тексты, которые 
функционируют в составе данной культуры.  

Приверженцев формально-структурного метода интересовало 
соотношение структуры и функций литературных явлений. Но ни 
общий подход к решению проблемы, ни результаты исследований 
не могли представить процесс функционирования художественной 
литературы в коммуникационной системе общества. Прежде всего, 
именно такое понимание структуры не раскрывало реальной 
архитектоники литературных произведений независимо от того, 
рассматривалась художественная структура как определенная 
система грамматических категорий или как единство других 
компонентов формы, характеризовалась она как словесное 
отражение сообщения, цель которого состоит в нем самом, или же в 
качестве реализованного коммуникативного кода. Любое из этих 
толкований структуры литературного текста не давало возможности 
выяснить его разностороннюю коммуникационную жизнь. И его 
функция соответственно освещалась односторонне и тем самым 
неверно. Она ограничивалась «чистым» эстетическим восприятием, 
художественным созерцанием. 

В отличие от структуралистов, в трудах приверженцев 
семиотики, структура произведения художественной литературы 
часто отождествлялась с эстетическими знаками. В соответствии с 
определениями семиотиков, художественная структура являлась 
именно знаком, а сама определенность эстетического знака 
неразрывна от структурных особенностей произведения. Защитники 
знакового понимания художественной структуры подчеркивали 
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разное восприятие произведения художественной литературы 
различными группами читателей. Но функция художественной 
литературы и в этом случае ограничивалась собственно 
эстетической сферой; ее коммуникационная, познавательная, 
воспитательная роль отрицались. 

Для понимания функционирования художественной 
литературы в социально-коммуникационной структуре общества 
следует применить комплексный подход, и в этом контексте особый 
интерес будут представлять теории Ю. Лотмана, в частности его 
наблюдения над знаковой природой процесса коммуникации. 
Исследователь писал: «Таким образом, весь материал истории 
культуры может рассматриваться с точки зрения определенной 
содержательной информации и с точки зрения системы социальных 
кодов, которые позволяют эту информацию выражать в 
определенных знаках и делать достоянием тех или иных 
человеческих коллективов» [7, с. 87]. 

Интересной, но малопродуктивной для решения проблемы 
функционирования художественной литературы в социально-
коммуникационной структуре общества является и теория уровней в 
произведениях искусства, что развивал немецкий философ 
М. Гартман [2, с. 157]. Основным для его теоретических построений 
было разделение переднего и заднего «планов» художественных 
произведений. Передний план в произведениях литературы 
включал в себя изображение мира, людей, носил чувственный 
характер и был реальным, а задний план художественных 
произведений, их духовное содержание, их значение – ирреальны. 
Они не связаны с материальной действительностью, существуют 
самостоятельно. Передний план произведения представляет собой 
только своего рода рамку для разных его уровней вне реального 
содержания. В литературном произведении М. Гартман насчитывал 
до семи таких уровней. 

С интерпретацией текста в аспекте его возникновения связан 
антропоцентрический подход, в рамках которого исследовалась 
позиция автора и восприятие, а также его влияние на читателя. 
Развитие антропоцентрического подхода к тексту в конце 
ХХ столетия усилило внимание к речевой и познавательной 
деятельности читателя, организованной текстовыми приемами. 

Теоретиками постмодернизма отрицалась классическая 
интерпретация текста как созданного автором «произведения». Они 
убеждали, что текст является не линейной цепочкой слов, которые 
выражают общий смысл, но многомерным пространством, где 
соединены разные виды письма, хотя ни один не является 
исходным; текст состоит из цитат, что отсылают к огромному 
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количеству культурных источников. Р. Барт писал, что «присвоить 
тексту Автора – это значит, как бы застопорить текст, наделить его 
окончательным значением, замкнуть письмо» [1, с. 388]. 

В рамках этого подхода на смену понятию «автор» 
постмодернистская философия выдвигает понятие «скриптор». 
Важным выводом из этой установки является идея о возникновении 
смысла в акте чтения, что Ж. Деррида понимал как активную 
интерпретацию, которая свидетельствует о свободной игре света 
без истины и начала. В этом контексте было сформулировано 
положение о Читателе как источнике смысла. Он писал, что чтение 
произведения влечет за собой его активную интерпретацию со 
стороны читателя. Каждый читатель овладевает произведением и 
налагает на него определенную схему смысла [3]. 

Поскольку художественная литература как подсистема 
социальных коммуникаций оказывает влияние на социум, логично 
применять для исследования ее места в социально-
коммуникационной структуре общества социально-
коммуникационный подход. Для исследования информационного 
потенциала произведений художественной литературы интересные 
возможности предоставляет именно он, поскольку основан на 
понимании социальной коммуникации как движении смыслов 
культуры в социальном времени и пространстве. 

Социально-коммуникационная парадигма художественной 
литературы фокусирует «взгляд» на феномене художественной 
литературы как атрибуте социального бытия, который сопровождает 
его как целостное образование. Его сущность заключается, по 
определению В. Ризуна, в фиксации, мониторинге, описании, 
анализе и интерпретации данных в системе понятий социально-
коммуникационного инжиниринга, то есть исследования с точки 
зрения того, что объект осуществляет на социум то влияние, 
которое технологически закладывалось, и то, как социум 
отреагировал на объект влияния [11, с. 17]. 

Можно согласиться с В. Ризуном, что филологический подход к 
тексту – это одна научная парадигма описания текста как объекта 
исследования, а социально-коммуникационный – совсем другая 
парадигма. Это подход, который предполагает анализ явлений в 
контексте общественного взаимодействия социальных институтов, 
способов, социальных ролей. 

Знание о художественной литературе без использования 
социально-коммуникационного подхода будет неполным, поскольку 
без него невозможно понять и познать те особенные социальные 
связи, которые устанавливаются у литературы с обществом. 

Ее исследование в контексте социально-коммуникационного 
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подхода позволяет оценить произведения литературы с точки 
зрения того, насколько они влияют на социум. Именно социально-
коммуникационный подход дает возможность представить и 
внутреннюю структуру, и внешние связи произведений 
художественной литературы, что свидетельствует о социально-
коммуникационной природе художественной литературы и ее роли 
как подсистемы социальных коммуникаций. 

Современный подход, который предполагает включение 
отечественной литературы в общее мультимедийное пространство 
культуры постмодерна, выдвигает главный вопрос – необходимость 
интегрированного междисциплинарного комплексного подхода к 
изучению специфики функционирования текста в общей 
коммуникационной системе. 

Выводы. Таким образом, междисциплинарный комплексный 
подход представляется нам наиболее соответствующим 
исследованию места произведений художественной литературы в 
социально-коммуникационной структуре общества и предполагает 
создание семиотической модели взаимодействия художественной 
литературы и коммуникационной структуры общества, что и будет 
составлять перспективу нашей работы. 
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ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ  
У статті описано особливості психоаналітичного підходу в 

літературознавчих дослідження. Визначено специфіку психоаналітичного 
методу загалом і зазначено його прибічників у науці про літературу. 
Проаналізовано риси метатеорії Ж. Лакана, що дає змогу віднайти потрібну 
схему адаптації психоаналізу до літературознавства. Означені можливі 
шляхи зняття неоднозначностей цієї методології під час 
літературознавчого аналізу. 
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В статье описаны особенности психоаналитического подхода в 
литературоведческих исследованиях. Определена специфика 
психоаналитического метода в общем и указаны его сторонники в науке про 
литературу. Проанализированы черты метатеории Ж. Лакана, которая 
даёт возможность найти нужную схему адаптации психоанализа к 
литературоведению. Выявлены возможные пути снятия неоднозначностей 
этой методологии при литературоведческом анализе. 
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THE PSYCHOANALYTIC METHOD IN LITERARY CRITICISM 
The author states that psychoanalytic method in literary criticism is a method 

of interpretation of the fictional phenomena with the help of Viennese psychotherapist 
Sigmund Freud’s theories – namely, the theory of drives and the theory of 
unconscious. The features of the psychoanalytic approach in literary studies are 
described in the article. The specificity of the psychoanalytic method in general is 
defined and its supporters in the science of literature are designated. The traits of 
Jacques Lacan’s metatheory are analyzed, which makes it possible to find the 
adaptation scheme of psychoanalysis to literary criticism. The ways to disambiguate 
this methodology within a literary analysis are identified. 

Key words: psychoanalysis, literary criticism, method, interpretation. 
 
Постановка проблеми. Психоаналітичний метод у 

літературознавстві – це метод потрактування художніх явищ за 
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допомогою теорій віденського психотерапевта З. Фройда, а саме – 
теорії потягів і теорії підсвідомого. Першочергово літературні факти 
в психоаналізі відігравали лише ілюстративну роль, однак згодом 
багато літературознавчих методологій використовували й 
використовують різні аспекти цієї науки, нерідко тенденційно 
переосмислюючи фройдівські поняття. Ця тенденційність нерідко 
викликала і викликає головне застереження всіх противників 
поширення психоаналітичної методології на інші галузі, що полягає в 
тому, що психоаналіз начебто можна використовувати лише з 
терапевтичною метою, оскільки саме задля цього він і виник. Однак 
ще З. Фройд сумнівався у дієвості й ефективності психоаналітичного 
підходу в медицині, наголошуючи на тому, що це радше 
універсальний метод пояснення психічного життя людини, аніж 
винятково лікувальний засіб. І саме тому психоаналітики ще на 
самому початку зародження своєї науки займались тлумаченням 
снів і помилкових дій, що властиві всім людям, а не тільки хворим. 
Так, психоаналіз здавна викликав спротив наукової спільноти, 
зважаючи на специфічність його методів. 

Аналіз останніх досліджень. Різні аспекти психоаналітичної 
інтерпретації літературної творчості висвітлювались багатьма 
авторами: І. Григорьєвим [5], І. Єрмаковим [7], А. Гамбургером [4], 
Г. Блумом [3], Ш. Муроном [22], Л. де Мозом [15], Д. Ранкур-
Лаферьєром [20], В. Бєлянін [1], І. Смирновим [21] та ін. (докладніше 
про це – у статті А. Козлова [11]). У сучасному українському 
літературознавстві психоаналітичну теорію репрезентують праці 
С. Павличко [17], Т. Гундорової [6], Н. Зборовської [8; 9], І. Назаренко 
[16], Г. Кудрі [12], Г. Левченко [13], О. Бідюк [2], А. Печарського [18] 
та ін. 

Метою нашою статті є висвітлення специфіки 
психоаналітичного методу в літературознавчих студіях. Мета 
визначає такі завдання: 

– окреслити неоднозначність цього методу; 
– зазначити провідних прибічників застосування психоаналізу в 

літературознавчих дослідженнях за кордоном і у нас; 
– визначити можливу модель зняття суперечностей у межах 

психоаналітичного методу. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Цікаво, що в 

американських і західноєвропейських навчальних посібниках з теорії 
літератури психоаналітичну методологію подають однією з перших, 
оскільки в певному смислі саме її можна вважати одним з перших 
зразків нетрадиційної герменевтики, що вводить у 
літературознавство нефілологічні (частково – позатекстуальні) 
фактори задля тлумачення художніх феноменів. Водночас у цьому й 
полягає найбільша складність і суперечливість застосування 
психоаналізу в науці про літературу. Екстраполяція 
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психоаналітичних понять на явища естетики не завжди відбувається 
адекватно. Це засвідчують навіть безпосередні спроби такого 
поціновувача літератури як З. Фройда, що дійсно був закоханий у 
мистецтво, передусім – класичне (є свідчення, що він не сприймав 
серйозно сучасну йому художню творчість, зовсім не розуміючи, 
наприклад, тексти експресіоністів). З. Фройд, аналізуючи твори 
Софокла, У. Шекспіра, Ф. Достоєвського, В. Єнсена, Г. Ібсена та ін., 
насамперед шукав у них доведення того факту, що література є 
наслідком поєднання свідомих і неусвідомлених проявів 
письменника, свідченням боротьби Воно (Ід), Я (Его) та Над-Я 
(Супер-Его) у його психіці, взаємодією біографічних фактів 
дитинства (зокрема, Едипового комплексу) з механізмами згнічення 
й самоцензури. Розглядаючи сутність сну й літератури як у дечому 
подібних явищ, він виводить універсальні закони психології 
мистецтва, проте найчастіше окреслює їх у межах неврозу й психозу 
автора, і тут він цілком закономірно діє як психоаналітик, а не як 
літературознавець. 

Натхненні новаторською діяльністю З. Фройда, його 
послідовники значно сміливіше й безоглядніше вживали 
психоаналітичну термінологію в літературознавчому аналізі, 
повністю стверджуючи фройдівську думку, що без достатньої 
виваженості, підготовки й самоаналізу, психоаналітичний аналіз стає 
диким і неприборканим. Тому, на жаль, сучасну ситуацію можна 
коротко охарактеризувати так: скільки психоаналітиків – стільки й 
різновидів психоаналітичних методів. 

Непродуктивним і недоцільним було б порівнювати особливості 
методологій вищезазначених науковців, хоч вони всі й називають 
себе психоаналітиками. Причину кардинальної відсутності «однієї 
загальноприйнятої психоаналітичної моделі літератури» доволі 
вичерпно пояснює Я. Потканський: «Усі спроби застосування 
психоаналізу в літературознавчих дослідженнях є адаптацією її 
технік, яка виходить за рамки звичайного застосування теоретичних 
знарядь у предметній сфері, для якої їх було заспроектовано, тож 
вони вимагають застосування механізмів-посередників між 
дискурсом, який виконує роль інтерпретанта, і чужим йому первинно 
полем дослідження» [19, с. 292]. Таким чином, уся проблема полягає 
в тому, що має бути створена відповідна метаметодологія, що 
уможливить впровадження психоаналізу в аналіз літератури. Проте 
це вимагатиме спільних зусиль усіх представників 
психоаналітичного літературознавства. 

Наприкінці ХХ століття з’явилась напевно одна з найкращих 
пропозицій щодо можливої метаметодології. Її висунув французький 
філософ Ж. Лакан, що запропонував поєднати структуралізм і 
психоаналіз на основі того, що вони обидва мають справу з мовою, а 
література є мистецтвом слова. Він проголосив тезу, що «несвідоме 
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структурується як мова», а тому й досліджувати його можна як 
своєрідну мовну практику, що зближає психоаналіз з 
літературознавчим аналізом. У контексті побутування цієї метатеорії 
російський мислитель М. Мамардашвілі доволі влучно визначив 
саму сутність психоаналітичного методу: «Психоаналіз має справу з 
тими явищами, які є завжди в мові і ніколи – поза нею. Або явища 
такі, які є разом із мовою та її осмисленням» [14, с. 386]. 
Інтерпретація несвідомого як «не-словесного», а свідомого як 
«словесного» – дуже важлива для розуміння всіх феноменів, що 
мають відношення до слова, а тому – і до літератури. Проектовані 
перипетії психічного життя автора у творі – це і вимовляння свого 
симптому / неврозу, і спосіб аналізу світу за допомогою аналізу 
самого себе. А процес фантазування, звичайно, враховуючи його 
сублімаційну функцію, у цьому плані можна пояснити як спосіб 
упорядкування світу сугестивною силою слова, що вміщує 
позитивний заряд звільненої енергії, здатної структурувати 
об’єктивну реальність на матеріалі реальності психічної. 

Висновки дослідження. Отже, можливо, є трохи передчасним 
рекомендувати молодим українським аспірантам (як це робить 
Ю. Ковалів [10]), використовувати психоаналіз в українській науці 
про літературу, адже в нашій науці ще не вироблено відповідних 
метанаукових засобів для перенесення психоаналітичної 
інтерпретації кудись за межі самого психоаналізу, а тому кожне її 
застосування безумовно буде «диким» у фройдівському смислі. 
Проте це можна сказати й щодо інших методологій, оскільки бракує 
якоїсь надійної наукової платформи для адекватного використання 
їх у науковому дискурсі. Виходом з цієї ситуації є поява відповідних 
наукових шкіл, які б виробили єдину концептосферу й метанаукову 
парадигму. Так, психоаналітична школа в українському 
літературознавстві може сформуватись на базі наведених вище 
досліджень, що є можливим тільки шляхом координації праці всіх 
психоаналітиків. 
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лесковского сказа, которые соответствуют трем типам субъектно-
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In the article typology attempt skaz narration in creativity of N. Leskov. 
Investigated three models of subject organization Leskov’s skaz, which correspond to 
three types of subject-area organization and methods of interaction points do not fit 
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("Sheramup", "Rabbit remiz" ) and third-stage narration ("The Life of a woman", 
"Odnodum"). 

Key words: skaz narration, narrative structure. 



Серія: Філологічні науки 

 221 

Постановка проблемы. Демокpатические тенденции в 
общественно-политической жизни Pоссии 50-60-х гг. ХIХ века 
повлекли за собой и демокpатизацию литеpатуpы и искусства. 
Пpедметом изобpажения писателей и художников становятся 
pазночинцы, кpестьяне, служилый люд. В pяду мастеpов слова этого 
пеpиода pезко выделяется фигуpа Лескова, котоpый оттолкнулся от 
тpадиционного пpедставления наpода как статического объекта 
повествования и пpевpатил человека из демокpатической сpеды в 
субъект повествования (pассказчика). Подобная транформация 
стала возможной благодаря активному использованию сказовых 
повествовательных форм.  

Анализ последних публикаций. Несмотря на то, что 
лесковский сказ достаточно глубоко исследован (см. работы 
Б. М. Эйхенбаума, Е. Г. Мущенко, В. П. Скобелева, Л. Е. Кройчик, 
Б. С. Дыхановой), до сих пор отсутствует его типология.  

Цель статьи – выявление модификаций сказового нарратива 
в творчестве Лескова. Для достижения поставленной цели 
рассмотрим лесковский сказ на уpовне субъектной и субъектно-
пpостpанственно-вpеменной оpганизации художественного текста. 

Изложение основного материала. С точки зpения субъектной 
оpганизации большинство пpоизведений Лескова пpедставляет 
собой многоступенчатую стpуктуpу. Обычно это двуступенчатое 
постpоение (pассказчик пеpедает содеpжание событий автоpу, а 
последний читателю: «Воительница», «Очаpованный стpанник», 
«Тупейный художник» и т. д.) или тpехступенчатое (повествователь 
пеpедает автоpу истоpию, поведанную ему pассказчиком: «Пигмей», 
«Павлин» и т. д.). Такой стpуктуpе лесковского сказа соответствует 
определенное композиционное место пpямого автоpского слова: оно 
может пpедваpять («Леон двоpецкий сын»), обpамлять («Тупейный 
художник»), цементиpовать с помощью сюжетных скpеп 
(«Очаpованный стpанник») повествования pассказчика. Однако 
центpальным субъектом речи в сказе становится демокpатический 
pассказчик, чье слово является ядpом пpоизведения и оpганизует 
практически всю повествовательную стpуктуpу сказа. 

В зависимости от хаpактеpа соотношения и взаимодействия 
голосов автоpа и pассказчика, на наш взгляд, можно выделить три 
pазличные модели сказа.  

Пеpвая модель (классический или «чистый» сказ) 
хаpактеpизуется, пpежде всего, наличием ситуации pечи: 
повествование здесь пpедставлено как акт непосpедственного 
говоpения pассказчика. Сказитель может быть 
пеpсонифициpованным (личный сказ) или анонимным (безличный 
сказ), но в обоих случаях он четко выделяется на стилистическом 
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уpовне, поскольку повествование последовательно сохpаняет 
хаpактеpологические особенности pечи сказителя. Голоса автоpа и 
pассказчика не сливаются, фоpмально-субъектная оpганизация 
текста полностью соответствует содеpжательно-субъектной. 
Наличие собственно автоpской pечи в сказе пеpвой модели 
мотивиpуется на сюжетно-композиционном уpовне и вводится 
констpукциями, пpямо указывающими на автоpское пpисутствие 
(«Тут я от нее и услыхал истоpию ...» [6, т. VII, с. 221] и т. п.). В 
художественном же пpостpанстве сказителя автоpское слово 
полностью имплицитно. Пpямое слово автоpа или вовсе не 
выpажено, или находится на пеpифеpии текста пpоизведения, 
выполняя «служебные» функции пpедставления pассказчика, 
мотивации последующего pассказа и т. п. 

Центpальным субъектом pечи в чистом сказе становится 
pассказчик, а не автоp. Pечевая зона сказителя охватывает все 
основное поле текста, в том числе и pеплики дpугих субъектов pечи 
пpоизведения – пеpсонажей. Если тpадиционное повествование 
стpемится к наиболее адекватной пеpедаче pечи геpоя, то для 
классического сказа хаpактеpна пpиглушенность индивидуальных 
голосов пеpсонажей; их pечь пpактически полностью 
ассимилиpуется с pечью pассказчика. В. Шмид спpаведливо 
замечает, что «… ассимиляция чужой речи к своему тексту 
происходит, как правило в сказовом повествовании, где способность 
непрофессионального нарратора к аутентичной передаче чужой 
речи, тем более речи из другого социального мира, явно 
ограничена» [7, с. 110]. 

Если воспользоваться теpминологией Б. М. Эйхенбаума, 
выделявшего повествующий и воспpоизводящий сказ [8, с. 46], 
классический сказ следует считать воспpоизводящим, поскольку он 
действительно воспpоизводит все социально-психологические и 
интонационно-пpоизносительные особенности pечи pассказчика, 
котоpые pезко диссониpуют со стилем тpадиционного книжного 
повествования.  

Во втоpой модели сохpаняется ситуация pечи, но автоpское 
пpисутствие актуализиpуется; голоса автоpа и pассказчика в таких 
случаях пеpеплетаются в тексте и диффеpенциpуются не только и 
не столько на сюжетно-композиционном, сколько на содеpжательно-
субьектном уpовне оpганизации текста. Ведущая особенность сказа 
втоpой модели подчеpкнута Лесковым в повести «Заячий pемиз»: 
«...здесь его (pассказчика – И. К.) и мои (автоpа – И. К.) слова будут 
пеpемешаны вместе» [6, т. IX, с. 503]. «И тогда начали лезть в 
Пеpегуды жиды и католики с тем, чтобы им тут купить себе 
места и поставить себе домы на базаpе; а потом, pазумеется, 
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они уж начнут столы стpугать, штаны шить да сапоги, и шапки 
ладить, да печь бублики, и игpать в шинке на скpипицах, и 
доведут Пеpегуды до того, что все здешние хpистиане чисто 
пеpепьются и пеpебьют тpезвым жидам их носатые моpды, а 
тогда за них, пожалуй, потpебуется ответ, как будто и за 
запpавских людей. Однако несмотpя на все эти хитpости, 
Пеpегуды все – таки очень легко могли сделаться местечком, 
если бы все пеpегудинские двоpяне и между собою не 
пеpесcоpились»[6, т. IX, с. 509]. В пpиведенном отpывке пеpвое 
пpедложение в содеpжательном и стилевом отношении 
пpинадлежит pассказчику, а втоpое – автоpу, что не мотивиpовано 
фоpмальной стоpоной оpганизации текста. 

Для тpетьей модели субъектной оpганизации лесковского 
сказа хаpактеpно отсутствие ситуации pечи. Это уже не спонтанный 
монолог, имитиpующий непосpедственное говоpение сказителя. 
Центpальным субъектом pечи здесь становится скpытый 
наблюдатель, свидетель-хpоникеp. Его слово четко выделяется на 
стилистическом уpовне. Однако, в отличие от pассказчиков 
описанных выше стpуктуp, он лишен яpкой психологической и 
pечевой хаpактеpности. Нарратор здесь не только не назван, но и 
лишен четко выраженной индивидуальности. В pезультате, такой 
сказ обычно становится стилизацией под голос, свойственный не 
конкpетному лицу, а кpугу лиц или социальной сpеде в целом. Так, 
pечь нарратора в «Житии одной бабы» пpедставляет собой 
«коллективный» голос гостомельчан, а голос сказителя в 
«Однодуме» является стилизацией pечи чиновной сpеды 
Солигалича. Такая «pазмытость» голоса повествователя, 
обусловленная непpикpепленностью pечи к стpого 
индивидуализиpованному субъекту, ведет к значительной 
актуализации автоpа как субъекта pечи.  

Сказ такого типа в меньшей степени дистанциpован от 
тpадиционного повествования, нежели сказ пеpвых двух моделей. 
Это повествующий сказ, в нем значительно pедуциpованы свойства 
сказа воспpоизводящего (pезко хаpактеpологическая лексика и 
синтаксис, сумбуpное постpоение фpазы). Нарратор здесь – одна из 
стилистических масок автоpа, необходимая для того, чтобы 
читатель вплотную пpиблизился к миpу геpоев. В повествующем 
сказе pассказчик – всего лишь условность, он лишен констpуктивной 
и смысловой самостоятельности, поскольку во многом подменяет 
самого автоpа.  

Субъектно-пpостpанственно-вpеменная оpганизация сказового 
пpоизведения является одним из наиболее значительных моментов 
в фоpмиpовании сказовой стpуктуpы. В сказе пpостpанственно-
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вpеменные позиции автоpа и pассказчика и их соотношение 
пpиобpетают особенно важное значение. Н. А. Кожевникова 
разделяет повествование на однонапpавленное, в котоpом «оценки 
автоpа и pассказчика лежат в одной плоскости или близко 
сопpикасаются», и pазнонапpавленное, где «оценки автоpа и 
pассказчика лежат в pазных плоскостях, не совпадают. Лицо автоpа 
скpыто, и отношение автоpа к pассказчику выpастает из того, что и 
как pассказывает о себе он сам» [5, с. 101].  

Классическое повествование ХIХ века преимущественно было 
нейтpальным, ауктоpальным и однонапpавленным. Изменение 
субъектной оpганизации сказового пpоизведения, центpом котоpого 
становится pассказчик, повлекло за собой ломку тpадиционной 
субъектно-пpостpанственно-вpеменной оpганизации повествования, 
поскольку в сказе возникает дистанция между автоpом и 
pассказчиком и, следовательно, изменяются как их оптические 
позиции, так и соотношение между идеологическими точками 
зpения. Эта дистанция фоpмиpует так называемый эффект 
стилевого остpанения котоpый создает одну из важнейших 
специфических чеpт сказовой поэтики – несовпадение субъективной 
оценки пpоисходящего (идеологическая точка зpения pассказчика) с 
объективным содеpжанием события (идеологическая точка зpения 
автоpа и читателя). Иван Флягин («Очаpованный стpанник») 
называет пленивших его татаp добpыми [6, т. IV, с. 428], а о том, как 
его пpодеpжали до замоpозков в монастыpском погpебе, 
pассказывает с нескpываемым умилением. Маpья Маpтыновна, 
геpоиня «Полунощников», увеpена, что следить, подсматpивать в 
щелочку, лгать не только можно, но и должно; а на замечание Аички 
о том, что лепить скульптуpные изобpажения тpудно, отвечает: 
«Ничего не тpудно... Обозначит сначала нос и pот, а потом и все 
остальные пpинадлежности – вот и готово» [6, т. IX, с. 147]. 

Зазоp между содеpжанием субъективного высказывания и его 
объективным смыслом создает в сказе не только внешний 
комический эффект, художественный потенциал этого пpиема 
значительно выше. Во-пеpвых, он помогает глубже понять суть 
хаpактеpа и миpоощущения самого pассказчика: в отношении 
Флягина к собственным злоключениям видны существенные чеpты 
его хаpактеpа – хpистианская добpота и теpпимость; а в 
пpиведенной выше pеплике Маpьи Маpтыновны пpисутствует не 
только ее взгляд на лепку как таковую, но и пpезpительное 
отношение к Клавдиньке, котоpая занималась этим видом 
искусства. Во-втоpых, благодаpя эффекту стилевого остpанения, 
этот пpием поpождает в сказе диалогический конфликт между 
точкой зpения автоpа и точкой зpения pассказчика, что создает 
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пpодуктивную для сказовой поэтики оппозицию автоp – pассказчик. 
В сказах Лескова пpедставлены pазличные типы 

взаимодействия и соотношения точек зpения (как оптических, так и 
идеологических) автоpа и pассказчика. Достаточно четко 
выделяются три типа субъектно-пpостpанственно-вpеменной 
оpганизации лесковского сказа. Для пеpвого типа хаpактеpно 
подчинение всего художественного пpостpанства сказа точке зpения 
самого говоpящего. В пpоизведении доминиpуют пpедставления о 
жизни, взгляды pассказчика из низов, чей индивидуальный и 
социальный опыт пpоециpуется на все, о чем он повествует. Это в 
значительной меpе способствовало демокpатическим тенденциям 
литеpатуpного пpоцесса того вpемени, вводило в шиpокое 
обpащение миpоощущение пpедставителя наpодной сpеды.  

Точка зpения автоpа в сказе пеpвого типа на текстовом уpовне 
не пpоявляется. Свое отношение к pассказчику и его повествованию 
автоp может высказать лишь в обpамляющих сказ композиционных 
элементах (пpедставление pассказчика, кpаткий эпилог и т. п.). В 
ткани же самого сказа ни физическая, ни идеологическая точка 
зpения автоpа не получает откpытого выpажения. Автоp, по словам 
В. В. Виногpадова, в этом случае выступает как «некая высшая 
идеологическая и хаpактеpологическая ноpма» [3, с. 328]. Сказ 
такого типа становится pазнонапpавленным, поскольку оценка 
pассказчика не совпадает с гипотетической оценкой автоpа.  

Сказ такого типа всегда пpедставляет собой субъективное 
повествование – события и описания в нем поданы с оптической 
позиции pассказчика, в тексте доминиpует его идеологическая точка 
зpения. 

Втоpой тип субъектно-пpостpанственной оpганизации 
пpоизведения отличается от пpедыдущего пеpедачей смысловой 
позиции pассказчика словами автоpа: «А кто такой был стаpый 
Пеpегуд? Это надо помнить, потому что он был когда – то 
человек очень важный – «казацкая стаpшина» и лыцаpь; он лихо 
командовал полком, и звали его Опанас Опанасович» [6, т. IX, 
с. 503]. Пpиведенный фpагмент из «Заячьего pемиза» выдеpжан в 
автоpской стилистической манеpе, однако выpажает точку зpения 
pассказчика, с пиететом относящегося к своему пpедку. Позиции 
автоpа и pассказчика в сказе этого типа нигде не смешиваются, 
поскольку пpисутствие автоpского слова пpизвано выпpямить, 
облагоpодить pечевую манеpу pассказчика, но не его точку зpения. 
Субъективность такого повествования сохpаняется: даже автоpское 
слово несет в себе точку зpения pассказчика. 

Для тpетьего типа субъектно-пpостpанственной оpганизации 
сказа свойственно взаимодействие точек зpения автоpа, 
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pассказчика и пеpсонажей на уpовне текста. Автоpская точка зpения 
находит откpытое выpажение в сказе такого типа. Она может не 
совпадать с оценкой нарратора: откpовенно положительное 
воспpиятие автоpом заглавного геpоя в pассказе «Однодум» 
(«Александp Афанасьевич пал во мнении своих согpаждан, но пал с 
тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе 
память геpоическую и почти баснословную» [6, т. VI, с. 228]) 
отличается от настоpоженного отношения к нему повествователя, 
котоpый неоднокpатно называет Однодума чудаком, своеобычным, 
неуклюжим и угpюмым человеком. Смысловая позиция автоpа 
может и соответствовать в общих чеpтах точке зpения pассказчика 
(сказ в таком случае становится однонапpавленным). Такой сказ 
становится более полифоническим, поскольку в нем неpедко 
меняется pакуpс изобpажения, и повествование из плана нарратора 
попадает в план пеpсонажа. Пpи этом откpытое выpажение 
получает и идеологическая точка зpения геpоя, не 
тpансфоpмиpованная pассказчиком. 

Выводы. Можно заметить, что pассмотpенные три модели 
субъектной оpганизации соответствуют трем типам субъектно-
пpостpанственной оpганизации, а также способам взаимодействия 
точек зpения в сказе. На основании этого в твоpчестве Лескова 
можно выделить три модификации сказового нарратива: сказ 
пеpвой ступени или «чистый», классический сказ («Левша», «Леон 
двоpецкий сын» и дp.), сказ втоpой ступени («Шеpамуp», «Заячий 
pемиз» и дp.) и сказ тpетьей ступени («Житие одной бабы», 
«Однодум» и дp.). Указанные модификации в pазной степени 
«удалены» от ноpм тpадиционной письменно-книжной поэтики. Сказ 
пеpвой и втоpой ступени (воспpоизводящий сказ), где доминиpуют 
точка зpения и хаpактеpологическая нелитеpатуpная pечь 
«низового» pассказчика, обнаpуживает целый pяд стилистических, 
синтаксических, лексических и даже оpфогpафических отклонений 
от ноpм литеpатуpной pечи. Сказ тpетьей ступени, можно назвать 
повествующим: он в большей степени пpиближен к тpадициям 
книжно-письменной культуpы, так как pассказчик здесь носит 
условный хаpактеp.  
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of philologists of scientists on the narrative structure, the position of the narrator, a 
verbal description of the hero, the organization of artistic time "The Captain's 
Daughter." Of particular interest is the dual position of the protagonist in the role of 
narrator and participant in the events that determine the narrative of the novel, as 
well as a verbal description of the hero of time memoirist and real events. 

Key words: narrative, space, time, the narrator, narrative structure. 
 
Постановка проблемы. Актуальной проблемой для 

определения художественного своеобразия литературного 
произведения являются характеристики литературной формы, 
которую выбирает автор для воплощения своего замысла, 
пространства и времени, в которых происходит развитие действия, 
а также словесной организации в системе персонажей 
произведения. «Капитанская дочка» является интересным 
материалом для исследования, т. к. сложность организации 
хронотопа и особая позиция главного героя, одновременно 
участника событий и мемуариста, вызывали и вызывают интерес 
филологов для понимания своеобразия последнего шедевра 
А. С. Пушкина как произведения периода становления классической 
русской литературы.  

Анализ последних публикаций. Объектом исследования 
выбраны работы Г. Макагоненко, В. Белькинда, Н. Кондратьевой-
Мейксон, А. Карпова, А. Долинина, К. Гея, которые содержат разные 
точки зрения на проблему соотношения реального времени и 
времени пушкинского повествования, а также на организацию 
художественного пространства романа.  

Цель статьи – охарактеризовать повествовательную 
структуру произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» с точки 
зрения литературной формы, хронотопа, художественного слова.  

Изложение основного материала. Внимательному изучению 
подвергаются особенности художественного пространства и 
времени «Капитанской дочки». В. Белькинд [1] делит  время и 
пространство романа на историческое (эпоха конца XVIII века, 
время пугачёвщины), которому соответствует ряд примет 
(Придворный календарь, имена Тредиаковского и Сумарокова, 
описание Царскосельского парка) и частное. 

Н. Кондратьева-Мейксон показывает, что время и 
пространство в романе организованы не по законам реального 
мира, а в строгом соответствии с идейной структурой романа. В 
романе выделяются два ряда событий в зависимости от времени 
года: осенние и зимние. Мир дворян, в котором царят покой и 
мирный хозяйственный труд, изображается на фоне осени. Зима, 
снег, буран прочно связаны с образами бунта; Пугачёв изображён 
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исключительно на фоне зимнего пейзажа, даже если действие 
происходит ранней осенью. Пейзаж, таким образом, приобретает 
символическое значение. «Ряды осенних и зимних пейзажей 
образуют оппозиционную пару, подобно двум языкам, двум 
культурам, двум правдам двух миров» [6, с. 176].  

А. Долинин, напротив, полагает, что действие «Капитанской 
дочки» соответствует реальному времени, охватывая значительно 
более длительный хронологический отрезок. «Время «Капитанской 
дочки» – это время романа воспитания, пересозданное по моделям 
романа авантюрного; оно не течёт, а перебрасывает нас от одного 
значимого момента к другому, и потому <...> может показаться очень 
коротким» [4, с. 57–58]. А. Долинин реконструирует хронологическую 
последовательность событий, отмечая их длительность и приводя 
точные даты, и выявляет её соответствие реальному историческому 
времени с осени 1772 до конца 1774 года.  

Несмотря на различные взгляды на проблему соответствия 
времени пушкинского романа реальному времени, исследователи 
отмечают сложность организации художественного времени. Выбор 
Пушкиным мемуарной формы повествования предполагает особую 
роль рассказчика, в восприятии которого даются исторические 
события. Г. Макогоненко подробно исследовал мемуарную природу 
«Капитанской дочки». По мнению исследователя, стремление вести 
автобиографические записки, писать мемуары было характерной 
особенностью духовной жизни людей в XVIII веке, т. е. в эпоху, 
которую Пушкин избрал предметом повествования. 
Воспоминаниями поэта Ивана Дмитриева он пользовался в 
процессе работы над романом. Мемуарная форма позволила 
Пушкину изобразить исторические события «домашним образом», 
сочетать историческую точность, конкретность в воссоздании быта, 
нравов, обычаев эпохи и личный взгляд на историю. «Запись 
воспоминаний о прожитом и увиденном с необыкновенной 
выразительностью и безыскусственностью передавала 
самосознание пишущего, его размышления не только о своей 
личной жизни, но и о её связях со своим временем, с историей» [7, 
с. 37]. А. Карпов связывает мемуарную форму «Капитанской дочки» 
с общей тенденцией прозы Пушкина к объективизации 
повествования, с его интересом к подлинным историческим 
документам. В документальных жанрах Пушкина привлекали в 
первую очередь «непринуждённость и естественность, придающие 
рассказу о минувшем особое обаяние, запёчатлённый в документе 
колорит эпохи, возможность нового осмысления известных 
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происшествий» [5, с. 46]. При этом Пушкин ориентирует текст на 
жанр мемуаров не только внешне, но и по существу. Его 
повествование лишено развёрнутых историко-политических 
отступлений, подробных описаний костюмов, интерьеров, деталей 
быта эпохи. Рассказ Гринёва цельный, логичный, психологически 
мотивированный, отличается простотой композиции и строгой 
последовательностью в развёртывании сюжета. В этом отличие от 
вальтер-скоттовской традиции. 

Г. Макогоненко отмечает особенность построения образа 
главного героя в «Капитанской дочке»: он дан в двух временных 
измерениях. «Мы видим двух Гринёвых – семнадцатилетнего 
юношу, только что начавшего военную службу, и пятидесятилетнего 
мемуариста, литератора, умудрённого опытом, много повидавшего 
человека. Между ними не только временная, но и нравственная 
дистанция» [7, с. 39]. Именно этой двойственностью объясняются 
противоречия в образе Гринёва, неожиданная рассудительность и 
мудрость, которую демонстрирует «недоросль». Контраст между 
изображением детства Гринёва и его неожиданно быстрым 
взрослением также, по мнению Г. Макогоненко, связан с тем, что 
Гринёв-мемуарист сознательно изображает своё детство 
иронически, в духе Фонвизина. Ирония рассказчика была призвана 
подчеркнуть его объективность, отсутствие тщеславия и вызвать 
доверие к повествованию. О двойственности образа Гринёва – 
участника событий и повествователя – пишет Н. Гей [3, с. 211–220]. 
Эта двойственность определяет бинарную структуру повествования, в 
которой соотносятся два плана – событийный внешний мир и мир 
внутренний, переживаемый в словах. 

Происходит взаимодействие трёх возможных авторов того или 
иного высказывания: молодого Гринёва-участника событий, 
Гринёва-автора мемуаров, самого Пушкина. По замечанию 
А. Карпова, «отдельные ситуации, характеры, общее движение 
сюжета получают различное истолкование в рамках гриневского и 
пушкинского замыслов» [5, с. 49]. Возможность переосмысления 
рассказа Гринёва обусловлена тщательным описанием ситуаций, 
относительной самостоятельностью голосов персонажей. 

В. Виноградов пишет о многослойности или многоплановости 
стиля пушкинского исторического повествования. Он отмечает 
индивидуализацию речей персонажей, достигающую в «Капитанской 
дочке» наибольшей глубины. «Язык автора впитывает в себя речь и 
мышление персонажей, присущие им приёмы драматического 
переживания и осмысления событий. В стиле повествования 
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выражается не только личность автора или образ старинного 
мемуариста, но остро звучат разные живые голоса эпохи» [3, с. 120–
121]. 

Выводы. Состояние изучения «Капитанской дочки» 
А. С. Пушкина свидетельствует, с одной стороны, об устойчивом 
интересе современных ученых-литературоведов к последнему 
шедевру Пушкина, и, с другой, о наличии в кругу поставленных 
вопросов нескольких столь же устойчивых проблемных узлов, не 
поддавшихся до сих пор решению, имевшим бы единый источник, 
единую перспективу. Мы имеем в виду как фабульные парадоксы, 
связанные с попытками соотнесения «реального» развития событий 
и их художественного изображения, так и апории повествования, не 
позволяющие либо с отчетливостью дифференцировать 
повествовательные инстанции, либо признать непродуктивность 
таких попыток. В этом ряду несогласованность научных оценок 
относительно жанра «Капитанской дочки» выглядит не одним из 
многих вопросов, завещанных нам Пушкиным, но вопросом 
ключевым, ответ на который обещает активизацию объяснительных 
методов по всем направлениям. Согласие, точнее, необсуждаемый 
консенсус сложился вокруг мнения о беспримесно эпической 
природе пушкинского повествования.  
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Постановка проблемы. До последнего времени о творчестве 

Высоцкого как поэта научно-критической литературы существовало 
очень мало, это объяснялось несколькими причинами: долгое время 
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произведения поэта не разрешала публиковать цензура, Высоцкий 
не издавал свои произведения, так как считал их песнями, а не 
стихотворениями. Поэтому после распада СССР и падения 
тоталитарного режима начинается детальное изучение его 
творческого наследия.  

Анализ последних публикаций. Основы исследования 
лирики Высоцкого легли на плечи его друзей: Д. Карапетяна, 
В. Перевозчикова, С. Говорухина, В. Золотухина, Б. Окуджавы и др. 
Они собирали по крупицам стихотворения поэта, мимолетно 
брошенные фразы и оформляли их в мемуарные собрания.  

Только 1990-е гг. вплотную к наследию Высотского подходит 
критика. В работах И. Н. Сухих, В. Толстых, Б. Калинкина, 
А. Кулагина, С. Рассадина, Н. М. Рудника, В. Н. Зайцева и др. 
осмысляется тематика, проблематика метрика произведений поэта-
песенника, иногда идет речь о лексической наполняемости его 
текстов. Но до сих пор нет единой точки зрения о раннем периоде 
творчества Высотского, его основополагающем элементе – типе 
лирического героя. 

Перед всеми, кто знакомится с поэзией В. С. Высоцкого, встает 
вопрос о том, кто именно является субъектом речи того или иного 
стихотворения: лирический герой, человек, настолько близкий 
автору, что его речь можно воспринимать как лирическую исповедь 
автора-поэта, или один из многочисленных героев ролевой лирики, 
речь которого является выражением сознания другого человека. 

Объектом нашего исследования будут стихотворения и песни 
Высоцкого, написанные от первого лица, в которых герой является 
объектом и субъектом изображения. В одних из этих произведений 
герой – субъект речи – максимально близок автору, в других – 
удален от него, и для правильного понимания авторской идеи 
произведения их следует различать. Несмотря на чисто внешнее 
сходство этих стихотворений, у поэта, несомненно, есть средства, с 
помощью которых лирический герой отделяется от героев ролевой 
лирики.  

Иногда В. С. Высоцкого по незнанию или намеренно 
отождествляют с некоторыми из его ролевых героев, как, например, 
сделала Т. Баранова, чтобы доказать, что он идеализировал 
«блатной мир» в своих ранних песнях и работал «на массовую 
культуру»: «Маску, облик лирического героя-двойника навязывает 
поэту сама публика» [1, c. 88]. И продолжал добросовестно играть 
привычную роль «свойского», закадычного парня, с которым не грех 
по-простому выпить, поговорить «за жизнь» – отвести душу. Эта 
мысль восходит к еще более нелепому высказыванию С. Куняева: 
«лирический герой многих песен Высоцкого, как правило, 
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примитивный человек, полуспившийся Ваня, приблатненный 
Сережа, дефективная Нинка и т. д.» [4, с. 13]. 

Цель статьи – описать стилистические средства маркировки 
лирического героя и героев ролевой лирики на примере ранних 
стихотворений поэта при условии их полного разграничения. 

Изложение основного материала. Большое развитие в 
поэтическом творчестве Высоцкого получила ролевая лирика. 
Многие его песни и стихотворения написаны от первого лица, но не 
во всех из них лирическое «я» героя близко к авторскому «я».  

В литературоведении сложилась традиция различения героев 
ролевой лирики и лирического героя [5, c. 90, 93–94]. Одно из 
авторских средств маркировки лирического и ролевых героев 
указано в работе Ю. Трифонова, который отмечает, что 
«стихотворения, относящиеся к области «ролевой лирики», имеют 
обычно такие заглавия, в которых определяется герой 
стихотворения («Косарь», «Пахарь», «Удалец» Кольцова, 
«Катерина», «Калистрат» Некрасова и др.). Лирические 
стихотворения, в которых собственно автор или лирический герой, 
чаще не имеют заглавий» [2, с. 135–136]. Но заглавия 
стихотворений могут являться лишь дополнительным средством 
маркировки лирического героя и героев ролевой лирики. Высоцкий, 
например, сравнительно редко дает такие заглавия («Песенка 
плагиатора», «Вратарь», «Космонавт» и некоторые другие). 

Различия в авторской маркировке лирического и ролевых 
героев вытекают из самой природы этих литературных явлений. 
Лирический герой – образ человека, настолько близкого к автору, 
что автор знает каждое движение его души. «Лирический герой 
изображен всегда как бы изнутри. Он размышляет над тем, что 
происходит с ним и вокруг него, но его больше интересует не 
внешний ряд событий, а то, что происходит в его внутреннем мире. 
Объектом изображения и познания является он сам, его отношение 
к миру. Это глубоко личные размышления, доходящие до 
обобщений, речь, обращенная к себе и поэтому "непроизнесенная". 
Непроизнесенной она будет считаться, конечно, условно, учитывая 
ее интровертивность, направленность на самого субъекта речи» [5, 
c. 87–88]. 

Герой ролевой лирики – человек, принципиально отличный и 
удаленный от автора. Поэтому автор изображает ролевого героя 
извне и этим отделяет его от своего двойника – лирического героя. 
Узнать о внутреннем мире ролевого героя можно лишь из рассказа 
Высоцкого, в котором он, в отличие от лирического героя, почти 
никогда не доходит до самоанализа и самооценки. Дать оценку ему 
должен читатель (или слушатель), к которому обращен рассказ 
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героя. Речь героя ролевой лирики – это речь произнесенная, 
имеющая форму монолога и рассчитанная на слушателей. 

Основными средствами маркировки лирического и ролевых 
героев Высоцкого являются характер речи героя (произнесенная – 
непроизнесенная) и ситуация, действующим лицом которой он 
является. В поэзии Высоцкого монологи ролевых героев 
ориентированы на устную разговорную речь, что выражается в 
выборе соответствующей лексики, фразеологии, синтаксических 
конструкций, неправильном употреблении грамматических форм:  

Вспомни, было ль хоть разок, 
Чтоб я из дому убег, – 
Ну, когда же надоест тебе гулять! 
С грабежу я прихожу – 
Язык за спину заложу 
И бежу тебя по городу шукать... [3, с. 145]. 
Ориентация на устную речь проявляется также в установке на 

импровизационный характер речи ролевых героев. В их монологах 
встречаются длинные перечисления фактов или событий, 
свидетелями которых являются эти герои. По мере переключения 
внимания ролевого героя логическая связь между описываемыми 
событиями теряется, и в один ряд попадают явления разного 
порядка: 

Потом у них была уха, 
И заливные потроха, 
Потом поймали жениха 
И долго били, 
Потом пошли плясать в избе, 
Потом дрались не по злобе – 
И все хорошее в себе 
Доистребили [3, c. 257]. 
Ролевой герой часто обращается к непосредственным 

собеседникам, что подчеркивает сиюминутную изустность его 
монолога: «Граждане, зачем толкаетесь», «На стол колоду, 
господа...», «Я вам, ребята, на мозги не капаю...» и пр. Иногда 
ролевой герой обращается к подразумеваемым слушателям в 
форме «вы»: «вы мне не поверите и просто не поймете», 
«побудьте день вы в милицейской шкуре», «эх, жаль, что не 
роняли вам на череп утюгов, скорблю о вас – как мало вы успели!» 
и др. Обращенность речи ролевого к слушателям выражается и в 
информации, которую герой сообщает специально для них. Его 
монолог насыщен событиями, в нем почти всегда присутствует 
четкая фабула, необходимая ролевому герою для более полного 
самораскрытия. Повествования о событиях в его речи преобладает 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 236 

над размышлениями. 
В ролевой лирике ситуация, в которой находится герой, всегда 

реальная, бытовая, нередко даже сниженная, несмотря на то, что 
речь может идти о фантастических событиях, как, например, в 
песнях «Посещение Музы», «В далеком созвездии Таи-Кита...», «У 
вина достоинства, говорят, целебные...». 

Ролевой герой обычно охарактеризован по социальному 
положению, по профессии, по некоторым другим признакам, в 
результате чего он почти всегда имеет конкретный зрительный 
облик. Он редко представляется сам: «я сам с Ростова, я вообще 
подкидыш...» или «я был слесарь шестого разряда...». 
Представление об облике ролевого героя постепенно складывается 
из деталей его рассказа, из ситуации, в которой он изображен. 

Совокупность речевых и экстралингвистических средств 
маркировки лирического и ролевых героев позволяют с большей 
достоверностью определить, кто является субъектом речи того или 
иного стихотворения. Обычно эта информация извлекается из 
нескольких первых строк, например: 

Я вам мозги не пудрю – 
Уже не тот завод. 
В меня стрелял поутру 
Из ружей целый взвод. 
За что мне эта злая, 
Нелепая стезя – 
Не то чтобы не знаю, – 
Рассказывать нельзя [3, c. 160–161]. 
Итак, в первой строке возникает образ героя стихотворения, 

его лирическое «я». Он обращает к аудитории, устанавливая с нею 
контакт, из этого обращения к аудитории, а также употребленных 
рядом с ним разговорных выражений можно сделать 
предварительный вывод, что это речь устная, предполагающая 
сочувственно настроенную аудиторию. В третьей и четвертой 
строках поэт заставляет своего героя воссоздать ситуацию, 
убеждающую читателя / слушателя в том, что здесь появляется 
ролевой герой, так как Высоцкий не воевал, и поэтому его 
лирический герой вряд ли может рассказывать от своего лица о 
событиях военного времени. Изустность речи ролевого героя 
находит подтверждение в ряде разговорных оборотов и слов. 

Для сравнения обратимся к другому стихотворению: 
Ну вот, исчезла дрожь в руках, 
Теперь – наверх! 
Ну вот, сорвался в пропасть страх 
Навек, навек. 
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Для остановки нет причин – 
Иду, скользя ... 
И в мире нет таких вершин, 
Что взять нельзя. 

Среди нехоженых путей 
Один путь – мой... [3, c. 184]. 
В первых двух строфах стихотворения воссоздается ситуация, 

в которой находится герой, – восхождение в горах. С первых же 
строк внимание героя сосредотачивается на его внутреннем 
состоянии: «Ну вот, исчезла дрожь в руках», «Ну вот, сорвался в 
пропасть страх...». Образное выражение «сорвался в пропасть 
страх», нехарактерное для устной разговорной речи, подводит к 
мысли, что речь героя не произносится вслух, т. е. речь ведется от 
лица лирического героя. В конце второй строфы от описания 
действий и чувств автор переходит к размышлениям и обобщениям. 

Ситуация восхождения к вершине оказывается метафорой, 
символом жизненного пути. Слова и выражения, характерные для 
языка лирической поэзии («путь», «рубеж», «голубым сиянием 
льдов весь склон облит»), окончательно убеждают в том, что это 
размышления лирического героя. Речь ролевого героя существенно 
отличается от речи лирического героя. Поэт делает все возможное, 
чтобы ограничить их друг от друга. 

Интересно, что стихотворения ролевой лирики Высоцкого 
почти все стали песнями и были отданы на суд слушателей. 
Стихотворения, написанные от лица лирического героя, пелись 
гораздо реже. Их интимный настрой был более рассчитан на 
уединенное чтение, чем на исполнение для аудитории. Эти факты 
наглядно подтверждают вывод о характере речи героев – 
произнесенной и непроизнесенной.  

Раннее творчество Высоцкого начинается с ролевой лирики. 
Очевидно, это определяет жанр городского романса, так 
называемых «блатных» («уличных») песен, с подражания которым 
начинал поэт. Герой из демократической среды со своим взглядом 
на мир, своими проблемами и своей специфической речью, 
наполненной не всегда литературными, но и не выходящими за 
рамки дозволенного выражениями, появляется как необходимый 
атрибут этого жанра:  

Мне ребята сказали про такую наколку! 
На окраине – там даже нет фонарей ... 
Если выгорит дело, обеспечусь надолго – 
Обеспечу себя я и лучших друзей [3, c. 225]. 
В отличие от героев настоящих «блатных» песен, герой 

Высоцкого не зол, он не ставит своей единственной целью кого-
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нибудь убивать или грабить, а пытается поступать даже в некоторой 
степени гуманно: 

Но в двенадцать часов людям хочется спать, 
Им назавтра вставать на работу. 
Не могу им мешать, не пойду воровать, 
Мне их сон нарушать неохота [3, c. 226], – 

тем самым поэт не идеализирует, как утверждает Т. Баранова, а 
пародирует блатной мир, и скорее всего – не целенаправленно, 
даже неосознанно.  

Проблематика ранних песен Высоцкого оказалась шире и 
быстро вышла за рамки «примитивной» формы городского романса, 
что сказалось в ироническом отношении автора к этому жанру. В 
настоящих, фольклорных «блатных» песнях герой – субъект речи – 
стоит во весь рост, его взгляд на мир – последняя смысловая 
инстанция. В стилизированных под «блатные» песнях Высоцкого на 
первом плане возникает небольшая фигура принадлежащего к 
воровской или мещанской среде, но по-своему честного, доброго, 
ищущего справедливости в этом мире героя, а за его спиной – уже в 
полный рост – стоит оценивающий автор. 

Лирический герой в этот период творчества Высоцкого только 
начинает формироваться. Впервые, наверное, он появлялся в 
песнях «Серебряные струны», «За меня невеста отрыдает честно», 
«Дорога, дорога, счета нет столбам», «Если б водка была на 
одного», «Так оно и есть, словно встарь». В них еще сказывается 
влияние жанра «уличных» песен, но герой уже далек от достаточной 
примитивных обывателей и мелкой шпаны – героев ранней ролевой 
лирики. Лирический герой уже пытается проникнуть в суть явлений: 

Если б водка была на одного – 
Как чудесно бы было! 
Но всегда покурить – на двоих, 
Но всегда распивать – на троих. 
Что же – на одного? 
На одного – колыбель и могила [3, c. 238]. 
Это еще не тот лирический герой, знакомый нам по более 

зрелым стихам и песням. Форма «блатного» романса не дает ему 
возможности размышлять на другие, более достойные 
размышления темы. Высоцкий почувствовал это и попытался найти 
для своего лирического героя соответствующую форму воплощения: 
он выходит из той же демократической среды, что и многие из его 
ролевых героев. 

В середине 60-х годов Высоцкий иногда играет масками 
лирического и ролевого героев, наделяя некоторые субъекты речи 
чертами обоих типов. Например, песня «Она была в Париже» по 
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форме принадлежит к песням-монологам ролевой лирики. 
Начинается она как исповедь героя, речь которого стилизована под 
разговорную. Неожиданно мы обнаруживаем сходство его с 
лирическим героем, максимально близким к биографическому 
автору:  

Какие песни пел я ей про Север дальний! – 
Я думал: вот чуть-чуть – и будем мы на ты, – 
Но я напрасно пел о полосе нейтральной – 
Ей глубоко плевать, какие там цветы. 
Я спел тогда еще – я думал, это ближе – 
«Про счетчик», «Про того, кто раньше с нею был»... [3, 

c. 307]. 
А немного ниже читаем: 
Я бросил свой завод, хоть в общем, был не вправе…[3, 

c. 308]. 
Ролевой герой снова отделяется от лирического героя. 

Показательно в этом отношении и стихотворение «Я тут подвиг 
совершил». Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что это 
говорит ролевой герой, но в реплике японского репортера, его 
собеседника, вдруг как бы случайно проскальзывает такое 
определение: «Вы человек непосредственный, это видать из 
песен...» [3, c. 397]. Герой на время словно раздваивается.  

Аналогичны по своей природе и некоторые другие песни. Игра 
масками лирического и ролевого героев сопутствовала поиску 
формы, которая была найдена – внутренняя речь, внутренний 
монолог лирического героя и «внешний» монолог героя ролевой 
лирики – и детально разработана в творчестве Высоцкого. Эти 
группы песен различаются в авторском исполнении интонацией, 
произношением некоторых звуков (например, «г» фрикативное у 
многих ролевых героев). Иногда поэт вставляет в текст слова, 
ломающие четкий стихотворный размер, усиливая этим эффект 
произнесенности речи ролевого героя. 

Выводы и рекомендации. Все стилевые средства, 
появляющиеся в песнях и стихотворениях ролевой лирики 
Высоцкого, направлены на то, чтобы уменьшить литературность 
речи героя и по возможности приблизить ее к устному 
нелитературному слову. Помимо указанных выше средств 
маркировки героев ролевой лирики (соответствующая лексика, 
фразеология, синтаксические конструкции, неправильное 
употребление грамматических форм, установка на сиюминутный 
импровизированный характер речи), можно гипотетически 
предположить наличие в речи ролевых героев и других признаков, 
свойственных устной разговорной речи.  
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В поэзии Высоцкого существует особый пласт стихотворений, 
формально принадлежащих к ролевой лирике («Песня микрофона», 
«Песня самолета-истребителя», «Охота на волков», «Бег 
иноходца»), хотя субъект речи очень близок к лирическом к герою. 
Можно предположить, что это – лирический герой, пользующийся 
маской ролевого, так как его речь – почти прямое выражение 
авторской позиции. Детальный разбор этого явления может 
послужить темой для отдельного исследования.  
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Николая Рыбалко. Особое место в его творчестве занимают гражданские 
мотивы – поэт пишет свою биографию в неразрывном единстве с 
биографией страны, так как он причастен к её основным событиям, он 
непосредственный участник всего, что происходит на планете. Образ 
защитника Родины, который в начале войны встаёт на её защиту, является 
центральным в поэтическом творчестве Н.Рыбалко. 
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The article deals with creative legacy of the laureate of T. G. Shevchenko 
State reward, poet-front line soldier Mikoly Rybalko. Civil reasons take special place 
in his creative activity – the poet describes his autobiography in connection with the 
country’s biography because he is an immediate participant of all country’s events. 
The image of defender of Motherland is a central one in Mikoly Rybalko’s poetic 
creative work.  
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Постановка проблеми. Питання виховання у сучасної молоді 

високих моральних якостей на прикладах мужності та героїзму 
представників старшого покоління, їхньої активної життєвої позиції, 
що оспівано у чисельних творах художньої літератури, залишаються 
актуальними у навчально-виховному процесі середньої та вищої 
школи. У цьому плані великі виховні можливості мають біографічні 
відомості та творчі доробки знаного поета-фронтовика, уродженця 
донецького краю Миколи Рибалки.  

Фронтовик Микола Рибалко, повернувшись до мирної праці, 
поставив собі за завдання: увічнити пам'ять полеглих у боях з 
ненависним ворогом, що так підступно і раптово напав на його рідну 
землю і приніс сюди горе й розруху; зробити все можливе, щоб люди 
жили у мирі та злагоді, щоб людство забуло це страшне слово – 
війна.  

Головним знаряддям праці для інваліда першої групи, який зі 
своїм сімейством постійно мешкав у Краматорську, що на Донеччині, 
стало поетичне слово. Богом даний талант, розвинутий неймовірною 
працею упродовж довгих років, дав свої плоди: світ побачили 
25 збірок – результат його творчого життя у післявоєнний період до 
відходу у Вічний світ. «Хочу, чтоб на этих дорогах // Мои оставались 
следы», – писав поет. Сьогодні сотні його віршів, десятки пісень на 
його слова не залишають байдужими наших сучасників, вони 
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тривожили душу сучасників поета і будуть будити нові й нові почуття 
майбутніх поколінь, тому що написані людиною небайдужою і 
талановитою, учасником далеких грозових подій.  

Аналіз останніх публікацій. Про особливості поезії Миколи 
Рибалки, здається, написано вже чимало. Починаючи від рецензії 
Євгена Волошка на першу збірку поета-фронтовика «Под солнцем 
Родины» (1956) і за наступні півстоліття – до днів сьогоднішніх 
(початок ХХІ століття) – ми маємо низку рецензій, критичних і 
ювілейних статей, у яких з тих чи інших позицій розглядається 
творчий доробок Миколи Рибалки, наводяться його біографічні дані. 
Своє слово про творчі доробки поета-фронтовика сказали колеги по 
перу та літературні критики, такі, як Микола Гончаров, Віталій Бабкін, 
Валентин Замковий, Віктор Кичигін, Микола Кулініч, Вадим Пеунов, 
Олег Плуталов, Олександр Роготченко, Валерій Романько, Валерій 
Сиротенко, Віктор Соколов, Василь Терещенко. 

А привід звернутися до імені Миколи Рибалки був вагомий: 
його вірші доволі часто з’являлися на сторінках місцевої та 
всеукраїнської періодики, рідше – у всесоюзних виданнях. Іноді поет 
звертався до публіцистики – друкував свої статті-спогади, статті-
роздуми: як зустрів День Перемоги у Саратовському госпіталі, як 
писався вірш «Цветы», про знамениту битву на Дніпрі, про роль і 
місце Тараса Шевченка у його житті… На жаль, саме таких статей, 
які б доповнювали дані про життя і творчість поета-земляка, 
оприлюднені ним самим, не так багато. І в цьому їх неабияка 
цінність, особливо для сьогоднішніх дослідників творчості Миколи 
Рибалка. 

Не гріх було скаржитися авторові і на поетичні збірки, що час 
від часу виходили у видавництвах «Донбас» (Донецьк), «Дніпро» та 
«Молодь» (Київ), а то й в Москві у видавництві «Воениздат». 
Частіше всього вихід творів поета-фронтовика приурочували до 
9 травня, особливо у ювілейні роки святкування великої Перемоги. 
Невтомна праця Миколи Рибалки на літературному фронті була 
гідно поцінована: він отримав премію ім. М. Островського (1968), 
Державну премію України ім. Т. Г. Шевченка (1985), нагороджений 
орденами Жовтневої революції, Дружби народів, медалями.  

І дійсно, за 40 років творчої праці поета при його житті, і ті роки, 
коли вже поет відійшов у Вічність, вийшло чимало статей, які 
доповнюють біографію Миколи Рибалки, з того чи іншого боку 
розкривають особливості його поезії. На жаль, ґрунтовної праці про 
життя і творчість талановитого земляка ще не створено. Тому 
сьогодні  й постала потреба узагальнити нароблене, дати повний 
портрет Поета, Воїна, Громадянина. Тим паче, що поезія Миколи 
Рибалки залишається актуальною для нинішнього покоління, вона 
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тривожить душу як людини молодої, так і ветеранів війни і праці, а 
життя самого автора є прикладом героїзму і мужності при подоланні 
тих труднощів, що не так уже й рідко супроводжують кожного з нас. 
Таке повне дослідження ще попереду. 

Мета статті. Мета нашої статті – дати аналіз одній з тих тем, 
які розкривав Микола Рибалко у своїх поетичних творах, а саме: 
громадянські мотиви в поезії земляка. 

Виклад основного матеріалу. Піддавати аналізові поетичні 
доробки Миколи Рибалки непросто. У передмові відмічалося, що на 
сьогодні ми вже маємо чимало критичних статей, рецензій на його 
вірші. Писати про М. Рибалка непросто ще й тому, що його творча 
біографія – явище неординарне. Не можна не враховувати 
життєвого подвигу цієї людини, який, не зважаючи на важке 
поранення, що призвело до втрати зору, «остался в строю», став 
письменником. Перед ним були приклади для наслідування того, як 
треба переборювати життєві труднощі. Але цього замало: він мав 
свою силу волі, свій рибалківський характер. Тому, не маючи змоги 
бачити світ очима, Микола Рибалко вчиться бачити його «глазами 
сердца», відчувати душею, наполегливо оволодіває умінням 
розповідати про «память о солнце», «цветы и порох», про те, якою є 
нелегкою «дорога на высоту»…  

Критики вказували на те, що творчі доробки М. Рибалки 
органічно включені в історичний контекст літератури, причому як у 
відношенні до дальніх, так і до близьких літературно-історичних 
орієнтирів [74]. Дійсно, «його творчість виникла не на голому місці», 
але вона має й свої, специфічні особливості. Говорячи про «дальній 
орієнтир», мається на увазі той громадянський пафос лірики, у 
витоків якого стояв Микола Некрасов – «Поэтом можешь ты не быть, 
// Но гражданином быть обязан». І справа тут не в прямих поетичних 
закликах-лозунгах, а в самій суті поезії, в основі якої повинен бути 
громадянський пафос. І якщо говорити про поезію Миколи Рибалки, 
то, нам здається, що вся його лірика – це авторське підтвердження 
єдності девіза М. О. Некрасова про поета і громадянина. 

Без сумніву, можна сказати, що поет Микола Рибалко – вірний 
син своєї держави, який вболіває за її історію, за кожного її 
громадянина, за майбутнє своєї країни. Ці переживання звучать чи 
не у кожному його вірші. «Я в дороге, я в пути, – // Всю планету надо 
обойти» – у цих та подібних їм рядках він весь – наш земляк, поет-
громадянин Микола Рибалко. 

Критики по праву відносять поезію М. Рибалки до «другого 
покоління» письменників, які звернулися до теми Другої світової 
війни. «Перше покоління» – це безпосередні учасники війни, хто 
саме в роки боротьби з фашизмом писав про ту страшну битву: 
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Олександр Твардовський, Костянтин Сімонов, Сергій Наровчатов, 
Михайло Луконін, Михайло Дудін, Олексій Сурков.  

Молодше покоління, пройшовши важкими воєнними дорогами, 
звернулось до поезії вже після перемоги: Олексій Межиров, Юлія 
Друніна, Микола Старшинов, земляки-донбасівці Віктор Шутов, 
Володимир Труханов та інші. Серед них – і Микола Рибалко. Це 
покоління зустріло війну одразу після випускного вечора – «Меня 
безусого война до срока призвала в солдаты»; учорашні школярі 
пройшли школу мужності у боях з ворогом. Недарма у них мотиви 
перегукуються, порівняймо: «И я, двадцатилетний, // Под пулями 
стою» (О. Межиров);  «И вот в свои семнадцать лет // Я встал в 
солдатский строй» (М. Старшинов); «Уходил я на фронт с друзьями, 
// За спиной – девятнадцать лет» (М. Рибалко). Поети другого 
покоління розглядають моральні аспекти перемоги, увічнюють 
подвиг свого покоління, піднімають проблеми пам’яті і збереження 
миру… І серед цих голосів залунав голос представника Донеччини – 
Миколи Рибалки, поета-інваліда, громадянина своєї країни. Для 
колишнього бойового капітана поетична творчість стала основною і 
любимою професією, нелегкою і відповідальною, для якої він брав 
матеріал, завдячуючи «головним образом своїй пам’яті, яка 
зберігала побачене у дитинстві і юності» [2, с. 248].  

Треба відмітити, що у хорі цих голосів, що мають спільну тему, 
тему війни, у Миколи Рибалки є свої особливості, «нові аспекти 
поетичних відкриттів», у нього «став більш прискіпливішим погляд на 
хід подій, на людину, трударя війни» [1, с. 90]. Біографія поета 
пишеться у нерозривності з біографією країни, він причетний до її 
основних подій, він – безпосередній учасник усього, що діється на 
планеті. Образ «краснозвёздного солдата», головного трударя війни, 
який прикрив планету «в сорок первом», народився і живе у його 
віршах. Образ-символ захисника, який при першому заклику 
Батьківщини стає на її захист, готовий на найбільшу пожертву – 
віддати життя за мир і спокій для майбутній поколінь («Я уже цветов 
не вижу // Чтобы их всегда видала ты»); подвиг воїнів-захисників 
повинен жити в пам’яті людській – тут чи не найбільш яскраво 
проявляється громадянський пафос поезії Миколи Рибалки. І ця 
причетність його ліричного героя до всього, що діється у країні, 
продовжується й після перемоги, коли солдат повертається до 
мирного життя. Його покоління, ровесники-фронтовики, завжди зі 
своєю країною: їхні знання, досвід, здоров'я і сили так потрібні 
людям. Вони взяли на себе відповідальність працювати за себе і за 
того товариша, який не повернувся з війни: «Я – и Первый теперь и 
Второй». Тому «Мы уходим и в зной, и в метель; // Людям нужен и 
хлеб, и вода. // Время нас окликает всегда…». Ліричний герой 
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Миколи Рибалки, як і сам поет, можуть сказати з гордістю: «Я жил в 
такие времена…». Саме в цьому ми бачимо витоки громадянськості 
поезії М. Рибалки, безпосередньої причетності письменника до 
історії. 

Активна життєва позиція поета характерна і його ліричному 
герою. Вони обоє гостро сприймають чужу біль, готові завжди 
прийти на допомогу ближньому. Так, наприклад, рибалківський 
ліричний герой, дізнавшись про те, що «соседи получили похоронку: 
// Убит Валерка с нашего двора», чітко відчуває свою громадянську 
позицію – причетність до трагедії сусідської сім'ї як відповідальність, 
як свою особисту біль до загальнолюдської справи попередження 
таких трагедій у мирний час: «И в этот день я ощутил острее // Как 
много у меня ещё врагов».  

Поезія Миколи Рибалки – це частина морального ідеалу, що 
його несли і несуть сьогодні у широкі маси письменники різних 
народів і різних поколінь. Художній досвід автора, його поетична 
майстерність включають нашого сучасника у загальний ритм 
широкого історичного розвитку, де немає непотрібних деталей, а 
існують історичні глибини, осмислення яких дає кожній конкретній 
людині можливість відчути себе історично значимим і, відповідно, 
історично активним. А що це, як не процес громадянського 
зростання, включення кожного з нас у бурхливе суспільне життя, 
виховання активної життєвої позиції. Усьому цьому активно сприяє 
творчість поета-фронтовика Миколи Рибалки. Його поезія і сьогодні 
знаходиться на службі народу. 

Висновки та рекомендації. Таким чином, однією з головних й 
актуальних тем творчості поета-земляка залишається тема 
громадянської активності, участі кожного з нас у житті своєї країни 
саме в ту епоху, у яку доводиться жити людині. Приклад такої 
поведінки ми знаходимо не тільки у вчинках ліричного героя поета-
фронтовика Миколи Рибалки, а й у його особистому житті. 

Творчість Миколи Рибалки тематично різноманітна. Все 
хвилювало громадянина-фронтовика в цьому житті: пам’ять 
повертала у шкільні довоєнні роки, цікавими йому були історія і 
сучасність донецького краю, рідного міста Краматорська; радів 
зустрічі з вірними друзями; ображався, коли відчував чиюсь зраду, 
слабкість духу, нечесність та інші людські недоліки; оспівав тему 
кохання, схиляв голову перед жіночою вірністю, є чудові пейзажні 
замальовки… Але це теми окремого дослідження. 
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В статье раскрыто впечатляющие картины голодомора в Украине 
1932-1933 гг., показано антигуманную мораль тоталитарного, чуждого 
человеческой  природе общества. 
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THE PROBLEM OF DEATH IN THE LITERARY WORK BY V. BARKEY 

«YELLOW PRINCE» 
In the article there is presented the material revealing the impressive pictures 

of the Holodomor (Great Famine) in Ukraine in 1932-1933, there is shown inhumane 
totalitarian morality of the society alien to human nature. 

Symbolic embodiment of the mystical total Evil in the image of Yellow Prince 
goes through all the literary work. 

The problem of the destruction of everything human in a man by the 
totalitarian system in the novel is connected with the problem of complete ignoring a 
personality by the power, turning everyone into the faceless mass which can easily 
be controlled. 

Key words: the Holodomor (Great Famine), inhuman morality, personality, 
faceless mass, totalitarian society, Evil, symbol of Yellow Prince. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. Страшні, 
вражаючі картини голоду в Україні 1932–1933 pp. лягли в основу 
змісту роману В. Барки «Жовтий князь». Дедалі настирливіше, з 
наростаючою експресією входить голод в життя українського села 
Кленоточі, де відбуваються найголовніші події твору, і зокрема в 
конкретну родину Мирона Даниловича Катранника. Він поступово 
руйнує звичний селянський побут, збиває усталений віками ритм 
важкої хліборобської праці, яка перестає бути сенсом життя й 
перетворюється в омріяне недосяжне благо, гасить внутрішній 
вогонь душі й насамкінець запановує повновладно – справді жовтим 
князем. 

У романі «Жовтий князь» В. Барка не лише зафіксував 
вимираючу спільність людей, духовну роз’єднаність окремих 
особистостей, частина яких безповоротно перетворилася в 
однотипні гвинтики державної машини. Йому також вдалося 
передати психологічний стан людини, яка усвідомлює себе, своїх 
рідних у полоні екзистенційного відчуття страху, самотності, 
безвиході. Автор намагається переконати нас у тому, що людей по-
справжньому єднає спільне горе, віра, традиція, родина, любов, 
добро, ідея, але та, яка втілює в собі гуманістичне начало. Адже, 
чим більше сіється зла, тим більше люди роз’єднуються, 
відчужуються один від одного, божеволіють у безсиллі подолати 
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метафізичну самотність.  
Отже, екзистенційний, тобто буттєвий світ, у якому править бал 

жовтий князь, руйнується, люди роз’єднуються, їх переслідує і 
фатально наздоганяє метафізична самотність і знищення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Штучний голод – 
найстрахітливіший злочин проти людяності у світовій історії – був 
апофеозом масового фізичного винищення української людяності, 
спланований і реалізований комуністичною партією. Великий 
Голодомор, розкуркулення, колективізація, репресії – усе це 
призвело до фізичного і морального терору, до того, що український 
народ зазнав непоправних втрат. 

Про цей нечуваний за своїми масштабами і жорстокістю злочин 
комуністичної партії вже написано багато спогадів і жертв і виконано 
та опубліковано ряд серйозних досліджень, серед яких художньо-
біографічна повість А. П. Моцного [5], присвячена голодомору, 
стаття Л. Панченка «Скошені голодомором» [6], праця Т. Салиги [7]. 
Але однією з найґрунтовніших досліджень є праця англійського 
вченого – одного з найвідоміших дослідників радянської історії 
Роберта Конквеста «Жнива скорботи: радянська колективізація і 
голодомор» [4]. 

Над дослідженням трагічної сторінки нашої країни працювали 
також такі історики та публіцисти, як В. Л. Савельєв, В. Маняк, 
Л. Коваленко та багато інших, у яких дається глибокий історичний 
аналіз цієї соціальної катастрофи. 

Твір В. Барки просто-таки пересичений страшними фактами, 
подіями-реаліями чорного лихоліття. Трагедія 1933-го осмислюється 
письменником через біблійне пророцтво як результат 
запрограмованого геноциду, що його здійснювала партія більшовиків 
та її вожді, які асоціюються з фатальним диявольським знаком 
«666». Звір із цим знаком постає з розповідей подорожнього у 
жовтому одязі – так через весь роман проходить символічний образ 
Жовтого князя, що несе смерть, горе, страждання, суцільне нищення 
й руйнацію, спустошує не тільки землю, а й душі людські.   

Метою статті є висвітлення художньої майстерності Василя 
Барки у змалюванні вражаючих картин голодомору в Україні 1932–
1933 рр. 

Голодомор 1932–1933 років – це глибока рана в душі 
українського народу. Скільки болю, муки, жаху, брехні зазнав наш 
народ. Духовно-моральний стан сучасного українського суспільства 
свідчить про те, що голодомор був засобом для винищення, 
упокорення всього українського селянства, насадження йому 
бездуховності та німої рабської покори. Вороги нашого народу 
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спочатку нищили душу народу, внутрішні храми людей, а згодом 
духовні храми – християнські святині народу. Людям насаджувалася 
мораль, у якій людина є гвинтиком еволюції світу, що притаманно 
для тоталітарних режимів загалом. Вважаючи своїм основним 
завданням критику релігійної моралі, комуністична етика намагалася 
виростити пустоцвіт у душах нашої молоді. Розходження слова і 
діла, думок і вчинків, роздвоєння особи, коли одне говорять, інше 
думають, а третє роблять, – усе це є характерним наслідком такої 
моралі. 

Відповідно до мети визначимо такі завдання: 
– висвітлити духовно-моральні наслідки голодомору в Україні; 

– дослідити проблему смерті, породжену антигуманною 
сутністю тоталітарної системи у творі В. Барки «Жовтий князь». 

Духовне спустошення – це головна мета голодомору, унаслідок 
якого його виконавцям стало набагато легше запроваджувати 
войовничий атеїзм, що призвів до руйнування християнських храмів, 
спалення ікон, знищення придорожніх хрестів, фігур Божої Матері. 
Голодомор в Україні – це велике зло історії українського народу. 
Воно спричинилось до нищення не тільки фізичного життя українців, 
але й нищення релігії. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  

В. Барка прагнув порушити чимало болючих проблем 
української нації, України як підневільної, а не суверенної держави. 
Він хотів, використовуючи вражаючий життєвий матеріал, показати 
світові той розхвалений «рай» радянського життя, справжню 
антигуманну мораль тоталітарного, чужого людській природі 
суспільства. Його опис, розповідь, образ, деталь, пейзаж, картина 
повсякчас набувають символічного, а тому й узагальнюючого змісту, 
притчевого підтексту. Однак це не притлумлює актуальності 
звучання багатьох «вічних» морально-філософських понять таких, 
як: життя і смерть, любов і ненависть, віра й безнадія, вірність і 
зрада, батьки і діти, зло і добро, натовп й індивідуальність. Навпаки, 
ці поняття виступають оголено, на вістрі екстремальних ситуацій, у 
яскравих контекстах, що розкривають їх справжній сенс. Наскрізною 
є проблема «розвінчання «процвітаючого» радянського 
суспільства».  

Занурюючись у страшні реалії штучного голодомору 1932–
1933 pp., Василь Барка не міг оминути проблеми антигуманної 
сутності всієї тоталітарної системи, що породжує подібні явища, 
фальшивості проголошуваних нею гасел соціальної рівності, 
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вселюдського братерства, щастя для всіх. Уже на перші сторінки 
роману проривається болючий контраст у поділі людей на 
господарів становища і безправних рабів, на ситих і голодних. На 
думку Л. Панченка, цей поділ є узагальнюючим, найточнішим і по-
справжньому «модерністичним» [6, с. 3]. 

Є в романі вражаюча алегорична сцена: Мирона Катранника, 
котрий вирушив у пошуках хліба на Воронежчину, та інших, таких же 
беззахисних і знесилених голодом людей, жорстоко викидають з 
поїзда разом зі «шпалами і обаполами, облитими смолою» у прірву. 
Цією деталлю підкреслюється зведення до абсурдності, обезцінення 
життя людини, абсолютна нівеляція її індивідуальності. Усе це (люди 
і шпали) єдиною масою з високого насипу котиться донизу у страшну 
вогненну прірву, яка асоціюється з безоднею, пеклом. Лише дивом 
Катранникові вдалося зачепитися за дерево й не впасти до тієї 
прірви, хоч більшість потрапила туди ж відразу. Він вибрався, один з 
небагатьох, навіть повернувся додому – і лише на порозі власної 
хати його наздогнала смерть. У цій невеликій, але вражаючій 
експресивній сцені метафорично втілено загальний 
передапокаліпсичний стан усього радянського суспільства. Голодні 
діти Мирона Даниловича не відразу кинулися їсти роздобутий такою 
ціною – батьківською смертю – хліб. Ця друга сцена є логічним 
продовженням першої – вона поглиблює думку, що це – не стихійний 
тимчасовий голод. Трагічні події ляжуть важким тягарем недовіри, 
розпачу, страху, застороги українському селянству на майбутнє, 
безповоротно зруйнують глибинне ментальне коріння, що зв’язувало 
упродовж багатьох століть його з землею. Порятунок жителі 
Кленоточів шукають у місті – там, де не вирощується хліб. Після 
страшних і повчальних 30-х українське селянство буде дедалі 
настирливіше тікати в міста, а радянське суспільство боляче 
переживатиме чимало кризових не лише економічних, а й морально-
етичних наслідків тих масових міграцій. Поступово мілітиме, 
висихатиме духовне джерело національної мови, традицій, звичаїв, 
історичної пам’яті, культури загалом. 

У центрі уваги письменника – сім’я Катранників: старенька 
бабуся, батько, мати, троє дітей. Це дружна і працьовита родина, 
хлібороби за покликанням та інтелігенти за висотою духовних 
запитів. Життя родини перетворюється на постійний пошук чогось 
їстівного, щоб вижити, вистояти, зазначає Н. Дробітько [3, с. 10]. 

Симпатія письменника до головних героїв виявляється в тому, 
що дорослих він величає не інакше, як іменами та по батькові: 
бабуся – Христина Григорівна, господар – Мирон Данилович, його 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 252 

дружина – Дарія Олександрівна. Невтомна праця, любов до дітей, 
вірність християнським заповідям вирізняє цю сім’ю як носія 
найприкметніших рис української ментальності. Добрим ангелом-
охоронцем є старенька бабуся, яка втілює мудрість народного 
досвіду і прості закони народної педагогіки. Мирон Катранник «був 
світлим словом і серцем». Ця світлість і сердечність виявляються в 
кожному його вчинку, слові, жесті, думці. Він до останнього подиху 
намагається врятувати родину від голодної смерті. Катранник 
задрижав весь і простягнувся сухокостими пальцями, вже 
божеволіючи, до відкритого мішка... Штрихом «...тільки здогад 
проблиснув, це підстроєно наперед мене погубити...» автор 
наголошує на тому, що для Мирона Даниловича показати місце 
схову чаші означає те саме, що продати душу дияволу, погубити, 
перекреслити себе як людину [1, с. 85]. 

Ось таким чином і далі випробовуватиметься на духовну 
міцність і моральну стійкість характер Мирона Даниловича. Ще не в 
одній ситуації він, напівмертвий від голоду український хлібороб, 
залишатиметься доброю, чуйною, порядною людиною, особистістю, 
що не підкорилася ні чужій волі, ні, здавалось би, всепоглинаючій 
силі жовтого князя. 

Саме з Катранниками пов’язаний один з найпотужніших 
мотивів «Жовтого князя» – емоційний мотив материнства. 
«Звучить» він у зачині твору і в його фіналі, але виконує там 
протилежні функції: на початку втілює тріумф найвищого і 
найсвятішого єднання – матері і дитини, наприкінці – крах цього 
єднання під руйнівною дією зла. Однак цей розрив між матір’ю і 
дитиною тільки зовнішній, фізичний і аж ніяк не екзистенційний, 
духовний. Свою самотність малий Андрійко усвідомив лише тоді, 
коли серцем відчув, що нема вже коло нього «найдобрішої душі у 
світі: його мами». Але це усвідомлення тільки посилило його надію 
знайти її, підштовхнуло швидше вирушити в дорогу [2, с. 131]. 

Емоційно вражаючою є розповідь про смерть старшого сина 
Катранників Миколки. Вона передається через опис напружених, 
розпачливих внутрішніх станів батька, матері, реакції менших дітей. 
Починається поверненням Мирона Даниловича додому, після 
відвідин Самохи, у якого одержав «два коржики з качанизни». Після 
зізнання Миколки «я скоро помру» батько «неспроможний слово 
вимовити; душа скована...». Далі розкривається його внутрішній 
стан: «Здавалося, серце западає в яму. Так пробув довго коло 
первістка. Вийняв з кишені коржик і поклав синові в руку: чути, яка 
холодна долоня в нього і зовсім безвільна» [1, с. 72]. 
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Зображені Василем Баркою діти серйозні та дорослі – не за 
віком, а за гірким життєвим досвідом, здобутим через голод. Навіть 
смерть вони сприймають мудро, як старі люди: «…син піднімає руку 
розпачливо: ніби тоне в річці і знак подає, захлинаючись і б’ючися 
останніми зусиллями. Підбігли до нього, але він зітхнув, як з важкої 
гіркоти, і стих». Так помирає первісток Катранників, так спокійно 
йде з життя Оленка. 

З усієї родини залишається жити найменший – Андрійко, 
перестраждавши дуже багато, найперше – втрату батьків, бабусі, 
братика і сестрички. Хлопчик має продовжити свій рід, має зберегти 
пам’ять про заховану церковну чашу. Його серце відроджується для 
нового життя, бо Андрійко починає радіти простим і вічним виявам 
людського існування: «Серед зарості, серед гичі – потворної і 
жорстокої – побачив квіти: з білими промінцями вкруг і охристити 
очками посередині» [1, с. 126]. Письменник сповідує думку про те, 
що людська душа, вихована на правді, добрі та красі, не може бути 
знищена. Осиротілий хлопчик у своїй душі намагається відродити 
той звичний світ минулого життя, зберегти його недоторканим для 
посягань зовсім іншого буття. 

Навколишній світ став весь як одна сторона: чужа і ворожа, а 
він, Андрій, і його мама, і сусіди, що живі тримаються, – друга 
сторона, у якої втрачено мир з першою; треба стерегтись на 
кожному кроці [1, с. 144]. 

У творі домінує жовтий колір – колір вимирання, виснаження, 
здичавіння, безнадії, яку несе голод – жовтий князь. Жовте обличчя 
в Отроходіна, у місті жовтіють кам’яні будівлі, зловісний звір на 
картині Катранника теж жовтого кольору. 

Від села залишилася пустка, руїна. Поступове згасання 
свідомості селян від голодних мук закінчується смертю. Далі із 
вражаючими натуралістичними подробицями Барка розгортає 
картини-історії людоїдства, самогубства, голодних мук, пошуків хоч 
якоїсь їжі на зимових полях – усі вони постають крізь призму 
сприймання героями. Такий спосіб оповіді підсилює відчуття 
достовірності, правдивості зображуваних картин.  

Усе, що відбувається з жителями Кленоточів під час 
голодомору, розкриває моторошну сутність тоталітарної держави, 
яка своїх громадян, селян-хліборобів з діда-прадіда зумисне 
штовхає в голодну прірву, з якої їм, здається, вже ніколи не 
вибратися. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. В. Барка, алегорично змальовуючи 
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тоталітарне суспільство, моделює процес його руйнації, 
передапокаліпсичний стан. Кульмінацією цієї моделі є історія життя 
селянської родини Мирона Катранника, у якій поступово вимерли 
всі: бабуся Харитина Григорівна (берегиня матріархального 
українського роду), мати й батько, їхні діти Миколка й Оленка. 
Залишився лише наймолодший пагінець сім’ї – Андрійко. Ця велика 
дружна родина, у якій завжди панував лад, взаєморозуміння, культ 
праці й любові, втілила у своїй трагічній історії долю всього 
українського селянства, якому судилося у XX ст. витримати важке 
випробування на міцність не лише фізичну, а й духовну. Ця трагічна 
історія родини пов’язана й з історією їхнього гнізда – селянської 
хати, на яку і припав перший удар «саранчею з столиці». Хату 
спустошують до невпізнання вже відразу. У цьому є підтекст: для 
українського селянина руйнування хати означає початок смерті його 
самого. Повернулася з церкви мудра й розважлива Харитина 
Григорівна, охоронниця родинного затишку, давніх традицій, звичаїв, 
віри – й не впізнала завжди білу, чепурну їхню хату. 

Отже, зло в «Жовтому князі» настільки всебічне, що 
складається враження, ніби воно розливається вогненною 
поглинаючою жовтою рікою по всіх сторінках твору. Панування 
жовтого князя, як символічного втілення містичного тотального Зла і 
водночас конкретного його вираження в системі та її реальних 
носіях, поширюється скрізь. Воно повсюдне й невитравне, воно 
вічне. Так само, як і вічне Добро, що завжди протистоїть Злу як у 
житті, так і в самій людині. 

Авторська антибайдужість проявляється передовсім у тому, 
що, всупереч загальній песимістичності реально-конкретного 
матеріалу, Барка робить оптимістичним і обнадійливим закінчення 
свого загалом досить похмурого «Жовтого князя». Тобто вселяє 
людині надію в перемогу добра над злом. 
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У статті розглядаються особливості еротизму в малій прозі Ірини 

Вільде, який трактувався письменницею як найвища форма проникнення до 
світу людини, як найвища форма інтимізації. Аналізується місце еросу в 
традиціях української літератури, модерністський дискурс О.Кобилянської та 
його вплив на фемінне письмо Ірини Вільде; розкривається специфіка природи 
еротики письменниці, її національне забарвлення; з’ясовується вплив 
еротичної складової її новелістики як модернізуючого компоненту сюжетики. 
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Ирины Вильде. Анализируется модернистический дискурс О.Кобылянской и 
его влияние на феминное письмо Ирины Вильде; раскрывается специфика 
природы эротики писательницы; прослеживается влияние эротической 
составляющей ее новеллистики как модернистического компонента 
сюжетики. 
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RENEWED EROS IN THE STRUCTURE OF THE PLOT  
OF IRYNA WILDE’S SHORT STORIES 

The features of eroticism in Iryna Wilde’s short stories are discussed in the 
article. O. Kobylyanska’s modernistic discourse and its influence on the Iryna Wilde’s 
is analyzed; specific nature of eroticism in the writer’s works is also disclosed, the 
influence of erotic essence of her short stories as part of its modernistic component 
of plot structure is discovered. 

Key words: erotic, modernism, feminine writing, intimization, the structure of 
the plot, impressionism. 

 
Постановка проблеми. У сучасній Україні постать і творчість 

Ірини Вільде все більше вабить дослідників. Останнім часом до неї 
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звертались Д. Павличко, Б. Мельничук, С. Майданська, Р. Кудлик, 
В. Федорів, В. Лотанський, С. Андрусів, В. Агеєва, І. Захарчук, 
О. Харлан, Н. Мафтин та ін., проте проза письменниці виявила таку 
актуальність для нашої сучасності, що досі лишається не 
вичерпаною в плані сюжетного моделювання. Складна доля Ірини 
Вільде (Дарини Дмитрівни Полотнюк), як і складний шлях 
осмислення її творчого спадку нині знаходяться на серединному 
шляху. Її художній світ потребує сучасних методик та модернізації 
концепції художнього світу на рівні сюжетних структур. 

Метою нашої статті є дослідження сюжетної моделі малої 
прози Ірини Вільде, а серед ключових завдань наукової розвідки 
постають такі: з’ясувати місце еротики в традиціях української 
літератури; схарактеризувати вплив фемінного письма 
О. Кобилянської на ідеостиль Ірини Вільде; окреслити особливості 
оновленого еросу як модерністичної складової раннього періоду 
творчості Ірини Вільде; проаналізувати роль еротизму як 
трансформуючого сюжет фактору малої прози письменниці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Жорж Батай 
зазначав, що «світ еротизму і світ думки доповнюють один одного: 
без їх узгодження тотальність не може бути завершеною» [1, c. 25]. 
Ірина Вільде як ніхто інший усвідомлювала це велике таїнство 
проникнення у людську душу та серце, еротика та думка у її малій 
прозі завжди йдуть пліч-о-пліч. Стосовно особливостей еротизму у 
малій прозі письменниці ми сміливо можемо говорити про «розумний 
ерос» або про «еротичний розум», оскільки нічого порнографічного, 
шокуючого читацький горизонт очікуваного вона не мала на меті 
написати. Сама письменниця щодо еротизму власної прози 
висловлювалась дуже скромно: «Виводжу самі жінки, що поза 
еротикою і світа не бачать, правда? Зовсім не торкаюся 
суспільницьких, з рідного ґрунту мотивів. Ці закиди несправедливі 
для мене. Я дивлюсь на ці справи інакше. Я навіть від еротики у 
своїх писаннях далека. Мене тільки поки що, <…> охопив якийсь 
неспокій за людське серце… <…>. Інколи маю враження таке, що 
деякі людські серця окружають хвилі неспокою навіть тоді, коли у 
відношенні до зверхнього світа в тієї людини «все в порядку» [2, 
с. 13]. Еротику для неї становила найвища форма проникнення до 
світу людини, найвища форма інтимізації. Пізнання глибин 
людського серця вона завжди мала на меті, коли йшлося про 
еротику. 

Еротичні уявлення людства коливалися від заборон на тілесні 
прояви – до апофеозу захоплення ними. Різні форми табу у різні 
періоди української літератури впливали на відображення еросу у 
тексті, проте можемо твердити, що функцією літератури у цьому 
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плані було саме подолання табу на еротику та наближення сюжету 
до інтимного поля життя людини. 

У традиціях української літератури від давнини і до першої 
половини ХХ століття ерос ніколи не посідав вагомого місця, ніколи 
українська література не знала еротичного роману. З добою 
модернізму у нас пов'язане перманентне звернення письменників до 
еросу, танатосу у сенсі їхнього екзистенційного фемінного буття. 
Зокрема, Тамара Гундорова звернула увагу на той факт, що Ольга 
Кобилянська вже насмілюється повідомляти читачеві еротичні 
фантазії, часто у замаскованому вигляді. Дослідниця наголошувала: 
«Різнобічна гендерна проблематика, включно з сексуальною, 
відкривала можливості для формування нових дискурсивних 
практик, нових літературних жанрів. Листування і загалом 
«перехресне» зображення «нової жінки» у творчості Кобилянської та 
Лесі Українки також творить свій інтертекст, який можна співвіднести 
з femina forma і який я називаю жіночим платонічним романом. 
Щоправда, жанр його у кожної з авторок мав свою перспективу: у 
Кобилянської – романсову, у Лесі – мітологічну. Спільною була, 
однак, формотворча ідея – особливого роду наратив, базований на 
платонічній ідеї любови-дружби» [6, с. 49]. Вагомість діяльності 
Ольги Кобилянської для становлення нової ґендерної ідентичності 
вже давно осмислена нашими дослідниками: “Кобилянська була 
близькою, навіть інтимною товаришкою Осипа Маковея, Лесі 
Українки, Остапа Луцького, Христини Алчевської, а також духовною 
повіреною Василя Стефаника, Миколи Євшана, що також пояснює 
особливе місце Кобилянської в українському модернізмі. У власній 
творчості вона розгорнула основні психоідеологічні моделі, 
характерні для модернізму, такі як естетизм, індивідуалізм, 
мітологізм, фемінізм. Та, може, найважливішими естетико-творчими 
принципами виявилися її автобіографічність та відкритість у 
зображенні жіночої чуттєвості, включно з сексуальними перверсіями” 
[6, с. 56]. Феміністичні відвоювання простору літератури Ольги 
Кобилянської високо поціновувались Іриною Вільде. Кобилянська і 
як творець естетосфери українського модернізму, і як захисник 
жіночих інтересів та поборник ідей ґендерної рівноваги у суспільстві 
була дуже цікавою для молодої тоді І. Вільде. Наталя Мафтин з 
цього приводу зауважувала: «Вплив О. Кобилянської позначився на 
гуманістичному спрямуванні творів її молодої спадкоємиці. Обидві 
письменниці, попри їх захоплення вченням Ніцше, все ж не 
пропагували рафінований егоцентризм; І. Вільде, як і її вчителька, 
була прихильницею евдемонізму. Майстерності психоаналізу 
І. Вільде вчилася також передусім у Кобилянської. ...На користь 
цього свідчить той факт, що молода новелістка постійно пильно 
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приглядалася до своєї літературної наставниці, аналізувала її» [7, 
с. 24]. Ірина Вільде не тільки навчалася у Ольги Кобилянської, а й 
написала про неї статтю «Ольга Кобилянська зблизька і здалеку» 
(1940 р.) [3] та щиросердно визнавала її вплив у напівмемуарній 
прозі «Через місток пам’яті» (1972 р.): «Третім з черги «хрещеним 
батьком» – власне не батьком, а матір'ю, чи, як кажуть в нас на 
Буковині, нанашкою, – була моя велика землячка Ольга 
Кобилянська. В даному випадку може йти мова не тільки про 
літературний, але й виховавчий вплив, – те, що Кобилянська 
називала «моделюванням характеру» [5, с. 31]. Завуальована 
еротика як форма проявлення фемінного письма переймається 
І. Вільде від О. Кобилянської та набуває подальшого активного 
розвитку. Тому поява у творчості Ірини Вільде еротичного 
компоненту була такою вагомою для українського естетичного 
розвитку. Звичайно, що поява еротичного компоненту вплинула на 
сюжетну модель малої прози письменниці, особливо це стосується 
раннього періоду. 

Одна з кращих новел раннього періоду творчості Ірини Вільде 
«Марічка» є зразком адаптації еротики в структурі сюжету та 
модернізації цього сюжету за рахунок цього включеного елементу. 
«Марічка» (1926) – новела, яка має діалогічно-монологічну структуру 
та нагадує спонтанну структуру оповіді, спровоковану орієнтацією 
оповідача на сповідь. Ця орієнтованість на сповідальне начало (яке 
досить часто зустрічається в малій прозі Ірини Вільде), безперечно, 
видозмінює тричленну (архаїчну) структуру сюжету, оскільки 
нарощування медитативного матеріалу за рахунок опису подій, 
діянь, вчинків, не може не вплинути на основні сюжетні принципи. З 
одного боку, новела «Марічка» містить складні життєві перипетії, які 
постають перед читачем через вчинки персонажів, з іншого – 
переживання головної героїні Марічки через нещасливе кохання 
займають стільки місця, що вже один цей обсяг говорить про певні 
зміни сюжетики. До того ж, сюжет подієвий подається у ретроспекції, 
а емоційний – у теперішньому часі. Співіснування двох часових 
періодів в такому маленькому за обсягом творі – характерна зміна 
принципів сюжетоскладання. Історія нещасливого кохання Марічки 
супроводжується не тільки емоційними переживаннями героїні, а й 
еротикою. Українська література до Ірини Вільде рідко зверталась 
до еротичної сюжетики, у неї ж еротика стає складовою у структурі 
сюжету, чинником дії. Еротика Ірини Вільде має національне 
забарвлення, перегукується з традиціями Т. Шевченка (зустріч 
Яреми з титарівною у «Гайдамаках», критикована В. Бєлінським). 
Природа еротики Ірини Вільде – у тонкій грі сексуальним потягом, 
жагучим почуттям любові та соціально-родовою кривдою, де 
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остання і є рушієм інтриги. Жіноче тіло осмислене в новелі услід за 
феміністичним його баченням, але із дотриманням вікторіанської 
пристойності.  

Специфікою еротики Ірини Вільде є використання 
національних художніх кодів еросу. Якщо французький любовний 
ерос розробив безліч ігрових форм, то український національний 
ерос спрямувався на розробку форм своєрідного кодування 
еротичного вчинку чи почуття. Тому на новелі Ірини Вільде 
«Марічка» відбилась саме ця національна традиція.  

Феміністичний етап осмислення еросу співпав з творчим 
злетом Ірини Вільде. Вона стоїть за рівні права жінки та чоловіка, 
синтезує власну концепцію ґендерного щастя. Це відбивається на її 
сюжетних перипетіях, на самому підході до сюжетоскладання, де 
феміністичний компонент не просто присутній, а часто переважає 
над всіма іншими. Еротика Ірини Вільде стає модернізуючим 
компонентом сюжетики. 

Ірина Вільде активно освоює тему невмотивованих 
психологічних імпульсів, успадкованих фізіологічних вад чи принад, 
спадкової окресленості персонажів тощо. До новел первісного 
імпульсу належить, зокрема, «Піаніст» (1932). Сюжет суто 
імпресіоністичний – заснований на осмисленні первісного враження 
на засадах фемінізму. В основу покладені статеві інстинкти: 
«Інстинкт жіночки підшепнув їй заговорити до хлопчика у 
куценьких штанцях, до цього недавнього ще товариша – 
будівничого замків у піску, –«ви» [3, с. 51]. Цей інстинкт жіночки у 
новелі протиставлений чоловічому інстинкту музики у піаніста. 
Йдеться про кохання, що народилось із природного імпульсу та 
інстинкту. Пиьсменниця легко долає різні ступені інтимізації за 
допомогою займенників «ти» та «ви»: «І цим чужим їм обо «ви» вона 
відразу підняла їх з дітей до молодих людей. Пізніше любилися й 
говорили собі нишком знову «ти». Немає у світі нічого більш 
зворушливого, ніжнішого, як той перехід у дітей з «ти» на «ви», а 
потім знову на «ти»» [3, с. 51]. Контраверсійна пружина сюжету – 
протиставлення дитинства й раптової дорослості, що постала 
внаслідок закоханості, внаслідок дії інстинкту. Завдяки цьому 
протиставленню змальований фрагмент видається рухомим, хоча 
насправді там замало дії. Через неспівпадіння основних інстинктів 
жінки («інстинкт жіночки») й чоловіка («тяжіння до музики») на даний 
момент їхнього розвитку, власне, це кохання так і не завершилось 
шлюбом. Колізія первісних інстинктів — так можна визначити 
основний сюжетний рушій у цьому творі. Тема жіночого інстинкту 
підіймається Іриною Вільде з легкістю, як констатація природного 
стану речей. 
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Еротичний компонент виникає також у таких новелах Ірини 
Вільде, як «Лист», «Любовна пригода однієї дівчини», «Поцілунок», 
«Пригода Уляни», «Одного весняного вечора», «Химерне серце», 
«Врятований», «Маленька господиня великого дому», «24 години», 
«Ти» та ін. Еротична сюжетна структура  цих новел потребує 
перспективи подальших досліджень.  

Висновки дослідження. Присутність еротичного компоненту в 
новелістиці Ірини Вільде значно трансформує сюжетну схему, 
насамперед перетворюючи її на засадах імпресіонізму, виразно 
фрагментуючи текст та актуалізуючи первісне враження як основу 
сюжетної дії. Ерос народжується в її творах із пафосу  любовного 
поклику. 
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У статті робиться спроба простежити зміни у світоглядних позиціях 
митців кінця ХХ ст. щодо ролі поета і поезії в постмодерній  літературі, 
розуміння проблеми мистецтва новітньої доби взагалі. Звернення до 
ілюстрування даної проблеми творами бубабістів обумовлено тим, що саме 
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напряму в українській літературі 80-90-х років ХХ ст. 

Ключові слова: мистецтво, поезія, постмодернізм, світобачення, 
творчість. 

 



Серія: Філологічні науки 

 261 

Лапушкина Н. 
– кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского 

языка и литературы Донбасского государственного 
педагогического университета 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПОЭТА И СУТЬ ИСКУССТВА В ЭПОХУ 
ЗАРОЖДЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА  

(на примере творчества поэтов Бу-Ба-Бу) 
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позициях писателей последних десятилетий ХХ ст. относительно роли 
поэта и поэзии в постмодерной литературе, понимания проблемы искусства 
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ARTIST'S FORTUNE AND ESSENCE OF ART 
IN THE TIME OF POST-MODERNISM ORIGINATION 

(on the example of works of  Bu-Ba-Bu poets) 
In the article the author makes an attempt to trace out the changes in the 

world-view of artists of the end of the 20th century concerning the poet's and poetry's 
role in the post-modern literature, general understanding of the problem of new 
epoch art. The addressing to the illustration of this problem in the works by 
"bubabists" was caused by that fact that the activity of this group afforded ground for 
talking about the origin of new style in the literature of 1980-1990s. 
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Постановка проблеми. Руйнуючи стереотипи радянських 

часів, література останніх десятиліть ХХ століття формувала й 
новий погляд на проблеми мистецтва. Роздуми про роль поезії у 
суспільстві, про сутність митця, який прагне бути собою, вступаючи у 
конфлікт із суспільством і попередньою традицією, закономірно 
можна знайти у творчості чи не кожного автора, який подає свої 
твори на суд читача. Особливо актуальним стає це питання у межові 
для літератури часи, коли змінюється напрям, стиль, формується 
нова література. Адже в такому разі переосмислюється і роль 
письменника, естетичні засади літературної творчості. За 
висловлюванням У. Еко, «кожна епоха в час кризи породжує митців, 
які радикально переосмислюють існуючу парадигму понять і 
цінностей»  

Аналіз останніх досліджень. На цих та інших концептуальних 
питаннях стосовно творчості постмодерних письменників 
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акцентували вже увагу у своїх дослідженнях І. Андрусяк, 
Т. Гундорова, В. Моренець, Н. Філоненко, у ряді критичних статей 
Н. Зборовська, М. Павлишин, Я. Поліщук та інші науковці. Але 
переважно тема ролі поета і поезії розглядалася чи згадувалася у 
загальному аналізі творчості літераторів кінця ХХ століття, а як 
окрема ще не знайшла достатнього висвітлення. 

Метою статті є дослідження проблеми призначення митця і 
ролі мистецтва в українській літературі останніх десятиліть 
ХХ століття. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання 
таких завдань: 1) проаналізувати погляди літературознавців та 
митців слова на зазначену проблему; 2) з’ясувати, як втілюються у 
поетичному просторі поетів Бу-Ба-Бу стиль думок, прагнень і 
світобачення митця; 3) порівняти погляди, авторів угруповання із 
загальними тенденціями, запровадженими епохою постмодернізму. 
Вважаємо виокремлення поглядів саме цих авторів важливим, адже 
безпосередньо із групою Бу-Ба-Бу більшість науковців пов’язує 
зародження постмодернізму (його карнавального виявлення). 

Виклад основного матеріалу. Організовуючи літугруповання і 
розмірковуючи над тим, якою має бути українська література, молоді 
автори вісімдесятих свідомо нехтували загальноприйнятими 
установками, мало дбали про те, що про них думає влада і навіть 
читач, а більше про вираження авторського «я». Це був естетичний 
бунт проти стереотипу народницької спрямованості літератури, 
нав'язаних їй суспільних обов’язків, сприйняття письменника як 
борця, глашатая, трибуна, месії. Віктор Неборак в одному з інтерв’ю 
згадував: «Ми сподівалися бути почутими і прочитаними, ми не 
поривалися впливати на політичні процеси. … мати можливість 
висловлювати власну думку, а не надиктовану кимось із сильних світу 
цього» [3, с. 19]. Саме ж прагнення писати по-новому, не так, як до 
цього вже писали інші, було продиктовано бажанням «бути 
максимально вільним у загалом невільній ситуації» (Андрухович), 
«бути іншими – не сірими, забитими, переляканими і залежними від 
ласки чужинця, а строкатими, радісними, відважними і вільними – 
незалежними» (Неборак). 

Роздуми, якою все ж таки має бути сучасна поезія, «в якому 
напрямку варто продукувати власні художні тексти» [3, с. 43] і як не 
загубити в собі поета яскраво подано на всіх рівнях творчості 
бубабістів: у статтях (Ю. Андрухович «Час і метод», О. Ірванець 
«Віктор-переможець», В. Неборак «Юрко і Сашко, Сашко і Юрко»), 
поетичних творах (Ю. Андрухович «Пісня мандрівного спудея», 
«Прадід», «This Is The End», О. Ірванець «Поезію приймаю як 
професію», «У тихій хаті», В. Неборак «Поезія за муром, наче звір» 
та ін.), прозі (Ю. Андрухович «Рекреації», «Перверзія», О. Ірванець 
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«Рівне / Ровно»), поезоопері «Крайслер Імперіал», де автори 
показали ставлення суспільства до поетів і поезії: за нарочитою 
повагою і турботою приховується сприйняття поета як блазня, 
забавки. 

Мабуть, невипадково свою збірку «Небо і площі» 
Ю. Андрухович відкриває і завершує текстами, в яких висловлює 
своє бачення місця поезії у власному житті: «Не примха, не химера, 
– а любов // мене веде по чистих сторінках... // Поезіє, відраднице й 
журбо, // ти – голос мій, ти кетяг мій і стяг..» [1, с. 5] та визначає 
місце свого літературного покоління в сучасності: «Серед 
невизнаних і визнаних // повинен бути хоч один, // що стане 
речником і вісником // і перевізником годин» [1, с. 77]. 

Цими словами Ю. Андрухович задекларував усю серйозність і 
професійність свого ставлення до поезії, що є для нього життєвою 
необхідністю, а не забавкою, примхою. У збірці є ще декілька творів 
про роль і призначення поета, витриманих у такому ж високо 
патетичному стилі – «Подих», «Кому від цього стало легше...», 
«Поєдную папір і каламар», – але бачення Ю. Андруховичем цієї 
теми різниться від традиційного. У його розумінні поет – не 
революціонер, не рушій прогресу, він душа доби, непомітний 
провідник між епохами.  

Близькими до вищезгаданих творів є поезії «Казкар», «Іронічне 
послання з одного приводу», «Заплач, підмайстре, на блакитній 
вежі...», «Пісня мандрівного спудея». У них автор втілює власну 
романтичну концепцію митця і близьких до нього по духу 
мандрівника та колекціонера. Його творчі особистості повністю 
віддаються своїм покликанням, свідомо відмовляючись від 
родинного затишку, від буденних клопотів і праці, визнаних зага́лом 
за єдино «мудрі й праведні», вони тікають від усталених «риторик і 
поетик академій» у світ, аби там вільно «чарувати». У поезіях 
Ю. Андруховича мистецтво й життя  досить часто протистоять одне 
одному («Монолог капельмейстера», «Етюд театру», «Кольорове 
кіно»). Справжнє  призначення мистецтва Ю. Андрухович бачить у 
тому, аби за його допомогою глибше зрозуміти, «навчитися любити 
й бачити» життя, «дійсніть, сліпучу і високу», яка є навколо тебе і в 
тобі. Проблему несумісності, навіть протистояння, мистецтва й 
буденності, роботи, заробітку Ю. Андрухович порушує в поезіях 
«Прадід» та «Фотопавло»: «Всі учні поробилися комерсантами // 
вони йшли від нього не озираючись // авжеж мистецтва нема // 
...яке там до дідька мистецтво // робота і тільки» [3, с. 90]. 

Для збірки «Пісні для мертвого півня» тема творчості, зокрема 
літературної, та митця є однією з центральних. Так, висловлювання 
Анни Середи «Коли читаю вам вірші – так ніби роздягаюся перед 
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лікарем» став приводом для написання поезії «This Is The End». 
Розкладаючи цю фразу на складові, Ю. Андрухович грається з ними, 
добираючи асоціації, і зрештою доходить висновку: «Треба мати 
відвагу читати вголос поезію, оголосити її, оголитися» [2, с. 19]. 

Ю. Андрухович, на відміну від О. Ірванця, рідко вдається в 
поезіях до «перетрушування» національної класики, але в романах, 
есеях та лекціях він вибудовує містифікований образ літературної 
України, насамперед через зміну іміджу українського поета. Поезія 
«The Bad Company» – це приклад, за визначенням Т. Гундорової, 
«перверсивного Андруховичевого канону, де автор перейменовує 
всіх українських класиків відповідно до їхніх «відхилень» [4, с. 44]. 
Така інтерпретація українського літературного канону не випадкова 
для Ю. Андруховича, який вважає, що «призначення поета – бути 
весь час спокушуваним і не ухилятися від цього. [...] Тобто, якби 
пустився берега та почав нормально грішити, то, може, би з цього й 
вийшов нормальний прорив» [5, с. 41–42]: «Література могла бути 
іншою, // казав мій приятель, але дивися, дивися, хто  це  робив! // 
Самі тобі живі люди: невдахи, пристосуванці, мученики. // [...] 
Література не могла бути іншою. // Слава Богу, що дав нам саме 
таку – небораками писану» [2, с. 21]. 

Олександр Ірванець свою першу збірку відкрив поезією «У 
тихій хаті…», в якій сформулював не лише творче, але й життєве 
кредо митця. Полемізуючи зі старшим поколінням, молодий автор 
закликає відійти від сумарного, узагальнено-приблизного, облишити 
гучні слова «про людство» й «без пафосу, без рими, без надриву» 
подумати про звичайних людей, простих трудівників, щоб заново 
усвідомити значення простих і дивних слів: «земля», «хліб», 
«людина».  

Про всеохопність, простоту, життєвість як про визначальні риси 
мистецтва говориться в поезіях «Вогнище на дощі», «Художник» та 
«До французького шансоньє». Торкнувшись теми сутності 
мистецтва, О. Ірванець не обходить у цих текстах і тему долі митця, 
яку він бачить важкою через часте непорозуміння з суспільством: 
«Твої пісні легкі і світлі – // Їх так сприймають слухачі, – // Та 
пам’ятай: у цьому світі // Є свистуни і втікачі, // А ти – гітара, 
гілка з дерева, // І ти сьогодні на кону. // Скажи, кому твоя 
заревана // Душа потрібна, ну, кому?!» [3, с. 247]. 

У збірці «Тінь великого класика та інші вірші» О. Ірванець цілий 
розділ «Приймаю!..» присвятив темі творчості. У вірші «Поезію 
приймаю як професію…» автор задекларував своє професійне 
ставлення до поетичної творчості, оцінюючи її як справу всього 
життя, як «марудний труд», але і як духовне «зростання й 
вдосконалення». При цьому він не збирається ставати 
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професіоналом, перетворивши мистецтво на засіб заробітку.  
У вірші “Зізнання” поезія постає як частина життя автора: «Я 

так багато метушився // На непоквапливій землі, // І часто на 
чужих машинках // Я вірші друкував свої» [6, с. 7] та засіб досягнення 
мети: «Я брав поезією декого, / Коли любов’ю вже не міг» [7, с. 7]. 
Інколи вона може бути й зброєю. Саме таку оцінку поезії дає автор у 
«Тамбурній баладі», в якій розповідає про замах (випадковий чи 
запланований) на поета: «Хай не всі ми – при молотках. // Але так 
воно, може, й лучче. // Моє слово в моїх руках. // В кого кидаю?  // В 
кого влучу?..» [6, с. 9]. 

На відміну від Ю. Андруховича та О. Ірванця В. Неборак рідко 
звертається до теми мистецтва. Однією зі спроб висловити своє 
сприйняття поезії є вірш «Поезія за муром, наче звір…» – доволі не 
зрозумілий, але надзвичайно образний твір. Автор бачить поезію 
зголоднілим звіром, що поїдає зорі, порівнює її з коханкою, яка 
«солодку п’є любов» [7, с. 159]. Скепсис та іронізування над 
традиційним уявленням про роль митця у суспільстві прочитуємо й у 
«Монолозі з псячого приводу». Дуже красномовно звучать рядки: 
«Ти звешся поетом, а він – собакою. // Тебе вірш гризе, а його – 
ланцюг. // Ти станеш колись професійним писакою, // а Джульбарс 
вибрав не м'ясо, а дух!» [3, с. 306], в яких образ пса протиставляється 
образу поета, як буденне протистоїть піднесеному, святковому.  

Більш  прямолінійно свою позицію щодо зазначеної проблеми 
Віктор Неборак висловлює в статтях та інтерв’ю. «Я ... переконаний, – 
каже В. Неборак, – що найбільше зло, яке нищить і українських 
літераторів і їхню потенційну публіку, – депресивний синдром 
української літератури, оті плачі-голосіння за долею-волею, 
самокатування» [3, с. 18]. Писати ж, на його думку, варто «лаконічно, 
сюжетно і без надмірної дидактики» [3, с. 43], аби читача «не знудило 
на першій же сторінці» [3, с. 43].  

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, можна виокремити ряд 
мистецьких засад сучасної літератури, утверджених у власних творах 
поетами Бу-Ба-Бу: написане має бути сучасним, синтетичним, 
недогматичним, ліберальним; вільним від тиску держави, 
«бюрократичних інструкцій», від будь-яких стереотипів; письменник 
має сприйматися не як пророк, борець чи трибун, а як звичайна 
людина, яка може бути недосконалою і має право на самовираження; 
поет має творити не заради популярності, заробітку, а в силу власного 
таланту. Роль поезії вже не розцінюється, як висока місія в 
облагородженні людства, вона віддалена від громадських потреб, 
набирає рис розважальності, карнавального очищення.  

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо у розкритті 
зазначеної проблеми на прикладі творчості інших митців кінця ХХ ст. 
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Екзистенціалізм є одним із стилетворчих елементів прози Юрія 

Косача. У 1947 р. виходить повість «Еней і життя інших». Основні ідеї 
екзистенціалізму автор вкладає в уста професора Кравчука – одного з 
головних героїв твору. У статті детально аналізуються найважливіші 
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EXISTENTIAL STATEMENT OF PROFESSOR KRAVCHUK (ON YURI 
KOSACH’S NOVEL «AENEAS AND THE LIVES OF OTHERS») 

Yuri Kosach’s works are stylistically rich and diverse. One of stylistic 
elements of his prose is existentialism. In 1947 Kosach publishes his novel „Aeneas 
and the lives of others”. The author states the basic ideas of existentialism with the 
help of the character Professor Kravchuk which is one of the main protagonists. His 
thoughts are philosophical basis of the novel. The key concepts of existentialism 
proclaimed by the philosopher are particularly analyzed in the article. The parallels 
between the Professor Kravchuk’s views and Kosach’s ones are held too. 

Key words: existence, existentialism, the concept of existence, art. 
 
Постановка проблеми. Творчість Юрія Косача стилістично 

багата і розмаїта. Письменник-емігрант, член літературної 
організації МУР, син молодшого брата Лесі Українки Миколи Косача, 
отримує у спадок продуктивну європейську установку, його творче 
формування так чи інакше пов’язується з усвідомленням причетності 
до аристократичного роду. Екзистенціальний світогляд органічно 
вплітається в художнє мислення українського письменника-
модерніста, який відчуває себе, свою екзистенцію в «пограничній 
ситуації». Під час мурівського періоду Ю. Косач видруковує повість 
«Еней і життя інших» (1947). 

Аналіз останніх досліджень. Одним із стилетворчих 
елементів прози Косача періоду МУРу є екзистенціалізм. Це 
неодноразово визначали в своїх дослідженнях С. Павличко [4], Юрій 
Шевельов (Гр. Шевчук, Юрій Шерех) [6], І. Василишин [1], 
М. Сподарець [5]. 

Українська еміґраційна критика сприйняла  повість «Еней і 
життя інших» лише як біографічний твір, де Ю. Косач «із властивою 
йому літературною нетактовністю надужив своєї письменницької 
вільності заради суб’єктивного памфлету проти світлої пам`яти 
О. Ольжича» [2, с. 583]. А Ю. Шерех був єдиним, хто помітив 
етапний характер твору як для автора, так і для української 
літератури. Цьому він присвятив статтю «Прощання з учора» з 
підзаголовком «Коли ж прийде справжній день?». Зазначивши 
близькість творчої манери Ю. Косача до французьких 
екзистенціалістів, завдяки чому письменникові вдалося подати 
персонажів «у єдності часом ніби протилежних вчинків, у єдності їх із 
зовнішнім світом і між собою» [6, с. 247], Юрій Шерех визначає 
провідну ідею повісті – «подолання попереднього періоду 
української історії, що була репрезентована постаттю Д. Донцова, і 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 268 

розрив автора з ідеологією «вісниківства», відірваністю від реальної 
України та її народу» [5, с. 58]. Тому систему образів повісті «Еней і 
життя інших» Ю. Шерех розглядав з метою визначити те, наскільки 
вони спрямовані на розкриття основної теми. І. Василишин у статті 
висвітлює особливості екзистенціалізму в творі, порушуючи духовну 
проблему однозначної втрати рідної землі і самого сенсу життя [1, 
с. 142]. 

Формування мети статті та постановка завдань. Мета 
дослідження – довести, що слова героя є творчим кредо автора, у 
зв’язку з чим постають такі завдання: детально проаналізувати 
найважливіші концепції екзистенціалізму, висловлені героєм повісті 
«Еней і життя інших», провести паралелі між поглядами  професора 
Кравчука і самого Косача. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Повість «Еней і 
життя інших» продовжує аналіз кризового стану європейської 
культури в цілому та   української, зокрема.   На околиці    Мюнхена,   
над Ізаром, у  середині  
40-х рр. ХХ ст. письменник збирає своїх героїв (письменника Вадима 
Васильовича (Енея), професора Кравчука, українського 
революціонера-підпільника Ірина, спекулянта-мільйонера Божка, 
дочку російських еміґрантів та нащадка старовинного українського 
козацько-шляхетського роду Галочку), де вони протягом одного 
вечора осмислюють минуле, рефлексують над проблемами 
мистецтва, долею та історією України. 

Основні ідеї екзистенціалізму автор вкладає в уста професора 
Кравчука – «самозакоханого балакуна і філософа» [3, с. 283]. Перед 
нами гіперболізована портретна характеристика персонажа, яка 
свідчить лише про двозначність натури героя: з одного боку – 
вчений-філософ, який висловлює прогресивні думки й наділений 
даром історичного передбачення, а з іншого – це вчений-буржуа з 
кельтськими вусами, який живе дрібними радощами сьогодення: «В 
окулярах, з ручками, які весь час щось сучили, навіть із цими 
безглуздими довгими вусами, що закривали його ворухкі й широкі 
губи, він носив у собі дещо мавпяче, дещо з атавізму давноминулих 
ер» [3, с. 280], «Він був ще більш схожий на кволу, нещасну мавпку» 
[3, с. 283], «Він нагадував тепер павука в окулярах» [3, с. 286], 
«Вуса мали тенденцію інколи звестись угору, в стилі еспанських 
королів бурбонського роду, дістаючи щіточками своїх кінців до 
ніздрів, потім вирівнювались зовсім горизонтально – це 
нагадувало павука або жука-різана, врешті звисали кволо або 
статечно, як причандалля опереткової бутафорії» [3, с. 287]. 

Його висловлювання складають філософську основу повісті 
(три розділи в середині твору віддано міркуванням професора). 
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Розмови-виклади професора Кравчука розпадаються на три цикли: 
він обговорює теми онтологічні, теми історіософічні й теми філософії 
мистецтва. Кравчук, усвідомлюючи кризу сучасного суспільства й 
раціоналістичного мислення, вірить у нові шляхи розвитку людини: 
«Можете розкласти атоми, можете валити світ, можете 
зчиняти війни, скликати конференції, твердити, що нема цілі в 
мистецтві, ба – нема цілі й у житті, бо все йде шкереберть, що 
більше – ви можете намагатись пристосовуватись до цієй руїни, 
щоб тягнути хоч би масіські дивіденди з неї для заспокоєння нашої 
тваринної плоті – нічого з того... і все одно буде життя, буде 
мистецтво, буде дух, буде мислення...» [3, с. 282]. Філософствуючи 
про рушійні сили історії України, професор розрізняє боротьбу двох 
концепцій – усвідомлених чи неусвідомлених – однаково. Концепція 
романтичності спричиняє розпорошення, заморфнення, 
фраґментарність, роздріблення, а концепція скептичності збирає 
розпорошене в цілість, будує систему, поліс – «це джерело нашої 
державної й національної ідеї, ... зразок державної організації» [3, 
с. 284]. 

Кравчук заявляє, що завдяки скептицизмові ми «віднаходимо 
глузд існування»: «Скептицизм – найдовершеніша, принаймні досі, 
форма мислення, – це регулятор між надією й безнадією ... треба 
жити й, зрештою, навіть таке убоге життя – краще, ніж ніяке, бо 
щось із нього таки викільчиться, звичайно, за допомогою нашої 
волі. О, ця воля!.. За diversitas нашого комарно-почварного життя 
стоїть залізна universitas, незрима підойма. Скажімо – Доля, 
Скажімо – Провидіння. Скажімо – Бог. Так, мої панове, ви не 
смійтеся із парадоксальності цього зв’язку: скептицизм і Бог. 
Мусимо визнати, що пролите в секунду, підкреслюю, в секунду 
світотворіння: нехай стане світ! Повторюю, проміння «гама», 
пролите в мряковину пустки – це єсть Бог» [3, с. 282]. Далі 
професор проголошує, що є «єдиний закон – Моральний, Божий, що 
регулює нашу ідіотичну diversitas буття» [3, с. 282].У наведених 
цитатах розкриваються головні думки екзистенціалізму, бо тут є і 
«страхіття нашої доби», і «призначення терпіти», і навіть атеїзм 
(«проміння «гама» – Бог!» [3, с. 282]). Але в думках Кравчука можна 
помітити певну «хаотичність», коли він говорить про моральний 
закон, який діє в природі, або коли він плутає «волю» з 
«романтичним настроєм», виступаючи при цьому проти ідейності в 
мистецтві. «Романтизм вічно торочить про ідейність у 
мистецтві, – пише він. – Але повірте, що початковий логос, це 
тільки краса. Ми приймемо заздалегідь, що все, що гарне, дорівнює 
доброму. Отже, виключили дискусію про обов’язкову ідейність у 
мистецтві» [3, с. 288]. Водночас Кравчук і обороняє незрозумілість 
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мистецтва: «Начхати на всіх критиків, на рецензентів, на 
нерозуміючу юрбу. Той мистець, мої панове, хто сміє дивитись 
уперед, хто вільний, ви розумієте, від так званої логіки, бо в 
мистецтві логіки немає, а є чудодійність, фікція, фантазія, 
абстракт, нереальність...» [3, с. 289]. Для цього, на думку 
Кравчука, «потрібно бачити світ очима митця, а не фотографа» 
[3, с. 290]. 

Так само рішуче професор Кравчук висловлює один з 
найважливіших постулатів екзистенціалізму – концепцію свободи 
людини і, власне, свободи вибору. Професор переповідає Сартрові 
думки про екзистенціалізм: «Cogito – ergo sum, – каже Вадим 
Васильович. 

– Sum – ergo cogito, – поправляє Кравчук, – ви відчуваєте, 
що така формула нам куди ближча, ніж декартівська. Від існування 
починається все; це гола правда, що не потребує заперечень, або 
це заперечення заперечення, в кожному випадку це об’єктивна 
правда, наша діяльність обмежена життям, між народженням і 
життям існує дійсність волелюбної, вільної людини, те, що буде 
завтра, – поза нами, те, що було, переконтрольовуємо нашим 
сьогодні, одне слово, наше буття в світі – це факт, 
непереможний, як рокованість» [3, с. 305]. 

Коли Галочка питається, що ж тоді буде з «вашою вільною 
людиною», професор, «витікаючи «як із безодні», відповідає в дусі 
екзистенціалізму: «Наперекір усьому – людина вільна. Голе життя, 
але людина сприймає його або ні. Себто – людина сама відповідає 
за свою долю, б’ючись із життям, з його прикрим, недоречним 
фатумом часової обмеженості, людина завжди є собою. Звідси 
безконечна драма її існування» [3, с. 306]. Вадим Васильович 
називає це чорним песимізмом [3, с. 306]. Частково з цим 
погоджуючись, Кравчук відповідає: «...надії тут мало, але 
прагнення волі вистачить на виповнення цілого життя людини. 
Якщо ви це називаєте песимізмом, то додаймо, це песимізм 
активності» [3, с. 306]. 

Як бачимо, між активізмом переконаного діяча і скептицизмом 
спостерігача й філософа автор не робить однозначного й 
остаточного вибору. Можливо, це своєрідний трюк Косача – 
залишити філософські суперечки відкритими, в яких право на 
неоднаковий вибір не заперечується і не таврується. 

Виступаючи як alter ego автора, Кравчук говорить про 
мистецтво (Ю. Косач присвятив спеціальний розділ повісті – авт.). 
Кравчукові погляди на сутність мистецтва прямо перегукуються з 
розумінням його екзистенціалістами, а  власне Гайдеґґером, який 
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вважав, що письменник у своєму творі виражає тільки себе, а не 
об’єктивну реальність. Так, Кравчук проголошує: «Самоздійнення 
мистця – ось мета. Здійснення його особистості в його творі» [3, 
с. 290].  

Висновки дослідження. Такого ж погляду на мистецтво 
дотримується й сам автор повісті – Юрій Косач: слова Кравчука є 
творчим кредо і самого письменника, а погляд на мистецтво 
професора Кравчука – є і поглядом автора: «Мистецтво це 
свобода. Мистецтво майбутнього це визволення. Це стан 
умиленної Міранди плюс розум інтелектуаліста Просперо. Все, що 
не вкладається в ці межі, є поза мистецтвом. Що цього не 
розуміють ані так звані мистці, себто дилетанти, ані 
громадянство – tant pis pour eux, тим гірше для них. Мистецтво 
живе швидше, ніж рантьє й пів- та чверть-інтеліґенти. Той 
мистець, мої панове, хто сміє дивитись уперед, хто вільний, ви 
розумієте, від так званої логіки, бо в мистецтві логіки немає, а 
єсть чудодійність, фантазія, абстракт, нереальність...» [3, 
с. 289]. Таким чином думки про боротьбу за живу літературу проти 
будь-якого догматизму, яку ми знаємо і з критично-публіцистичних 
виступів, Юрій Косач вкладає в уста професора Кравчука. 

У подальших розвідках плануємо дослідити, як концепції 
екзистенціалізму розкрито у творах письменників-традиціоналістів.  

Література 
1. Василишин І. Ідеї екзистенціалізму у творах українських письменників 

періоду МУРу / Ігор Василишин // Українська національна ідея: реалії та 
перспективи розвитку. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, Національний 
університет «Львівська політехніка», Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича, 2002. – Вип. 11. – С. 140–147. 

2. Державин В. Три роки літературного життя на еміґрації (1945–1947) / 
Володимир Державин // Українське слово. Хрестоматія української літератури та 
літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. – К. : «Рось», 1994. – Кн. 3. – С. 575–596. 

3. Косач Ю. Еней і життя інших / Юрій Косач // Проза про життя інших: 
Юрій Косач : тексти, інтерпретації, коментарі / упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 
2003. – С. 255–349. 

4. Павличко С. Модернізм у контексті Мистецького українського руху / 
Соломія Павличко // Павличко С. Теорія літератури / передм. М. Зубрицької. – 
К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – С. 277–380. 

5. Сподарець М. Проза Ю. Косача в оцінці Ю. Шереха / М. Сподарець // 
Вісник Харківського університету. – 1999. – № 426. – С. 57–62. 

6. Шерех Ю. Прощання з учора / Юрій Шерех // Проза про життя інших: 
Юрій Косач : тексти, інтерпретації, коментарі / упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 
2003. – С. 209–253. 
 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 272 

Разживін В. 
– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

та літератури Донбаського державного педагогічного 
університету 

УДК 821.161.2-312.4.09 “19/20” 
МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРОВОЇ МАТРИЦІ ДЕТЕКТИВУ В РОМАНІ 

ОЛЕКСІЯ ВОЛКОВА “АМНІСТІЯ ДЛЯ ХАКЕРА” 
Стаття присвячена дослідженню сучасної белетристики, зокрема 

детективному роману. У ній визначено специфіку становлення детективу на 
вітчизняних теренах, проаналізовано роман О. Волкова “Амністія для хакера”, 
розглянуто питання співвідносності авторських новацій та жанрової 
матриці. 

Ключові слова: масова література, детектив, жанр, жанрова 
матриця, модифікація. 

 
Разживин В. 

– кандидат филологических наук, доцент кафедры украинского 
языка и литературы Донбасского государственного 

педагогического университета 
МОДИФИКАЦИЯ ЖАНРОВОЙ МАТРИЦЫ ДЕТЕКТИВА В РОМАНЕ 

АЛЕКСЕЯ ВОЛКОВА “АМНИСТИЯ ДЛЯ ХАКЕРА” 
Статья посвящена исследованию современной беллетристики, в 

частности детективного романа. В ней определено специфику становления 
отечественного детектива, проанализировано роман А. Волкова “Амнистия 
для хакера”, рассмотрено вопрос соотношения авторских новаций и 
жанровой матрицы. 

Ключевые слова: массовая литература, детектив, жанр, жанровая 
матрица, модификация. 

Razzhivin V. 
– Candidate of Philological Sciences (PhD), Associate Professor of 

the Chair of Ukrainian Language and Literature of Donbas State Teacher 
Training University 

THE MODIFICATION OF GENRE MATRIX OF DETECTIVE IN OLEXIY 
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The article deals with contemporary belles-lettres and particularly detective 
novel. The author defines the specifics of the becoming a detective in the domestic 
arena and analyzes O. Volkov’s novel "Amnesty for Hacker". The aspect ratio of 
writer’s innovations and genre matrix and analogy with the French detective novel 
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Постановка проблеми. Четвертий роман О. Волкова 

«Амністія для хакера», що став лауреатом конкурсу «Коронація 
слова» в 2004 році (І місце), за визнанням самого письменника 
написано в жанрі детективу. Твори такого спрямування належать до 
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найбільш популярних і поширених серед здобутків авторів світової 
“масової белетристики”, саме вони складають її левову частку. 
Навмисне уникаємо термінa «масова література», оскільки поза 
межами нашої країни він має не стільки літературний, скільки соціо-
культурний характер. Витоки жанру пов’язують із детективними 
новелами Е. По, класичними ж зразками стали твори англійців 
А. Конан-Дойла, Г. К. Честертона, А. Крісті, Дж. Ле Карре, Дж. Чейза, 
французів Буало-Нарсежака, С. Жапризо, бельгійця Ж. Сіменона, 
американців Д. Хеммета, Р. Чандлера, Е. С. Гарднера. 

Серед цього переліку відсутні імена вітчизняних авторів, адже, 
незважаючи на майже півторавікову світову традицію існування, 
класичний детектив увійшов в українську літературу лише наприкінці 
ХХ століття. Ю. Рогоза та Ю. Попов [5, с. 145] пов’язують це з тим, 
що за часів тоталітарного суспільства поява незалежного слідчого 
(приватного детектива) була немислима, адже вона була б певним 
викликом існуючій системі. Хоча, нам здається, що причина, через 
яку класичний детектив на вітчизняних теренах не прижився раніше, 
лежить у дещо іншій площині. Відсутні нормативні документи, 
скажімо, радянських часів, які б забороняли детективні твори, та 
вони й не потрібні. Поява класичного детективу зумовлена не 
стабільністю політичної системи чи дозволом / забороною на 
інтерпретацію теми незалежного слідства, а наявністю певних 
соціальних атрибутів та політичних свобод, гарантованих державою. 
Вони, на нашу думку, повинні бути настільки розвиненими, щоб 
письменник, сумніваючись у спроможності державних органів 
провести об’єктивне розслідування і захистити його героя, мав 
можливість вільно ці сумніви висловити, а пересічний читач-
обиватель повірити у версію існування незалежного слідчого, 
запропоновану автором.  

Аналіз останніх досліджень. Українському читачеві відомі 
твори В. Кашина, написані в жанрі «поліцейського» (з огляду на 
суспільно-політичні реалії радше «міліцейського») кримінального 
роману, чи трилогія Ю. Дойльд-Михайлика, яка цілком відповідає 
канонам «шпигунського» роману, що близький до детективного, але 
не ототожнюється з ним, однак класичних детективів за тоталітарної 
системи  в Україні створено не було. Окремі зразки таких творів 
з’явивлися лише наприкінці ХХ століття. Кілька українських авторів 
досить продуктивно засвоюють цей жанр масової белетристики. 
Серед них і О. Волков – лауреат Всеукраїнських літературних 
конкурсів «Коронація слова» та «Золотий Бабай». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні ще 
важко сказати, чи займуть романи письменника почесне місце серед 
творів майстрів детективу (висока оцінка сучасників не завжди 
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гарантує сталий успіх навіть у близькому майбутньому), але 
просування в цьому напрямку помітне, є вже в автора й певні 
здобутки, про що свідчить відгук колеги по літературному цеху і 
одночасно видавця Дмитра Капранова: «Він пише в нормальному 
письменницькому темпі, тому його ніщо не переросте. Він всіх 
видавців переживе, всі серії, всі дифірамби, те, що його визнали 
найкращим детективістом України, – він все це переживе і 
залишиться справжнім письменником» [7].  

Хотілося б зразу зазначити, що роман, безумовно, авторові 
вдався: майстерно закручений  сюжет, напружена дія, яскраві 
персонажі, незвичність злочину для українського читача, вміння 
тримати детективну інтригу до кінця, абсолютно неочікувана 
розв’язка – не залишають ніяких сумнівів відносно справедливості 
рішення журі конкурсу. 

На нашу думку, позитивним також є те, що автор не 
соромиться характерного для сучасної західної масової 
белетристики прагнення до комерційного успіху. Взявши до рук 
четвертий роман О. Волкова, зразу помічаєш  певне бажання 
письменника свідомо вплинути на вибір читача-покупця. Авторське 
визначення жанру твору – «гостросюжетний психологічний детектив 
для поціновувачів жанру» – нагадує своєрідне рекламне гасло, 
цілковито спрямоване на читацьку аудиторію. Назва твору «Амністія 
для хакера» відносить нас до теми комп’ютерних злочинів, яка ще не 
набула широкого висвітлення в українській літературі. Однак 
проблема хакерства, що жваво обговорюється в засобах масової 
інформації, є досить актуальною. Винесення її в заголовок акцентує 
увагу читача на тому, що це роман про сучасність, про українське 
сьогодення. Слово ж «амністія» орієнтує на кримінальний характер 
подій, які підлягають інтерпретації у творі. Відчувається посилена 
увага письменника до назви, бажання зацікавити читача, захопити 
його з першої хвилини знайомства, що цілком відповідає цілям та 
завданням масової белетристики і є її атрибутивною ознакою в 
західних аналогах, але мало використовується на вітчизняних 
теренах. 

Детективний роман – чи не єдиний жанр сучасної літератури, 
який, як і твори письменників-класицистів, майже повністю залежний 
від «формули», жанрового канону чи жанрової матриці, що були 
розроблені до 20-тих років ХХ століття (Е. По, Р. Нокс, С. С. Ван 
Дайн) [5, с. 145]. Вироблена в ті часи загальна схема побудови 
детективного твору включає біля десятка основних правил і 
використовується й до сьогодні. Незважаючи на цю задану 
схематичність, детектив у окремих країнах має специфічні 
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національні особливості, а жоден великий майстер цих правил 
строго не дотримувався. Не цілком відповідає жанровій матриці і 
роман О. Волкова.  

Витворений українською критикою образ типового споживача 
творів масової белетристики, у тому числі й детективів, тобто 
пересічного читача, «який не має філологічної освіти, натомість 
любить на дозвіллі зайняти себе читанням книжок, автори яких 
розповідають цікаві захоплюючі історії», не варто прямо 
ототожнювати з поціновувачем  детективних романів О. Волкова. 
Сам письменник в одному з численних інтерв’ю стверджує: «Я не 
роблю ніяких досліджень у цьому плані – хто складає аудиторію моїх 
читачів. Книжка пишеться, і кому вона сподобається, той і буде 
читати» [7]. Однак, нам все ж здається, автор твору дещо лукавить: 
цей роман більш зорієнтований на інтелектуальний прошарок 
споживачів україномовної книги. Перше, що помітно навіть для 
нефахівця в галузі розслідування та його художнього відтворення, – 
це схильність письменника до інтелектуалізації, психологізму. 
Звичайно, детективна історія не виключає психологічного 
вмотивування поведінки злочинця, але його характер, у 
відповідності до канону, обмежується моноідеєю злочину, тобто для 
читача повинні бути цікавими не самі персонажі, а їхні вчинки.  

Знайомство зі змістом роману О. Волкова дає право 
стверджувати, що детективна тема не є авторською самоціллю, а 
веде до розкриття долі та характеру героїв, у яких знаходять своє 
відображення об’єктивні закономірності суспільного життя. На думку 
Д. Капранова, «це таке поєднання белетристики і літератури, яке … 
є оптимальним. Його книжки можуть читати і інтелектуали, люди з 
витонченим літературним смаком, і аматори щоденного читання» [7]. 
«Амністія для хакера», як і більшість гарно написаних сучасних 
українських детективних романів (мимоволі напрошується аналогія з 
творами Є. Кононенко), спочатку – роман, а вже потім – детектив. 
Кримінальна історія, хоча й лежить в основі розвитку подій, все ж є 
лише частиною опису життя головного героя, а не становить 
магістральний сюжет твору, на що промовисто вказує поява епілогу. 
Про орієнтацію на читача-інтелектуала свідчить й ускладнена 
детективна інтрига багатопланового роману.  

По суті, перед нами чотири різні кримінальні історії: таємниче 
вбивство громадянина Ромазана і його розслідування; логічна 
загадка схованих дискет; оповідь про гроші, поцуплені злочинцями 
на державних посадах у населення, та їх блокування на рахунках 
бельгійського банку завдяки винаходу геніального програміста Толі 
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Щорса; трагічна розповідь про лікаря, який заради особистої помсти 
порушив клятву Гіпократа. Їх наявність у книзі відобразилася в 
назвах окремих розділів: «Кілер», «Мент», «Хакер», «Слідами 
мерця», «Квартирант» тощо, хоча назва першого розділу («Кілер») 
нагадує спробу ввести в оману читача, вміло поставлену авторську 
пастку, щоб вести його хибним слідом, бо перед нами точно не 
найманий убивця, що працює на замовлення. Такий спосіб номінації 
створює враження фрагментарності, мозаїчності оповіді, посилює 
динамічність викладу, концентрує увагу на найбільш значущих 
моментах та окремих персонажах, які виступають у ролі своєрідних 
рушіїв детективної інтриги, і опосередковано відображає існування 
окремих сюжетних ліній. Однак їх поява призводить і до непрямого 
порушення, яке цілком вписується в авторський текст, але 
«виламується» із основних положень детективного канону: 
незалежний слідчий (у романі головна дійова особа Борис-Віталій) 
не може бути вбивцею.  

Усі ці історії, кожної з яких цілком би вистачило на окремий 
детективний роман, перетинаються в одній точці – образі головного 
героя. У центрі роману О. Волкова, що узгоджується з логікою 
психологічного детективу, знаходиться не злочин, а його мотиви, 
його психологічне обґрунтування, у результаті інтерес спрямований 
на особистість злочинця. Борис-Віталій – персонаж, до якого прикута 
читацька та авторська увага, за своєю суттю нагадує героїв 
французьких детективів, бо саме в них вперше з’являється й 
поширюється прийом перетворення в героя роману не слідчого, а 
злочинця. Злочинця, наділеного чіпким розумом, силою, спритністю, 
який вступає в поєдинок із поліцією і нерідко виходить з нього 
переможцем.  

Постать головного персонажа змодельована у творі досить 
цікаво. У ній яскраво втілений, особливо у третій та частково в 
першій кримінальних історіях, так званий «робінгудівський» тип 
злочинця (благородний розбійник), в українському варіанті за 
аналогією, напевно, було б доречним назвати його «опришківським». 
Такий персонаж, як правило, еволюціонує від особистої помсти, 
викликаної несправедливими звинуваченнями або ж специфічними 
обставинами життя, до захисту інших, скривджених долею, чи до 
боротьби з несправедливістю взагалі. Убивство чи злочин у цьому 
випадку спрямовані на недостойних осіб і мають виправдання у 
вигляді благородної суспільної мети, заради досягнення якої їх 
власне й здійснюють. Такі дійові особи досить часто потрапляють на 
сторінки сучасних українських і російських бойовиків, трохи рідше – 
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власне детективних романів. Їх поява зумовлена кількома 
чинниками: сумнівами відносно справедливості та oб’єктивності 
офіційного слідства, переконаністю у продажності окремих суддів і 
суду як суспільного інституту, ширше – зневірою у бажанні та 
можливості державного апарату використати свої масштабні 
потужності на захист звичайного громадянина, схильністю до 
романтизації кримінального середовища, характерною для всього 
пострадянського простору.  

Слід зазначити, що специфіка інтерпретації образу головної 
дійової особи в книзі О. Волкова лише цим не обмежується. 
Відповідно до першої кримінальної історії, він – убивця (про помсту 
читач дізнається значно пізніше, хоча автор майстерно натякає про 
неї вже в першому розділі: згадка про піаніно «Україна» і шість тисяч 
радянських карбованців повинна наштовхнути на думку, що шляхи 
героїв уже перетиналися в минулому), який мов загнаний щур, 
змушений втікати і від затятого слідчого, і від місцевих гангстерів. У 
другій, він – незалежний слідчий, що намагається зрозуміти суть 
таємничої інформації, зашифрованої в дискетах, котрі випадково 
потрапляють до його рук. У третій Борис-Віталій – благородний 
розбійник, продовжувач справи Толі Щорса. У четвертій, герой – 
мимовільний злочинець і жертва помсти одночасно. А ще в усіх цих 
історіях Борис-Віталій – людина, яка через тяжку невиліковну 
хворобу, приречена на смерть (класична екзистенційна межова, 
«погранична» ситуація з правом вибору). Така багатоликість образу 
незвична для класичного детективу, де персонаж – це маска, а не 
обличчя чи характер. 

Не відповідає жанровій матриці і світле почуття головного 
героя до Наталі. Секс, еротика у детективі присутні, а любовна лінія 
– ні. Однак, на нашу думку, її поява  все ж виправдана. Аналогічна 
авторська позиція характерна і для російських майстрів 
детективного жанру. Якщо враховувати націленість письменника на 
комерційний успіх, то такий хід, безумовно, є вдалим, адже 
українському читачеві роман без кохання уявити важко. 

Заслуговує на увагу й образ офіційного слідчого, що розслідує 
справу про вбивство громадянина Ромазана, майора Кобищі. 
Оскільки постать незалежного детектива у творі лише частково 
окреслена, то, у відповідності до жанрової матриці, саме майор 
повинен стати головним персонажем, а у книзі О. Волкова цього не 
відбулося. Безумовно, він – професіонал, справжній фахівець своєї 
справи. Про що свідчить хоча б його вміння скласти з уламків цілісну 
картину, здогадка про подвійну версію злочину, епізод із ліками, 
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вирахуваний інформатор, сумніви у кінечній версії. Звернімося хоча 
б до самохарактеристики персонажа, поданої у творі: «Сам же 
начальник кримінального відділу завжди тверезо оцінював власні 
плюси і мінуси і був переконаний, що підлеглі люблять його за 
здоровий глузд, безпосереднє начальство цінує за тямущість, а 
вище недолюблює за наявність власної думки» [1, с. 11]. Не 
відчувається тут характерної для поліцейського недолугості, 
присутня й чітка авторська оцінка його роботи: «Загалом це 
відповідало дійсності» [1, с. 11]. Перед нами людина, що чесно 
намагається виконати доручену їй справу. Та все ж таки майор 
Кобища фактично програє свою війну зі злочинцем, хоча формальна 
перемога залишається за ним. Інша справа, що читач і не бажає, 
щоб він її виграв, бо сповнений співчуттям до іншого персонажу. З 
офіційним слідчим пов’язаний ще один образ, що теж не відповідає 
загальноприйнятому канону, але цілком вписується в сьогоденну 
українську реальність: образ підкупленого злочинцями начальника, 
який заважає слідчому об’єктивно проводити розслідування.  

Відсутність сучасного технічного обладнання в наших 
міліціонерів – відомий факт. Але й на такому тлі дещо образливим 
виглядає те, що письменник якось ніби ненароком однією фразою 
відсунув майора на цивілізаційний маргінес: навіть на маленькому 
молокозаводі працює кілька стареньких комп’ютерів, а сучасний 
слідчий не може точно вимовити слово «сайт», бо не знає його 
значення: «А чому тоді оголошення надруковане саме в книжкових 
цих… сайдах?» [1, с. 191]. Читачеві зрозуміло: комп’ютерний злочин, 
із яким довелося мати справу Кобищі, – нетиповий, та все ж, 
напевне, він мав би проявити в цьому питанні більшу обізнаність, 
якщо враховувати, що «його мізки, крім тієї звивини, що від 
кашкета, мають ще декілька» [1, с. 11].  

Окресливши образи героїв-антагоністів, хотілося б кілька слів 
сказати про специфічну атмосферу, у якій відбуваються події. Це 
винятково похмурі інтер’єри чужих напівпорожніх квартир, підвалів, 
складських приміщень, безликих кафе тощо. Можна, звичайно, 
закинути письменнику схильність до модного неонуару чи, простіше 
кажучи, побутової «чорнухи», але якщо сприйняти твердження 
О. Волкова, що всі його герої – люди, висмикнуті з натовпу [2], то 
варто чесно визнати – цей нуар і є те справжнє середовище, у якому 
існує пересічний український громадянин. Щоправда, слід зазначити, 
громадянин цей теж чорнушно-специфічний, зі щербинкою: головний 
герой з пістолетом, який аж занадто часто і хвацько стріляє як для 
благородного дилетанта; слідчий, що так і не довів розслідування до 
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логічного кінця; геніальний програміст, який мріє втекти до США; 
лікар, що, використовуючи службове становище, мститься за 
особисту образу; мила дівчина, котра полюбила чоловіка, який убив 
її дядька, хоч і не дуже близьку, але єдину рідну людину; світле й 
чисте кохання і шлюб збудовані на обмані, адже дитина, про яку 
сповіщає дівчина, народилася лише через два роки потому. 
Мимоволі переймаєшся питанням: «Чи справді ми всі такі? Чи не 
згущує фарби автор?..» Усі ми, звичайно, не без гріха, однак світ, 
змодельований О. Волковим, видається занадто вже похмурим.  

Отже, до найзначніших модифікацій жанрової матриці 
детективу, запропонованих письменником у романі «Амністія для 
хакера» слід віднести: багатокомпонентну кримінальну історію, 
злочинця в ролі головного героя, наявність любовної лінії, схильність 
до психологізації, неонуар в описі місця дії.  

Висновки дослідження. В Україні жанр детективу формально 
лише розпочав адаптацію до місцевих умов, і в цьому плані роман 
Олексія Волкова надає багато інформації для роздумів. Визнання 
його творів літературною критикою, нагородження їх літературними 
преміями, почесне звання найкращого детективіста України, значні 
тиражі його книг, врешті започаткована ним власна серія «Маестро 
інтелектуального детективу» свідчать про сталий успіх. Це дозволяє 
зробити припущення, що певні модифікації жанру, запропоновані 
автором, є прийнятними для українського читача і, можливо, саме 
вони стануть специфічним підґрунтям для власне українського 
детективного роману, його характерними ознаками в майбутньому.  
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ДЕЯКІ РИСИ СТИЛЬОВОГО «ОБЛИЧЧЯ» Л. ТАЛАЛАЯ 

(на матеріалі збірки «Безпритульна течія») 
У статті робиться спроба окреслити риси індивідуального стилю 

творчості українського поета Леоніда Талалая на матеріалі його останньої 
збірки «Безпритульна течія». Якщо ліричний суб’єкт попередніх збірок поета 
сприймав дійсність крізь призму всеохопної любові, то тут йому все 
бачиться як процес взаємопоборювання добра й зла. Нерідко герой 
знаходиться на межі, яка розуміється як самість, як особливий стан людської 
психіки.  

Категорія тиші, яка широко фігурувала раніше, наразі також 
представлена. Вона виконує роль тла, на якому розгортаються події, а іноді є 
ще й засобом активізації чуттєвої сфери ліричного «Я». 

До сукупності особливостей, якими твори збірки відрізняються від 
творів інших митців, а також інших збірок самого Л. Талалая, віднесено, 
зокрема, такі чинники, як парадоксальність та іронічність мислення, 
контрасність світобачення, антитетичний принцип світосприйняття, 
застосування стилістично маркованої лексики. 

Ключові слова: стиль, контраст, іронія, парадокс, антитеза. 
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ СТИЛЕВОГО «ЛИЦА» Л. ТАЛАЛАЯ  

(на материале сборника «Бесприютное течение») 
В статье предпринимается попытка выявить черты индивидуального 

стиля украинского поэта Леонида Талалая на материале его последнего 
сборника «Бесприютное течение». К совокупности особенностей, 
отличающих сочинения сборника от сочинений других авторов, а также 
других сборников самого Л. Талалая, относятся, в частности, такие 
факторы, как парадоксальность и ироничность мышления, контрастность 
миросозерцания, антитетический  принцип мировосприятия, применение 
стилистически маркированной лексики. 
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SOME FEATURES OF L.TALALAY’S STYLE «FACE» 

(based on the book «The Shelterless Stream») 
The author attempts to outline the features of individual style of Ukrainian poet 

Leonid Talalay’s works based on his latest book «The Shelterless Stream».  
The lyrical subject of previous poet collections perceived reality through the 
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prism of an overall love, but in this collection it is seen as a process of mutual 
struggle of good and evil. Often the hero is on the verge, which is understood as a 
self, as a special condition of the human mind. The category of silence, which is 
widely featured before, is now also represented. It serves as a background on which 
the events unfold, and sometimes there is also a means to enhance sensitive areas 
of lyric «I». To set the features that these poetries differ from the works of other 
artists, as well as previous L. Talalay’s texts, include, inter alia, such factors as 
paradoxical and ironic thinking, contrast worldview, antithetical world perception 
principle, the use of stylistically marked vocabulary.  

Key words: style, contrast, irony, paradox, antithesis 
 
Лірична збірка Леоніда Талалая «Безпритульна течія» 

підписана до друку за 9 місяців до смерті поета, тож, вочевидь, є 
його останньою прижиттєвою книжкою. Відтак можна говорити про 
такий собі момент істини: все викладене тут віднині сприймається як 
підсумкове, кожне слово – як останнє, чи остаточне, якщо не 
відносно самого автора, то, принаймні, відносно його ліричного «Я». 

Постановка проблеми. Л. Талалай не належав до улюбленців 
долі. З побутової (обивательської) точки зору – нелегкий життєвий 
шлях, з професійної (маємо на увазі письменницький фах) – надто 
вже поміркована увага критиків, літературознавців і видавців. У 
періодиці його поезії з’являлися вряди-годи, ще рідше можна було 
натрапити на літературознавчі розвідки, присвячені його творчості. 
Водночас у тих дослідженнях, що все ж були опубліковані, не знайти 
жодних сумнівів щодо рівня професійності митця.  

Щодо аналізу останніх досліджень, то до них можемо 
віднести хіба що передмову до збірки авторства В. Герасим’юка (про 
що далі) та некрологи вміщені у низці періодичних видань. 
Практично всі, хто в той чи інший спосіб торкався питань його 
творчості, зауважували непересічний мистецький хист, самобутній 
талант («не позичений, а власний», – писала колись Леся Українка). 
І хоча наразі не можемо віднести Л. Талалая до числа класиків (цей 
процес вимагає пролонгації в часі й просторі), приналежність його 
лірики до літератури високого, можливо, найвищого гатунку 
виглядає беззаперечним фактом. Саме він, цей факт, є 
визначальним щодо актуальності нашої праці, принаймні з огляду на 
те, що такого гатунку література належить до видів мистецтва, які 
актуалізуються «при кожному новому причитуванні» [10, с. 38]. Якщо 
ж зробити не таке вже й сміливе, на нашу думку, припущення, що з 
часом наш автор таки увійде до когорти класиків, то його творчість 
буде актуальною завжди, бо саме такою була і є класика. 

Наразі ж беремо собі за мету спробу з’ясувати, бодай 
частково, в чому полягає феномен творчості нашого поета, чи, 
краще сказати, що дає підстави віднести його твори до взірцевих 
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зразків мистецьких феноменів. Стисла відповідь може бути такою: 
вся справа тут у несхожості, відмінності поезії Л. Талалая від будь-
чиїх напрацювань у цій царині, і принцип «хай гірше, аби інше», тут 
ні до чого. Один з провідних філологів сучасності М. Наєнко 
наголошує на тому, що кожен письменник повинен «...виробляти 
суто свій літературний стиль, бо тільки він є підйомною силою 
Слова» [6, с. 6]. Так от, у творах Л. Талалая ця сила є, вона діє, 
нерідко сягаючи своїх максимальних проявів. Тобто, йому вдалося, 
коли свідомо, коли несвідомо (підсвідомо) продемонструвати 
«сукупність особливостей,.. якими його твори відрізняються від 
творів інших митців» [5, с. 656]. То ж наше завдання і полягає в 
тому, щоб окреслити цю сукупність особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одну з таких 
особливостей ми розглянули в своїй праці «Інтонаційний спектр 
«тихої поезії» Леоніда Талалая» (2011 р.), резюмувавши, зокрема, 
що митець «подав зразки поезії, названої дослідниками «тихою», 
через свою негаласливість і фактичну присутність тиші як явища в 
багатьох творах; розгляд цих творів засвідчив певну позірність їх 
«тихості», а також те, що тиша не є самоціллю, а становить собою 
засіб активізації чуттєвої сфери ліричного героя, сприяє вияву ним 
інтонацій різного роду (аж до емоційного загострення), вона нерідко 
виконує роль своєрідної прелюдії до значущих дій і вчинків, а ще 
виступає тлом, на якому всі ці порухи відбуваються» [7, с. 374]. 
Щоправда, тоді ми аналізували вибране з чвертьстолітнього 
поетового доробку, часові межі якого охоплюють середину 60-х – 
початок 90-х років XX ст., але й у збірці, що розглядається зараз 
«питома вага» тиші є значною. Тож, напевно, деякі з тодішніх зауваг 
допасовуються й сюди. 

Не менш помітною особливістю є й здатність простою мовою 
розповісти про прості, всім відомі речі, по-новому, незвично, як ось у 
цих рядках: 

І до отчої хатини 
Поведе мене дорога 
Відпочити на колінах 
Дерев’яного порога [8, с. 35], 

або в цих: 
З кожним днем самотнішає осінь, 
з кожним днем біднішою стає. 
От і сонце вже роси не п’є. 
Ледве-ледве вранці підвелося [8, с. 182]. 
Здавалося б, жодного незнайомого слова, жодної свіжої рими, 

а звучить свіжо. Що й сам автор свідомий цього, дізнаємося з його 
нотаток: «В нас думають, що чим складніший образ, темніша думка 
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– тим вони глибші. А насправді синтаксичний ланцюжок може бути 
вибудований з найелементарніших і навіть звичайних слів, чутих-
перечутих, вживаних-перевживаних, але він має стати якимось 
заповітним шифром, своєрідним сезамом, щоб читач відчув глибину 
над глибиною...» [9, с. 8]. 

До показників, що за їх допомогою можна схарактеризувати 
авторський стиль, літературознавством, крім проблемно-тематичної 
основи творчості, зараховуються ще світовідчуття письменника як 
основа його образного мислення й характер асоціацій, що 
зумовлюють види тропів і стилістичних фігур, а також домінування 
якихось із цих видів.  

Проблемно-тематична основа тлумачиться у нас по-різному. 
Одні говорять про наскрізну тему творчості письменника, інші 
воліють наголосити на розмаїтті його тематичної (проблемно-
тематичної, ідейно-тематичної, жанрово-тематичної) палітри, ще 
інші вважають, що в мистецтві насправді побутують лише дві теми 
(наприклад, С. Жадан визнає тільки такі, як «любов» і «війна») тощо. 
Серед міркувань Л. Талалая зустрічаємо таке: «...в цьому світі немає 
ні почуттів, ні думок, які б не брали участі у вічній боротьбі добра і 
зла» [9, с. 8]. Саме таким світовідчуттям і наділене, здається, 
ліричне «Я» «Безпритульної течії», що відрізняє його від самого 
себе молодшого, того, мотивацією дій і вчинків якого була «любов 
(кохання) до всього живого» [7, с. 374]. Цей факт не виглядатиме 
великою несподіванкою, якщо зважити на думку авторів 
«Літературознавчого словника-довідника», які в статті «Стиль» 
пишуть: «Маючи стильове «обличчя», письменник з кожним твором 
видозмінює його. Така еволюція природна й закономірна...» [5, 
с. 657]. 

Крізь призму добра і зла розглядається й така бінарна 
опозиція, як «життя / смерть», при цьому дещо незвичною є 
кореляція, тобто, життя не пов’язується беззаперечно з категорією 
добра, а смерть – зла. Низка прикладів:  

Господи, який це жах –  
все життя не жити – виживати [8, с. 65], 
...зірки, 
..., ніби з пам’яті роки, 
із неба падають частіше 
в глибоку тишу ніщоти, 
де ти ніщо, де ти – не ти... [8, с. 102], 
Отче мій, живу з останніх сил, 
що не крок – провалююсь в біду [8, с. 106], 
З чим я повертаюся до Тебе?.. 
Плине, як у спогади, ріка. 
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Може, хоч душа побаче з неба 
те, що я навпомацки шукав... [8, с. 84].  
Відзначені нами метаморфози світовідчуття можна пояснити 

тим, що «Гомер постарів і прозрів» [8, с. 70]. До речі, 
парадоксальність мислення, зафіксована цим рядком, 
простежується і в інших творах, що дозволяє зарахувати її до складу 
рис індивідуального стилю. Парадокс, як  відомо, дуже близько 
сусідить з дотепністю, незалежністю суджень, оригінальністю і 
яскравістю думки, що засвідчується, зокрема цими уривками:  

наскільки важче без душі 
твоє важке гріхами тіло [8, с. 66], 
Гриби шерхотять, 
підіймаючи листя. 
Кружляє, 
мисливця шукаючи, 
птиця [8, с. 202], 
не для мене золоті палати, 
не для мене і закони Спарти –  
я, щоб вижить, викинув щита... [8, с. 258],  
Ох, як холодно, Господи, 
холодно, холодно, 
Ти накрий мене снігом, 
морозом зігрій [8, с. 109].  
У другому з цих прикладів (як і ще в деяких поезіях збірки) 

основою парадоксу виступає інверсійна подача звичного порядку 
речей: не мисливець шукає здобич, а вона його. Прецедентом цей 
прийом не є (згадати хоча б Ларрі Бейнхарта з його романом «Хвіст 
махає собакою»), але це не обнижує естетичної вартості твору. Та й 
питання тут не в тому, хто першим застосував той чи інший прийом, 
а в тому, що характеристику авторського стилю «не можна 
увиразнити без бодай стислих зіставлень з творами інших 
письменників» [5, с. 657]. 

Парадоксальністю позначені навіть стосунки нашого поета з 
Музою. Якщо, скажімо, в пісні В. Висоцького «Муза» поет, 
намагаючися привабити свою натхненницю, купує для неї кон’як і 
прикрашає свічками торт [див.: 1, с. 226–227], то в «Обранцях Музи» 
Л. Талалая бачимо геть іншу картину: 

Прийшов обранець передсвітом, 
І Муза, хоч яка сердита, 
прощає, чаю налива, 
бо що її сухі слова 
без іскри Божої піїта [8, с. 49]. 
Сказаного й процитованого достатньо для того, щоб 
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солідаризуватися з авторами літературної енциклопедії, на думку 
яких «парадокс надає літературному творові ... стилістичного блиску, 
робить думки автора ...такими, що запам’ятовуються» [4, с. 592]. 

Принагідно зазначимо, що парадокс є ще й одним із засобів 
реалізації іронії, яку класифікують як троп, а іноді і як стилістичну 
фігуру. В останньому з наведених уривків іронія, звичайно ж, 
присутня, причому в  особливій своїй формі, тобто, у формі 
самоіронії. Ці самокпини зустрічаються і в інших творах, зокрема 
таких, як «Придурюсь, що я не геніальний...», «Пив за музу, пив за 
Пірра...», «П’ють і вітійствують піїти...», «Восьма нота», сягаючи 
свого апогею у вірші «І вирвалось із уст Гусейнова...»: 

Іду, мугикаючи басом, 
як і належить, я ж піїт 
уже відомий на весь світ, 
що прочитав «Кур’єр Крив басу». 
 
У мене задумів огром 
і є надія, друзі любі, 
що скоро видам перший том, 
й поставлю на полицю зуби [8, с. 126]. 
Крім іншого, представлені фрагменти унаочнюють виконання 

однієї з функцій іронії, що полягає у руйнуванні догматичного 
способу мислення. І все ж, попри те, що іронія позиціонується як 
насмішка чи самонасмішка, «іроніст – це сумна людина, бо 
обставини буття України трагічні» [5, с. 322]. Так було, так поки що є. 
До того ж, наш іроніст не просто сумує чи шляхетно хандрить, у 
нього все серйозніше: він перебуває на межі. І це, здається, не та 
межа, що пролягла між життям і смертю чи між надією і відчаєм, це – 
межа як самість, як певний стан людської психіки. Вербальним 
еквівалентом цього стану (як варіант) є ці  рядки: 

І на межі, як на межі –  
сьогодні рано, завтра пізно... [8, с. 73]. 
Власне, це такий собі симбіоз обтяжливого чекання й цейтноту. 

Виглядає, м’яко кажучи, незвично, тож не дивно, що «і на душі від 
тиші неспокійно» [8, с. 271]. 

Антонімія, присутня в наведених версетах, зустрічається ледь 
не в половині творів, що аналізуються, чим детермінується 
віднесення її до чинників авторського стилю. Точніше, не власне 
антонімії, а антитетичності, для якої антоніми є лексичною базою. 
Наголосимо, що, на відміну від оцього класичного розуміння 
антитези, «у сучасному літературознавстві терміном «антитеза» 
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позначають і будь-який змістовно-значущий контраст чи 
протиставлення» [10, с. 284]. У збірці, про яку говоримо, контрасти й 
протиставлення настільки різкі й чітко окреслені (іноді буквально за 
схемою «чорне-біле»), що вона виглядає потужним джерелом 
хрестоматійних прикладів. Проілюструємо:  

Біліють над річкою схили, 
На схилах чорніють сади, 
і дивиться світ чорно-білий 
з холодного плину води [8, с. 79]; 
І тихо-тихо підійшов сніжок, 
а за сніжком іще тихішим кроком 
нова епоха – у старий садок [8, с. 279]; 
і світ старий минулим молодіє 
і в радості минуле забува [8, с. 273]. 
Цю радість, мабуть, слід сприймати як вияв рецидиву того 

світовідчуття, яке було притаманне ліричному герою в молодшому 
віці, та й бачимо, що вона тут прив’язана до минулого. А в 
сьогоденні контрастування має ознаки драматичності. 
Найпоказовішим у цьому плані є твір, дія якого відбувається на 
цвинтарі: 

Усміхнене обличчя молоде 
на мармурі. І згорблена роками 
уже неначе горбик між горбками, 
чорніє постать... [8, с. 210]. 
Навряд чи знайдеться багато тих, у кого не стиснеться серце, 

не защемить душа від цієї картини, що й зрозуміло, адже двома 
барвами (не кажучи вже про одну) ідилію чи пастораль не зобразити. 

З нашим контекстом досить помітно дисонують ось ці слова 
А. Ткаченка: «Різке контрастування художнього світу психологічно 
притаманніше творчості молодих; з часом воно доповнюється 
нюансуванням напівтонів, що йде од поглиблення об’ємності 
світовідчуття» [10, с. 261]. У нашому випадку все навпаки: напівтони 
заступаються різким контрастуванням, при цьому об’ємність 
світовідчуття сумнівів не викликає. Маємо, таким чином, ще один із 
тих нюансів, що «в сукупності формують неповторне духовне 
явище» [5, с. 312]. 

Незвичним щодо лірики Л. Талалая є й застосування в цій 
збірці (особливо в порівнянні з його попереднім доробком) чималої 
кількості слів, приналежних до стилістично маркованої лексики. 
Серед них, зокрема, такі, як «шмурдяк», «йопересете», «еханый 
бабай», «до жопи», «скурився» тощо, аж до ненормативу (який, 
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щоправда, новочасним телебаченням уже майже  легітимізовано): 
Я вітчизні в любові у віршах 
не клявся 
і не тягся з обіймами, як баобаб, 
я на все це дививсь і дивлюсь, 
як на блядство 
без баб... [8, с. 108]. 
Сказати, буцімто це данина моді, не можна, хоча б через те, 

що це вже не модно, здається навіть у середовищі молодшої 
письменницької генерації. В. Герасим’юк, автор передмови до 
збірки, виголошує: «Як завше у Талалая: «все, як є». Просто і 
відверто. Він, ..., не  вміє – за своєю природою – лжесвідчити» [2, 
с. 15]. Щодо «все, як є» доречно буде згадати рядки одного з 
«Тюремних сонетів» І. Франка: 

...Ми ж тут живемо в клоаці, 
То й де ж нам взяти кращих декорацій? [11, с. 155]. 
Сам Л. Талалай іронізує: мовляв, був вільним, став ще 

вільнішим, тож може будь-кого на три літери послати, але іронія ця 
гірка: 

Муза теж сп’яніла від свободи,  
хоч живе неначе крадькома, 
їй, куди не глянь, немає входу, 
а мені і виходу нема [8, с. 252].  
До того ж  
Час такий, що навіть у Павличка 
пафосу позбавлені слова [8, с. 252]. 
Свого часу М. Коцюбинська, характеризуючи творчість 

І. Світличного, писала, що йому близька стилістика «терпка, свідомо 
нерафінована... із виразним нахилом до «солоних» слів, сленгових 
зворотів, просторіччя...», що в нього «Своя система емоційних 
наголосів – мовби словесна шокова терапія» [3, с. 20]. Щось із цього, 
на нашу думку, стосується й  Л. Талалая як автора «Безпритульної 
течії». 

Висновки дослідження. У цілому ж, спираючися на все 
викладене, можемо виділити низку моментів, що їх сукупність дає 
уявлення про індивідуальний стиль (стильове «обличчя») поета 
Леоніда Талалая пізнього (останнього, підсумкового) періоду його 
творчості.  

Насамперед зазначимо, що суб’єкта лірики, щойно нами 
проаналізованої, з ним самим, але молодшим, в’яже лишень любов 
до тиші, причому остання сприймається зчаста як тло, на якому 
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розгортаються події, або як засіб активізації (загострення) почуттів. У 
решті випадків ліричне «Я» «Безпритульної течії» відрізняється від 
свого (самого собі) попередника. Напівтони й відтінки поступаються 
контрасному (іноді буквально чорно-білому) сприйняттю світу й 
подій, що в ньому відбуваються, зокрема, тема «життя і смерть» 
розглядається крізь призму добра і зла, їх взаємопоборювання. 

Нашому герою притаманна парадоксальність мислення й 
близька до неї іронічність, що нерідко фігурує в специфічній формі 
самоіронії, яка, втім, має сумний характер. У чималій кількості творів 
збірки зустрічаються антоніми, що слугують лексичною базою для 
художнього втілення антитетичного принципу світосприйняття. 
Відзначаємо також наявність певної кількості слів, приналежних до 
стилістично маркованої лексики (сленг, просторіччя, арго тощо) аж 
до ненормативу, чи майже ненормативу. 

Окреслені тут складники індивідуального стилю Л. Талалая 
відкривають перспективу глибшого опрацювання як теми в цілому, 
так і окремих її елементів.  
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ІСТОРІЯ ВБИВЦЬ У РОМАНІ О. УЛЬЯНЕНКА «СОФІЯ» 

Життя різноманітних злочинців та злочинних угрупувань не раз вже 
ставало темою творів О. Ульяненка. Як правило, одним із головних 
персонажів, яких аналітично і художньо він спостерігав, був чоловічий образ. 
Цікавість до жіночих образів залишалася поки що на периферії. Автор у 
статті на прикладі роману О. Ульяненка «Софія» досліджує причини і умови 
зародження потягів до вбивств жінки – вбивці  та наслідки їх реалізації. 
Особливої уваги заслуговує історія жінки-вбивці. 

Ключові слова: благочестя, гріхопадіння, милосердя, вседозволеність, 
кара, каяття. 
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ИСТОРИЯ УБИЙЦ В РОМАНЕ О. УЛЬЯНЕНКО «СОФІЯ» 
Жизнь разнообразных бандитских группировок не один раз становилась 

темой произведений О. Ульяненко. Как правило, одним из главных 
персонажей, которых он аналитически и художественно  изучал, был мужской 
образ. Интерес к женским образам преступниц  лег в основу трилогии.  
Автор статьи на основе романа О. Ульяненко «София» исследует причины и 
условия зарождения влечения человека к убийствам и результаты их 
реализации. Особенное внимание заслуживает история женщины-убийцы. 
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MURDERERS’ HISTORY IN THE NOVEL «SOPHIA» BY 
O. ULIANENKO 

The life of different criminals and criminal groups has become a subject of the 
works by O. Ulianenko many times. As a rule, one of the main characters, who was 
observed analytically and artistically by the author, was a male image. Apparently, it 
is explained not only for a bigger concentration of aggression in a man than in a 
woman, but for a subconscious self-awareness of the author himself, who places into 
the centre of his work a man as a main character. Curiosity to the women images 
remained on the periphery. Women, as a rule, played the role of an object or a 
murder weapon. The writer planed the trilogy where a criminal woman is placed in 
the center of the plot. On the basis of the novel “Sophia” by O. Ulianenko the author 
of the article studies the reasons and conditions of the origin of the desire for a 
murder of a woman-murderer and the consequence of their realization.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. «Софія» – 
другий, задуманий О. Ульяненком, роман із трилогії про жінок-
убивць. І якщо колись благочестива вдова Софія змушена була 
витримувати катування доньок, на доказ непохитності віри, то ця 
героїня твору від повільного катування невинних жертв отримує 
задоволення. Злочинність головних героїв зводиться письменником 
до об’єктивних причин: основну провину він перекладає на схильний 
до некрофілії соціум, що не дає можливості зреалізуватися 
талановитій особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Творчість 
О. Ульяненка неодноразово ставала предметом дослідження 
Н. Зборовської, Р. Харчук, Л. Масенко. Але цьому романові бракує, 
на жаль, не тільки своїх читачів, але і ґрунтовного аналізу у 
літературознавстві.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Тому 
мета статті полягає в тому, щоб простежити історії зародження 
потягів до вбивств на прикладі головної героїні та її оточення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У підлітковому 
віці Софія ототожнювала себе з глибоким колодязем, повним чистої 
холодної води. У п’ятнадцять з половиною років Софія була «повний 
глазур». Коли їй виповнилося майже шістнадцять, вона відчула, що 
«світ належить саме їй» [1, с. 66]. 

Софія доволі приваблива: «Висока, з довгими ногами, з 
красивим обличчям, гарним тілом… сіро-зеленими очима» [1, с. 67]. 
Але внутрішній її світ жахає. Поворот до іншого життя героїні 
відбувається за допомогою появи традиційного в творчості 
О. Ульяненка містичного «щось»: «Щось м’яке йшло поруч і 
проводжало її до них …» [1, с. 73]. З цього моменту героїня починає 
втрачати свою «людську подобу» – «звірятком витягнула шию», 
«крилами виставивши лікті», « гнучка і хитра, як змія», «як теля». 

Незабаром вона познайомиться із молодиками: «Вона 
прийшла  і все навколо змінилося, це зрозуміли все» [1, с. 93]. 
Найбільше з усієї цієї компанії мріяв прославити Анатолій: щоб «у 
центрі міста стояв його пам’ятник...» [1, с. 83]. Майнова 
забезпеченість кожного з них, потребувала і певних достойних 
розваг. 

Дивно складається дует Софії з Анатолієм – «коли вона була 
поруч, йому хотілося когось убити»…, «вони переборювали 
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бажання перегризти одне одному горлянки» [1, с. 94–95]. Артур же 
зрозумів, що «краще лишатися ідіотом все життя, ніж осягнути її 
страшну суть» [1, с. 95]. 

Для «екзекуції» Софія власноруч добирала «інструменти», бо 
«відчувала, що нині настав її час». Зміни у своїй поведінці вона 
усвідомлює цілком адекватно: «знала, що все, що зараз 
запустилося за допомогою невідомих механізмів, вона роками 
виношувала, як найдорогоціннішу отруту…» [1, с. 96–97]. 

Вона поділяє думку компанії, яку озвучує Артур: «Смерть – це 
хуйня. Весь кайф у тому, що передує цьому. Їх треба мочити 
пачками. Тисячами. Настане нова ера. Коли нас поділять на цих і 
тих…» [1, с. 98]. 

Вбивство дівчини та її страждання знімав Борис: «Ми крутіші 
Спілберга…». І хоча Артур всі дії компанії означує спільним словом 
«Ми!» [1, с. 103], Софія упевнена у своїй особливій винятковості: 
«щоб ви без мене робили…». Вбивства, як правило, носили 
спонтанний характер, бо «Імпровізація – це мистецтво і ліки від 
нудьги» [1, с. 102]. 

Компанії подобалося «розтягувати в часі» конання своїх 
жертв, тому знущання періодично з реніанімацією: «Артур 
перетягнув джгутом ногу, щоб дівчина не втратила багато 
крові» [1, с.104]; «велика доза морфіну привела її до життя» [1, 
с.108]. 

Софія не визнає співчуття до своїх жертв. Вона то 
переймається маленькою плямою на власних джинсах, то одного 
разу почала читати «Ворона» Е. По.  

О. Ульяненко переконаний, що вбивства спотворюють людську 
подобу, як внутрішньо, так і зовнішньо. І якщо щодо хлопців ці зміни 
ще не такі помітні, то відносно Софії цього не можна сказати так 
впевнено: «Справді. Ми такі гарнюні, а ти яка…?» [1, с. 112]. 

Спонтанні вбивства швидко набридають компанії і вони 
вирішують скласти план, бо «у цьому повинен бути зміст, інакше 
це втратить сенс» [1, с. 135]. Єдиною проблемою була нестача 
акторів, «які бризкали б кров’ю, фуркали мізками». 

Софія – один із небагатьох персонажів-убивць О. Ульяненка, 
які розкаюються за скоєне: «Софія  сидить на березі океану, читає 
Євангеліє, і згадує зі сльозами усіх, кого убила. Сльози Софії, її 
молитви» [1, с. 180]. Спробою суїциду вона намагається ніби 
спокутувати свій гріх.  

Основне виховання  матері Софії полягало у шмаганні. Хоча у 
цьому «не було нічого виховного…» [1, с. 62]. Безбідне життя 
дозволяє їй нічого не робити і слідкувати за собою. Материн спосіб 
життя дратує Софію. Згодом вона вирішить, що «треба помиритися 
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з матір’ю …» [1, с. 73]. Але на заваді постане її самогубство. І ця 
подія повністю звільнить Софію від будь-якого подальшого 
виховання у її житті. 

Смерть матері абсолютно не вплине на почуття доньки. Вона 
«зовсім не хотіла сприймати того, що трапилося» [1, с. 75]. 
Письменник навмисне описує у житті Софії першою смерть матері. 
Бо відсутність страждання по смерті найріднішої людини, пояснює її 
поведінку в подальшому.  

Лукаш «відомий лікар-криміналіст» [1, с. 79], який склав 
«календар-розклад смертей на рік вперед» [1, с. 79]. І саме він 
першим помітить погляд Софії – «з іскоркою божевілля» [1, с. 70]. 
Лукаш передчуває чергові вбивства: «Ось тут… це трапиться…» 
[1, с. 80-81]. Бо він «дивився на світ очима мерця, мав 
велетенський досвід спілкування з мерцями і при нагоді не 
довірявся живим» [1, с. 85]. Він мав власну «чудернацького вигляду 
трупарню і крематорій». Там він віднайшов істину, що «з 
мертвяками спілкуватися набагато безпечніше, ніж із живими, 
хоча покійники розповідають про живих не менше». 

У цьому романі письменник знову повторює свій улюблений 
принцип змалювання злочинців – на фоні історій декількох убивць, 
поведінка головного персонажа видається особливо жахливою. 
Саме з цією метою він і вводить такого героя, як Саїд із його 
життєвою філософією: «Біль удосконалює людину…» [1, с. 101].  

Здатність Лукаша прогнозувати вбивства приводить і до 
передбачення подальших дій Софії. З його уст лунає пересторога 
всім тим, хто відважився на злочин: «Хоч усіх повбивай – нічого не 
зміниться – уб’є той, хто створив їх…» [1, с. 110]. Письменник ніби 
співставляє її реакцію на смерть людей та маленької шестилітньої 
дівчинки, яка «з цікавістю дивилася на людей. Ніякого тобі страху» 
[1, с. 137]. 

Колись давно Лукашу також закортіло пхнути дружину в спину з 
балкону і «подивитися, що з цього вийде». Іншого разу він ледь не 
вилив окріп їй на голову – «тільки за півкроку схаменувся». 
Можливо це і дає йому можливість передчувати наступні жертви. 
«Ось тут ці покидьки замочать людину…» [1, с. 85]. Він слід у слід 
йшов за компанією. 

Полювання на Лукаша коштувало життя багатьом. Від загибелі 
його врятує Софія. Її дивує  реакція Лукаша на власну небезпеку: 
«його начебто й не цікавило те, що за ним по п’ятах гналася 
смерть» [1, с. 141].  

«Щось» приходить до Артура також несподівано: сестра 
повідомила, що розбила його «Феррарі». Тоді він «взяв подушку і 
став душити … Щось вибухнуло в голові» [1, с. 91]. Свої дії він 
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пояснює просто: «Ми повертаємо гідність наших міст і сіл. Ми – 
окромішня нація. Ми вибрані, як і наші батьки…» [1, с. 112]. 
«Винахідливий» і сміливий щодо вбивства інших, Артур опиняється 
в ситуації, коли «чи не вперше почав розуміти, що таке страх». 
Незнайомець дає відчути йому те, що відчували його потенційні 
жертви – «А так, пацан, я тобі покажу, як можна пройти кілька 
кілометрів без вух, тримаючи в руках власні тельбухи… не бійся. 
Це не дуже боляче» [1, с. 146]. 

Батько Артура схвалює «розваги» сина: «Діти полюбляють 
розважатися. Тільки не клейте мені казки про Бога там, про ще 
щось… Головне, щоб син не попав у руки правосуддя. Ну, 
побалувалося дитя і досить. А там я сам розберуся» [1, с. 147]. 
Письменник часто у творах змальовує байдужість чи навіть і 
ненависть батьків до виховання своїх дітей. Наслідки такої апатії 
спостерігаємо, зокрема, на прикладі діянь «чотирьох відморозків, 
що просто так людей грохають». 

Смерть Артура – «Він сів і помер» наводить страх на інших 
членів із цієї компанії. Але «страх створив людину, а вона 
перестала боятися Бога» [1, с. 161] і тому «близить Армагедон!». 

Перша спроба вбивства Саїда виявиться невдалою – сусідка 
вижила. А потім ще була смерть сестри – «він не винен, що вхопив 
першим рятувального круга». Саме тоді він зрозумів, що «смерть 
має свій смак, і цей смак зачудував його» [1, с. 109]. Другий термін 
Саїд мав за те, що застрелив «двох сискарів» [1, с. 111]. 

Саїд стає свідком і одного з вбивств компанії: «Вони … з 
розгону наїхали на дівчат» [1, с. 121]. Але він, для кого вбивство не 
є дивиною, стояв «вирячивши очі». На відміну від нього, Артур 
«слухав поклик свого серця…» [1, с. 121]. А Костя «любив смерть 
…» [1, с. 125]. 

На прохання батька Артура, майор влаштовує полювання на 
Лукаша: «Аби мій син був живий» [1, с.147]. Його тішить думка про 
скору загибель Лукаша: «… цьому виродку лишилося жити не 
менше… – двох-трьох годин» [1, с. 144].  

Надія проводить майже «богемний» спосіб життя, а тому не 
дивно, що доля зводить її з Артуром – «вгасаючого стерва» і 
«хлопчиська з синіми льдяниками замість очей». Компанія обирає її 
черговою жертвою – «всі знали, що ножиці куплялися саме для 
неї…» [1, с. 111]. 

Висновки дослідження й перспективи подальших розвідок 
у цьому напрямку. Романом «Софія» Ульяненко пропонує читачам 
відповідь на логічну задачу: «якщо час незмінний, то незмінна і 
людина, як статична одиниця чи просто кимось запрограмована 
іграшка…» [1, с. 62]. Але якщо відбуваються зміни з людиною (на 



Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Випуск 1 

 294 

прикладі обігрування життя благочестивої вдови Софії та Софії-
вбивці), то наскільки змінився час? На його думку «люди 
пристосувалися до жаху і навчилися отримувати від цього кайф». 
Але «головне – це зробити правильний вибір. Головне – навчитися 
у цьому жити… Це і є пекло або рай…». 

Більшість героїв О. Ульяненка обирає шлях до пекла, хоча 
вони вважають, що до раю. Слідкуючи за їхніми долями та описуючи 
етапи гріхопадіння, письменник ніби оберігає своїх читачів від 
необдуманих кроків. Адже «пекло, як і концтабір, ніхто не 
відміняв… Кожен вишукує у житті найкраще, але не ціною життя 
інших», твердо переконаний він. Хоча «жінка не має милосердя» – 
тут же заперечує він сам собі. 

Дослідженню зародження темних сил у людині, присвячено 
майже всі твори О. Ульяненка. Вони відкривають широчезний 
простір для тлумачення «естетики» смерті, та спонукають до 
подальших публікацій. 
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літератури. 

Періодичність – 2 рази на рік.  
Підготовкою серії: Філологічні науки займається кафедра загального, 

германського та слов’янського мовознавства. 
Маємо наміри зареєструвати збірник як фахове видання з філологічних 

наук з присвоєнням серії номерів ISSN  та ISBN. 
 
Згідно з Постановою Президії ВАК України № 7–05/1 від 15.01.2003 року 

„Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” 
до друку приймаються статті, де присутні необхідні елементи, які потрібно 
виділити напівжирним шрифтом:  

Прізвище та ім’я автора(ів) статті (українською, російською та англійською 
мовами). 

Посада, вчене звання, місце роботи (українською, російською та 
англійською мовами). 

УДК (надається співробітниками довідково-бібліографічного відділу 
бібліотеки навчального закладу, де працює або навчається автор статті). 

Назва статті (українською, російською та англійською мовами). 
Анотації до 10 речень (українською, російською та англійською мовами).  
Ключові слова (українською, російською та англійською мовами). 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 
Висновки з даного дослідження й перспективи подальших розвідок в 

окресленому напрямку. 
Література друкується в кінці статті (оформлення списку використаної 

літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ. Бюлетень ВАК України. – № 3. – 
2008). Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3].  

На окремому аркуші подається довідка про автора (не рахується як 
друкована сторінка, не входить в оплату за статтю). 

 
Довідка про автора 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Посада  

Місце роботи  
Домашня адреса  

Контактні телефони  
E-mail  



 

 

Оплата за 1 сторінку – 25 гривень. Автор сплачує за коректорський 
варіант. 

 
Прохання! Не вносити оплату за статтю без згоди редакції до її друку. 

Автору буде відправлено повідомлення електронною поштою про рішення 
редколегії та суму і номер рахунку для сплати. 

 
Коректорський та електронний варіант статті рекомендовано 

відправляти поштою за адресою: Наталі Михайлівні Маторіній. ДВНЗ Донбаський 
державний педагогічний університет. вул. Г.Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецької 
обл., Україна 84116  та  на електронну скриньку n.m.matorina@gmail.com. 

 
Отже, від автора на вказану електронну скриньку повинні надійти 

такі файли: 
1. Стаття для рецензування (назва файлу: Ст_Омельченко (кор.вар.).doc). 
2. Стаття для друку (назва файлу: Ст_Омельченко (ел.вар.).doc.). 
3. Інформаційний ресурс (назва файлу: Инф.рес._Омельченко.doc.). 
4. Довідка про автора (назва файлу: Довідка про автора_Омельченко.doc.). 
5. Фотокопія (сканована) рецензія у форматі pdf., jpeg. (назва файлу: 

Рецензія_Омельченко. pdf.).  
6. Ксерокопія (сканер) чеку про сплату за статтю у форматі pdf., jpeg. (назва 

файлу: Чек_ст. Омельченко.pdf.).  
 

Графік надання авторських матеріалів до наукового видання  
серії: Філологічні науки 

  Вісник № 1 Вісник № 2 
Збір статей 03.09–15.01 01.04–15.08 
Рецензування, 
редагування 

16.01–31.01 16.08–31.08 

Обробка 
матеріалів 

01.02–15.02 01.09–15.09 

Тираж  16.02–28.02 15.09–30.09 
Вихід номера березень вересень 
Розсилка  квітень жовтень 



 

 

Рекомендації авторам статей 
 

Перш ніж подати статтю до редакції, уважно прочитайте вимоги та 
неухильно дотримуйтесь їх.  

Друк статей здійснюється за рахунок авторів. 
Згідно вимог атестаційної комісії статті повинні пройти рецензування; за 

необхідністю у статті можуть вноситися корективи без згоди авторів.  
 

Статті просимо оформити таким чином: 
 
Коректорський варіант: роздрукування на папері формату А4 в 

одному примірнику. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2,5 см. Вирівнювання по 
ширині, абзац – 1,25. Шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали. 
Набір тексту здійснюється в одному із форматів Microsoft Word: .doc, .docx, .rtf.  

Електронний варіант: на магнітооптичних дисках СD, DVD або 
електронною поштою. Формат А4. Шрифт Arial, кегль 14, через 1 інтервал, без 
нумерації сторінок. Береги скрізь по 2,5 см., вирівнювання по ширині, абзац – 1,25.  

Обсяг статті – 7 –  20 аркушів (до 20 000 знаків з пробілами). 
Алгоритм призначення абзацу такий: верхня панель «Формат» – Абзац – 

Вкладка «Отступы и интервалы» (треба на неї натиснути). Отступ: слева, 
справа 0; Интервал: перед, после 0. Первая строка. Отступ – 1, 25. Интервал – 
полуторный. Тепер треба натиснути вкладку «Положение на странице». 
Поставить «галочки»: запрет висячих строк, не отрывать от следующего. 

Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією і т.ін.  
Не ставте переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом.  
Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію та будуватися за 

допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією.  
Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0. 
Рисунки, графіки, діаграми повинні бути сгруповані.  
Не використовуйте у документі колонтитули, зноски. 
Для нумерації літератури використовуйте список.  
Не ставте цифри вручну та не оформлюйте літературу у таблиці. 
Дотримуйтесь правил ДСТУ щодо оформлення літературних джерел. 
Для авторів без наукового ступеня рукопис супроводжується рецензією 

кандидата (доктора) наук. 
Попередження! Текст має бути уважно вичитаний і перевірений. За 

достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та 
інші відомості відповідають автори публікацій. Статті з використанням 
комп’ютерного перекладу не приймаються.  Посилання на роботи, що не 
публікувались, неприпустиме.  

Рукописи, виконані з порушенням зазначених вимог, не розглядаються, 
не будуть опубліковані  та авторам не повертаються!  

Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія серії.  
Серії вісника формуються на факультетах і розглядаються на засіданнях 

Вченої ради ДДПУ. Кожна стаття збірника наукових праць супроводжується 
випискою з протоколу засідання експертної ради. До збірника додається перелік 
статей і виписка з рішення Вченої ради з рекомендацією до видання. 

Сформований випуск передається до типографії лише за підписами членів 
редакційної колегії відповідної серії і головного редактора “Вісника ДДПУ”. 

Вважаємо, що прохання щодо дотримання вимог та деякі пояснення 
стануть вам у нагоді. Сподіваємось на порозуміння й подальшу співпрацю.  



 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (фрагмент) 
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– докторант Луганського національного педагогічного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Слов’янського державного педагогічного університету 
УДК 613 

Традиції селища та школи як системоутворюючий компонент формування 
здорового способу життя 

У статті доведено необхідність створення сисемоутворюючого 
компоненту формування здорового способу життя. На думку автора таким 
компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому 
просторі певного регіону.  

Ключові слова: здоровий спосіб життя, традиції, системоутворюючий 
компонент. 

Омельченко С.  
– докторант Луганского национального педагогического университета 
имени Тараса Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Славянского государственного педагогического университета 
ТРАДИЦИИ ПОСЁЛКА И ШКОЛЫ КАК СИСЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Содержание статьи доказывает необходимость наличия 

системообразующего компонента в процессе формирования здорового 
образа жизни. Автор доказывает, что именно традиции посёлка и школы 
могут стать доминирующим компонентом формирования здоровья 
школьников. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, традиции, 
системообразующий компонент. 

Omelchenko S.  
– a Doctorate of Lugansk National Pedagogical University after T. Shevhenko an 

Associate Professor of Educational Sciences an Associate Professor of the 
department of Pedagogics of Slavansk State Pedagogical University 

THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS A SYSTEM–FORMING 
COMPONENT HEALTHY LIVING 

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ 
views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. 
Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. 
The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their 
realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming 
component healthy living 

Keywords: healthy way of life, traditions, system–forming component. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. Важливим аспектом у контексті 
формування здорового способу життя підлітків, у межах функціонування 
відкритої соціально–педагогічної системи, є визначення системоутворюючого 
компоненту. На нашу думку таким компонентом мають стати традиції селища та 
школи.  

Ми виходили з того, що звернення до традицій, духовно–морального 
виховання підростаючого покоління дасть можливість створити природне 



 

 

середовище в просторі взаємодії соціальних інститутів з формування здорового 
способу життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Багато науковців, педагогів–практиків розглядають проблему 
використання українських виховних традицій у системі сучасного розвитку, 
формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. Омеляненко, 
П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. Литвин–
Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті традицію 
розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління та базуються на вічних морально–духовних категоріях і 
поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий 
компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у 
поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. „Традиції, звичаї та обряди, які 
супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, 
передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, 
способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це 
першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, 
об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею 
комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання 
традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих 
методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя 
молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. 
Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, 
системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на 
формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, 
фізичний розвиток.  

Література 
1. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А. Кузьмінський, 

В. Омеляненко. – К. : Знання Прес, 2003. – 134 с. (навч.-метод. комплекс з 
педагогіки). 

2. Мудрик А.В. Социальная педагогіка : учебник для высш. пед. учеб. 
заведений / Мудрик А.В. ; под ред. В.А. Сластенина. – М. : Изд. центр 
«Академия», 1999. – С. 73–75. – Библиогр. : в конце разделов. 

3. Оржеховська В.М. Духовність – це здоров’я молодого покоління : 
навч.-метод. посібник / Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. – [вид. 2-е, доп.]. – 
Тернопіль, 2005. – 216 с. ; іл. 

4. Основи національного виховання : концептуальні положення / 
В.Г. Кузь, Ю.Д. Руденко, З.О. Сергійчук та ін. ; за заг. ред. В.Г. Кузя та ін. – К. : 
Інформ. вид. центр „Київ”, 1993. – Ч. 1. – 152 с. 

5. Щербань П.М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посібник / Щербань 
П. М. – К. : Вища шк., 2002. – 215 с., іл. – Бібліогр. : в кінці розділів. 



 

 

Авторам також треба заповнити інформаційний ресурс для подачі у 
загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український 
реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво). Рекомендації та приклад додається нижче. 

 
Інформаційний ресурс 

 
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового опрацювання 
оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам. 
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді 
текстового файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows). 
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання правого 
краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються 
кодами з першої половини таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.  
Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи: 
Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, 
номер). 
Кількість поданих статей. 
Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати 
порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів: 
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті 
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ) 
12 1-й автор (прізвище та ініціали) 
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), 
14 Назва статті = паралельна назва (українською або російською мовами для 
англомовних статей) 
15 Номери першої та останньої сторінок статті 
16 Кількість бібліографічних посилань 
17 Реферат (див. практичний посібник В.І. Лутовинової Реферування як процес 
мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація 
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки) 
19 Індекс УДК. 
Деякі автори або не прописують, або просто пишуть три літери УДК. Для 
того щоб уникнути неприємностей – не ставте УДК власноруч. Класифікація 
надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви 
працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники 
бібліотеки. Кожній новій статті присвоюється своя УДК. Якщо у статті 
відсутня УДК, то для викладачів з інших вузів ця послуга платна, згідно 
затвердженого прейскурантну бібліотеки СДПУ (Курсив наш, примітка 
редакції збірника). 
З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових робіт у 
світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну 
реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами: 
українською, російською англійською (якщо вони є у виданні) 
Українською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
23 Переклад назви статті 
24 Реферат (анотація) 



 

 

25 Ключові слова 
Російською мовою 
31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
33 Переклад назви статті 
34 Реферат (анотація) 
35 Ключові слова  
Англійською мовою 
41 1-й автор (прізвище та ініціали) 
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
43 Переклад назви статті  
44 Реферат (анотація) 
45 Ключові слова 
 

Зразок 
 

Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 
Спецвип. 3 / [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 
356 с. 
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формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  
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педагогічні умови.  
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ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
24 У статті висвітлюються і розкриваються особливості організації творчої 
діяльності студентів педвузу, педагогічні умови професійно-творчого 
самовираження майбутнього фахівця системи дошкільної освіти. Розглянуто 
деякі теми психолого-педагогічних дисциплін щодо використання їх у 
формуванні навичок самостійної творчої педагогічної діяльності.  
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34 В статье рассмотрены и раскрыты особенности организации творческой 
деятельности студентов педвуза, педагогические условия профессионально-
творческого самовыражения будущего специалиста системы дошкольного 
образования. Выделены некоторые темы, используемые в формировании 
навыков самостоятельной творческой педагогической деятельности.  
35 творческая деятельность, специалист дошкольного образования, творческое 
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activity in pedagogical institution, and are revealed the pedagogical terms of 
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education. Some topics used in the formation of independent creative pedagogical 
activitics are outlined in the article.  
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ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати 

наступним вимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку 
використаних  джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм 
запису.  

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим 
стандартом:  

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з 
маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для 
вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості 
про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Психологія : підруч. для вузів. 
Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В. 
Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті 

застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире 
(–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – 
проміжки залишають тільки після них. 

Таким чином запис реквізитів статті  одного автора з періодичного 
друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або 
ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної 
літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116. 

Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали 
першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, ініціали, 
прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали 
автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або 
ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... 

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 
Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:  
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm  

Зразки записів використаних у процесі написання статті джерел 
представлено у таблиці: 
Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

Один автор 

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. 
посіб. / Микола Степанович Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. 
– К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. 
2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої 
України: становлення та функціонування у процесі політичної 
трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : 
Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. 



 

 

Два автори 

1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.  
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 
1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування 
ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. 
– К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.  
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу 
: підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 
Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 478 с. 

П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., 
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : 
Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – 
К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.  
2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. 
посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005. – 311 с. 
3. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в 
картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата 
України, 2007. – 60 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Іванов В. Л.]. – Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с. 
2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : 
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 
2. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 
 



 

 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : 
Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. 
/ З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 
57 с. 

Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах 
пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та 
доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 
документи). 
2. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, 
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 17.06.2008 № 537. 

Дисертації 
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. 
... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – 
К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення 
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
„Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 
2007. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 
області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17. 
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, 
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV 
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, 
П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; 
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з 
контейнера. 
 
 



 

 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / 
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 
журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
3. Биков Ю. І. Теоретико-методологічні проблеми моделювання 
навчального середовища сучасних педагогічних систем 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Заголовок 
з екрана. 

Іноземні 
видання 

Feduń A. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy 
transgranicznej w warunkach procesu integracji europejskiej // 
Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji 
europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-Rytko. – Puławy: Wyd. 
Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. – S.141-145. 

Архіви  

Посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному 
посібнику, статті тощо) на архівні документи при першому 
згадуванні назва архіву подається повністю, в дужках – 
загальноприйняте скорочення. При повторному – 
застосовують скорочену форму назви архіву. 
Посилання містить: 
•  назву архіву (скорочено), 
•  номер фонду - ф., 
•  номер опису - оп., 
•  номер справи - спр., 
•  загальну кількість аркушів - арк. 
Усі складові посилання розділяють комами. 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів 
(ЦДІАЛ України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4. 
2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5-10. 
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