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Науці належить вирішальна роль у піднесенні та розбудові держави. 

Цілеспрямована діяльність тисяч науковців і дослідників України за-

безпечує створення визнаних у світі наукових шкіл, високотехнологіч-

них розробок та сучасної системи підготовки кадрів. 

У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили 

12–20 листопада 2015 року проходитиме 18-та щорічна Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Могилянські читання – 2015:  

досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 

національний та регіональний аспекти», яку традиційно присвячено 

Всесвітньому дню науки й Міжнародному дню студента. 

Приємно також відзначити, що в січні 2016 року Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили відзначає 20-річчя з дня 

заснування. Напередодні ювілею університету науковці широко опри-

люднюють результати розвитку наукової думки в першому на Микола-

ївщині україномовному університеті. Більшість учасників конференції 

«Могилянські читання – 2015» є викладачами, аспірантами, магістран-

тами Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 

дослідження яких виконано також в університетських аудиторіях,  

лабораторіях, центрах. Адміністрацією та оргкомітетом конференції 

підтримується ідея викладачів присвятити науковий захід до 20-річчя 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

Шановні науковці, щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 

творчої наснаги й непересічних успіхів у науковій діяльності в ім’я 

процвітання Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили та задля добробуту українського народу, міста Миколаїв і всієї 

України. 

 

Ректорат університету 

Організаційний комітет конференції 
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СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
 

 

ПІДСЕКЦІЯ: Література в контексті сучасності 
 
 
УДК 821.161.2 

Лебединцева Н. М. 

 

ПОЕЗІЯ «ДВОТИСЯЧНИКІВ» У КОНТЕКСТІ 

ПОСТГУМАНІСТИЧНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

 
Українська література межі ХХ–ХХІ століть – явище досить харак-

терне і специфічне водночас. З одного боку, це література перехідної 
доби, що зумовлює весь комплекс мотивів, тем і пошуків, властивий 
кризовому стану культури зламу століть, а з іншого, представники 
цього кризового покоління, які проходять під кодовою назвою «двоти-
сячники», засвідчують у своїй творчості новий для «питомо» українсь-
кого контексту досвід самоідентифікації.  

У 2007 році у видавництві «Маузер» вийшла друком поетична ан-
тологія «Дві тонни», яка, на думку Ростислава Семківа, «логічно під-
сумовує процес самоусвідомлення двотисячників як окремого, відмін-
ного від попередників, середовища» і являє собою «констатацію факту 
кількісної присутності митців у літературному процесі»

1
. Зважаючи на 

зазначені характеристики («середовище», «кількісна присутність»  
(2 тонни поезії), яка не обов’язково має перейти в якість) та саму назву 
післямови до антології – «Великі сподівання» – прогноз вимальовуєть-
ся не надто оптимістичний. До того ж, і анотація до видання свідчить 
про те, що ми маємо справу з двома тисячами «кілограмів найкращої, 
найбільш яскравої та оригінальної поетичної субстанції України». 
Тобто сучасна українська молода поезія бачиться й самим упорядни-
кам як певна неструктурована маса, матерія, з якої згодом, вірогідно, 
літературні критики ліпитимуть певну прийнятну форму абощо. 
Пам’ятаючи про постмодерністський контекст, у якому функціонує 
сучасна українська література, дозволимо собі означити цю «поетичну 
субстанцію» як творчий хаосмос і спробуємо розрізнити в ньому окремі 
елементи. 

У результаті уважного прочитання вміщених в антології текстів 
можемо визначити провідні мотиви, які зустрічаються найчастіше: 
сучасна цивілізація, самотність та, умовно кажучи, «життя як даність». 
Образ сучасної цивілізації представлений переважно рекламою, тех-
нікою (ксерокси, маркери, супермаркети) та інформаційним потоком 
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(мас-медіа, Інтернет тощо). Найчастіше цей вимір існування співвідно-
ситься з простором міста і тлумачиться як певний «драйвовий» симу-
лякр, який дозволяє зануритися у швидкий рух активного життя і ні 
про що не думати. При цьому відбувається заміна/підміна справжнього 
«живого життя» його імітацією. І що інтенсивніше сучасна людина 
розгортає навколо себе активну зовнішню діяльність, то глибшим стає 
розрив із її внутрішніми духовними запитами та, власне, усвідомлен-
ням цих запитів, – у сучасному культурному просторі, принаймні на 
рівні масової свідомості, їх замінює нескінченний потік різноманітної 
медійної продукції (так би мовити, інформаційний спам), що створює 
відчуття включеності в життєвий контекст. Результатом такої імітації 
життя стає духовна смерть світу: «новорічний сніг іде звідусіль / із пла-
ских моніторів вікон вітрин ілюмінаторів і телеекранів / сніг штучний 
іде / і не тане в дитячих руках» (А. Антонюк, с. 11)

2
. 

Відтак, представлена у поезії переважно через рекламний і мас-
медіа дискурс, масова культура відторгається, по-перше, як культура 
споживання, що призводить до асиміляції/нівеляції особистості, втрати 
індивідуальності, а по-друге, через її нав’язливий, агресивний харак-
тер. Досить показовим у цьому контексті є вірш С. Богдан «Жертва 
реклами, або Манія переслідування». Суспільство споживання трима-
ється насамперед на рекламі, на постійному пропагуванні певних вигі-
дних виробникам моделей поведінки, смаків, цінностей тощо. Україн-
ське суспільство, яке зараз активно асимілюється до такого споживчого 
стандарту, не маючи при цьому чітких духовних орієнтирів та власних 
національних проектів розвитку, ризикує втратити свою тожсамість і 
розчинитись у рекламованому просторі матеріального комфорту. А 
митець, оскільки в нього «тонша шкіра» і вищі творчі та духовні запи-
ти, відчуває цю загрозу майже на фізичному рівні: реклама «полює» на 
нього, намагаючись перетворити на цигарку, бігмак із сиром або жуйку 
«Ментол-свіжий-подих», – і банально спожити. 

Звісно, первинним способом порятунку від цієї рекламної загрози 
стає втеча, категорична відмова від такого світу. Однак, окрім катего-
ричного відторгнення/втечі від рекламного зомбування, деякі сучасні 
поети практикують деконструктивістський підхід і намагаються від-
шукати глибинний смисл (на рівні «пра-мови») навіть у примітивних 
слоганах: «курці помирають рано / некурці пізно / ніхто не помирає 
вчасно» (А. Антонюк, с. 8). У такому випадку відбувається іронічне 
«розігравання» (за Ж. Дерріда) смислу повідомлення, що, знову ж 
таки, призводить до його заперечення через руйнування. 

Найбільш характерною позицією українського поета-двотисячника 
є опозиція. Його поетичний персонаж часто жорстко протиставлений і 
зовнішньому світу, що спричинює інтровертивність поезії, самозану-
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реність, і самому собі, коли образа на світ обертається інфантильним 
самозапереченням. Така позиція, звичайно, є насамперед способом 
захисту від агресивного зовнішнього світу, зокрема, через іронічне 
відчуження, але водночас ця відособленість (часто навіть відверте 
аутсайдерство) дає можливість поету – як репрезентанту культури – 
краще пізнати самого себе, осягнути сенс власного існування і, врешті, 
визначити своє місце в сучасному контексті. 

І якщо попереднє поетичне покоління говорило переважно про 
втрату світу, орієнтирів, сенсу існування, позитивних культурних цін-
ностей, – тобто відтворювало майже весь спектр апокаліптичних на-
строїв, – то тепер ідеться про віднайдення себе, свого буттєвого прос-
тору в реальному стабільному світоустрої, який існує незалежно від 
наших бажань і проекцій («нікогонемаєас/онцегорить» – А. Антонюк, 
с. 5). Тому досить часто модель світосприйняття, відтворювана у текс-
тах «двотисячників», постає нарцисичною – вона виконує функцію 
дзеркала, яке фіксує і відбиває реалії буденного життя і в яке сам поет 
намагається зазирнути, побачити своє відображення, так би мовити, 
вписаним у цей віддзеркалений світ. 

Проблема самоідентифікації не є новою для української поезії межі 
століть, коли відбувається кардинальна зміна культурної парадигми, 
але процес «намацування» себе в культурному часі й просторі на поча-
тку ХХІ ст. набуває нових обрисів. Звісно, хаотичність і невизначе-
ність ідентифікаційних пошуків залишається на сьогодні характерним 
для української культури явищем, і це не може не відгукуватись три-
вожними передчуттями в сучасній українській поезії, однак у текстах 
«двотисячників» спостерігаємо відхід від істерійного дискурсу 90-х і 
поглиблення власне екзистенційних мотивів осмислення себе-у-світі, 
пошуку відповіді на питання «хто я» і «для чого я», стоїчного прийн-
яття світу-яким-він-є.  

Повернення до себе здійснюється через повернення до первісних 
основ буття («голого голосу»), до початків світотворення: «деденьмій 
куди я себе намагаюсь подіти?» (Гриця Ерде, с. 64). Очевидно, це 
повернення – «ходіння по краєчку паузи» (С. Сітало, с. 236) – відбува-
ється через відновлення канону віри, бо навіть якщо благословення 
сприймається як гіперпосилання (П. Коробчук, с. 99), сучасна людина 
його потребує, тому вперто намагається прочитати «на світанку … у 
небесах / зникомий і нерозбірливий божий почерк» (Сашко Ушкалов, 
с. 280). Але реальний цивілізаційний простір нікуди не зникає і, вчу-
ваючись у світ, апелюючи до Бога, сучасний поет продовжує фізично 
існувати в контексті масової культури, з її супермаркетами, рекламни-
ми роликами, біг-бордами, шансоном, ксероксами, ліфтами й нескін-
ченним потоком цифрової інформації. Тож йому доводиться щоразу 
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«збирати себе, мов конструктор / ніколи не знаєш, що вийде наступ-
ного ранку» (М. Лижов, с. 144).  

Таким чином, із тієї поезії, яка вміщена в аналізованій антології, 
можна бачити, що «режим пошуку власної ідентичності» увімкнено. І 
це має означати, що культурна, психологічна, екзистенційна криза, 
якою супроводжувалась творчість попереднього покоління «пост-» (80 – 
90-ті роки ХХ ст.), минає, і українська культура, повільно й важко, 
таки переходить на інший рівень (само)усвідомлення в умовах нового, 
вже постгуманістичного світу. 

 
1 Семків Р. Великі сподівання : [післямова] / Р. Семків // Дві тонни : Антологія поезії 

двотисячників / упор. Б.-О. Горобчук, О. Романенко. – К. : Вид-во Романенка «Мау-
зер», 2007. – С. 299. 

2 Цей та інші тексти цитуються за антологією «Дві тонни», імена авторів і відповідні 
сторінки подаються в дужках після цитованих уривків. 

 
 
УДК 821 

Руссова В. М. 

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОМАНУ Н. ДОЛЯК  

«ЗАПЛАКАНА ЄВРОПА» 
 

Наталя Доляк у романі «Заплакана Європа» озвучила проблеми мо-
лоді, яка прагне знайти своє місце в комфортабельній і заможнішій, 
ніж Україна, Європі на стику двох епох – кінця СРСР і початку неза-
лежної України. За основу авторці послужила історія її пошуків щастя 
в Європі, що і підкреслюють у своїх відгуках на цей роман як критики 
(Вікторія Гранецька та Ольга Цурка), так і сама письменниця в інтерв’ю. 

У творі різнопланово поставлена проблема вибору. Йдеться, напри-
клад, про низку мотивів як соціальних, так морально-етичних. Ґендер-
на проблематика і мотиви ґендерного рівноправ’я, насильства в сім’ї 
червоною ниткою проходить через історію молодої сім’ї Бабенків – 
Миколи і Людмили. Проблема вибору супутника життя для героїв 
щільно переплітається з проблемою вибору місця реалізації себе в 
сім’ї і суспільстві.  

Проблема вибору країни проживання озвучена також ставленням 
Бабенків до реф’юджеті з інших країн. І коли для Людмили не мала 
значення раса біженців, а її стосунки, наприклад, з афроамериканцями 
ґрунтувалася на гуманістичних засадах, то у висловлюваннях Миколи, 
його бридливості до вихідців з Африки акцентовано расистські мотиви. 
Уміння Людмили знаходити приємні заняття навіть у невизначеності 
статусі біженців сприяло її спілкуванню як з фінами, так і з іншими 
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біженцями. Вона активно взялася за вивчення фінської, що згодом 
давало можливість спілкуватися на вулицях і в крамницях.  

На відміну від дружини, Микола у всіх контактах з людьми (чи то з 
біженцями, чи то місцевими жителями Скандинавії), керується лише 
інтересами власної матеріальної вигоди, підозрюючи в нещирості, 
шахрайстві і меркантильності, яка йому притаманна, інших. Щоправ-
да, хитрунів серед біженців було достатньо, а, крім того, були й кримі-
нальні особистості, через яких фіни все частіше не заперечували  
«нацикам», які виступали проти надання прихисту біженцям. З іронією 
і сарказмом описує авторка і нетрадиційний спосіб отримання грома-
дянства переважно вихідцями з Африки. Біженці-чоловіки «не переби-
раючи віком чи класичними канонами краси», сходилися, вступали в 
статеві стосунки, одружувалися з позбавленими чоловічої ласки фін-
ками дітородного віку. Не більш морально виглядали і ті біженці, які 
вдавали з себе геїв. Всі ці хитрощі, фальсифікації, що оточують біжен-
ців, постійний вибір між «трошки збрехати» і «замовчувати правду» 
про дійсні причини втечі з рідної землі, постійна економія під тиском 
Миколи і спокуси на чужій землі призвели до вчинення Людмилою 
крадіжки. Її вибір на користь повернення в Україну спричинив немало 
труднощів у боротьбі за повернення доньки, якою підступний Микола 
шантажував дружину. Він прикривався донькою, аби залишитися за 
кордоном (добрався аж до Англії) і позбавити Людмилу прав материн-
ства (аж до визнання її недієздатною, психічно хворою). У цій війні за 
свою доньку виграє Людмила. Вона здатна на моральні жертви (тер-
пить знущання Миколи, його брутальність, інтриги), аби повернути 
дитину. Йдеться і про свідоме вчення дитини лише англійської мови, 
щоб Джейн (Женя) ніколи не розуміла матір. Те, яке «англійське»  
виховання дає Микола своїй Джейн, видно з поведінки маленької дів-
чинки, яка на людях намагається, догоджаючи батькові, ображати 
маму, а потім наодинці з нею просити вибачення. Лукавство батька у 
відносинах з дружиною та і з самою Джейн стало однією з причин, що 
дитина була неспокійна, їй снилися монстри. Тож образ монстра, вір-
ніше, його відсутність на батьківщині завершує твір: «Mamy, there is 
monsters here». Символічним є вранішнє прокидання в Україні із сон-
цем та відчиненими в інші кімнати дверима. Початок новітньої історії 
на батьківщині і Людочки, та її доньки. 

Отже, морально-етичні проблеми роману Н. Доляк сконцентровані 
на загальнолюдських ідеалах гуманізму, толерантності і патріотизму. 
Для акцентуації цих рис автор широко послуговується засобами іронії, 
навіть сарказму, подає яскраві фрагменти зіткнення вибору між доб-
ром і злом у стосунках між народами, серед земляків, у сімейних сто-
сунках. Ненав’язливо і реалістично змальовує проблему міжнаціона-
льної комунікації у глобалізованому світі. 
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УДК 821.161.2.09  

Косарєва Г. С. 
 

ПОЕТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «МІСТО ДНІВ» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА) 

 
Валерій Шевчук є відомим прозаїком, літературознавцем, істори-

ком, перекладачем, упорядником та видавцем антологій давньої поезії 
(серед них – «Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні XVI – поч. 
XIX ст.», «Марсове поле» та ін.). Розмаїття художнього світу митця, 
інтертекстуальні зв’язки із творчим доробком Григорія Сковороди 
репрезентовано у поетичній збірці «Місто Днів», що вийшла друком 
2015 року. Як відомо, художня рецепція Вал. Шевчуком сковородинів-
ських концептів почалася ще зі студентських років і триває до сьогод-
ні, про що він наголошує у збірці: «Немов співак мандрований, /  
Співаю про Місто Днів».  

У поетичних циклах увиразнюються мотиви самотності, пізнання і 
самопізнання, оприявнюється образна парадигма саду, що реалізується 
через барокові коди філософії Григорія Сковороди. 

Книга віршів складається із 12 хронологічно датованих циклів, до 
яких увійшли твори, написані в ностальгійно-імпресіоністичному ра-
курсі («Із школярського зошита» (1955 – березень 1956), («Із Жовтого 
зошита» (березень 1957 – серпень 1958)», «Боярська осінь» (вересень–
листопад 1958), («У студентській кімнаті» (грудень 1958), («Із загаль-
ного зошита» (1959), «З «Альбома» і між конспектів» (1960); прониза-
ні сковородинівськими топосами («У пошуках Жар-Птиці» (березень–
грудень 1960), («Із розсипаних листків» (січень–жовтень 1961)). Важ-
ливим є те, що у примітках до книги Вал. Шевчук зазначає, що 1966 – 
1974 рр. були позначені творчою схемою у поезії, натомість він був 
«цілком поглинутий своєю прозою, перекладами Г. Сковороди, О. Величка, 
барокової української поезії, писанням різноманітних статей».    

Природні ландшафти виступають символічними конотаціями само-
тності ліричного героя у місті. Прикладом одного із таких пейзажів-
дисонансів є художній паралелізм, що особливим чином увиразнюється 
у рядках поезії «Фабула»: «Я сів під ту Браму / Казкового міста, /  
І дивно мінилось / Каміння вогнисте. / Аж боязко стало: / А що, як за 
нею / Безводня пустеля, / Безлюддя страшне є?». Семантичний простір 
образу пустелі може потрактовуватися не лише як мотив усамітнення, 
але й духовних випробовувань та екзистенційних пошуків, що сягає 
витоків філософських поглядів Г. Сковороди, який став для Валерія 
Шевчука «учителем життя», а його вчення – філософською, дослідни-
цькою, письменницькою складовою доробку митця. 
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Апелюючи до світоглядної системи Г. Сковороди, Валерій Шевчук 
подібним чином, як і мислитель, протиставляє природу місту: місто 
нагадує мурашник, а людина живе в «юрмиську», уподібнюючись до 
мурашки, шукає дорогу з трави на каміння, «з каміння на трави – і так 
без кінця». Принагідно зауважимо, що поезії збірки суголосні з автобі-
ографічними нотатками «Сад житейських думок, трудів і почуттів. 
Стежка в траві. Житомирська сага» (1994), у яких оприявнено людину 
Середмістя, яка часто є диваком чи то аскетом-книжником. Також 
варто згадати про «Роман юрби» (2009), де наративна лінія розгорта-
ється переважно на тлі житомирської околиці: крізь призму багатьох 
різноманітних образів можна побачити власне «Я» кожної окремої 
особистості з її життєвими драмами і радощами, надіями та розчару-
ваннями, коханням та зневірі в оточуючому їх просторі тоталітарної 
епохи. У поезіях збірки «Міста Днів» ліричний герой репрезентований 
як «хлопчина мізерний в юрмиську», «самітливий мандрівник», який 
живе у просторі тоталітарного світу. Попри те, автор протистоїть абсу-
рдності міста через рефлексії про творче ремесло – сродну працю – 
покликання, яке дає йому сили далі жити, кохати, переживати і прого-
ворювати травматичний досвід історії. Символічною з цього погляду є 
поезія «Дні спішать, мов поїзд», яка є, як слушно наголошує у комен-
тарях до збірки Вал. Шевчук, «алегорією його творчості»: «А мій синій 
поїзд / Швидко, в неспокої / Мчить, спішить, гуркоче – / Мій ВЕЛИ-
КИЙ поїзд!». 

Одним із ключових у «київському» просторі збірки є топос саду як 
ретроспекції філософського коду Г. Сковороди. У збірці «Місто Днів» 
цикли віршів «На Сковородинівський мотив», «На ще один Сковоро-
динівський мотив» видаються важливими з огляду репрезентованого 
природного топосу: «Іду і вірю, / Що там є сад. У вертограді / Є пташ-
ка дивна і чудова. / Мені її ловити треба / І не зловити». У цих рядках 
актуалізується інтертектсуальні площини – притчі Г. Сковороди – 
«Притчі про птаха» із трактату «Ікона Алківіядська». Тож топос птаха 
у книзі віршів Вал. Шевчука пов’язаний із мотивами пізнання, пошуків 
смислу буття. Птах – це лише первинний етап пізнання – Початок, який 
неможливо вловити у тенета. 

Отже, в першій поетичній збірці «Місто Днів» Валерія Шевчука 
важливою є роль символічних топосів саду, птаха в системі філософ-
ських координат Григорія Сковороди, які апелюють до аксіологічних 
та екзистенційно-онтологічних вимірів буття людини. 
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ПІДСЕКЦІЯ: Слов’янські мови і мовознавство в контексті 

сучасної європейської культури 

 
 
УДК 81 

Пономаренко С. С. 

 

ПОНЯТТЯ АКЦЕНТНО-ДЕРИВАЦІЙНОГО 

ТИПУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Як бачимо, наголос відіграє важливу роль у дериваційному процесі, 

він разом зі словотвірним засобом утворює словотвірний формант і 

виступає засобом цільнооформленості похідного слова. Традиційно в 

мовознавстві парадигматична характеристика рухомості – нерухомості 

українського наголосу розглядається в межах словозмінної парадигми 

(напр.: голов-а́ – голов-и́ – голов-і́ – го́лов-у – голов-о́ю, (на) голов-і́ – 

го́лов-о; го́лов-и – голі́в-Ø – голов-а́м – го́лов-и – голов-а́ми – (на) голов-

а́х – го́лов-и), на підставі чого виводиться поняття акцентного типу 

(напр., акцентний тип К, КФ, ФК тощо), а для похідних слів встанов-

люється так само тип акцентуації похідного слова, і рухомість – неру-

хомість наголосу розглядається знову лише в межах словозмінної па-

радигми. Проте для похідних слів доречним є й інший підхід до харак-

теристики їхньої акцентуації. Це врахування рухомості – нерухомості 

наголосу в межах словотвірної пари та більших за обсягом словотвір-

них одиниць – ланцюга, гнізда і парадигми. У зв’язку з цим важливе 

місце для характеристики місця наголосу під час словотвірного акту 

посідає поняття акцентно-дериваційного типу. 

Акцентно-дериваційний тип (АДТ) – це схема розміщення наго-

лосу в процесі словотворення в межах словотвірної пари. На підставі 

цього можна визначити нерухомі АДТ (АДТ P, АДТ R, АДТ S, АДТ F, 

АДТ І), у яких наголос у процесі словотвірного акту не змінює свого 

положення, залишаючись на тій самій морфемі, та рухомі АДТ (АДТ 

RF, АДТ FR, АДТ RS, АДТ SF, АДТ SP тощо). Поняття акцентно-

дериваційного типу тісно пов’язане з поняттям акцентно-дериваційної 

морфонологічної моделі, проте не є тотожним йому, оскільки в межах 

моделі твірне і похідне слово належать до одного словотвірного типу, 

а в межах типу – як до одного, так і до різних словотвірних типів. 

У сучасній українській мові слова всіх повнозначних частин мови 

можуть мати як рухомі, так і нерухомі АДТ. Рухомість – нерухомість 

наголосу в межах словотвірної пари визначається такими чинниками: 
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1) здатністю або нездатністю словотвірного афікса відтягувати на 

себе наголос; 

2) морфологічною характеристикою похідного слова, тобто його 

належністю до того чи іншого акцентного типу (характеристикою 

наголосу в межах словозмінної парадигми); 

3) способом словотворення;  

4) дією закону аналогії, що зумовлює вирівнювання наголосу в по-

хідних словах у межах словотвірного типу чи словозмінної парадигми; 

5) традицією наголошення слів певного словотвірного типу, що 

сформувалася на попередніх етапах еволюції мови.  

Серед похідних іменників до нерухомих АДТ належать: чит-а́-ти 

→ чит-а́-нн-я, з-маг-а́-ти-ся → з-маг-а́-нн-я, стоj-а́-ти → стоj-а́-нн-я 

(Ś); щи́р-ий → щи́р-ість-Ø, бі́дн-ий → бі́дн-ість-Ø, си́т-ий → си́т-

ість-Ø (Ŕ); ви́-бір-Ø-Ø → ви́-бр-а-ти, ви́-кид-Ø-Ø → ви́-ки-ну-ти, ви́-

слів-Ø-Ø → ви́-слов-и-ти (Ṕ); рухомим АДТ характеризуються: лі́с-Ø 

→ ліс-о́к-Ø, ді́д-Ø → дід-о́к-Ø, ва́л-Ø → вал-о́к-Ø (RŚ); рук-а́ → ру́ч-

еньк-а, ног-а́ → ні́ж-еньк-а, голов-а́ → голі́в-оньк-а (FŔ); жи́-ти → 

жи-тт-я́, би́-ти → би-тт-я́, ми́-ти → ми-тт-я́ (RF́). 

Прикметники з нерухомим АДТ: кизи́л-Ø → кизи́л-ов-ий, черепа́х-

а → черепа́х-ов-ий, верміше́ль-Ø → верміше́л-ев-ий (Ŕ), клеп-а́-ти → 

клеп-а́-ль-н-ий, чит-а́-ти → чит-а́-ль-н-ий, пис-а́-ти → пис-а́-ль-н-ий 

(Ś); з рухомим АДТ: бі́л-ий → біл-я́в-ий, зеле́н-ий → зелен-а́в-ий, чо́рн-

ий → чорн-я́в-ий (RŚ); по́л-е → поль-ов-и́й, ну́ль-Ø → нуль-ов-и́й, ді́j-а 

→ дій-ов-и́й (RF́); журавель-Ǿ (бо: журавл-я́, журавл-ю́, журавл-е́м) 

→ журавл-и́н-ий, соловей-Ǿ (бо: солов’-я́, солов’-ю́, солов’-є́м) →  

соловj-íн-ий, зміj-а́ → зміj-і́н-ий (FŚ). 

Серед дієслів з рухомим АДТ можна виділити такі: зеле́н-ий →  

зелен-і́-ти, си́н-ій → син-і́-ти, черво́н-ий → червон-і́-ти (RŚ); ясн-и́й 

→ ясн-і́-ти, густ-и́й → густ-і́-ти, тверд-и́й → тверд-і́-ти (FŚ); неру-

хомим АДТ характеризуються: до́л-я → зне-до́л-и-ти, си́л-а →  

зне-си́л-и-ти, кро́в-Ø → зне-кро́в-и-ти (Ŕ); лет-і́-ти → роз-лет-і́-ти-ся, 

сид-і́-ти → роз-сид-і́-ти-ся, рев-і́-ти → роз-рев-і́-ти-ся (Ś). 

Значна частина прислівників має рухомий АДТ: молод-и́й → за́-

молод-у, нов-и́й → за́-нов-о (FṔ); зим-а́ → в-зи́м-ку, пор-а́ → в-по́р-у, 

гор-а́ → в-го́р-у (FŔ); проте низка похідних адвербіальних утворень 

характеризується нерухомим АДТ: ни́ні → до-ни́ні, тепе́р – до-тепе́р; 

бага́т-о → за-бага́т-о, ма́л-о → за-ма́л-о (Ŕ). 

Слова, що належать до одного словотвірного типу, можуть мати як 

однаковий АДТ, так і різний, напр.: при́кр-ий → при́кр-ість-Ø, кво́л-

ий → кво́л-ість-Ø, бадьо́р-ий → бадьо́р-ість-Ø (Ŕ), але: молод-и́й → 

мо́лод-ість-Ø, стар-и́й → ста́р-ість-Ø (FŔ). 
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УДК 81’42;811161.2 

Крутоголова О. В. 

 

СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЕМІОЗИСУ  

(на матеріалі української мови) 

 

Сьогодні зростає інтерес до того, що і як говорить людина, як вона 

користується мовою для щонайкращого вираження власної думки чи 

свого почуття, для передачі будь-якої інформації та впливу на адреса-

та, тобто до прагматичного аспекту мовлення. Узявши за основу ан-

тропоцентризм, дослідницька лінгвістична парадигма на сьогодні 

склалася доволі мозаїчно, є «еклектичною», теоантропокосмічною, 

функціонально-комунікативною, експерієнталістською, синергетичною. 

Фразеологія – елемент національної картини світу, Volksgeist, за  

В. фон Гумбольдтом. Утворення фразеологічних одиниць вивчається, 

зазвичай, із двох взамопов’язаних позицій – семасіологічної та онома-

сіологічної. Семасіологічний підхід орієнтований на вивчення струк-

тури значення, а ономасіологічний – на вивчення зв’язку номінативної 

структури з фрагментами картини світу. 

У розумінні поняття «картина світу» ми спираємося на уявлення 

М. Хайдеггера, який писав, що «картина світу, сутнісно усвідомлена, 

означає <…> не картину, яка зображає світ, а світ, усвідомлений зі 

змісту такої картини».  

Проблемам фразеології присвятили свій науковий доробок як віт-

чизняні, так і зарубіжні дослідники, зокрема: Ш. Баллі, В. В. Виногра-

дов, В. А. Архангельський, І. І. Чернишова, Р. П. Зорівчак, В. І. Гав-

рись, В. П. Жуков, О. В. Кунін, В. М. Телія, М. Ф. Алефіренко, 

М. В. Гамзюк, Н. Д. Бабич, П. С. Софеніна, Г. Г. Демиденко, М. Т. Дем-

ський, І. М. Патен, Л. Г. Скрипник, Д. В. Ужченко, В. Д. Ужченко та 

ін. Теоретичні положення, пов’язані з вивченням процесів і наслідків 

фразеотворення, докладно викладено в монографії Ю. А. Гвоздарева 

«Основы русского фразообразования». Фразеологічні одиниці аналі-

зуються в ній у синхронічному і в діахронічному планах.  

Нову концепцію мотиваційних процесів фразеологічних одиниць 

української мови, підґрунтям якої є співвідношення ономасіологічних 

структур фразем і складників етносвідомості в проекції на культуру 

народу, його традиції, звичаї, обряди, вірування тощо запропонувала 

О. О. Селіванова в монографії «Нариси з української фразеології (пси-

хокогнітивний та етнокультурний аспекти)». Як слушно зауважує ав-

тор, фразеологізми будь-якої мови є «лінгвосеміотичним феноменом, 

формуючи особливу «підмову», одне з концентричних кіл мови, у 

http://e.library.mk.ua/cgi/catalog/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B.%20%D0%93.
http://e.library.mk.ua/cgi/catalog/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=NPB&P21DBN=NPB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B.%20%D0%93.
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якому в усталеній формі зберігаються і транслюються уявлення етносу 

про світ, культурна й історико-міфологічна інтеріоризація дійсності та 

внутрішнього рефлексивного досвіду народу». 

Семіотична природа фразеологізмів має двобічну спрямованість: у 

системі мови вони пов’язані з іншими одиницями мови й одночасно 

мають власну парадигматику й синтагматику, а своєю інтенційністю й 

змістом цілковито є складовою комунікативного дискурсу. 

О.О. Селіванова, проаналізувавши низку дефініцій, запропонованих 

Ю. Ю. Авіліані, М. Ф. Алефіренком, В. Л. Архангельским, А. В. Жу-

ковим, Н. О. Слюсаревою, В. М. Телія, В. М. Нікітіним та ін., прихо-

дить до власного узагальнення: «У фразеологічний склад мови вбудо-

вано програму адресованості різних типів інформації, що представляє 

колективного узагальненого адресата, який транслює цю інформацію 

наступним поколінням, ідентифікуючи їхню етносвідомість та культуру». 

У мові основою фразеологічного семіозису фразеологічної картини 

світу є метонімічне й метафоричне переосмислення. Дж. Лакофф і  

М. Джонсон вважали, що метафоричні репрезентації концептів носять 

системный характер. У зв’язку з цим вони визначили низку когнітив-

них метафор, моделей, які «працюють» у людській свідомості. 

Процес переосмислення пов’язаний з внутрішньою формою фразе-

ологічної одиниці, на основі якої відбувається мисленнєвий процес. 

Внутрішня форма фразеологічної одиниці поєднана як із значенням, 

так і з формою вираження, тому вона становить основу семіозису. В 

українській фразеології така концепція залишається провідною, а отже, 

більшість дефініцій фраземи подаються через зв’язок із омонімом. 

Говорячи про внутрішню форму слова, ми вже торкаємося процесів 

номінації – комплексу лінгвістичних проблем, пов’язаних з наймену-

ванням. Внутрішня форма – це ознака, що послужила поштовхом для 

створення назви (імені), нового лексичного значення, первинна номі-

нація.  

У монографії «Лексическая номинация» В. К. Павел пише, що поз-

начення елементів зовнішнього і внутрішнього досвіду людини, так 

звана «елементна номінація», відбувається у вигляді прямої (первин-

ної) або непрямої (вторинної) номінації. Усі вторинні найменування 

формуються на базі того значення слова, ім’я якого використовують у 

новій для нього функції найменування, тобто зі складу старих, пер-

винних значень вилучають мотиваційну ознаку, яка виконує функції 

внутрішньої семантичної мотивації, як один із перших моментів у 

процесі позначення предметів.  

Багато раніше це помітив видатний молодограматик Г. Пауль, який 

припустив, що нове значення з’являється внаслідок «відхилення оказі-
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онального значення від узуального, в котрому міститься «зародок» 

дійсної зміни слова».  

У доповіді описується семіозис таких фразем: голова розвалюється 

(розривається, розлітається, тріщить); заворот у голові; вітер у 

голові віє (грає, свище); цвіркуни тріщать у голові; горобці цвірінька-

ють у голові; зайчики в голові стрибають; око не дрімає; простроми-

ти очима; (знати) як власну долоню. 

Спостереження показали, що у внутрішній формі компонентів, які 

складали вільне словосполучення, проходить денотативне понятійне 

зміщення. Понятійний зміст (сигнифікат) зливається з категоріальним 

значенням, що приводить до перейменування денотата. Так утворю-

ється фразеологізм, завершуючи процес фразеологічного семіозису.  

 

 

УДК 811.161.2’373 

Тулузакова О. Г. 

 

ВІДРОДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Одним із чинників, який характеризує об’єктивний розвиток мови, 

є оновлення лексичного складу. Серед процесів динаміки цього рівня 

мови українські мовознавці виокремлюють відродження лексики (або 

за іншою термінологією – актуалізацію), переорієнтацію частини назв, 

активізацію внутрішньомовних ресурсів.  

Особливо помітним нині є процес актуалізації, який трактуємо як 

активну міграцію лексем з периферії до центру лексичної системи. 

Питання актуалізації порушувалися О. А. Стишовим, Л. І. Мацько, 

О. Г. Тодор, О. Г. Муромцевою, Л. О. Ткач, Л. В. Струганець, 

Д. В. Мазурик, М. В. Бондар, М. П. Дудиком, О. О. Кабиш та ін. Але 

на сьогодні окремого дослідження про актуалізацію лексики, штучно 

усуненої на периферію, зокрема під впливом мовної політики 30–80-х рр., 

створено не було.  

Мовознавці виділяють декілька причин актуалізації лексики: пове-

рнення слів разом із реаліями, які ними називаються; естетичні уподо-

бання суспільства; пуристичні тенденції як намагання усунути наслід-

ки політики русифікації та збагатити лексичний фонд мови питомими 

українськими номенами чи давно запозиченими одиницями. 

Саме неприйняття співзвучних із російською мовою слів та актуа-

лізація питомої лексики є наслідком зворотного процесу мовної полі-

тики 30–80-х рр. ХХ ст. У той час велика кількість українських лексем 

зазнавала заміни на слово, близьке за фонетичним чи графічним офор-
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мленням з російським, або підлягала витісненню на периферію без 

замінника.  

Переважна більшість лексем, зафіксованих у «Реєстрі репресованих 

слів», що упорядкувала О. М. Демська-Кульчицька, активно функціо-

нує в сучасних творах. Процеси актуалізації розглядаємо на матеріалі 

романів Ю. Андруховича, Ю. Винничука, Ю. Іздрика, оскільки сучасні 

художні твори є потужним популяризатором тієї лексики, яка донеда-

вна перебувала на периферії.  

Умовно поділяємо «репресовану» лексику на дві групи: 1) слова, 

які зафіксовано в Словнику української мови в 11-ти томах (далі – 

СУМ) без стилістичного обмеження і 2) лексеми, що дістали в СУМ 

певних обмежувальних ремарок. Для аналізу використовуємо саме цей 

словник, оскільки, з огляду на час його створення, це видання має 

засвідчувати усунення лексики в період від 30-х рр. і частково фіксу-

вати обмеження у вживанні 70-х рр. ХХ ст. 

Лексеми, що мали замінник за мовної політики 30–80-х рр. ХХ ст., 

проте зафіксовані в СУМ без стилістичних обмежень, на сьогодні  

активно функціонують у мові сучасних творів переважно в нейтраль-

них контекстах. Уважаємо, що актуалізація таких слів засвідчує немо-

жливість усунення питомої лексики навіть у директивний спосіб, оскі-

льки така лексика є відображенням ментальних рис українців. Лексику 

цієї групи представлено такими одиницями (замінник подаємо в дуж-

ках після аналізованої лексеми): виправа (подорож, мандрівка, похід), 

відсоток (процент), громада (община), гурт (група), загал (сукуп-

ність), крамниця (магазин), обрис (контур), припис (правило),  

світлина (фотографія), слоїк (банка), слухавка (телефонна трубка), 

хідник (тротуар), шпиталь (госпіталь). 

Друга група лексем, що виявилася на периферії, засвідчила резуль-

тати мовної політики 30–80-х рр. ХХ ст. Лексеми із замінником або без 

нього, які дістали певних маркувань у СУМ, кваліфікуємо за ознакою 

периферійності: 1) лексеми, що мають ремарки фамільярне, розмовне, 

поетичне тощо (стилістичний критерій): білявка, дзиґлик, зух, краля, 

курдупель, причандалля, стрій; 2) лексеми, що мали ремарку заста-

ріле (хронологічний критерій): дзиґарі, добродій, мапа, пан, шинквас; 

3) лексеми, що дістали маркування діалектне (критерій поширеності): 

люстро, обрус, робітня; 3) лексеми з маркуванням рідко (критерій 

частотності): однострій, таця; 4) слова, що тлумачаться за моделлю 

«те саме, що» (свідоме вилучення): вивірка, карафка, крамар,  

філіжанка, часопис, церата. 

На сьогодні спільними ознаками розглянутих лексем є високий 

ступінь частотності вживання, втрата колориту розмовності, застаріло-
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сті тощо. Щодо стилістичних обмежень аналізованої лексики, зафіксо-

ваних сучасними лексикографічними джерелами, то для більшості 

одиниць маркування, подане у Великому тлумачному словнику сучас-

ної української мови за ред. В. Т. Бусела (далі – ВТССУМ), залишається 

тотожним маркуванню у СУМ. Проте в поодиноких випадках засвід-

чено нейтралізацію маркованих лексем. Так ВТССУМ фіксує одиниці 

мапа, однострій, пан, пігулки, філіжанка без стилістичних обмежень.  

Також на основі ВТССУМ для декількох лексем простежуємо пе-

реорієнтацію критеріїв стилістичного обмеження: маркування за сти-

лістичним критерієм було витіснено новим – за територіальним крите-

рієм (можливо, як результат відкритого обговорення теми західноукра-

їнського мовно-літературного варіанта): ремаркування західне мають 

лексеми зух (СУМ фіксує як фамільярне), світлина (крім ремарки 

західне СУМ подає ще застаріле). Слово слухавка у ВТССУМ має 

додаткове значення з ремаркою зах. «телефонна трубка». 

Вважаємо, що розглянуті лексеми, які ще засвідчено з певним сти-

лістичним маркуванням, але активно вживаються сучасними авторами, 

мають потужний потенціал для нейтралізації. Про це переконливо 

свідчить також той факт, що одиниці крамниця, однострій, стрій, 

шинквас, дзиґарі, шпиталь у період 30–80-х рр. ХХ ст. розглядали як 

такі, що не можуть бути використані в оповідях про сучасне місто, але 

в аналізованих творах ці лексеми номінують саме реалії сучасного 

міського життя. 

 

 

УДК 81 

Цибульська А. М. 

 

ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ 

СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ПОЛЬСЬКУ МОВУ 

 

Ця робота присвячена проблемам викладання польської мови як 

іноземної. Проблема даної праці – помилки українсько- та російсько-

мовних студентів у галузі граматики та семантики. Польська та схід-

нослов’янські мови (російська, українська, білоруська) через загальне 

походження – дуже схожі. Це твердження, проте, відноситься в першу 

чергу до структурних рівнів, а відмінності між слов’янськими мовами 

(часто досить суттєві) можуть спостерігатися практично в усіх підсис-

темах мови (у фонетиці і фонології, морфології, синтаксисі, лексиці і 

семантиці). Це не змінює, однак, факту, що досі існує переконаність 

про таку сильну схожість між польською та російською чи українсь-
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кою мовами, що носії цих мов, не знаючи мови співрозмовника –  

будуть у змозі без проблем спілкуватися. Вплив рідної мови українсь-

ко- чи російськомовних студентів – участників занять з польської мови 

рано чи пізно дасть про себе знати, що буде призводити до помилок у 

результаті так званої зовнішньої мовної інтерференції (перенесення 

структур рідної мови на мову, яка вивчається).  

Якщо говорити про інтерференцію у фонетичному плані, то про-

блема стосується в першу чергу звуків «l» та «ł», а також «cz» (мен-

шою мірою ця проблема зачіпає білорусів, які мають в їх власній мові 

глухий заясенний африкат, тобто тверде «ч» і сонорний приголосний 

«л»). Інтерференції також підлягає вимовлення польських м’яких при-

голосних («ś», «ź», «ć», «dź»), які в студентів спочатку приймають 

форму лише пом’якшену (а не м’якою – як польською мовою).  

Що стосується морфологічного шару, серйозні проблеми серед 

українських студентів викликає наявність у польській мові категорії 

чоловічо-особового роду, який не існує в східнослов’янських мовах. 

Мешканці Південної і Східної України, в якої домінує російська мова, 

іноді мають проблеми з категорією сьомого, тобто кличного відмінка, 

отже, в російській мові він присутній тільки частково (напр., Отче, 

Господи, Боже).  

Крім того, не можна забути про наявність так званих «хибних дру-

зів перекладача». Це явище добре відоме викладачам польської мови 

як іноземний і булo ретельно вивченo в літературі. Фальшиві друзі 

перекладача можуть бути визначені як слова, які у різних мовах мають 

подібне або навіть ідентичне звучання, але несуть інше (часто різко) 

значення, напр., czaszka – череп, чашка – kubek, lustro – дзеркало, люс-

тра – żyrandol, plecy – спина, плечі – ramiona, puszka – банка, пушка – 

armata. 

Після цього короткого представлення основних проблем у процесі 

навчання українських студентів можна зосередитися на головному 

питанні цього тексту, а саме на лексичних та граматичних помилках. 

Вважається, що лексичні помилки складають близько 1/3 всіх поми-

лок, допущених учнями – носіями східнослов’янських мов. Лексична 

підсистема, що належить до відкритих підсистем (на відміну від, на-

приклад, граматичної) викликає найбільше помилок, отже студенти 

тільки в невеликій мірі можуть використовувати аналогію, як метод 

творення словосполучень. 

Лексичнi помилки можна розділити на кілька підгруп:  

1. Слова, які мають одну семантичну домінанту, але відрізняються 

колокацією: 
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ciasno związany – тісно пов’язаний (правильно: ściśle związany), 

bogactwa przyrodnicze – природні ресурси (правильно: bogactwa 

naturalne); 

2. Слова подібні за значенням, які викликають різні граматичні  

форми (напр., відмінка):  

potrafić-umieć (вміти), znać-wiedzieć (знати), posiadać – mieć (мати), 

studiować – uczyć się (вивчати); 

3. Слова з різних стилістичних регістрів мови: 

Panie Ministrze, czy wszystko u Pana spoko? Urząd Miasta nie ma kasy 

na remont dróg. Kiedym robiła makijaż, zadzwoniła komórka. Onegdaj 

chodziliśmy na dyskoteki. Zaprawdę powiadam Ci, ciuchy w tym centrum 

handlowym są zajefajne.; 

4. Запозичення з російської та/або української мов: 

ekskursja, skot; 

5. Слова схожі за звучанням: 

а) які походять від однієї словотворчої основи: 

kształtować się – kształcić się (формуватися – здобувати освіту), 

telewizja – telewizor (телебачення – телевізор), wierzytelny – wiarygodny 

(автентифікований – вірогідний); 

б) які не походять від однієї словотворчої основи: 

adaptacja – adopcja (адаптація – усиновлення), szykować – szykanować 

(готуватися – переслідувати), grzeszny – grzeczny (грішний – ввічли-

вий), predestynować – predysponować (прирікати – навертати, нахиляти); 

6. Порушення словосполучень (ідіоми, прислів’я і приказки):  

co kraj, to zwyczaj (правильно: co kraj, to obyczaj), co zanadto, to nie 

zdrowo (правильно: co za dużo, to niezdrowo), raz na rosyjski rok (прави-

льно: raz na ruski rok); 

7. Помилки в межах словотворення: 

umiejętności kulinarskie (правильно: umiejętności kulinarne). 

Граматична підсистема – на відміну від лексичної – є набагато 

менш відкритою, що означає, що відносно велика кількість правил 

дозволяє створювати граматичні форми за певним зразком. Тим не 

менше, і тут вивчаючих польську мову студентів чекають різноманітні 

пастки, що визначають можливість вчинити помилки. Загалом, найчас-

тіші помилки у граматичній підсиситемі можна поділити на декілька 

груп: 

1. Помилки, пов’язані з родом іменника: в польській і українській 

мовах спостерігаємо багато слів, які подібні або тотожні за звучанням, 

які мають, однак, різні граматичні роди: 

ten Twer – ця Твер, ten cel – ця ціль, ten model – ця модель, ta analiza – 

цей аналіз, ta metoda – цей метод, ta czekolada – цей шоколад, ten afisz- 
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ця афіша, ta wizyta – цей візит, ten cytat – ця цитата, ten detal – ця де-

таль, ta zupa – цей суп, ta recepta – цей рецепт, ta diagnoza – цей діаг-

ноз, ta sałata – цей салат, ta fasada – цей фасад, ten problem – ця про-

блема, to liceum – цей ліцей, to delfinarium – цей дельфінарій 

2. Помилки, пов’язані з чергуваннями звуків у називному відмінку 

множини, яке зумовлене присутністю в польскій мові чоловічо-

особового роду: 

Polaki – поляки (правильно: Polacy), archeologi – археологи (прави-

льно: archeolodzy), aktory – актори (правильно: aktorzy); 

3. Помилки, пов’язані з різними закінченнями прикметників у мно-

жині залежно від роду: 

mili dziewczyny – милі дівчата (правильно: miłe dziewczyny). 

fajnі spodnie – файні штани (правильно: fajne spodnie). 

dobry/dobri chłopcy – хороші хлопці (правильно: dobrzy chłopcy). 

4. Помилки, пов’язані з чергуваннями в основах прикметників  

чоловічо-особового роду: 

zadowoloni – задоволені (правильно: zadowoleni), zmęczoni – втом-

лені (правильно: zmęczeni), drogi – дорогі (правильно: drodzy), lepszi – 

кращі (правильно: lepsi). 

5. Помилки, пов’язані з характерною для польської мови конструк-

цією бути+орудний відмінок і опущенням займенників: 

Ja Ukrainka. – Я українка. (правильно: Jestem Ukrainką.),  

My gospodynie. – Ми господині. (правильно: Jesteśmy gospodyniami). 

6. Помилки, пов’язані з викликанням числівниками різних відмінків: 

Dwa studenta przyszli do biblioteki. – Два студента прийшли до біб-

ліотеки. (правильно: Dwaj studenci przyszli do biblioteki. / Dwóch 

studentów przyszło do biblioteki). 

7. Помилки, пов’язані з викликанням деякими числівниками одни-

ни дієслова: 

Pięć nauczycieli piszą artykuły. – Пять вчителів пишуть статті. (пра-

вильно: Pięciu nauczycieli pisze artykuły). 

8. Помилки, пов’язані з вживанням різних відмінків після заперечення: 

Nie mogę znaleźć pracę. – Я не можу знайти працю. (правильно: Nie 

mogę znaleźć pracy); 

9. Помилки, пов’язані з категорією доконаного і недоконаного виду 

дієслова: 

Wczoraj chodziłam do kina. – Вчора я ходила в кінотеатр. (правильно: 

Wczoraj poszłam do kina). 

10. Помилки, пов’язані з викликанням дієсловами різних відмінків: 

Przyglądam się do człowieka. – Придивляюсь до людини. (правильно: 

Przyglądam się człowiekowi). 
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11. Помилки, пов’язані з формою знахідного відмінка нечоловічо-

особового роду множини, яка співпадає з формою називного відмінка, 

а не – як в українській мові, з формою – родового. 

Widzę ślicznych kotków. – Бачу гарненьких котиків. (правильно: 

Widzę śliczne kotki.). 

Упродовж багатьох років досліджень над викладанням польської 

мови серед російсько- та українськомовних студентів вдалося накопи-

чити значний каталог поширених помилок, зроблених студентами з 

Росії, Білорусі та України, які вивчають мову їх західних сусідів.  

Також розроблено спеціалізовані методи, які, наскільки це можливо, 

найбільш ефективним чином допомогають усунути найчастіші помил-

ки, щоб впоратися з надзвичайно важким мистецтвом, яким є, без  

ніяких сумнівів, викладання та вивчання польської мови. Здається, що 

зацікавлених вивченням польської мови прибуває (це збільшується, 

зокрема, у випадках політичних криз, з якими ми маємо справу протя-

гом останніх кількох років, але також у результаті нездоланної глоба-

лізації), отже створюються більше і більше нових центрів із вивчення 

польської мови та культури. І на відміну від стереотипу про легкість 

засвоєння польської мови представниками інших слов’янських груп, 

треба, ймовірно, погодитися з дослідницею Барбарою Круцькою, яка 

вже два десятиліття тому помітила, що – парадоксально – в групах 

слов’янських появляються проблеми, яких нема в інших групах студе-

нтів. Вони пов’язані з інтерференцією російської мови, переконанням 

про достатнє знання мови, а через те – з відсутністю мотивації до пок-

ращення і розвитку мови. 

 

 

УДК 81 

Понкратова В. М. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЇ 

 

Питання історії мовознавства впродовж тривалого часу займають 

думки лінгвістів, залишаються об’єктом уваги сучасних дослідників, 

займають значну частину роботи, що проводиться в межах науки про 

мову. Учені визнають важливість історичного компонента для форму-

вання цілісного образу науки, опису її напрямів, шкіл, окремих теорій. 

Як зазначають Б. А. Ольховіков, Т. В. Сімашко, А. В. Лоза та ін., 

останні десятиліття відзначені пильним інтересом мовознавців до істо-

рії лінгвістичних учень, свідченням чого є зростання наукових публі-
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кацій з історії та історіографії лінгвістики. Причому відзначається 

підвищення інтересу до історіографічної проблематики як у вітчизня-

ному, так і в зарубіжному мовознавстві. 
Історію мовознавства цікавить розвиток лінгвістичної думки як у 

світі в цілому, так і в окремій країні, при цьому для історіографа-
лінгвіста важливо з’ясувати, як складаються ті чи інші традиції, хто 
першим висловлює певні міркування про мову, хто і як розвиває їх, у 
зв’язку з чим змінюються лінгвістичні погляди і т. д. Як образно писав 
С. Д. Кацнельсон: «Історія мовознавства – персоніфікована і драмати-
зована теорія мови, у якій кожне наукове поняття і теоретичне поло-
ження забезпечено ярликом із зазначенням осіб, дат і конкретних  
обставин, пов’язаних з їх появою в науці». 

Наявна наукова література з історії лінгвістичних учень не вичер-
пує всієї повноти проблематики: не цілком розв’язані методологічні 
проблеми, неповною і не завжди послідовною є оцінка наукової спад-
щини як окремих лінгвістів, так і лінгвістичних шкіл, недосконале 
трактування досягнень у галузі мовознавства. Що ж стосується теорії 
лінгвоісторіографії, то цьому питанню присвячена зовсім незначна 
кількість наукових праць. Однак різні аспекти лінгвоісторіографічних 
досліджень останнім часом усе частіше стають предметом наукових 
пошуків (роботи В. А. Глущенка, А. С. Орел, І. М. Рябініної, О. Ю. Мар-
ченко, А. С. Ніколайчук, О. В. Карат, С. Ю. Пампури, Р. М. Ситняка та ін.). 

Терміни «лінгвоісторіографія», «історіографія лінгвістики» та  
«історія лінгвістичних учень» у більшості наукових праць виступають 
синонімами. Проте останнім часом з’явився також термін «історіологія 
лінгвістики». 

Термін «історіографія» можна розглядати в широкому і вузькому 
сенсі. З одного боку, це історична література взагалі, а з іншого – це 
розвиток історичної думки, яка займається теоретичними питаннями, 
методологією написання історії і т. д. На думку А. В. Лози, досліджен-
ня, присвячені історичній складовій лінгвістики, що розкривають події 
минулого в науці про мову, проводяться в руслі лінгвоісторіографії. 

Найбільш поширеним і популярним є визначення, запропоноване 
В. М. Ярцевою у «Великому енциклопедичному словнику»: «Історіог-
рафія лінгвістики – напрям досліджень, присвячених розвитку знань 
про мову в історії науки і культури, теоретичному осмисленню цього 
розвитку, аналізу теорій і концепцій генезису лінгвістичної думки в 
цілому, а також в її окремих аспектах, традиціях, течіях, напрямах, 
розділах і школах». Саме це визначення дублюється (з посиланням на 
авторство або без нього) в різних джерелах. 

Доцільним є розмежування понять історіографії та історіології лін-
гвістики. У роботах Н. Ю. Бокадорової, а саме в її статті «Проблеми 
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історіології науки про мову» зазначено: «Якщо залишити термін істо-
ріографія науки для опису подій та аналізу їх причин, то історіологією 
науки слід назвати аналіз проблеми генезису науки, її предмета і мето-
ду, загальних принципів, періодизації, усього того, що виходить за 
межі окремих періодів та епох, бере весь історичний процес в цілому». 
Інакше кажучи, історіографія фіксує подійний аспект історії лінгвісти-
ки, обов’язково його персоніфікуючи, виділяючи напрями, школи і 
детально характеризуючи їх в цілому і концепції найвизначніших їх 
представників окремо. До недавнього часу роботи з історії лінгвістики 
писалися саме в цьому ключі. Історіологія – це гносеологічний, мето-
дологічний аспект історії науки. У центрі уваги опиняються такі  
питання, як генезис науки, вивчення факторів, що визначають розви-
ток науки і зміну наукових парадигм. На думку І. С. Кулікової, у нові-
тніх працях з історії мовознавства знаходимо саме цей методологіч-
ний, історіологічний підхід. Отже, на нашу думку, лінгвістичну історі-
ологію можна розглядати як теоретичний і методологічний розділ 
лінгвістичної історіографії. 

Необхідно розглянути основні завдання лінгвістичної історіографії 

(за класифікацією Т. В. Сімашко): 1) розкриття логіки розвитку науки 

про мову, встановлення підстав, які пояснюють виникнення нових ідей 

у певний історичний період; 2) виявлення зв’язку мовознавства з  

іншими науками на кожному етапі розвитку; 3) визначення доміную-

чих теорій на різних етапах дослідження мови, виявлення їх особливо-

стей у різних національних наукових традиціях і характеру спадковос-

ті в наступні епохи; 4) обґрунтування принципів періодизації історії 

розвитку науки про мову, виділення на їх основі окремих етапів;  

5) теоретичне обґрунтування основних понять, які використовуються 

при описі історії лінгвістичних учень. 

За аналогією з розділами, які виокремлюються в теорії мови, можна 

говорити про загальну та конкретну лінгвістичну історіографію. Для 

нас найбільший інтерес являє саме остання, у якій можна виділити два 

основні розділи. Перший із них можна розглядати як історію станов-

лення і розвитку лінгвістики в окремій країні, наприклад, історія укра-

їнського мовознавства. За наявності тісних історичних зв’язків між 

окремими народами, а також принципово подібних тенденцій на пев-

ному часовому відрізку, можна говорити про загальний етап в історії 

розвитку лінгвістичної думки ряду народів. Наприклад, таким загаль-

ним етапом в істотних своїх рисах може бути становлення лінгвістич-

ної проблематики у слов’янських народів. 

Нерідко предметом конкретної лінгвістичної історіографії стає 

опис історії становлення окремих проблем мови та еволюції їх вирі-

шення, наприклад, окремою сторінкою конкретної історіографії можна 
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вважати розвиток і становлення категорії роду іменників. Подібні пи-

тання розглядаються або на базі робіт учених однієї країни, або із за-

лученням праць учених різних країн. 

Важливою теоретичною проблемою історіографії, на думку 

Т. В. Сімашко, є визначення принципів періодизації та встановлення 

періодів у розвитку мовознавства, кожен з яких має не тільки специфі-

чні проблеми і завдання, а й містить конкретні результати опису різних 

мов, розробку методів і прийомів дослідження, наявні особливі школи 

з яскравими іменами мислителів-лінгвістів, кожен з яких вніс свій 

неповторний внесок у розвиток науки про мову. 

Розвиток історичної складової мовознавства, який згодом привів до 

виникнення окремого наукового напряму – лінгвоісторіографії, має 

довгу історію. На думку А. В. Лози, перші роботи лінгвістичного хара-

ктеру з’явилися вже в античності, вони включали в себе розгляд пи-

тань з галузі граматики, поетики, риторики. Оскільки мовознавство в 

цей час не виокремлювалося в окрему науку, то першими мовознавця-

ми, а згодом – історіографами мовознавства в стародавньому світі 

стали філософи. Інформація філологічного характеру була розосере-

джена в їхніх творах. Отже, роботи філософів містили філологічну 

складову, але їх самих не можна ще було вважати філологами. 

У середні віки провідну роль у житті суспільства, у тому числі нау-

ковому, відігравала церква, роль просвітницьких центрів виконували 

монастирі. Розвиток науки, і зокрема мовознавства, характеризувався 

загальним теоретичним застоєм, висунуті ідеї та гіпотези будувалися 

на теологічній основі. Й. Шрійнен у короткому огляді розвитку науки 

про мову зазначив, що мовознавство в епоху середньовіччя неможливо 

розглядати як науку, засновану на принципах історії. 

О. М. Михайлова зазначає, що в історіографії мовознавства епоху 

Відродження нерідко несправедливо характеризують як перехідний 

період між середньовіччям і Новим часом, який не вартий особливої 

уваги. Але, як вказує С. Ору, саме в цей відрізок часу були визначені 

майже всі значущі для науки XIX–XX ст. проблеми.  

В історії становлення і розвитку лінгвоісторіографії XIX століття 

займає особливе місце, що особливо підкреслює А. В. Лоза. Саме в цей 

період можна говорити про оформлення лінгвоісторіографії в окрему 

дисципліну, відзначити появу лінгвоісторіографічних праць, що міс-

тять не тільки відомості з історії лінгвістичної думки, а й включають у 

себе методологічний пошук засобів, необхідних для написання історії. 

Історія формування лінгвоісторіографічної думки у східних слов’ян 

багато в чому повторює процес становлення лінгвоісторіографії в  

Європі. Спочатку зміст історіографічної думки був відображений у 
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літописах. Із розвитком історіографії увага дослідників стала поширю-

ватися на галузь мовознавства, що привело до того, що в XIX столітті 

кількість досліджень, проведених у руслі філософії мови, лінгвоісторі-

ографії значно збільшилася. Не можна при цьому не відзначити впливу 

європейської наукової думки, зокрема німецької філософії ідеалізму і 

порівняльно-історичного мовознавства на формування лінгвофілософії 

та лінгвоісторіографії в Росії та Україні. 

 

 

УДК 81 

Полуектова А. Ю. 

 

АКЦЕНТНІ ВІДМІННОСТІ КІЛЬКІСНИХ ПРОСТИХ ЗА 

БУДОВОЮ ЧИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ВИДАННІ 

«ГРАМАТИКИ» М. СМОТРИЦЬКОГО 1619 р. ПОРІВНЯНО 

З РОСІЙСЬКИМ ВИДАННЯМ 1648 р. 

 

Важливим чинником, що організує слово в мові, є словесний наго-

лос, який формує систему семантичних та граматичних відмінностей. 

Учення про наголос в українській мові має свою історію. «Наголос в 

писемних пам’ятниках східнослов’янських мов початкового етапу 

формування нації і національних мов представляє собою не зовсім 

фіксовану систему» (З. Веселовська). Щоб зрозуміти особливі принци-

пи наголошення слів у мовах з рухомим наголосом, треба проаналізу-

вати правила постановки наголосу в давніх пам’ятках. Дослідженням 

історичного українського наголосу займалися вчені-лінгвісти: 

О. Потебня, І. Огієнко, Л. Булаховський, З. Веселовська, В. Скляренко, 

В. Винницький, В. Гальчук, І. Гальчук, В. Желязкова, С. Пономаренко 

та ін. Зарубіжні дослідники: О. Востоков, О. Шахматов, В. Дибо, 

А. Залізняк, В. Колесов, Г. Замятіна, Ф. де Сосюр, Г. Гірт, Х. Станг – 

зробили вагомий внесок у розвиток акцентологічної проблематики. 

Наголос розглядаємо не тільки з погляду фонології, проте й з морфо-

логічної точки зору. Тому необхідним є і встановлення наголошеного 

складу, і його зв’язок з типом морфеми та морфологічною структурою 

загалом. Важливим умовою залишається й зміна місця наголосу в ме-

жах словозмінної та словотвірної парадигми. Ці проблемні аспекти 

підтверджують актуальність дослідження. 

Як зазначає І. Огієнко в монографії 1952 р., із усіх груп слів (частин 

мови) числівник має найрухоміший наголос. Під час дослідження 

«Граматик» М. Смотрицького 1619 р. та 1648 р. виявлено 13 числівни-

ків, що мають акцентні розбіжності. З урахуванням форм та повторів 



Могилянські читання – 2015 

 

– 24 – 

можна виділити 128 відмінностей. Отже, поділяємо числівникові фор-

ми на три групи: кількісні, збірні та порядкові числівники. 

Першу групу становлять кількісні числівники, що за будовою пре-

зентують прості: дъва, тріє, чєтырє, дєвѧть, складені безсполучнико-

ві, утворені посереднім керуванням: є̑ди̃надєсѧтє (які на сучасному 

етапі розвитку мови перетворилися на прості, зазнавши зрощення ком-

понентів) та утворені способом узгодження: двадєсѧть. 

Числівник дъва вжитий у пам’ятках у формах дав., ор. та місц. жін. 

та ор. чол. в українському виданні з наголосом на першому складі, а в 

російському – на останньому. В. Скляренко зазначає, що прості числі-

вники могли мати всі три акцентні парадигми. Лексема *dъva мала 

рухому а.п.: у формах *dъvě̄mа̀ – дав., *dъvě̄mа̀ – ор., *dъvojū̂ – місц. У 

давньоруській мові аналізоване слово має наголос на флексії: два́ 

(ЧНЗ, 10 зв., 21 зв., 41 зв., 72 зв., 23 зв.), двu ́ (ЧНЗ, 10 зв.), двq́ (ЧНЗ, 

34), о дву́ (ЧНЗ, 3), двои́ми (ЧНЗ, 66 зв., 74 зв.) (двічі) ор. дв., двѣ́ (ЧНЗ, 

38 зв.), двѣ́ (ЧНЗ, 72, 153), двѣма́ (ЧНЗ, 32, 44 зв.) дав., двѣма́ (ЧНЗ,  

66 зв., 59 зв. 144 зв.) ор. дв. Староукраїнські пам’ятки фіксують флек-

сійне наголошення на першому складі, за наявності прийменників 

наголос не змінює свого місця, а числівник зазнає процесу адвербіалі-

зації: на̀дво́є (К., 13, 14), ^ дво́ю (К., 41 зв.), на дво́є (Гал., 44 зв.,  

50 зв.), ^ дво́ю (Гал., 242), длѧ̀ дво́хъ (К.Тр., 2), двh̀ (Синопс. К., 31), 

двh ́ма рыбами (Рад. В., 24), двwвъ (Єв., 14, 14 зв.), двwма̀ (Єв., 15 зв.), 

два́ (бра́тїѧ) (Гал. Ск., 12 зв.), два̀ (Гал. Ск., 25 зв.), два̀ (Синопс. К., 

27), два̀ ра́зы (Гал. Ск., 29), два сыны̀ (Єв., 13), два̀ (двічі), двôхъ, дво́мъ 

(Адельф., 33 зв.), двома́ (Синопс. К., 15), дво́мъ (Гал. Ск., 32), дво́хъ 

(Гал. Ск., 38), дво́хъ (Синопс. К., 9 зв.), на два̀ (Гал. Ск., 10 зв.), по 

дво́хъ (Гал. Ск., 15 зв.). Стрятинський Служебник засвідчує викорис-

тання двох вертикальних ліній з малим нахилом зліва направо або двох 

горизонтальних ліній; цей знак переважно уживається в односкладо-

вих числівниках: два (Служ Стр., 99, 108, 137, 153), двѣ (Служ Стр., 41, 

185, 200), двою (Служ Стр., 185), двѣма (Служ Стр., 124), двѣма (Служ 

Стр., 99). Аналізуючи російські пам’ятки кінця XVI – початку XVIII 

століття, З. Веселовська зазначає, що простий числівник дъва характе-

ризується наголосом на закінченні. Це можна підтвердити такими 

прикладами: два̀ (Уш., 97) – наз. чол. р., дво́ю (Посл. Гр., 281) – род. 

жін. р., двема́ (Посл. Гр., 284), двѣма́ (Ратн., 139), за двума́ (Ратн.,  

162 зв.), з двемя́ (Вед., 2) – ор. жін. р. У прийменникових конструкціях 

наголос пересувається на прийменник (проклітик): по́ двѣ па́ры чере-

виковъ (Вед., 4), по́ два ведра (Вед., 5), по́шаху или по́два (Ратн., 94 зв.), 

на́два года (Вед., 26), по́два патрона (Вед., 40), на́два или на́три… 

ша́хи (Ратн., 93 зв.). На сучасному етапі розвитку як української, так і 
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російської мови зберігається флексійне наголошення на останньому 

складі: два, двох, двом, двома́, на два́, по два́, за два́ (Погр., 130), два, 

двух, двум, двумя́, о дву́х, за́ два и за два́, на́ два и на два́, по два́ и по 

два́ (ОСРЯ, 116). Зазначені приклади переконують, що наголос, ужи-

тий в українській пам’ятці, фіксує староукраїнську «живу» систему 

наголошення, проте наголошення останнього складу в російському 

виданні свідчить про первісну акцентуацію.  

Таким же наголошенням характеризується й простий числівник 

тріє, який ужито в формах чол. р. наз., ор. та місц. із флексійним наго-

лошенням в українському виданні на першому складі, у російському – 

на останньому. У пізньопраслов’янській мові числівник *trь̏je (наз.), 

*trьmì (ор.), *trьхъ̀ (місц.) мав рухому а.п. (В. Скляренко). Староукра-

їнські пам’ятки засвідчують переважно наголос на останньому складі: 

три́ (Служ Стр., 81), три́ (Гр. Зиз., 44, 45), на трѝ (Синопс. К., 3), по 

трѝ (Синопс. К., 21), трома̀ (Зиз. С., 52 зв.), трwма̀ (Служ Стр., 97, 

151), трєма̀ (Служ Стр., 313), трєми́ (Служ Стр., 233), трома́ (Гал., 76 

зв.), але наявні й такі наголоси: трє́ми (Служ Стр., 231), на́ три  

(Гр. Зиз., 16), w трє́хъ (Синопс. К., 16 зв.), на̀ трє́хъ (Коп. Ом., 7), на́ 

три (Адельф., 7 зв.), по тріє́хъ (Синопс. К., 25 зв.), трє́ми (двічі) (Гал. 

Ск., 22 зв.), трє́м
ъ
 (Синопс. К., 3), трє́хъ (Г. Кл., 10 зв.), трѝ (Гал. Ск., 

15, 15 зв.), трû, трє́хъ, трє́мъ, трû, трôхъ, трôмъ, трû(Адельф.,  

38 зв.), трі́є (Синопс. К., 10 зв.), трі́єхъ (Синопс. К., 15 зв.). 

У російських стародруках так само бачимо вагання між наголо-

шенням першого та останнього складу лексеми: трема́ (Ратн., 57), 

треми́ (Ратн., 8), тремя́ (Ратн., 106 зв.), тре́ма (Ратн., 71 зв.), тре́ми 

(Ратн., 48, 50, 154), трѝ, в три́ части по дн῀хъ трє́хъ; врата̀ тро" ́ 
(Уш., 363), що свідчить про зміну акцентної традиції. Л. Булаховський 

стверджує, що форми числівників тремя́, трьми́ отримали акцентуа-

цію від лексем двумя́, двома́. Наголос на останньому складі збігається 

з сучасним українським та російським наголошенням: три, трьо́х, 

трьо́м, трьома́, на трьо́х, зо́ три (Погр. ОС, 586) за три́, на три́, по 

три́ (Погр., 542), три, трёх, трём, тремя́, о трёх, за́ три и за три́, на́ 

три и на три́; по́ три и по три́ (ОСРЯ, 587). 

Числівник чєтырє, який ужито в пам’ятках у дав. та місц. чол. р., 

має наголос на флексії в українському виданні та суфіксальне наголо-

шення в російському. Лексемі *četỳre була властива баритонована а.п. 

У формі дав. – *četỳrьmъ, місц. – *četỳrьхъ. У давньоруській мові сло-

во характеризується наголосом на суфіксальній морфемі: чєты́рє 

(ЧНЗ, 65), дав. – чєты́рємъ (ЧНЗ, 122), місц. – на чєты́рѣ (ЧНЗ, 66), на 

чєты́рѣ
х
 (ЧНЗ, 157 зв.). Київське видання «Граматики» М. Смотриць-

кого фіксує суфіксальну акцентуацію: чєты́ри (К., 12), українські ста-
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родруки так само засвідчують архаїчний наголос: чты́ри кра́и (Гал., 

40), чоты́ри чины (Рад., 87), чєты́рємъ (Г. Кл., 17), чєты́рєхъ (Г. Кл., 

13 зв.), чєты́рєхъ (Рад. В., 20 зв.), чєты́ри (Адельф., 10 зв.), чєты́ри 

(Адельф., 6 зв.), чєты́ри (Адельф., 7 зв.), чєты́ри (Г. Кл., 11 зв., 13 зв.), 

чєты́ри (Л. Сл., 14 зв.), чєты́ри (Синопс. К., 31), чєты́ри, чєтырє̀хъ, 

чєтырє
м
, чєты́ри, чєты́ри (двічі), w чєтырє́хъ (Адельф., 38 зв.),  

чоты́ри (Коп. Ом., 11 зв.), чоты́ри (Коп. Ом., 2 зв.), чєты́ри (Гр. Зиз.,  

6 зв., 8 зв., 12 зв., 27 зв., 44, 45, 46 зв., 47, 56 зв. (двічі), 61, 85 зв.), але є 

й вагання в формах род. – чтыро́х (Гал., 40), чєтырє̀хъ (Адельф., 38 

зв.), ор. – чтырма́ гво́здми (Гал., 89), межи тыми́ четырми́ чи́нами 

(Рад., 87), съ чєтырма̀ (Л. Сл., 14 зв.), чєтырма̀ (Синопс. К., 97),  

чєтырма́жє (Адельф., 1 зв.), місц. – в тыхъ чотыро́хъ знакахъ (Гал., 

115). Російські видання зберігають давній фонетичний наголос на  

основі в усіх відмінках: четы́рехъ (Ратн., 3 зв., 42, 107 зв.), четы́рехъ 

лѣтъ (Ул., 330), четы́рехъ депутатовъ (Вед., 22), четы́ремъ (Ратн., 24 

зв., 107 зв., Ул., 142), четы́рмя (Магн., 246), четы́рми (Ратн., 113, 126 

зв., 151), с четы́рми полка́ми (Вед., 23). Таке ж наголошення зафіксо-

вано в акцентологічному словнику давньоруської мови ХІV століття: 

чєты́рє: чєты́рємъ, за чєты̀рє, на чєты́рє, на чєты́рѣх (Уш., 390). 

Суфіксальне наголошення згаданої форми в російській пам’ятці –  

залишок первісної акцентуації, який характеризує церковно-

слов’янську акцентну традицію. Про це свідчить також Л. Булаховсь-

кий, зазначаючи, що давніший наголос на -ы: четы́рех, четы́рем зна-

ходять у пам’ятках «Уложение царя Алексея Михайловича» 1649 р. та 

в ритмах віршів поетів першої чверті ХІХ ст. Отже, аналізований чис-

лівник у формах дав. та місц. у староукраїнській мові має подвійний 

наголос, з яких один, зафіксований у «Граматиці» 1619 р., став нормою 

для відмінкових форм сучасної української та російської мов: чоти́ри, 

-рьо́х, -рьо́м, -рма́ (Погр. ОС, 611; Погр., 586), четы́ре, четырё́х,  

четырё́м, четырьмя́, о четырё́х (ОСРЯ, 633). 

З. Веселовська зазначає, що в словосполученні числівника з імен-

ником у російських пам’ятках наголошеними можуть бути іменники, 

тільки в таких випадках вони пишуться разом: по трирубли́на мѣсяцъ 

(Ул., 132), по дведе́нги же, по дварубли́ (Ул., 129), іменник стає енклі-

тиком, а наголос має тільки числівник: два́года (Ул., 299), три́дни (Ул., 

185), три́годы (Ул., 300), в три́дни не объявятся (Ул., 114 зв.),  

четы́рехъ лѣтъ (Ул., 330).  

Числівник дєвѧть ужито в пам’ятках у формі наз. з наголосом на 

другому складі в українському виданні та на першому – у російському. 

У праслов’янській мові аналізоване слово мало рухому а.п. – *dȅvę̄tъ. 

Староукраїнські пам’ятки фіксують флексійне наголошення: по девяти́ 
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хо́рах (Гал., 84 зв.). Л. Булаховський стверджує, що є відмінність акце-

нтуації форм непрямих відмінків аналізованого числівника. Це засвід-

чують й інші слов’янські мови. «Граматика» Л. Зизанія підтверджує 

цей факт прикладом: дє́вѧть (Гр. Зиз., 46 зв.). Староросійські видання 

так само вказують на акцентуацію закінчення: девяти́ (Ратн., 126 зв.). 

Наголос російського видання відповідає теперішньому наголошенню в 

українській та в російській мовах: де́в’ять, -ти́ (-тьо́х), -ти́ (-тьо́м), 

-тьма́ (-тьома́), -ти́ (-тьо́х) (Погр. ОС, 157; Погр., 133; УЛВН, 152), 

де́вять, девяти́, девятью́, за́ девять и за де́вять; на́ девять и на 

де́вять (ОСРЯ, 119). Отже, наголошення другого складу аналізованого 

числівника можемо вважати варіантним, оскільки він не мотивований 

ані праслов’янською, ані давньоруською акцентуацією, але засвідчує 

давній «живий» наголос, що характеризує церковнослов’янську акцен-

тну традицію. 

Отже, аналізовані прості за будовою кількісні числівники мають 

рухому а.п. Український наголос цих лексем, переважно не мотивова-

ний ані праслов’янською, ані давньоруською акцентуацією, засвідчує 

«живий» український наголос, що характеризує церковнослов’янську 

акцентну традицію. Архаїчний російський наголос – залишок первісної 

акцентуації, що частково підтверджений українськими стародруками. 

Варіантність наголошення, відображена в сучасній акцентній системі 

слов’янських мов, указує на зміну акцентної традиції. 
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УДК 81 

Богданова Є. В.  

 

ІСТОРІЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ 

ПРИСЛІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, МОТИВОВАНИХ 

БЕЗПРИЙМЕННИКОВИМИ ВІДМІНКОВИМИ ФОРМАМИ 

 

В українському мовознавстві ще не досліджено акцентуацію відчи-

слівникових прислівників на підставі синхронного та діахронного 

аспектів. Проте ця частина мови потребує детального опису та вивчення, 

оскільки її основний лексемний склад було сформовано на пізніших 

етапах розвитку української мови, тому за словотвірну базу бралися 

слова інших лексико-граматичних класів, які мали свою специфіку в 

наголошенні. Вивченням акцентуації прислівника займалися Л. А. Була-

ховський, З. М. Веселовська, В. М. Винницький, В. Ю. Гальчук. Зва-

жаючи на те, що прислівники є переважно похідними словами, біль-

шість науковців звертають увагу на особливості морфемного словот-

ворення, бо важливо визначити наголос мотивуючої основи для того, 

щоб встановити належність слова до певного акцентного типу. Дослі-

дження акцентуації прислівника як завершальної ланки комплексного 

аналізу всіх частин мови (що виділяються за академічною граматикою) 

в діахронному аспекті залишається актуальним. 

З огляду на недостатню опрацьованість теми виникає необхідність 

детальніше розглянути групу прислівників, мотивованих безприймен-

никовими числівниковими формами, що й визначає актуальність сту-

дії. Тому мета дослідження полягає у виявленні акцентуаційних особ-

ливостей відчислівникових прислівників, мотивованих безприйменни-

ковими формами, в діахронному аспекті. Для реалізації поставленої 

мети передбачено виконання акцентологічного аналізу, який виявля-

ється в таких етапах: 1) з’ясування (якщо це можливо) первісної пра-

слов’янської акцентуації; 2) виявлення фактів наголошення аналізова-

них лексем у староукраїнських граматиках, словниках, художніх та 

релігійних творах, які засвідчують аналогічні випадки акцентуації; 3) у 

разі випадків варіантного акцентування встановити причини відхилен-

ня від первісної акцентуації; 4) визначення закономірностей у наголо-

шуванні прислівників згідно з належністю до одного словотвірного типу. 

Предмет дослідження акцентуація відчислівникових прислівників, 

мотивованих безприйменниковими формами, у староукраїнській мові. 
У староукраїнській мові виділяється група прислівників, утворених 

від числівників-одиниць першого десятка та форми пасивного дієпри-
кметника – *it-ъ з суфіксом – *-j-(ь). Прислівникові лексеми цього 
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словотвірного типу могли також характеризуватися суфіксом -жды, 
що виникає із -шьды (дієслівна основа шьд-ъ) унаслідок одзвiнчення 
ш пiсля занепаду ь. На думку М. А. Жовтобрюха, етимологія зазначе-
них суфіксів не є достеменно відомою, хоча утворення з ним були 
поширеними в давньоруській мові. За акцентною характеристикою 
аналізована група неоднорідна і налічує 8 прислівникових лексем. 

Числівник єдиноmи має числівникове походження, у пра-

слов’янській мові його твірна основа (простий кількісний числівник) 
належала до окситонованої а.п. – *(j)edīnъ̀. Згаданий прислівник в 
акцентуаційному плані збігається з формою наз. одн. сер. р., яка харак-
теризувалася флексійним наголосом, – *(j)edīnо̀, та суфікса – *ždi ← 
*šdi ← *šьdi. Первісний наголос зберігається в староукраїнській мові: 

єдино́mи (Бер., 35). 

Два́жды (два́mи) – похідний прислівник, утворений від простого 

кількісного числівника – *dъv̏a, що належав до а.п. с та характеризува-
вся короткою спадною інтонацією, та суфікса – *šьdi. Після занепаду 
редукованих у слабкій позиції наголос залишається на першому складі, 
що й відображено давньоруськими та староукраїнськими пам’ятками: 

два́mи (Бер., 29; Гр. См., 603), два́жды (ЧНЗ, 129 зв.; Бер., 29; Адельф., 

154 зв.; Гр. См., 603; Гр. Зиз., 85 зв.). 
Прислівник шєсти́жды має числівникове походження, у пра-

слов’янській мові його твірна основа (простий кількісний числівник) 
належала до рухомої а.п. – *šȅstь. Згаданий прислівник в акцентуацій-
ному плані збігається з формою род. відм., яка характеризувалася фле-
ксійним наголосом, – *šеstі̀ та суфікса – *šьdi. Первісний наголос збе-
рігається в «Граматиці» М. Смотрицького: шєсти́жды (Гр. См., 603). 

Прислівник сєдми́жды генетично пов’язаний в акцентуаційному 
плані з формою простого кількісного числівника у род. відм., який у 
праслов’янській мові належав до окситонованої а.п. і мав флексійну 
акцентуацію, – *sedmі̀. Місце наголосу не змінюється, проте після 
додавання суфікса, характеризується як суфіксальний: сєдми́жды (Гр. 
См., 603; Бер., 113). 

Відчислівниковий прислівник дєс#ті́жды, утворений від форми 

дав. одн. простого кількісного числівника, що належав до а.п. с та 
характеризувався короткою спадною інтонацією з наголосом на пер-
шому складі, – *dȅsę̄ti та суфікса – *šьdi. Праслов’янська коренева 

акцентуація зберігається в давньоруській мові: дєс#ті́жды (ЧНЗ, 10 зв.) 

Згадані прислівники зазначеного словотвірного типу не збереглася 
в сучасній українській літературній мові, а деякі з них були витіснені 
формами двічі, тричі.  



Могилянські читання – 2015 

 

– 31 – 

Поезія кінця ХІХ – поч. ХХ ст. також засвідчує новоутворені лек-

семи: Бо я вже дві́чі посилав До дівчини за рушниками (Кобзар, 338), 

Три́чі крига замерзала, Три́чі розтавала, Три́чі наймичку у Київ Катря 

проводжала (Кобзар, 247, 544, 436, 492, 340, 374). Ці ж прислівники 

змінили інший словотвірний тип староукраїнської мови: основа збір-

ного числівника + суфікс -чи. За таким типом у лексикографічних 

джерелах кінця ХІХ – поч. ХХ ст. та поліських говірках знаходимо 

прислівники дві́йчи (СПГ, 64; Біл.-Нос., 113) та трі́йчи (Біл.-Нос., 357). 

Вони утворені від основ збірних числівників відповідно – *dъ̏voj-e, 

*trȍj-e, корені яких зазнали чергування о//і у новозакритих складах. У 

діалектах за допомогою суфікса -чи фіксуються утворення як від осно-

ви збірних числівників, так і кількісних: тре́йки (у зн. «тричі») (СПГ, 

216), трі́чі (СБГ ІІ, 302). 

Прислівник єдино має числівникове походження, у праслов’янській 

мові його твірна основа (простий кількісний числівник) належала до 

окситонованої а.п. – *(j)edīnъ̀. Згаданий прислівник в акцентуаційному 

плані збігається з формою зн. одн. сер. р., який характеризувався флек-

сійним наголосом – *(j)edīnо̀. Первісний наголос засвідчений 

пам’ятками давньоруської мови: єдино́ (ЧНЗ, 50, 50 зв., 128, 21 зв.). У 

староукраїнських граматиках фіксується кореневий наголос: є̂дино 

(Адельф., 154 зв.). 

Від твірної основи (простого кількісного числівника), що належала 

до окситонованої а.п. – *(j)edīnъ̀, засвідчено утворення з суфіксом -ачє. 

Словотвірний формант зберігає наголос і в давньоруській, і в староук-

раїнській мовах: єдина́чє (ЧНЗ, 129; Бер., 252). 

Прислівник єдна́къ генетично пов’язаний в акцентуаційному плані 

з основою простого кількісного числівника, який у праслов’янській 

мові належав до окситонованої а.п. і мав флексійну акцентуацію – 

*(j)edьnъ̀. При додаванні суфікса -акъ наголос закріплюється за ним: 

єдна́къ (Гал. Ск., 10, 15; Коп. Каз., 15 зв.; Єв., 9, 17, 24). У староукраїн-

ських пам’ятках відображено також прислівник одна́ко з фонетичним 

варіантом суфікса -ако: одна́ко (Єв., 8 зв., 11, 14 зв.). У діалектах ця 

форма теж відображена: єдна́ко (МСБГ 1971, 46; СБГ І, 245). 

-#́кw – ще один фонетичний варіант суфікса -акъ, який в утворенні 

від основи збірного числівника з короткою спадною інтонацією у пра-

слов’янській мові – *trȍj-e [13, с. 148] відтягує на себе акцент, що й 

зафіксовано староукраїнськими пам’ятками: тро#́кw (Бер., 133), 

тро#́ко (Гал.,100 зв.). 

wбою́дu, обоа́мw – відчислівникові прислівники, утворені від основи 

збірного числівника з короткою спадною інтонацією у праслов’янській 
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мові – *ȍboj-e, та суфіксів -юдu і -амw відповідно. Обидва утворення 

характеризуються суфіксальним наголосом у староукраїнських грама-

тиках: wбою́дu (Гр. См., 602 зв.), обоа́мw (Гр. См., 602 зв.). Префікса-

льні прислівники з цими суфіксами так само мають суфіксальний  

наголос: ^обою́дu (Гр. См., 602 зв.). 

У староукраїнських пам’ятках зафіксовано адвербіалізовані форми 

зн. відм. повних порядкових числівників першого десятка. Такі форми 

вживалися в значенні прислівників «вперше», «вдруге» та ін. і пізніше 

були витіснені ними.  

Прислівник пє́рвwє (пє́ршє) генетично пов’язаний в акцентуаційно-

му плані з повною формою числівника в зн. сер. р., який у пра-

слов’янській мові належав до а.п. b і мав флексійну акцентуацію – 

*pьr̥vоjѐ. Проте в староукраїнських пам’ятках засвідчено кореневий 

наголос, що був характерним для короткого порядкового числівника – 

*pь̏r̥vъ: пє́рвwє (Гр. См., 603 зв.), пє́ршє (Гал., 28, 61 зв., 165; Книж., 50, 

59, 80; Коп. Каз., 42; В. Бер., 65). У лексикографічних працях та поезії 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст., західнополіських говірках форма зазнала 

стягнення та фіксується з кореневим наголосом: пе́рве (СЗГ ІІ, 35), 

пе́рше (Біл.-Нос., 277); Замовк неборака, сиротами кинув І гори, і море, 

де пе́рше витав (Кобзар, 27, 31). 

Числівник трє́тіє в акцентуаційному плані збігається з формою зн. 

відм. порядкового числівника, який у праслов’янській мові належав до 

а.п. b, – *trеtеjѐ. Акцентні зміни, що супроводжують аналізовану лек-

сему (коренева рецесія наголосу) подібні до тих, які відбуваються в 

прислівнику пє́рвоє: трє́тіє (Гр. См., 603 зв.). 

Прислівник вто́роє (вто́рwе) походить із форми зн. одн. сер. р.  

повного порядкового числівника, що належав до а.п. а та характеризу-

вався короткою спадною інтонацією, – *vъtо̀rоje. У давньоруських та 

староукраїнських пам’ятках відбито первинний кореневий наголос: 

вто́роѐ (ЧНЗ, 42 зв.), вто́рwе (Гр. См., 603 зв.). 

Ще з давньоруської мови функціонує адвербіалізована форма знах. 

сер. р. вищого та рідше найвищого ступенів порівняння числівника 

пєрвъ, який у праслов’янській мові належав до рухомої а.п. і характе-

ризувався короткою спадною інтонацією – *pь̈r̥vъ. У давньоруській та 

староукраїнській мовах фіксуються такі форми лише з первісним  

кореневим наголосом: пє́ръвhє (Служ. Стр., 166, 234, 298, 321; ЧНЗ, 41 

зв., 44 зв., 47, 69, 95, 116 зв., 127 зв., 136 зв., 138 зв., 140 зв.; Гр. См., 

602 зв., 350, 603 зв.; Гр. См. (Кр), 67 зв.; Ст. Єв., 12; Адельф., 154 зв.; 



Могилянські читання – 2015 

 

– 33 – 

Бар., 20, 53; Рад. В., 6 зв.;), пє́рвhє (Волк., 97; Бар., 7 зв.; Гал., 85 зв.); 

пє́рвh (Адельф., 155 зв.), пh́рвhє (Л. Сл., 96, 227 зв.), пє́рвhи (Коп. Ом., 

144, 144 зв.; Коп. Каз., 12 зв. (2 р.); Гр. См., 603 зв.), наипє́рвhи  

(Синопс., 11). 

Загалом, можна відзначити, що в історії української мови відчислі-

вникові прислівники могли мотивуватися різними розрядами числів-

ників за значенням (кількісними, порядковими, збірними). Аналізовані 

прислівникові лексеми характеризуються такими акцентними особли-

востями: 

1) більшість суфіксальних утворень має тенденцію до відтягування 

наголосу на словотворчий формант (єдино́mи, два́жды, шєсти́жды, 

сєдми́жды, єдина́чє, тро#́ко); 

2) прислівники, утворені від повних порядкових числівників, пос-

лідовно зберігають наголос відповідних коротких порядкових числів-

ників (трє́тіє, вто́роє); 

3) ступеньована форма прислівника, мотивованого числівником 

пєрвъ, зберігає наголос твірної основи; 

4) діалектні форми відчислівникових прислівників переважно збе-

рігають наголос твірної основи (пе́рве, єдна́ко). 

У перспективі залишається дослідження історії акцентуації відчис-

лівникових прислівників, мотивованих прийменниково-відмінковими 

формами, що є ще недостатньо вивченими. 
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УДК 81 

Шестопал О. 

 

АКЦЕНТУАЦІЯ ІНФІНІТИВІВ В «ЕНЕЇДІ» 

І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

 

Наголошення дієслів – це складна система, на формування якої 

впливають різні чинники (склад та характеристики дієслівних катего-
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рій, морфемна структура дієслів у різних граматичних формах, вплив 

інших частин мови, а також інших мов). Повний опис наголошення 

дієслів та виявлення закономірностей передбачає співставлення форм, 

утворених від основ інфінітива та від основ теперішнього часу. Отже, 

виявлення особливостей наголошення інфінітивів створює базу для 

подальших досліджень. 

Серед інфінітивів, використаних І. Котляревським у поемі «Енеї-

да», зафіксовані приклади відхилення від літературного наголошення, 

репрезентованим лексикографічними джерелами ХХ–ХХІ ст., а саме: 

– суфіксальне дієслово з кореневим акцентуванням і суфіксом  

основи -и- ко́нчить; 

– суфіксальне дієслово з наголошеним суфіксом основи -и́-  

тузи́ти; 

– префіксально-суфіксальні дієслова з наголошеним суфіксом  

основи -и́- розводи́ть (Котл., с. 216), доноси́ть; 

– префіксально-суфіксальні дієслова з наголошеним суфіксом  

основи -а́- задержа́ть (Котл., с. 148), постоя́ти; 

– префіксально-суфіксальне дієслово з кореневою акцентуацією 

підне́сть. 

Словоформа ко́нчить характеризується кореневим наголошенням, 

що не відповідає жодній із зафіксованих словниками норм, у яких 

репрезентована суфіксальна акцентуація: кончи́ти.  

Інфінітив тузи́ти як синонім до слова бити був вжитий із суфікса-

льним наголосом, тоді, як словники подають кореневе наголошення 

відповідника ту́зати, ту́затися. Необхідність збереження віршового 

розміру видається малоймовірною причиною суфіксального наголо-

шення, оскільки в тексті вжито ще дві форми минулого часу, які також 

утворені від основи інфінітива: Тузи́ти за́раз і́ прийня́вся і Як бе́з роз-

бо́ру всі́х тузи́в, Тут ї́х чино́вники тузи́лись. 

На нашу думку, кореневий наголос інфінітивів ко́нчить і тузи́ти 

виник під впливом російської мови, на що також вказує фонетична 

подібність українських і російських слів.  

Лексикографічні джерела подають кореневе акцентування інфіні-

тивів розво́дити, доно́сити. Можна припустити, що наголос на суфік-

сальній морфемі розводи́ть, доноси́ть виник не лише під впливом 

віршового розміру, а й унаслідок дії аналогії до структурно подібних 

(префіксально-суфіксальних) інфінітивів, наприклад: погости́ть,  

спали́ть і под. 

Суфіксальний наголос інфінітивів задержа́ть і постоя́ти відрізня-

ється від акцентної характеристики, поданої словниками, де зафіксо-

ване кореневе наголошення заде́ржати, посто́яти. І. Огієнко зазна-
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чає, що відносна невелика кількість дієслів змінює наголос із суфікса-

льного на кореневий під час префіксального словотворення. Серед цих 

дієслів знаходимо води́ти (→ зво́дити, розво́дити), носи́ти 

(→ перено́сити, доно́сити), держа́ти (→ оде́ржати, заде́ржати), 

стоя́ти (→ пересто́яти, посто́яти). Тому припускаємо, як і у випадку 

з дієсловами розводи́ть, доноси́ть, що суфіксальна акцентуація може 

бути спричинена дією аналогії. З іншого боку, подібно до слова 

ту́зити, суфіксальна акцентуація цих слів може бути спричинена 

впливом російської мови, оскільки фонетично скорочені інфінітиви на 

-ть наближені до російської норми: разводи́ть, доноси́ть, задержа́ть.  

Наголошення інфінітива піднести́ (Котл., с. 148) і підне́сть (Котл., 

с. 173), з погляду літературного наголошення поч. ХХ ст., не супере-

чить літературній нормі: підне́сти́, як і в інфінітивах не́сти́, доне́сти́, 

нане́сти́ і под. Проте відповідно до сучасної лтературної норми акцен-

туація на кшталт піднести́ єдина можлива. Тож наголошення похідних 

від нести в поемі «Енеїда» більш послідовно відбиває сучасну норму 

порівняно зі «Словарем» за редакцією Б. Грінченка.  

Отже, порівняно невелика кількість інфінітивів у поемі «Енеїда» не 

відповідає сучасній акцентній нормі. Основні причини відхилення від 

нормативної акцентуації: тенденція до збереження віршового розміру 

та вплив російської мови. 
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ПІДСЕКЦІЯ: Нові тенденції у перекладі та стилістиці 

 

 

УДК 8.11.115 134.2’255.4 

Воєхевич А. І. 

 

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З 

ПОРІВНЯННЯМ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ 

 

Переклад стійких порівняльних зворотів, які окремо постають в  

іспанській фразеології й називаються компаративними фразеологічними 

одиницями, завжди викликав надзвичайну зацікавленість усіх, хто під 

час роботи буває вимушений робити переклад стійких словосполучень. 

Це явище становить одну з головних труднощів, які виникають на 

шляху перекладача при перекладі, як художніх творів, так і інформа-

ційних повідомлень, як побутової розмови, так і бесіди науковців. 

Фразеологічні порівняння або ідіоми – це максимально лексикалізова-

ні звороти мови, які здебільшого не мають ніякого зв’язку із значенням 

їх членів. Ідіоми часто включають слова, невідомі та незрозумілі  

сучасним носіям.
 
В області фразеології, яка є частиною лексикології, 

іноді буває легко знайти мотивацію, яка створила той чи інший вислів, 

якщо вона тісно пов’язана з реальністю. Інколи це не так легко зроби-

ти тому що походження і мотивація фразеологізма спирається на  

народний менталітет, або на анекдотичні випадки, пов’язані з історич-

ними подіями чи явищами суспільного життя. Розмовна іспанська 

мова рясніє фразеологізмами та прислів’ями, які містять порівняння. 

Ступінь застосування таких експресивних засобів в живій сучасній 

мові є найвищим. Жива іспанська мова широко використовує гуморис-

тичний елемент тісно пов’язаний з експресивністю, емоціональністю, 

метафоричним значенням, іронією, гіперболою тощо. Креативне уяв-

лення та застосування подібних засобів не має ніяких табу, ані соціо-

лінгвістичних, ані соціокультурних кордонів. Вони розповсюджені як 

в окремих соціальних групах, так і в живій мові студентської молоді, у 

професійному жаргоні вуличних музикантів та співаків, у міському 

жаргоні та виникають у комунікативній ситуації між співрозмовника-

ми, маючих певну долю близькості стосунків, інтересів, тематики, де 

йдеться про спільні реальності незалежно від соціальних характерис-

тик, вони відображують географічне походження, вік та соціокультур-

ний рівень мовця. Компаративні фразеологізми – це кристалізовані 

структури, що представляють абстрактні концепти і є дуже ефектив-

ними в плані економії мовних засобів та з метою уникнути просторих і 
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довгих зворотів, які вимагають вживання багатьох слів. Така форма 

вираження відповідає духу іспаномовного народу, його культурі, його 

почуття гумору, іронії, способу розуміти життя, протистояти його 

труднощам. При перекладі треба відчувати лінгвістичні розбіжності, 

відстань культур між мовою оригінала і мовою, на яку відбувається 

переклад. Розбіжність у сприйнятті між двома різними народами, різні 

шляхи, за допомогою яких вони пояснюють явища оточуючого світу, і 

є найголовнішими принципами, якими повинен керуватися перекла-

дач, тому що люди сприймають світ і з’ясовують його через образи. 

 

 

УДК 811 

Волинщикова Н. І. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ 

НАЗВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

Слово як форма простежується в кожній назві: власній чи загаль-

ній, які, відповідно, виконують суто номінативну чи позначальну фун-

кції. Ми зупинимося детальніше на проблемах власних назв та особли-

востях їх відтворення. 

Власні назви (оніми) – індивідуальні найменування окремих оди-

ничних об’єктів. Вони належать до реалій певної мовної культури, 

відрізняючи її від інших та називають об’єкт думки (надуманий чи 

дійсний), особу чи місце, єдине й неповторне у своєму роді. Власні 

назви як специфічні мовні знаки займають особливе місце в системі 

лексичних засобів мови та мають особливе призначення у процесі 

комунікації. На відміну від загальних назв, вони не мають у своєму 

значенні понятійного знаку та не закріплюються за однією певною 

особою чи предметом. 

Власні назви з’являються тоді, коли індивідуальне розрізнення на-

буває суспільної значущості. За денотатами розрізняють такі класи 

власних назв: 

1) особові імена людей (Johannes, Nikolaus Kopernikus, Sabine, 

Tina); 

2) назви географічних об’єктів (Berlin, Harz, Elbe, Rhein, Bodensee); 

3) назви космічних об’єктів (Uranus, Pluto, Waage, Widder); 

4) найменування божеств, міфічних істот (Zeus, Venus, Aphrodite); 

5) клички тварин (Rex, Flock, Benz); 

6) назви організацій, виробництв та суспільних об’єднань, ця група 

власних назв позначається терміном ергонімія і включає величезну 
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кількість найменувань – товариств, заводів, магазинів, фірм тощо (das 

Herder-Institut, die Wehrkunde-Tagung, Hensel-Werke Gmb); 

7) назви відрізків часу, подій – хрононімія (Renaissance, Victorianische 

Epoche); 

8) назви окремих предметів – хрематонімія, що включає власні на-

зви матеріальних предметів – кораблів, ураганів, алмазів тощо та вит-

ворів духовної культури – заголовки творів, назви музичних п’єс, тво-

рів живопису, кінофільмів та ін. (Titanik, F. Schiller «Kabale und Liebe», 

P. Süßkind «Das Parfum»). 

У науковій літературі власні назви поділяються на декілька груп: 

1) антропоніми – імена, по-батькові, прізвища людей; прізвиська, 

псевдоніми (Dieter, Regina, Rebekka Günther, Franz Kafka); 

2) топоніміка та гідроніміка – географічні назви (Bremen, Schötmar, 

Lippe, Europa, Nordsee); 

3) астроніміка – назви зірок, комет, планет (Merkur, Venus, Skorpion, 

Löwe, Zwillinge); 

4) назви газет, журналів, фільмів, творів художньої літератури, 

опер, балетів тощо («Spiegel», «Frankfurter Allgemeine», I. Bachmann 

«Drei Wege zum See», H. Böll «Die verlorene Ehre von Katharina Blum»). 

Сукупність усіх власних назв мови становить її ономастичний простір. 

Власних назв дуже багато. В Україні одних топонімів кілька міль-

йонів. Однак у лексичному запасі людини загальних назв значно біль-

ше, ніж власних назв. Річ у тому, що загальні назви є, безперечно, 

центральним шаром лексики, а власні назви становлять її потужну 

периферію з дуже різною сферою поширення. Загалом же у мові на 

одну загальну назву припадає до кількох сотень власних назв. 

Власні назви завдають значних труднощів при перекладі з інозем-

ної мови на рідну. Їх відтворення ґрунтується на правилі: для мов з 

однаковою графікою назва переноситься з оригіналу в переклад (ро-

сійська та болгарська мови), а з різними графіками – транскрибується. 

 

 

УДК 811 

Ворона Т. О. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕРНІСТЬ». ВІДТВОРЕННЯ 

КОНЦЕПТУ «ГЕНДЕРНІСТЬ» У ПЕРЕКЛАДІ 

 

За останні 20 років з’явилася велика кількість наукових праць, 

спрямованих на диференціацію жіночої і чоловічої мови, визначення їх 

особливостей. Сучасна лінгвістика переживає своєрідний гендерний 
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бум, отже, можна стверджувати про появу ще однієї галузі мовознавс-

тва – лінгвістичної гендерології та гендерної лінгвістики. Підтвер-

дженням вищезазначених слів є праці таких відомих лінгвістів як Зем-

ська О. А., Горошко Є. І., Китайгородська М. В., Тремель-Плетц Зента, 

Комов О. В., Галчак Т. В. 

У кінці 60-х років XX століття спочатку в історії і соціології, а по-

тім і в інших науках вводиться термін «гендер», широко використову-

ваний для опису стереотипів «фемінінності» і «маскулінності», які 

існують у різних культурах. Основною метою введення поняття «ген-

дер» є розмежування понять біологічної статі і статі соціальної. Слід 

зазначити, що остання визначає стратегії поведінки індивіда відповід-

но до його біологічної статі. Зміна основ суспільного життя, в якому 

зростає роль жінки, традиційного національного менталітету, зумов-

лює бурхливий розвиток гендерних досліджень у різних напрямах 

гуманітарних наук, у тому числі і в мовознавстві, тому питання дифе-

ренціації мовлення на чоловіче і жіноче сьогодні є дуже актуальним.  

Німецький мовознавець Тремель-Плетц Зента у своїй книзі 

«Frauensprache: Sprache der Veränderung» виділяє такі особливості 

жіночого мовлення: 

 використання евфемізмів; 

 емоційність висловлювання; 

 відсутність (або рідкість порівняно з чоловіками) використання 

вульгаризмів; 

 багатство словникового запасу в таких сферах, як мода, домого-

сподарство, виховання дітей. 
Питання чи доцільно вживати такі терміни, як «чоловіча мова», 

«жіноча мова» дискутивне. Такі мовознавці як Кикоть В. М., Заводов-

ський О. А. наголошують на цій думці у висновку до своєї статті. 

Отже, чим вище професійний статус жінки-оратора, тим очевидні-

шою є тенденція втратити типово жіночі риси мовлення, яке поступово 

набуває чоловічих ознак. Соціальний статус є головним компонентом, 

що пояснює лінгвістичні розбіжності між чоловічим та жіночим ора-

торським мовленням. Гендерно-орієнтовані мовні відмінності відо-

бражають, головним чином, домінантно-підпорядковані відношення 

між чоловіками та жінками-ораторами. 

Гальчак Т. В. також дотримується думки, що особливості жіночої 

та чоловічої мови не є універсальними. Підтвердженням цих слів є 

висновок до його статті. Підсумовуючи сказане вище, відзначимо, що 

всі вказані характеристики не є універсальними і часто залежать від 

обставин, у яких відбувається спілкування, від соціального і культур-

ного рівня комунікантів. Інакше кажучи, мовленню деяких жінок влас-
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тиво багато рис чоловічої мовленнєвої поведінки і навпаки. Тому на 

якість і адекватність перекладу впливають не лише характерологічні 

властивості мов, відмінності між мовою оригіналу і мовою перекладу, а й 

особистісні, культурні, соціальні та гендерні властивості перекладача. 
 
 
УДК 811 

Grekov V. 

 

MODERN INTERPRETER PREPARATION TECHNIQUES:  

ETHICAL ASPECT 

 
Ethical aspect of the interpreter preparation is the one least highlighted 

during the preparation process at the university, still it is a rather important 
one when it comes to working issues. It is the ethical aspect that dictates an 
interpreter how to dress, how to communicate with the participants of the 
interpreting process, how to present oneself to clients etc. Therefore it is the 
aspect that ensures to a certain extent whether you get a job or not. Hence, 
the more reasons to pay some more attention to that aspect, as per due. A 
professional interpreter is not just about language, it is about communica-
tion, and every communication is about ethics.  

There is no unified classification of ethical aspects and the sub-aspects 
they consists of. What can be referred to as ethical aspect is  

– data presentation of oneself. First, that is the information you are 
giving to clients and customers, which comes in written form. It involves 
the creation of a curriculum vitae (unified one), a resume specifically dis-
playing the interpreting-related info (academic background, certificates, 
previous interpreting and translation activities; price range, according to the 
field of translation), a translator’s portfolio (featuring the examples of trans-
lations made in any field required, possibly existing pictures/videos of a 
person in translation, references and other information required by the pos-
sible Employers). Besides, it is the creation of business cards (and we are 
absolutely sure every interpreter has to have them), their design and con-
tents are to be of a certain pattern. 

– oral and visual presentation of oneself. It involves questions of a 
dress-code (interpreter style consists of a finite number of combinations 
available and suitable for male/female interpreters/translators), questions of 
job interview behaviour (which is of paramount importance especially for 
those who are only starting their career as interpreters), question of commu-
nication and interaction between the participants of the interpreting process 
(meaning punctuality, definition of working process principles and values, 
post-interpretation communication in chill-out mode).  
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– contract ethics. Paperwork should be based on the ethical principles, 

honesty and exquisitely thorough planning that helps an interpreter define 

his/her working duties and responsibilities and enable the situation when 

fraud and manipulation over an interpreter would be impossible. For in-

stance, a well-thought out contract makes it impossible for in interpreter not 

to get the pay (provided there were no breaches of contract from his side). 

Normally, an interpreter is the one who has to have a cliché contract, a basic 

one, which can be elaborated into every particular one with minimum effort 

by specifying and adding some clauses concerning bespoken cause etc. That 

is a question of working ethics and saves an interpreter ever so much time.  

We firmly believe that the questions mentioned above are of ineffable im-

portance for interpreters, and therefore should be highlighted at the university 

during the disciplines and courses like «Practical Course of Interpreting» etc. 

within the first two years of interpreter’s preparation, so that by the end of the 

preparation process a specialist would have the port folio, business cards, refer-

ences, examples of translations, proofs and sample contracts ready and would 

feel confident and ready to present oneself as an employee. 

 

 

УДК 001.891.5:81’27:316.343.655 

Корягіна А. Ю. 

 

ПИТАННЯ ВІДБОРУ ІНФОРМАНТІВ ДЛЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Визначення фонетичних особливостей мовлення є прогресивним 

напрямом лінгвістичних досліджень. При цьому велика увага приділя-

ється визначенню інформантів, варіативність мовлення яких стає об’єктом 

експерименту. Від того, наскільки правильно зроблена вибірка з гене-

ральної сукупності, буде залежати рівень репрезентативності результа-

тів дослідження. Кожен інформант має бути типовим представником 

обраної цільової групи. І тому важливо якомога уважніше підійти до пи-

тання відбору інформантів та уникнути тих факторів, що можуть внести 

похибку до числових показників варіативності фонологічних змінних. 

Перш ніж почати відбирати представників бажаної групи, потрібно 

чітко визначитися із тим, що вона насправді собою являє. Для цього 

слід зібрати об’єктивні дані про майбутню цільову групу. Завдання 

збору інформації про цільову групу набуває ще більшої значущості, 

коли мова йде про дослідження мовлення носіїв іноземної мови, оскі-

льки очікувана характеристика потенційного інформанта може відріз-

нятися від реальної у зв’язку з відмінностями у правовій, культурній та 
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інших сферах. Тому потрібно не лише встановити можливі відмінні 

риси, але і розтрактувати певні пов’язані з цими відмінностями поняття. 

Для отримання даних соціологічного порядку про членів цільової 

групи слід використовувати метод опитування та анкетування. Ме-

тою соціолінгвістичного опитування є отримання даних про характе-

ристики інформантів, які мають визначити їхню віднесеність до відпо-

відної соціальної групи, а також скласти уявлення про переваги мов-

леннєвої нормативності опитуваних; тобто це є процес висвітлення 

соціально значущої інформації та її оцінки, під час якого відповіді 

інтерпретує сам дослідник. Питання складеної анкети мають за мету 

визначити не лише потенційних інформантів, але і їхнє ставлення до 

використання діалекту, розмовної та літературної мови, що є важли-

вим моментом для проведення фонетичного дослідження.  

Для вивчення вимовних особливостей певного діалекту, слід рете-

льно перевіряти регіональне походження не тільки самого мовця, але і 

його близького оточення. Якщо, наприклад, батьки інформанта родом 

з іншої країни чи іншого регіону, то це безумовно матиме вплив і на 

його власне мовлення.  

Легшим, на перший погляд, здається питання вивчення гендеролек-

тів. Проте поділ інформантів на чоловіків та жінок у сучасному світі є 

не зовсім однозначним. У 1955 році Дж. Мані було введено поняття 

гендеру на позначення соціальної статі. Зазвичай в суспільстві розріз-

няють чоловіків та жінок, проте набір гендерів буває набагато ширший. 

Наприклад, у Тайланді розрізняють п’ять гендерів, у чукчів чотири. Та і у 

багатьох інших країнах можна знайти представників сексуальних 

меншин, чиє мовлення навряд чи можна легко віднести до чоловічого 

чи жіночого. Вимовні особливості цих людей краще вивчати в рамках 

окремого дослідження, оскільки для вивчення фонетичних характерис-

тик представників поділеного за традиційним принципом груп такі 

результати можуть привести до невірних висновків.  

Під час вивчення гендеролектів важливо враховувати ще і соціаль-

не становище мовця. Ще у 1990-му році відомий лінгвіст У. Лабов на 

матеріалі зразків мовлення американських жінок встановив, що їхнє 

мовлення значно залежить від їхнього соціального статусу та матеріа-

льного становища. На відміну від вимовних звичок представниць  

вищого класу, мовлення жінок середнього класу більш варіативне. 

Врахування індивідуальних особливостей вимови є необхідним для 

вивчення фонетичної сторони тієї чи іншої форми існування мови та 

мовлення. Іноді, особливо під час дослідження вимови носіїв іноземної 

мови (відмінної від мови дослідників), до загально вибірки можуть 

також потрапити інформанти, чиє мовлення може стати не репрезента-
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тивним у зв’язку з його фізіологічними особливостями мовлення. Тому 

під час проведення експериментального фонетичного дослідження слід 

застосовувати метод на суб’єктивну реакцію (subjective reaction tests) 

У. Лабова, коли представникам цільової групи надаються для прослу-

ховування аудіозаписи мовлення один одного. Оскільки мова, якою 

говорять інформанти є для них рідною, вони самі швидко визначать та 

вказують, які реалізації не є уживаними, характерними або «ріжуть 

слух». Тоді дослідник може не включати до дослідження або певні 

варіанти вимови, або, якщо більшість інформантів вказують на те, що 

мовлення якогось представника значно відрізняється від мовлення 

інших, увесь корпус варіантів реалізацій одиниць сегментного чи  

суперсегментного рівнів цього мовця. 
У. Лабов звернув увагу лінгвістів на той факт, що «основні моделі, 

наприклад, класової стратифікації виявляються навіть у тому випадку, 
коли наша індивідуальна вибірка нараховує лише п’ять мовців, і ми 
маємо не більше ніж 5–10 прикладів певної змінної на кожного». Ця 
точка зору в різний час отримала практичне підтвердження у ряді 
праць. Ці спостереження підтверджують думку У. Лабова про те, що 
моделі соціального та класового варіювання достатньо прозорі і не 
потребують для свого висвітлення статистичного аналізу записів мов-
лення сотень інформантів. Єдиним зауваженням до цього може бути 
лише те, що навіть мала цільова групи має складатися з інформантів, 
які були обрані шляхом багаторівневої вибірки, яка включала визначе-
ні саме для певного дослідження критерії відбору інформантів. 
 
 
УДК 811 

Лакутіна Н. О. 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЮ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 
 

Розвиток системи освіти в Україні і її вихід на європейський рівень 
неможливі без підвищеної уваги до викладання іноземних мов, воло-
діння однією з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в євро-
пейське та світове співтовариство. Національна доктрина розвитку 
освіти в Україні наголошує на важливості опанування іноземної мови 
як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних 
навичок та умінь. 

На сучасному етапі вивчення французької мови є не таким популя-
рним як, скажімо, в ХІХ ст. Цьому є ряд причин: по-перше, не така 
популярність французької мови; по-друге, цю мови досить важко  
вивчати; по-третє, незацікавленість молоді вивчати щось нове. 



Могилянські читання – 2015 

 

– 45 – 

Вивчення мови може бути предметом в загальноосвітній школі, в 

спеціалізованій мовній школі, або ж поза межами навчальних закладів 

за допомогою багатьох методів он-лайн, з книг, CD та DVD. Деякі 

методи вважаються застарілими, інші знаходяться в широкому вжитку. 

Є й такі, що рідко використовуються на практиці, але дозволяють гли-

бше зрозуміти суть процесу вивчення. 

Існують три основні погляди: 

1. Структуралістичний погляд відноситься до мови як до системи 

структурно пов’язаних елементів, у яких закодоване значення (напр. 

граматика). 

2. Функціональний погляд розглядає мову як механізм для вико-

нання різних функцій, наприклад, прохання про певну послугу. 

3. Інтерактивний погляд розглядає мову як механізм для створення 

і підтримки соціальних зв’язків, фокусуючись навколо діяльності, 

перемовин, повсякденного спілкування тощо. Цей погляд домінує 

починаючи з кінця 1980-х. 

На сьогодні існує багато способів навчання французькій мові: ігри, 

заучування, аудіокниги, фільми, пісні, он-лайн спілкування з носіями 

мови тощо.  

Сучасне навчання – це навчання, мета якого – розвиток гнучкого 

мислення студентів, а знання є умовою реалізації цієї мети. Обов’язко-

вими умовами такого навчання є висока активність студентів у навча-

льному процесі, опора на їхній суб’єктний досвід, створення на занят-

тях проблемних ситуацій. Це – інтерактивне навчання, яке зараз наби-

рає все більшої популярності. 

Отже, інтерактивний метод, який включає в себе багато різновидів 

роботи і способів опанування французької мови, є найефективнішим 

методом навчання французькій мові. 

 

 

УДК 378.016:811.112.2(430)(091) 

Мелінчук Н. В. 

 

СХОДОЗНАВСТВО В НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

Сходознавство в університетах Німеччини має свої традиції та давню 

історію. Зокрема воно представлене такими напрямами, як: арабістика, 

ассиріологія, єгиптологія та коптологія, іраністика, тюркологія. 

а) Арабістика 

Вивчення арабської мови серед німецьких університетів представ-

лено в університеті ім. Георга-Августа м. Гьоттінген. Становлення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/CD
https://uk.wikipedia.org/wiki/DVD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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арабістики припадає на XVIII ст. – І пол. XX ст. та пов’язано з такими 

відомими іменами: Й. Д. Міхаеліс (J. D. Michaelis, 1717–1791),  

Й. Г. Айххорн (J. G. Eichhorn, 1752–1827), Т. К. Тюхсен (Th. Ch. 

Tychsen, 1758–1834), який 1823 р. видав граматику арабської мови, 

Г. А. Евальд (H. A. Ewald, 1803–1875), Г. Ф. Вюстенфельд (H. F. 

Wüstenfeld, 1808–1899), Ю. Вельхаузен (J. Wellenhausen, 1844–1918) 

та Е. Літманн (E. Littmann, 1875–1958). 

б) Ассіріологія 

Розвиток ассіріології пов’язано з університетом ім. Георга-Августа 

м. Гьоттінген, у якому виник семінар давньосхідних мов та літератур 

(Seminar für Altorientalistik). В університеті у свій час викладали  

Е. Г. Клаубер (E. G. Klauber, 1887–1914) та П. Хаупт (P. Haupt, 1858 – 

1926), який 1880 р. захистив дисертацію «Про діалект шумерської 

мови» («Über einen Dialekt der sumerischen Sprache»). 

в) Єгиптологія та коптологія. 

В університеті ім. Георга-Августа м. Гьотттінген у 1867 р. Г. Бруг-

манн (H. Brugmann) засновує кафедру єгиптології (Lehrstuhl für 

Ägyptolpgie), а 1869 р. завдяки професору східної філології П. А. дʼО Лагард 

(P. А. de Lagarde, 1827–1891) розпочато вивчення коптології. Найві-

домішими єгиптологами, які працювали в університеті м. Гьотттінген є: 

Г. Бругш (H. Brugsch, 1827–1894), Р. Пічманн (R. Pietschmann, 1851–

1923), Г. Кес (H. Kees, 1886–1964), З. Шотт (S. Schott, 1897–1971)  

та коптологами Л. Штерн (L. Stern, 1846–1911), Г. Штайндорф  

(G. Steindorf, 1861–1951), К. Зете (K. Sethe, 1869–1934), Г. Я. Полоцки 

(H. J. Polotsky, 1905–1991).  

Так, у 1880 р. світ побачила граматика коптської мови Л. Штерна, а 

1884 р. Г. Штайндорф під керівництвом П. А. дʼО Лагард захистив 

дисертацію «Пролєгонеми у коптському номінативному класі» («Prolєgomєna 

zu einer koptischen Nominalclasse»). 1899–1902 рр. К. Зете впорядко-

вано тритомник «Єгипетське дієслово у давньоєгипетській, новоєгипет-

скій та коптській мовах» («Das Aegyptische Verbum im Altaegyptischen, 

Neuegyptischen und Koptischen») та 1916 р. вийшла друком праця 

«Номінативне речення в єгипетській та коптській мовах» («Der 

Nominalsatz im Ägyptischen und Koptischen»).  

Після Другої світової війни розпочався новий етап у розвитку єгип-

тології, зокрема 01.04.1949 р. у Вестфальскому університеті ім. Віль-

гельма м. Мюнстер створено семінар східних мов («Orientalisches 

Seminar»), який очолив професор В. Вольф (W. Wolf, 1900–1973). 

г) Іраністика 

В університеті ім. Георга-Августа м. Гьоттінген у 1903 р. створено 

кафедру західноазіатських мов (Lehrstuhl für Westasiatische Sprachen), 
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яку очолив Ф. К. Андреас (F. C. Andreas, 1846–1930). Напрямом його 

наукової діяльності – іранська діалектологія до поч. ХХ ст. 

д) Тюркологія 

Дослідження мов та культур тюркських народів розпочалось у 

ХVIII ст. в університеті ім. Георга-Августа м. Гьоттінген, але протягом 

ХVIII–ХІХ ст. ранні тюркські студії ще не мали чітко визначеного 

напряму дослідження, оскільки разом з цим ще вивчались монгольська, 

тунгузька та уральська мови. Серед вчених-тюркологів цього універ-

ситету варто зазначити: Г. Т. фон Аш (G. Th. von Asch, 1729–1807), 

П. С. Паллас (P. S. Pallas, 1741–1811), Й. Е. Фішер (J. E. Fischer, 1697–

1771) та А. Л. фон Шльоцер (A. L. von Schlözer, 1735–1809), який 

видав одну з перших праць із тюркології «Історія куманів» («Die 

Geschichte der Kumanen», 1795–1797). 

Східні мови в університеті ім. Крістіана-Альбрехта м. Кіль пред-

ставлені з часу заснування університету (1665 р.) Спочатку орієнталіс-

тика являла собою теологію та філологію і повʼязана була з іменем 

теолога та орієнталіста М. Васмута (M. Wasmuth, 1625–1688), який 

очолював кафедру східних мов протягом 1665–1675 рр. Згодом завдяки 

Ю. Ольхаузену (J. Olhausen, 1830–1852) орієнталістика відокремилась 

від теології та мала вузькопрофільну філологічну направленість.  

Іншими відомими орієнталістами, які працювали в університеті м. Кіль 

у різні часи були: А. Дільманн (A. Dillmann, 1859–1864), М. Лідцбарс-

кі (M. Lidzbarski, 1896–1907), Г. Гофманн (G. Hoffmann, 1872–1911), 

Т. Ньольдеке (Th. Nöldeke, 1864–1872), Ф. Темнер (F. Taemner, 1912), 

Р. Гартманн (R. Hartmann, 1914) та Т. Менцель (Th. Menzel, 1929–

1937). Згодом в університеті створено «Семінар з орієнталістики» 

(«Orientalisches Seminar»), першим директором був Г. Якоб (G. Jacob, 

1862–1937), який його очолював протягом 1911–1929 рр. Тому Г. Яко-

ба вважають основоположником сучасної тюркології в Німеччині.  

За підтримки канцлера Отто фон Бісмарка (Otto von Bismarck, 

1815–1898) в університеті ім. Гумбольдта м. Берлін 1887 р. засновано 

семінар східних мов (Seminar für Orientalische Sprachen), де вивча-

лись арабська, китайська, турецька та японська мови. 

Розквіт орієнталістики припав на університет ім. Ф. Шиллера  

м. Єна (ІІ пол. XVIII ст. – І пол. ХІХ ст.) та університет м. Лейпциг, в 

якому в 1914 р. створено інститут орієнталістики (Orientalisches Institut).  

У Рейнському університеті ім. Фрідріха Вільгельма м. Бонн у 1919 

р. виникає семінар з орієнталістики, першим очільником якого був 

К. Г. Бекер (C. H. Becker, 1876–1933). 
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УДК 811 

Михилёв А. Д.  

 

ПАРАДОКСЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ХОСЕ 

ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ 

 

Переводческая концепция Х. Ортеги-и-Гассета, изложенная им в 

эссе «Нищета и блеск перевода» («Miseria y esplendor de la traduccion», 

1940), представляет собой набор парадоксальных и в значительной 

мере противоречивых, а порой и ошибочных положений, которые в 

свете современных представлений о коммуникативно-социокогнитивной 

природе языка и речи и теоретических и практических достижений 

переводоведения не выдерживает критики. 

В самом общем виде суть этой концепции сводится к антитетиче-

скому утверждению о том, что, с одной стороны, перевод есть «безна-

дёжно утопическое занятие» и в качестве такового является абсолютно 

«невыполнимым» с другой же – что хотя перевод сложен и неосуще-

ствим, он «именно поэтому имеет смысл». Рассуждения Ортеги-и-

Гассета на эту тему сопровождаются пространной и достаточно спор-

ной аргументацией, которая опирается на ряд блестящих по форме, но 

спорных по смыслу суждений, связанных как с познавательной дея-

тельностью человека, так и с феноменом языка и творчества. 

В первом случае философ исходит из пессимистического убежде-

ния в том, что человек неспособен ничего познать до конца, что все 

его замыслы и намерения – пустая претензия, обречённая на провал, и 

что человек обречён на вечное поражение, на «пулю в висок», получа-

емую им ещё до битвы. Мысль о тщете человеческих устремлений и 

поисков, об обречённости на вечное поражение как о роковом уделе 

человека, явно перекликается с насмешкой Мефистофеля над приро-

дой человека в гётевском «Фаусте» («Пролог на небесах») и противо-

речит истории человеческой цивилизации, к безусловным достижени-

ям (а не поражениям!) которой можно отнести и совершенную в своей 

гармоничности античную скульптуру, и возрожденческую живопись, и 

овладение электрической и ядерной энергией, и такие средства пере-

движения, как локомотивы, автомобили, самолёты, космические корабли. 

Парадоксальны и малоубедительны суждения Ортеги-и-Гассета и о 

языке, который он считает «анахроническим инструментом», некоей 

застывшей «структурой категорий», более не способной выполнять 

свою некогда миропостигающую роль, а равно и речи, которая «по 

сути дела уже не является высказыванием наших мыслей, но лишь 

манерой говорить». Иными словами, язык в его понимании является 
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сформировавшейся в прадавние времена структурой категорий, отра-

зившей на том этапе важнейшие явления окружающего человека мира 

и с тех пор более не развивающейся. 

Однако, согласно современным представлениям об эпистемологи-

ческой и коммуникативно-информативной природе языка, он отнюдь 

не застывшая и окостеневшая на определённом этапе структура, но 

вечно живая и постоянно развивающаяся матрица (инструмент, по 

терминологии Ортеги-и-Гассета), генерирующая познание новых сто-

рон и граней действительности и расширяющая наше представление о 

ней. Практическим выражением расширяющихся представлений чело-

века о мире является непрерывное обогащение словарного запаса языка 

(языков) и формирование функциональных стилей: научно-технического, 

официально-делового, публицистического, которые по утверждению 

философа, являются всего лишь «псевдоязыком», а не органической 

частью современных национальных языков. 

Несостоятельность языковой концепции Ортеги-и-Гассета влечёт за 

собой целый ряд парадоксальных и отнюдь не убедительных сужде-

ний, например, о том, что представление о речи как способе выраже-

ния наших мыслей и их передачи другому является «извечной ошиб-

кой», что речь «в основном состоит из умолчаний», а каждый язык – 

это особое уравнение между тем, что сообщается, и тем, что умалчива-

ется», а «святая вера в то, что собеседники понимают друг друга – 

древний предрассудок», потому что язык не предоставляет возможно-

сти сказать то, что человек думает. 

Особый интерес представляют ортеговские размышления о худо-

жественном переводе. Как уже было сказано, таковой перевод оказы-

вается невозможным в силу изложенных выше причин. Кроме того, 

ещё и потому, что с точки зрения философа, любое добротное художе-

ственное произведение является «актом перманентного мятежа против 

окружающего общества, подрывной деятельностью» (имеется в виду 

нарушение автором общепринятых норм грамматики и языкового узу-

са), на что принципиально неспособен переводчик – «обычно человек 

маленький». Положение усугубляется наличием идиостиля (личной 

стилистики автора) – смещением привычного смысла слов, а также 

национальным лингвистическим стилем, характерной особенностью 

которого являются слова, обозначающие в разных языках одно и то 

же, но значительно отличающиеся по объёму содержания и восприя-

тия. Это порождает смысловые неопределённости (феномен «флю»), 

который приводит к тому, что «автор переведённой книги всегда нам 

кажется немного глуповатым».
 
Беспочвенность последнего заявления 

подтверждается блестящими переводами на другие языки шедевров 
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мировой классики Гомера, Данте, Сервантеса, Шекспира, Гёте и т. д., в 

которых никто из упомянутых авторов ни в малейшей мере не кажется 

нам «глуповатым». 
Примечательно однако, что этим бездоказательным суждением Ор-

тега-и-Гассет имплицитно признаёт возможность заявленной ранее 
невозможности (невыполнимости) перевода, аргументируя далее эту 
возможность в своей привычной парадоксальной манере. Исходя из 
того, что только перевод может «освободить людей от разобщённости, 
навязанной им языками», 

14
 он пишет (со ссылкой на мнение «хороше-

го утописта», т. е. скептика), что сделать это «хотя и желательно, но 
невозможно; стало быть мы способны решить задачу лишь приблизи-
тельно». Именно в этой приблизительности, по убеждению философа, 
и открывается перспектива и «блеск» перевода: «Заявить о невозмож-
ности перевода не значит отрицать его возможный блеск. Напротив, 
такое определение придаёт ему особое благородство и возбуждает 
подозрение, что перевод имеет смысл». 

С этим трудно не согласиться, как нельзя не согласиться и с тем, 
что перевод способен раскрывать секреты других эпох и народов, что 
он объединяет человечество, что задача перевода – максимальное при-
ближение к специфике переводимого языка и к стилевой манере пере-
водимого автора и что труд переводчика должен считаться умствен-
ным трудом первого порядка. 

Но нельзя согласиться с тем, что перевод – лишь средство приблизить-
ся к произведению, а не само произведение, что перевод даже не принад-
лежит к исходному жанру, что в этой связи целесообразны функциональ-
ные переводы (передача художественного достоинства, смысла, грамма-
тических структур и т. п.), что идеальный перевод, не претендуя на лите-
ратурное совершенство, должен быть уродлив и трудно читаем. 

В целом же «Нищета и блеск» перевода Ортеги-и-Гассета, несмот-
ря на противоречивость и спорность предложенной переводческой 
концепции, побуждает к поиску продуктивных способов переводче-
ской деятельности как могучего фактора объединения человечества. 
 
 
УДК 811.112’ 

Мукатаєва Я. В. 
 

ЛЕКСИЧНИЙ РІВЕНЬ СТИЛІСТИКИ БАЛАДИ Й. В. ГЕТЕ 
«ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ 

В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 
 
У сучасних філологічних дослідженнях балада визначається як «… 

жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або 
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соціально-побутового ґатунку з драматичним сюжетом», вона бере 
свої витоки в танцювально-хоровій пісні середньовічної поезії Західної 
Європи і має чітку строфічну структуру. Існує також думка про те, що 
німецька балада бере свої витоки в героїчному епосі, оскільки спіль-
ним і для балади, і для героїчного епосу («Пісня про Гільдебрандта») є 
зображення подорожуючого народу та його долі.  

Значне місце у дослідженні балади як типу тексту займають наукові 

доробки Д. В. Затонського, Б. Б. Шалагінова, А. М. Науменка, У. Вор-

дсворта, І. Феєерліхта. Характерними композиційно-мовленнєвими 

формами балади є опис, повідомлення про факти і події, коментар 

тощо. Національною особливістю німецької літературної балади є 

оповідні елементи, хід подій зображається за допомогою мовних засо-

бів експресивності та драматизму. Так, наприклад, у баладі Й. Гете 

«Erlkonig» («Вільшаний король») акцентується увага на боротьбі бать-

ка й Вільшаного короля за чисту і невинну душу дитини. Автор ство-

рює новий, не властивий народній баладі, релігійний мотив боротьби 

добра і зла, протистояння чистої душі дитини і диявола. Віршований 

текст стає не просто фабульним зіткненням мотивів і пристрастей, він 

є проявом «філософського» конфлікту різних способів думок, різного 

світогляду. Релігійні мотиви є досить таки популярними в баладах 

просвітителів і ранніх романтиків, оскільки «головним своїм завданням 

вони вважали вплив художнім твором на душу читача». 

Мова виступає важливим засобом спілкування, вона виконує комуні-

кативну, мислетворчу, експресивну та номінативну функції. Остання 

посідає у мові значне місце, оскільки вона лежить в основі використання 

мови як системи структурованих знаків. Найповніше репрезентує номіна-

тивну функцію мови лексичний рівень. Слово виступає основною одини-

цею словникового складу, яка представляє лексичний рівень мови.  

Аналізуючи текст оригіналу балади Й. Гете «Вільшаний король» на 

лексичному рівні та його переклад українською мовою, доцільно звернути 

увагу на заголовок, який у різних авторів перекладу є різним. Так, напри-

клад, П. Куліш і М. Рильський перекладають його як «Вільшаний ко-

роль», Д. Загул – як «Вільховий король», Б. Грінченко – як «Лісовий цар». 

Слід зазначити, що ця балада має найбільшу кількість перекладів на різні 

мови світу, в більшості з яких зустрічається слово «вільшаний», «вільхо-

вий», яке походить від слова «вільха» (нім. «die Erle»). Вільха – це дерево, 

яке росте на вологому ґрунті, біля води. Для Й. Гете вільховий, або віль-

шаний король, – це втілення природи, він є володарем усього – води, зем-

лі, тварин і навіть людства.  
Б. Грінченко перекладає заголовок балади «Erlkönig» як «Лісо-

вий цар», в оригіналі Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? (Хто їде 
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в негоду тим лісом густим?) не вказується на те, що дія відбувається 
саме в лісі. Дієслово reiten має значення – їхати верхи, спокійно і звично. 
Ця фраза подібним чином звучить і у Б. Грінченка (хто їде). Автор 
перекладу балади допускає вживання лексичних одиниць, які є незро-
зумілими для носіїв іншої мови. Так, наприклад mit Schweif автор пе-
рекладає висловом у довгій киреї (читач має володіти фоновими знан-
нями і розуміти, що кирея – це верхній чоловічий український націо-
нальний одяг, а Meine Mutter hat manch gülden Gewand автор перекла-
дає таким чином Гаптовані золотом тобі сорочки (гаптовані є суто 
українське слово, яке означає – вишиті дорогими нитками). 

В оригіналі Лісовий цар кличе хлопчика на берег моря: 
Du liebes Kind, komm, geh mit mir!  
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;  
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,  
Meine Mutter hat manch gülden Gewand. 
У Б. Грінченка Лісовий цар кличе на луки зелені. Переклад цієї 

строфи є неточним, у нього це не річковий і не морський цар, а Лісо-
вий. Отже, український переклад цієї строфи суттєво відрізняється від 
тексту оригіналу.  

Автори перекладів балад Гете допускали так званий вільний перек-
лад, що давало їм право вживати слова, яких насправді в тексті зазна-
ченої балади зовсім немає, але це, на їх думку, допомагає краще зро-
зуміти текст оригіналу. Наведемо приклад із тексту оригіналу і із текс-
ту перекладу балади Гете «Erlkönig» українською мовою П. Куліша.  

Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?  
Den Erlenkönig mit Krön’ und Schweif? 
(Вільшаний цар, тату, хіба не вбачаєш? 
В короні вітластій, кудлатій, патлатій, 
Сягає рукою, мов хоче піймати).  
Порівнявши текст оригіналу і текст перекладу, ми бачимо багато 

лексичних одиниць, які слугують означеннями до іменника «корона» в 
тексті перекладу (вітласта, кудлата, патлата), разом із тим, вони 
зовсім відсутні в тексті оригіналу. В тексті оригіналу зовсім не вказу-
ється на те, що Лісовий цар хоче рукою піймати дитину. 

Отже, наведені приклади підтверджують думку про те, що здійс-
нення перекладу текстів німецької літературної балади на лексичному 
рівні не є легким завданням і вимагає від його автора досконалого 
знання мови оригіналу, історії, культури народу країни, а також воло-
діння фоновими знаннями як самим автором перекладу, так і читачем.  

Перспективою подальшого дослідження стилістики німецької ба-
лади та її збереження в перекладах виступатиме аналіз синтаксичного 
рівня зазначеного типу тексту.  
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УДК 811 

Муратова В. Ф. 

 

СПЕЦИФІКА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ 

ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

Специфіка офіційно-ділового стилю полягає в певних стильових 

рисах (ознаках), що притаманні лише йому, а саме: 

 нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні; 

 точність і ясність мають поєднуватися зі стислістю й послідов-

ністю викладу фактів; 

 документальність (кожний офіційний папір має риси документа), 

наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що дає змогу три-

валий час зберігати традиційні стабільні форми; 

 наявність усталених одноманітних мовних зворотів, високе ста-

ндартування вислову; 

 суворе регламентування тексту; щоб зорганізувати текст, його 

поділяють на параграфи, пункти, підпункти. 

Ці основні риси є визначальні у формуванні системи мовних оди-

ниць і прийомів їх уживання в текстах ділових (управлінських) доку-

ментів. 

Мовознавець М. Пилинський зазначав, що найпершою традиційною 

ознакою досконалості для групи «нехудожніх» стилів, до яких належить й 

офіційно-діловий, залишається стислість, а також такі вимоги: 

 додержання основних загальномовних і функційно-стилістичних 

мовних норм; 

 слова й вислови, безпосередньо пов’язані з думкою, мають стоя-

ти в тексті якнайближче; 

 дотримування максимально чіткого, послідовно-логічного і 

граматичного зв’язку між реченнями, що містять окремі судження; 

 уставні речення, застереження, супровідні твердження, будь-які 

відхилення від основної думки мають значно поступатися обсягом 

перед викладом основної думки. 

При здійсненні ділового перекладу необхідно не тільки відмінно 

володіти іноземною мовою, але також глибоко і бездоганно володіти 

знаннями ділового стилю спілкування. У зв’язку з цим діловий перек-

лад має ряд особливостей. 

Так, він передбачає вживання спеціалізованих термінів, встановле-

них зворотів і штампів, облік граматичних особливостей побудови 

пропозиції, а також добре знання перекладачем звичаїв і культури 

носіїв іноземної мови. 
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Для того, щоб контракт або договір був переведений максимально 

точно, чимале значення надається знанням правил і стандартів ділово-

го листування. Досить часто при перекладі офіційних документів текст 

перекладається дослівно. Це робиться з метою недопущення помилок 

у розуміння якого-небудь терміна або обороту. 

У цілому, при здійсненні ділового перекладу слід суворо дотриму-

ватися таких правил: 

 Стислість – текст оригіналу повинен бути максимально стисло і 

лаконічно викладено. 

 Точність – припускає, що всі положення, викладені в оригіналі, 

будуть відображені і в перекладі. 

 Ясність – зміст перекладу не повинен викликати подвійного 

трактування. 

 Грамотність – перекладений текст повинен відповідати всім но-

рмам літературної мови, на яку здійснюється переклад. 

Також при здійсненні ділового перекладу особлива увага звертаєть-

ся на переклад різних скорочень. Так, усі абревіатури необхідно при-

вести у відповідність зі спеціальними і загальноприйнятими скорочен-

нями. А ті скорочення, які не підлягають перекладу, зберігаються на 

мові оригіналу. 

Слід враховувати, що при діловому перекладі засобами транскрип-

цій необхідно передавати: 

 найменування компаній, товариств, корпорацій і т. д.; 

 іноземні імена та прізвища; 

 будь-які фірмові назви; 

 назви вулиць, ресторанів, готелів, а також інших власних назв. 

Крім того, в тексті перекладу повинні зберігатися національні осо-

бливості конкретних виразів і слів, які пов’язані з особливостями сус-

пільного життя, соціальних відносин і навіть кліматичних та географі-

чних умов. 

Стиль документів не однорідний, залежить від тематики, характеру, 

спрямованості організації й цільового призначення документа, що 

пов’язане з ознаками певного жанру.  

Заради підвищення перекладацької компетенції студентів, слід на-

давати вправи з ділового спілкування, які б охоплювали як граматичні 

особливості мови, так і лексичний аспект стійких сполучень й зро-

щень: 

 Welche Funktionen haben diese Personen/Institutionen? Bilden Sie 

Sätze und übersetzen Sie ins Ukrainische. 

 Der Bundespräsident ernennt die Regierung,  
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 Der Bundeskanzler ___________. 

 Der Bundestag ______________. 

 Die Bürger _________________. 

 Die Opposition ______________. 

 Die Regierung ______________.  

У такий спосіб, студент запам’ятовує 

усталені фрази та найбільш вживані 

конструкції, відпрацьовуючи при цьому 

переклад офіційно-ділового мовлення.  

 

 

УДК 811 

Науменко А. А. 
 

ФЕНОМЕН ПЕРЕКЛАДУ (ЗА Х. ОРТЕГОЮ-І-ГАССЕТОМ) 

 
Темою нашого дослідження є основоположні судження щодо пере-

кладу видатного іспанського мислителя й теоретика мистецтва Хосе 
Ортеги-і-Гассета ( 1883–1955). Зацікавленість до розробки цієї теми 
виникає у зв’язку з її актуальністю, бо специфіка перекладу є феноме-
ном, який потребує постійного теоретичного і практичного вирішення. 
Тема залишається вагомою зокрема ще й тому, що Ортега-і-Гассет ще 
мало досліджений в Україні саме в його філософських розшуках суті 
перекладу.  

Переклад як соціально потрібне явище практики й теорії людської 
діяльності завжди турбував Хосе Ортегу-і-Гассета . Праці цього знач-
ного мислителя XX ст. вже під час його життя були дуже популярними 
перекладалися десятками мов. Автор і сам був перекладачем і, володі-
ючи декількома європейськими мовами, не міг не зіставляти ці перек-
лади з оригіналами, роблячи при цьому теоретичні висновки. Таке 
становище з практикою перекладу не могло не підштовхнути Ортегу-і-
Гассета до осмислення феномена перекладу, судження про який зу-
стрічаються в багатьох його працях, але систематизованими вони 
з’явились лише одного разу в його відомому есе «Злидні та розкоші 
перекладу» (Miseria y esplendor de la traduccion), вперше надруковано-
му в 1940 р. у так званій «Книзі місій» («El libro de las misiones»).  

Переклад , за Ортегою-і-Гассетом , є безнадійно утопічною спра-
вою. І це твердження справедливе у відношенні до будь-якого тексту: 
не лише художнього, але навіть і природничо-наукового, хоч трудно-
щів у останньому випадку значно менше, але їх не можна уникнути 
повністю. Справа в тому, що крім авторської стилістики , яка «коли-
ває» звичайне нормативне використання мови, але при цьому повинна 

wählen/ den Bundeskanzler 

kritisieren/ die Gesetzte 

ernennen/ die Regierung 

beschließen/ die Gesetze 

schlagen/ die Gesetze vor 

kontrollieren/ die Regierung 

wählen/ den Bundestag 

beraten/ die Gesetze 

wählen/ die Minister aus 
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бути зрозумілою для читача, що є занадто важким завданням, є ще і 
«стилістика» мови як національного феномену, те , що В. Гумбольдт 
вважав внутрішньою формою мови. Тому було б помилкою казати, що 
два слова, які належать двом мовам і наведені в словнику як переклад 
одного другим, відносяться дійсно до одних і тих же мовних явищ. 
Oкільки ці мови сформувалися в різних географічних та соціальних 
умовах, тобто з урахуванням різного етнодосвіду, то їх розбіжність 
цілком природна, вважає Ортега-і-Гассет . Цей розбіг буває настільки 
значним, що в них не співпадають не лише реалії, про які мова йшла 
вище, але й майже всі духовні та емоційні асоціації, що ними поро-
джуються. На засадах цих тверджень Ортега-і-Гассет доходить свого 
головного висновку щодо перекладу: хоч і бажано звільнити людей від 
роз’єднаності як наслідку мовного бар’єру, та зробити це за допомо-
гою перекладу можна лише дуже приблизно. Наближення це може 
бути більшим або як меншим, тобто мати безмежну кількість варіан-
тів. Тим самим перед перекладачами, продовжує Ортега-і-Гассет, відк-
ривається необмежена діяльність щодо поліпшення, удосконалення, 
переосмислення, переробки перекладу, тобто виникає те, що Ортега-і-
Гассет називає «прогресом» і що, на його думку, дозволяє перекладу 
мати «розкіш». Саме тому , що Ортега-і-Гассет діалектично «запере-
чує» своє первісне твердження щодо утопічності – неможливості пере-
кладу, він висловлює у фіналі свого есе афоризм-парадокс: «Сказати 
про неможливість займатися перекладом зовсім не означає заперечува-
ти його можливі розкоші». Ці «розкоші» він вбачає насамперед у здіб-
ності перекладу донести до іншомовного читача те, що складає куль-
турологічну особливість оригіналу: «Перекладу чудово вдається розк-
рити таємниці інших народів та епох, які вони приховують один від 
одного, підсилюючи тим самим свою роз’єднаність, і через це перек-
лад сміливо об’єднує людство».  
 

 

УДК 811.112.2’25(075) 

Науменко А. М. 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ 

ЗАПОЗИЧЕНИХ ПРІЗВИЩ ТА НАЗВ 

 
Працюючи у 2010-ті роки над моїм підручником «Концептуаль-

ний переклад», я вимушений був дійти одного перекладацькі й мето-
дично (та й методологічно) важливого висновку: я категорично виму-
шений був відмовитися від двох за своєю суттю карикатурних ура-
націоналістичних тенденцій у сучасній українській орфографії (точні-
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ше: перекладацькій практиці) – націоналізувати, по-перше, російські 
імена і прізвища, щоб вони лунали і писались українською, так що, 
наприклад, іноземець-грек (македонець) Александр Великий чомусь-
то залишається все ж таки чужемовним Александром (як і пов’язані з 
ним терміни «александрійська культура», «александрійський вірш», 
див., наприклад, відповідні статті в «Лексиконі загального та порів-

няльного літературознавства» за редакцією А. Волкова, 2001, с. 19–20), 
а іноземець-росіянин Александр Пушкін стає чомусь-то українським 
Олександром (або француз Нікола Буало залишається Нікола, а росія-
нин Ніколай Гоголь перетворюється на Миколу Гоголя, або німець 
Марсель Райх-Раніцкі не стає Райх-Раніцьким, а от росіянин Маяковскій 
перетворюється на «Маяковський»); а по-друге, старі (тобто усталені) 
іншомовні власні прізвища записувати так, щоб, наприклад, всім відо-
мий ще з початку ХІХ ст. німець Гете став сьогодні чомусь-то нікому 
із сучасників незрозумілим Ґьоте, англієць Уайльд – Вайльдом, амери-
канець Хемінгуей – Гемінгвеєм тощо.  

Я дотримувався більш ніж багатостолітньої теорії та практики  
європоцентристського (отже і східноукраїнського) перекладу: перший 
переклад власного імені і назви твору, навіть якщо він здається на 
західноукраїнський (себто зверхрозумний, вузько-націоналістичний, 
галичанський, «немоскальський») погляд сучасного українського горе-
науковця (тобто псевдоперекладознавця) помилковим, залишається 
назавжди, щоб сьогоденний дослідник і читач не думав, що, напри-
клад, З.Фрейд (усталене написання) і З.Фройд (найновітніше українсь-
ко-неукраїнське), а Е. фон Хорват і Е. фон Горват, або П. Хандке і 
П. Гандке – це різні особистості, а, наприклад, «Іспанська балада» 
(хронологічно перший переклад) і «Жидівка із Толедо» (хронологічно 
другий переклад) – це переклади різних новел (а не насправді однієї  
і тій ж самої!) німецького письменника Л. Фейхтвангера (а не 
Л. Фойхтвангера)! 

Отже концепція цих тез стовідсотково вистраждана особисто мною, 
але я не впевнений, що стовідсотково моїми є всі ілюстративні прик-
лади, які я в статті, з якої зроблені ці тези, наводжу. бо пам’ять науко-
вця всмоктує, мов губка, всю інформацію, яка йому подобається, а 
потім видає її читачеві, вже забуваючи, власна вона чи запозичена. 
Там, де пам’ять мене не підводить, я обов’язково надаю посилання на 
відповідне джерело, але, хоч пам’ять підводила мене рідко, я все ж 
таки прошу моїх колег вибачити мене, якщо я перейняв у них щось 
фактографічне, але на них не послався; бо деякі приклади в цих тезах і 
в названому вище підручнику є надбанням моєї пам’яті, а не мого ро-
зуму. Мій розум тільки систематизував їх так, як ніхто до мене. 

І, зрозуміло, осмислення всіх зібраних фактів зроблено тільки мною. 
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УДК 811 

Николащенко Ю. А. 
 

ПОНЯТИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

 
Понятие «эквивалентность» пришло из формальной логики, а в 60-е гг. 

XX в. прочно укоренилось в теории перевода. Переводческая эквива-
лентность означает, прежде всего, то, что два текста – текст оригинала 
и текст перевода – находятся в определенных отношениях эквивалент-
ности друг к другу. В формальной логике под эквивалентностью по-
нимается равенство или тождество. Однозначно, что в силу расхожде-
ния языковых систем и целей перевода между двумя текстами не могут 
возникнуть отношения тождества. В отсутствие тождества отношения 
между оригиналом и переводом принято считать эквивалентностью. 

Однако в понятие «эквивалентность» часто вкладывается разный 
смысл, поэтому в теории перевода эквивалентность рассматривается с 
разных точек зрения, например как: 1) сохранение инвариантности на 
уровне содержания; 2) равноценность воздействия на адресатов ИТ 
(исходного текста) и ПТ (переводного текста); 3) сохранение струк-
турно-семантического сходства ИТ и ПТ и выполнение всех требова-
ний к инвариантности; 4) полноценный перевод, при котором в ПТ 
воспроизводится все содержание ИТ и достигается то же воздействие 
на адресата. 

Согласно мнению Л. К. Латышева, эквивалентность – это полно-
ценная передача денотативного содержания оригинала с соблюдением 
языковых и узуальных норм языка, на который переводится текст, с 
сохранением структурно-семантических особенностей ИТ и с учетом 
равноценного регулятивного воздействия на адресата ПТ. Многообра-
зие подходов к понятию эквивалентности привело к созданию ее типо-
логии. Немецкий лингвист В. Коллер выделяет пять типов эквивалент-
ности: 1) денотативная эквивалентность – это равноценность ИТ и ПТ 
на уровне предметно-логического содержания; 2) коннотативная экви-
валентность – это равноценность сигнификативных значений, зафик-
сированных в коллективном сознании носителей исходного языка 
(ИЯ) и переводящего языка (ПЯ); 3) текстуально-нормативная эквива-
лентность – это соблюдение языковых норм, узуальных предпочтений 
в ПЯ и сохранение структуры ИТ; 4) прагматическая эквивалентность – 
это равноценность воздействия на адресата ИТ и ПТ; 5) формально-
эстетическая эквивалентность – это полноценная передача эстетиче-
ских, языковых и индивидуально-стилистических особенностей ИТ. 

Самым главным критерием эквивалентности является лишь соот-
ветствие той цели – «скопос», ради которой выполняется перевод. 
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Согласно «скопос-теории», перевод – это практическая деятельность, а 
цели такой деятельности могут быть различны. Иногда цель состоит в 
достижении максимальной близости к оригиналу, а иногда цель может 
быть чисто прагматической, например, сообщить получателю какую-
либо информацию. В таком случае переводчик выступает не как по-
средник, а сам решает, что и как нужно переводить, исходя из стоящей 
перед ним цели. Такой подход позволяет причислять к переводу по-
мимо перевода художественных текстов различные пересказы: рефе-
ративные, сокращенные переводы; вольные переводы, переводы, вы-
полненные для определенных социальных групп, или переводы, в 
которых что-то опускается по моральным, религиозным или идеологи-
ческим признакам. В качестве примера можно назвать пересказ  
А. Толстым итальянской сказки «Пиноккио» в «Золотом ключике». 

Текст перевода никогда не может быть абсолютно эквивалентным 

тексту ИЯ, но переводчик должен всегда стремиться к более полной 

эквивалентности. Таким образом, перед переводчиком встает задача – 

определить очерёдность передачи содержания. Переводчик должен 

установить, какие элементы «пользуются преимуществом при переда-

че в процессе перевода, а какими можно «жертвовать» с тем, чтобы 

семантические потери при переводе были минимальными».  
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ПІДСЕКЦІЯ: Нові тенденції у дослідженні англійської мови та 

літератури, а також методики їх викладання у вік глобалізації 

 

 
УДК 821.111(73)–311.2.09:7.094 

Старшова О. О. 

 

SYMBOLIC SPACE OF WASHINGTON 

SQUARE IN HENRY JAMES’S NOVEL  

 

Growing interest to urban space, which stands at the focus of literary 

criticism during recent decades, gives rise to the variety of approaches to 

city studies: mythological city; dystopian city; city as a complex of cultural 

symbolism that comprises ritual, routine, religious and architectural compo-

nents (Yu. Lotman); globalized and glocalized city (A. Huyssen); city func-

tioning in three spheres – cultural and spiritual, cultural and materialistic, 

natural (V. Toporov) etc. Moreover, a study of a modern city also requires 

intermediary approach, since each small locus of a well-known megalopolis 

creates its own local mythology out of the texts of diverse arts besides liter-

ature, such as painting, singing, dancing, film, advertising, etc. They all 

produce symbolic meanings of a place. 

Among the greatest cities of the world that collect various power cur-

rents New York takes its own peculiar niche for many reasons. First, this 

city doesn’t leave anyone indifferent either on the positive, or on the nega-

tive side. Second, the city is unique from the perspective of its architectural 

layout: modern state-of-the-art buildings confront the air of history – New 

York surprisingly combines patriarchal character of the Sleepy Hollow with 

the petrifying magnitude of Wall Street constructions. Third, New York is a 

frontier city that for many becomes a transfer point to the New World. 

Fourth, New York by its continuous movement up and up embodies axio-

logical system of the whole country. Fifth, the image of the city is so much 

and so often reproduced by modern media that it turns into the set of stereo-

types deprived of the live pulse. Thus, despite the great massive of literature 

about New York, it firmly holds its place in cultural and intermedia studies. 

Besides, although Ukrainian literary criticism has numerous works dedicat-

ed to the research of urban space, it still remains focused on the local 

Ukrainian material, while the study of the New York text will allow to pro-

ject its image to the whole American nation. Moreover, the research of New 

York space should highlight certain parameters crucial for the understand-

ing of the mythology of the city, such as: history of its development, ghetto 

zones of the city, immigrant city, city of arts, dream city and the city of lost 
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illusions, etc. This article is focused on the image of historical New York 

and the way it is constructed in Henry James’s Washington Square and its 

film adaptations. The city perspective provides additional meaning to the 

story since it allows to connect personal «little stories» of the characters 

with the general processes in the continuum of the «great history».  

Henry James was one of the first writers that inscribed New York text 

into the texture of his works not only as a setting, as a certain locality, but as 

a semiotic space that shapes the characters’ consciousness. This work is an 

attempt to recreate geographic, landscape, architectural space of the city in 

order to find out those attributes and signs that expanded into the sphere of 

the spiritual at various stages of its development. Such a city image bears 

the greatest significance in Henry James’s novel of 1880 Washington Square. 

In his novel Henry James is a careful observer of the New York dynam-

ics during 1820–1840s. The city in the twenties of the 19
th

 century has ra-

ther patriarchal look of a ‘small but promising capital’, the territory it occu-

pies is quite small, its main part is located in downtown Manhattan around 

Battery Park and stretches until less inhabited Canal Street. It is this neigh-

bourhood of the new American elite where the young charming wife of  

Dr. Sloper comes from, it is the place where Sloper’s personal success story 

begins, it is the place where the big money and ‘the best people of the city’ 

are concentrated, thus shaping the class of a newly born American bour-

geoisie. This national ‘aristocracy’ (to be precise, the above mentioned 

bourgeois class) grows out of the contrast between the old, country-like, 

backward and the new city space with its dynamic social life. Dr. Sloper 

perfectly fits in the world to which his wife belongs, easily accepts the 

complex of social conventions and biases, while the opposition between the 

natural and the artificial is one of the reasons of his daughter’s drama. Cath-

erine is born and brought up within «small» New York, she is unable to 

reach balance between sincerity and grace in order to make the image of a 

perfect young woman, that her father and her community expect. The de-

mands that the city dictates to her contradict her inner truth: «… she occu-

pied a secondary place. It is well known that in New York it is possible for a 

young girl to occupy a primary one». Brought up in the spirit of ‘republican 

simplicity’ in lower Manhattan, Catherine cannot distinguish between vul-

gar or kitsch simplicity and aristocratic refinement. Her growing up and the 

deepening of this gap coincide with the family move to upper Manhattan to 

the house on Washington Square, which becomes a tribute to the fashion 

and reflects great transformations in the life of the city. 

New York in the mid-thirties, the time of the central events in the book, 

broadens its Northern borders, and develops the notions of fashionable 

residential areas, which are in great demand in the city of growing com-
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merce and accelerated life speed. While Sloper’s old house of red brick and 

marble balustrade was within ‘five-minute walk of the City Hall’, the new 

city more and more often hears ‘the great hum of traffic’. Business currents 

of the tired city drive its inhabitants in the only possible direction to the 

North, to the safer neighbourhoods with solid houses. It is here in Washing-

ton Square, the long searched place for quiet family life, where the drama of 

the heroine takes place.  

The function of New York in the novel is not limited to the role of setting or 

background for the plot. The city grows horizontally and embodies the idea of 

progress, but also signifies a value shift towards the commercial side. While 

rather grotesque figure of Missis Penniman is drawn to far from reality, Morris 

Towns and has very peculiar and only one-sided business qualities, Dr Sloper is 

too obsessed with the standards that a modern young woman should meet and 

accepts his daughter not for what she is, but as a commodity, Catherine stands 

out for her spontaneity, candidness of her inner life and dignity of feelings, 

which is symbolically shown through the image of the house, where the author 

leaves her to live. Ezra Pound wrote that due to the book America got to maps 

and emphasised the sense of history present in James’s works. The geographical 

changes that go on in the city become the evidence of time shifts. 

 

 

УДК 378 

Зубенко Т. В. 

 

LEARNING ENGLISH THROUGH ASSESSMENT 

 

If we ask how to make students to learn from the assessment process to 

raise their achievement in foreign language acquisition we’ll get a variety of 

answers. Each answer will reveal different methods and approaches to stud-

ying foreign languages. Fortunately, the use of scoring rubrics has been 

helpful in supporting assessment goals. A scoring rubric is a tool, often in 

the form of an outline, table, or checklist, used to evaluate the quality of 

student work. In addition to criteria that describe the expectations for work, 

a scoring rubric includes a scale of possible points for varying levels of 

performance in relation to the criteria. These criteria specify the «what;» the 

performance levels specify the «how well».  

A clear rubric will clearly define what is excellent, good or poor work. 

Students will clearly see the exact expectations and desired outcome of the 

assessment. Consistent guidelines, understood by both students and the 

teacher, and consistently reinforced, assure students that the teacher will not 

grade subjectively. Students also have a voice in determining and defining 
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the standards. Students should always be involved in creating the rubric, as 

well as self- or peer assessment. Having a rubric to look at will encourage 

students to evaluate their own work and strive for excellence. 

This study is designed to provide a more nuanced picture of instructional 

rubric use so that educators at all levels can make the best use of limited 

instructional time. As part of a Fulbright Specialist project at Petro Mohyla 

Black Sea State University, various Foreign Philology faculty were explor-

ing the use of rubrics. I began to use rubrics as an instructional tool with 

first and third year English Language students. We co-created rubrics for 

presentations and story analysis in written form and used the rubrics for 

self- and peer assessment. 

In this study the impact of a co-created story analysis rubric is examined 

from three perspectives, (a) students’ feedback, (b) grades on the written 

analysis of a short story, and (c) an examination of the pattern of perfor-

mance across the dimensions of the story analysis rubric. Performance of 

students who co-created the rubric is compared with students who were 

taught without access to a rubric. Practical issues related to the use of co-

created rubrics are discussed also. 

The purpose of the study is to further our understanding of co-created 

instructional rubrics in terms of the impact, from the students’ perspective 

as well as the quality of their written work, and the practicalities of this 

approach. While there have been many position papers arguing in favor of 

this approach, as Andrade has noted, teachers are hesitant to put these as-

sessment tools in the hands of students.  

 Students reacted positively to the introduction of rubrics. From the pro-

fessor’s perspective, it was important to use rubrics because writing an 

analysis of a story is a creative work which shows the student’s personal 

attitude to the characters and content of the story. But this creative compo-

nent is sometimes difficult for a teacher to assess a student’s work objec-

tively. But using a rubric only as a summative grading tool limits the poten-

tial for student-centered learning. However, given extensive course re-

quirements for English language instruction, were rubrics really of any use, 

was it worth the class time to co-create a rubric? To address this question, a 

study was designed whereby students in a «home reading» course co-

created a rubric and then were assessed on a written analysis of a short sto-

ry. A comparison group was composed of students in other sections who did 

not have access to the rubric.  

The basic question examined in this research study was: In what ways, if 

any, does the availability of a co-created rubric influence a student’s prepa-

ration for, and quality of written analysis on a test about a short story writ-

ten in English? 
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The results from this study, while favorable to the use of co-created  

rubrics for written story analysis, also point out that instructional rubrics are 

no magic bullet. Nonetheless, students who did use the rubric found it use-

ful even though it increased their study time. Rubric ratings were slightly 

higher for students who had access to the rubric too. Also, and perhaps most 

relevant is the detailed analysis of performance on the dimension of the 

rubric. Performance differences between students who had access and those 

who did not were most evident in those areas of analysis that are typically 

most difficult for students, such as the narrative point of view and symbol-

ism. In the process of co-creating rubrics the instructor should remember the 

objectives of the lesson and based on past performance, those aspects are 

most difficult for students to master. Co-creating rubrics with attention to 

these difficult dimensions can help students consciously relate to the mate-

rial by breaking down a complex task into measurable observable compo-

nents. Analysis of the individual rubric dimensions is crucial since it is 

performance on those dimensions that provides guidance for subsequent 

review and instruction. Future research on rubric use, both instructional and 

summative, should routinely include an analysis of the individual rubric 

dimensions as a way to begin to understand the interplay between dimen-

sions in terms of validity and pedagogical usefulness. In conclusion this 

approach to assessment develops students’ skills of self-assessment that will 

help them in the future to self-assess their professional performance and to 

self-develop. After all, as the Latin proverb says «Non scholae, sed vitae 

discimus», that means «Not for school, but for life we learn». 

 

 

УДК 82.091 

Остапчук Т. П. 

 

КОНЦЕПТ «КОРДОНУ» В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ 

КСЕНІЇ РИХТИЦЬКОЇ «ПЕРЕТИНАЮЧИ КОРДОН» 

 

У сьогоднішньому літературно-критичному дискурсі дедалі біль-

шої ваги набирає всебічне вивчення концепту «кордону» в контексті 

розвитку так званих «прикордонних студій» / «студій кордону» (border 

studies). Ця галузь знань пережила своє становлення в межах соціаль-

ної географії наприкінці минулого століття. Однак зараз спостерігається 

значне розширення предмета дослідження за рахунок інтересу до ку-

льтури, дискурсивних практик та історичної пам’яті, результатом чого 

стала поява таких напрямів, як «прикордонна теорія» (border theory) та 

«прикордонна поетика» (border poetics). Кордон у таких студіях розг-
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лядається як рухомий динамічний феномен, що потребує вивчення з 

інтердисциплінарної перспективи, оскільки він перестав бути просто 

маркером на певній території, а перетворився на простір, у якому 

вступають у контакт різні нації, групи, культури та типи свідомості, де 

відбувається формування специфічних гібридних ідентичностей,  

протікає обмін колективним та культурним досвідом, який може 

об’єднувати/роз’єднувати/відкривати нові перспективи бачення тих чи 

інших явищ та подій. До того ж цей простір часто втрачає певні географі-

чно закріплені межі, а переходить у концептуальний філософський вимір.  

Коло проблем, на які сьогодні звертається особлива увага, можна 

окреслити такими пунктами: 

 взаємодія між кордонами та конструювання ідентичності; 

 динамічна природа перебування на кордоні; 

 дихотомічна природа кордону як такого, що розділяє, та такого, 

що об’єднує/поєднує; 

 процеси включення в певні групи та виключення з них, причини 

приналежності, або виокремлення членства, так звана «селективна 

мобільність» прикордонних територій та їхнього населення; 

 процеси створення кордонів та їхні ініціатори; 

 проблеми впливу кордону на мікро- та макрорівнях тощо.  

У цьому дослідженні мова піде про репрезентацію «кордону» як 

концептуального образу в збірці оповідань американської письменниці 

Ксенії Рихтицької «Перетинаючи кордон» (Crossing the Border, 2012). 

Приналежність авторки до української діаспори в другому поколінні 

вже забезпечує успіх використання «прикордонних студій» для прочи-

тання її твору, адже авторська свідомість перебуває на кордоні кількох 

культур, взаємодія між якими впливає на формування власної ідентич-

ності та відбивається на персонажах, тематиці, структурі текстів.  

Перше оповідання «Дорога додому» (Homecoming) розпочинається 

з речення, яке має в своєму складі лексему «кордон», що виступає 

одночасно в прямому та переносному значеннях: «Vera hasn’t seen her 

cousin Stefko in 47 years, when the train carrying her from Budapest finally 

crosses the border into Ukraine, all she can think about is mountains». З 

одного боку, перед читачем постає реальний кордон держави, однак 

згадка про 47-річну розлуку з братом та рідною землею втягують в 

інтерпретативне поле розуміння «кордону» як часової тяглості, протя-

гом якої героїня не мала можливості відвідувати Україну, що, у свою 

чергу, активізує позатекстуальні знання епохи та конкретного історич-

ного періоду, про який йдеться в тексті. Звернення до образу гір також 

створює візуальний образ кордону як перешкоди на шляху. У подаль-

шому тексті відбувається семіотичне розширення: кордон між Заходом 
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та Сходом, кордон між минулим та теперішнім тощо. Героїні також 

доводиться долати уявний кордон-бар’єр непорозуміння з братом.  
Аналогічно головна героїня оповідання «Бабця» (Babtsia) Ліна при-

їздить в Україну до бабці, яка оповідає їй сімейну історію, показує 
світлини, пояснює, як її донька, Лінина мама, опинилася в Америці з 
родиною дядька. Так відновлюється пам’ять, установлюються зв’язки, 
які забезпечують тяглість поколінь, адже Ліна вперше починає розумі-
ти свою матір, прагне повернутися в Америку, щоб поспілкуватися з 
нею, установити втрачену комунікацію. Відтак, кордон, що роз’єднує 
країни, покоління, родини, за певних умов набуває об’єднавчих харак-
теристик для наступних поколінь. 

Глибоко символічного значення набуває образ кордону в оповідан-
ні «40 днів» (40 Days), у якому головна героїня Люба прощається із 
загиблим в автокатастрофі чоловіком Романом. Відтак кордон симво-
лізує перехід від життя до смерті. Однак тут також озвучуються кор-
дони в середині України, які існують між населенням західних та пів-
денних регіонів: у їхній свідомості, типах ідентичності. Згадується і 
Чорнобильська зона як територія, яка дослівно обгороджена кордона-
ми, охороняється вартовими і є мертвою зоною. Кордон семіотизуєть-
ся як межова подія в історії окремої людини та загалом цілої нації: 
Голодомор, війна, заслання до сибірських таборів. Кордони між поко-
ліннями письменниця ілюструє на прикладі стосунків Романа із сином 
Олесем, а після смерті Романа – із його другою дружиною Любою, яка 
сподівається на порозуміння з Олесем та його сім’єю, внуками, яким 
вона зможе розказати про їхнього дідуся, передати їм його любов до 
України, розказати реальну історію його життя.  

Метафоричне значення кордону як межі між життям та смертю обі-
грається майже в усіх оповіданнях. Яскравий образ переходу змальо-
вано в «Оманах зору» (Tricks of the Eye), де стара українська емігрант-
ка Анна помирає в церкві під час весільної церемонії, яка пов’язує її зі 
спогадами про пережиті роки, колишнього чоловіка і, по суті, звільняє 
її від них.  

Кордон між двома різними ідентичностями однієї особи презенто-
вано в оповіданні «Художник» (The Artist). Так, причиною появи нової 
самости для художника Валерія стає його стажування в Чикаго. Зна-
йомство з багатою, вільною країною, українською діаспорою, яка пи-
шається власним корінням, українською мовою та культурою, переве-
ртає уявлення митця про долю власної країни, викликає культурний 
шок після повернення до батьківщини, який призводить до розриву 
стосунків із колишньою коханою жінкою, відмежування від колишніх 
друзів, а головне – до неспроможності знову малювати.  

Отже, в ході аналізу було виявлено як прямі значення кордону, так і 
широке семантичне поле контекстуальних значень цього концепту. 
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УДК 378.14–057.875 

Григор’єва О. В. 

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗА 

ОСОБЛИВОСТЯМИ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ 

ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

На початку XXI ст. диференціація та індивідуалізація навчання 

стали основоположними принципами роботи навчальних закладів 

України. Створюється педагогічна система на засадах урахування осві-

тніх потреб, можливостей і пізнавальних інтересів студентів, яка за-

безпечує продуктивність та вдосконалення навчального процесу. 

Диференціація навчання – це створення таких умов, за яких кожен 

студент міг би повноцінно оволодівати змістом навчального матеріалу, 

гармонійно розвивався відповідно до своїх індивідуальних можливос-

тей, схильностей, інтересів, формувався б як індивід із його специфіч-

ними особливостями. Диференційоване навчання – це спеціально ор-

ганізована навчально-пізнавальна діяльність (суб’єктна педагогічна 

взаємодія), яка, враховуючи вікові, індивідуальні особливості суб’єктів, 

уміння, їхній соціальний досвід і стартовий стан, спрямована на опти-

мальний фізичний, духовний та психічний розвиток студентів, засво-

єння необхідного обсягу знань, практичних дій за різними навчальними 

планами та програмами. Такі педагоги, як Бугайов О. І., Дейкун Д. І. у 

сутність диференціації навчання вкладають такий зміст: «Диференціа-

ція передбачає відкритість змісту освіти, різноманітність навчального 

матеріалу, посібників, форм і методів навчальної роботи, контролю 

знань, широке врахування національної та регіональної специфіки в 

роботі навчального закладу». Оскільки між навчанням і розвитком 

існує складний діалектичний взаємозв’язок (психічні компоненти ін-

дивіда беруть активну участь у сприйманні та запам’ятовуванні знань, 

водночас процес засвоєння знань розвиває всі психічні властивості 

суб’єкта навчання), то найбільш суттєвою ознакою навчального про-

цесу є не лише врахування індивідуальних особливостей учнів, а й 

цілеспрямований розвиток психічних сил засобами навчання, розумне 

використання досягнутого розвитку в організації засвоєння нових знань. 

Тому можна сказати, що диференціація навчання логічно виникає з 

психологічної сутності індивіда, яка урізноманітнює кожну людську 

особистість і вимагає адекватних зовнішніх навчальних дій. 

Тобто психологічною основою диференційованого навчання є  

генотип людини, її індивідуалізований тип пізнавальної, сприймальної 

та емоційно-вольової сфер. Учені вважають (В. В. Андронатій, А. Л. Си-
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ротюк, О. С. Гобова), що однією з форм диференційного навчання, яка 

нечасто застосовується, але є дуже ефективною, виступає саме дифе-

ренціація за особливостями сприйняття навчального матеріалу. Знаю-

чи особливості сприйняття, можна правильно організувати навчальну 

діяльність у вивченні іноземної мови, тобто визначити складність пос-

тавленого завдання, обрати засоби та шляхи вирішення, визначити 

способи самоперевірки та самоконтролю. Для формування повноцінної 

навчальної діяльності важливо знати особливості свого сприйняття, 

щоб знайти найбільш ефективний спосіб виконання різних вправ. У 

свою чергу, формується особливий, характерний для певного індивіда 

стиль навчальної діяльності, який дозволяє підвищити результатив-

ність засвоєння навчального матеріалу. Процес сприйняття тісно 

пов’язаний із такими психологічними процесами, як мислення, мов-

лення, вияв почуттів, волевиявлення, тому від того, наскільки повно-

цінно студенти сприймуть інформацію і як вибудують свою діяльність 

щодо досліджуваного об’єкта, буде залежати рівень їхнього навчання 

та інтелектуальний розвиток. Відомо, що за особливостями сприйняття 

виділяють групи візуалів, аудіалів та кінестетиків. Під час вияву про-

відної модальності необхідно також знати ступінь організованості 

студентів. Диференційований підхід у навчанні іноземної мови слід 

розуміти не тільки як диференційовані завдання за ступенем важкості, 

але й як диференційовані умови виконання цих завдань. 

Отже, говорячи про навчання, зорієнтоване на особистість, треба 

звернути увагу на диференціацію навчання за особливостями сприй-

няття навчального матеріалу, що допоможе студентам у кращому фо-

рмуванні лексичної компетенції. Враховуючи провідну модальність 

сприйняття навчального матеріалу, викладач має змогу окреслити 

відповідний план роботи з урахуванням індивідуальних особливостей 

студентів, що допоможе продуктивному запам’ятовуванню лексичного 

матеріалу. 

 

 

УДК 372.881.111.1 

Куліш О. Ю. 

 

ENGLISH AS LINGUA FRANCA: TEACHING PRONUNCIATION 

 

The term «lingua franca» was first used to denote a specific language 

used around the eastern part of the Mediterranean region. It had a simplified 

form of Italian as its basis with a variety of loan words from other languages 

from the area. This language was used as a common language of commerce 
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up to the 18
th

 century. The present meaning of the term states that Lingua 

Franca is a language systematically used by people who do not share the 

same native language for the communication purposes.  

Currently English is considered to be a Lingua Franca spoken by people 

from around the world in various contexts. Thus, the terms English as Lin-

gua Franca (ELF), Global English (GE) or English as an International Lan-

guage (EIL) have appeared. Despite being criticized by some researchers 

teaching ELF has been studied by a variety of linguists, e.g. Jenkins (2007), 

Smit (2010), Firth (2009) and others.  

When considering teaching pronunciation in the ELF environment it is 

important to identify the so-called Lingua Franca Core of English, i.e. the 

pronunciation core suggested by Jenkins (2007). It has been found that 

speakers using ELF regarded sounds /θ/ and /?/ to be of lesser importance 

than other consonants. It is also important for the speakers of ELF to be able 

to pronounce consonant clusters without simplifying them. As far as vowels 

are concerned, there should be a clear distinction between the length of 

vowels whereas their quality is commonly ignored. Finally, on the prosodic 

level it is necessary to be able to emphasize the nuclear syllable to convey 

any additional meanings. Other aspects of English pronunciation are ig-

nored, they are using weak forms, assimilation, pitch movement, word 

stress, and stress timing. 

 

 

УДК 811.1113’6 

Рибачук О. Л. 

 

NEWSPAPER TEXTS IN TEACHING ESL STUDENTS 

 

One of the powerful tools to encourage ESL students to learn the Eng-

lish language is an authentic text, such as a newspaper text. Both teachers 

and students have an opportunity to work with ‘real texts’, to read some-

thing that is designed for a native speaker, and it is motivating. 

The newspaper contains up-to-date materials which focus on current 

events. Newspapers are much more current than textbooks. They contain a 

lot of information on different news such as sports, political and social is-

sues, economics, cultural events, health, advertisements, cartoons, etc. 

There are different kinds of texts in newspapers such as stories, letters, 

reports, ads, etc. The texts are written by professional journalists and there-

fore constitute authentic news materials. Having an opportunity to read 

about the events unfolding around them, in their country, in the world, stu-

dents feel that they learn more than just English. 



Могилянські читання – 2015 

 

– 70 – 

The newspaper is a source of ideas and language. Newspapers provide 

students with a meaningful context to communicate in English. They pro-

vide ESL students with different kinds of genres written in authentic lan-

guage. They provide various materials for students to improve their 

knowledge of English. Students gain some cultural knowledge. The teacher 

creates different activities to develop students’ reading, writing and com-

municative skills. Moreover, they promote a habit of reading. 

What difficulties do students find when reading newspaper texts? 

1. Newspaper articles are not always clearly organized. Texts often have 

short paragraphs which are not clearly linked. 

2. Newspaper headlines may also be hard to understand. This is particu-

larly true of tabloid newspapers .They often use puns, cultural references, etc.  

3. If students deal with news articles, they need some training in under-

standing the features of the style. If the headline is confusing, very often 

there is a sub-headline which makes things clearer for the students and the 

first paragraph usually contains what journalists call the 5Ws.It helps learn-

ers understand the rest of the text. 

4. There are also a lot of idioms, especially in tabloids, and it is difficult 

for students to define their meaning. 

There may be some other challenges, mostly concerning lexis. While 

there are some pitfalls, up-to-date news items are motivating for learners of 

the English language. 

 

 

УДК 371.315:811.111 

Солодаєва Т. О. 

 

CREATIVE WRITING IS A METAPHOR OF MUSIC 

 

Creative writing is not an isolated educational issue. It is a dynamic 

source for enriching students’ outlook. Creativity cannot grow in vacuum. 

The program was designed to give a genuine taste of writing as a process of 

contemplation and internal negotiation. There are many ways to encourage 

creative expression in students, but I find special value in music. My expe-

rience has shown me that music can be a magic wand to revive any lan-

guage program.  

For many of our students, music seems to be a «calling of the soul». 

Music becomes the common language through which students share what 

they have seen, heard, touched, tasted… thought or felt. It is a powerful tool 

for creative thinking and a mental pathway to mystery. It seems to be the 

magic path that leads from guided writing to creative writing. 
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Creative writing requires a high degree of sensitivity to oneself and 

one’s mental images. When students write they dive into the well of experi-

ences and, often, scoop up powerful images. Music brings those images into 

life and focuses student’s attention on those deeper more evocative mean-

ings. It invokes powerful associations and invites students to paint, in 

words, the pictures they see in their imaginations. Figurative language adds 

imagination, texture, and immediacy to students’ ideas. The study of meta-

phors develops skill with analogies and empowers students with renewed 

energy for learning. Through visualization, students create pictures with words. 

Words dance and leap as students invest them with the breath of their own lives 

and experiences. Imaginations are developed; lives are enriched. 

Much of the pleasures of writing derive students’ ability to reveal emo-

tional associations. Music touches students’ hearts and heads, appealing to 

both emotion and intellect. It also conveys the purely story-telling elements 

through its sounds. The creative essence of music and the essential essence 

of creativity and imagination in creative writing provides the bases for these 

two different yet similar forms of expression to be bonded together in sweet 

harmony to the inspiration of individuals.  

Students are more likely to learn from the tasks which engage their per-

sonal interest. If we start there, we can coax them into trying things that are 

out of the ordinary and that is where they begin to learn creatively. Music is 

the vital contributor to our creative writing program. I think that imaginative 

use of music deserves careful attention, consideration and action.  

 

 

УДК 811.111’25 

Сосніна Т. В. 

 

ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ «NEWSPEAK» У ПЕРЕКЛАДАХ 

 

Роман-антиутопія «1984», створений англійським письменником 

Дж. Орвеллом у 1948 році, одразу привернув увагу не тільки читачів, а 

й лінгвістів та перекладачів, оскільки однією з характерних особливос-

тей твору є експериментування автора з мовою.  

У своєму романі Дж. Орвелл детально структурує мову «Newspeak» 

та подає в кінці роману додаток під назвою «Принципи мови 

«Newspeak», у якому пояснює базові принципи побудови цієї мови. 

Поділяючи лексикон на три групи відповідно до вживання, він надає 

опис структури мови «Newspeak». Автор робить детальний опис гра-

матики мови «Newspeak».  
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Граматика мови «Newspeak» має дві характерні особливості. Перша 
з них – майже повна взаємозамінність різних частин мови. Будь-яке 
слово в мові може бути використане як дієслово, іменник, прикметник 
або прислівник. Наприклад, слово think, яке в мові «Оldspeak» існувало 
тільки як дієслово, використовується в мові «Newspeak» і як іменник, і 
як дієслово, а слова thought не існує взагалі. Тобто, якщо в дієслова та 
іменника був один корінь, то між ними не існувало жодної різниці, що 
призвело до знищення великої кількості застарілих форм. Наступний 
приклад демонструє, що етимологічні закони також скасовані: дієсло-
во cut вилучено, але існує іменник knife, який вживається і як іменник 
ніж і як дієслово різати. Отже, у мові «Newspeak» з’являється така 
частина мови, як іменник-дієслово. Німецькі перекладачі відтворили 
задум автора й завдяки кальці утворили субстантивовані дієслова, 
вилучивши архаїчні слова, наприклад: Denk, Messer, а архаїчне слово 
Gedanke не використовують при відтворенні мови «Newspeak». В укра-
їнських та російських перекладах дієслова-іменники відтворюються 
також завдяки кальці, але проблема знищення архаїчних форм слів не 
стоїть перед перекладачами, оскільки в цих мовах їх не існує, напри-
клад: думати, ніж – мысль, нож.  

Прикметники в мові «Newspeak» утворюються за допомогою дода-
вання до іменника-дієслова закінчення -ful, а прислівники – закінчення 
-wise, наприклад: speedful, speedwise, constructionwise та ін. Слід також 
зазначити, що деякі прикметники мови «Oldspeak» залишились у 
«Newspeak», наприклад: good, soft, black, big, strong, full, від котрих 
утворились прислівники мови «Newspeak»: goodwise, fullwise та ін. 
Німецькі перекладачі завдяки схожості мов відтворили закінчення 
прикметників та прислівників за допомогою кальки, тобто додавши до 
субстантивованих дієслів суфікси -voll та -weise: raschvoll, raschweise, 
konstruktionsweis, vollweise, plusvoll. Українські та російські переклада-
чі відтворили прикметники та прислівники мови «Newspeak», за допо-
могою функціонального аналога утворили оказіональні слова завдяки 
злиттю двох слів, конверсії та генералізації, у деяких випадках вжили 
звичайні прикметники та прислівники, скоротивши при цьому кіль-
кість новомовних слів, наприклад: тоталсхвал, дваплюснісенітниця, 
думкозлочину, плюсоцінка, конструкт поширення – плюсплюс неле-
пость, грани мыслепреступления, конструктивно, плюсовых цифр.  

У мові «Newspeak» не існує антонімії в тому вигляді, який є в  
сучасній англійській мові, наприклад cold – warm, good – bad. Проти-
лежне значення утворюється за допомогою додавання префікса un-, 
який має негативне значення, до будь якого слова, наприклад: прикме-
тник cold – uncold, good – ungood, orthodoxy – unorthodoxy, або іменник 
person – unperson, чи дієслово proceed – unproceed та ін.  
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Щоб посилити значення слова, у мові «Newspeak» додається пре-

фікс plus-, а для ще більшого посилення – префікс doubleplus-, напри-

клад: uncold – plusuncold – doubleplusuncold, що означає: теплий – 

дуже теплий – гарячий. Усі перекладачі під час відтворення цих пре-

фіксів вжили кальку: «gut», «рlusgut», «doppelplusgut» – «добрий», 

«плюсдобрий», «двічіплюсдобрий» – «хороший», «плюсплюсовой хоро-

ший», «плюсплюс плюсовой хороший».  

Значення майже будь-якого слова можна було також змінити за до-

помогою таких префіксів, як аnte-, post-, up-, re- та ін., наприклад: 

antegetting, antefiling; upsub; recrossing, redevision та ін. Перекладачі 

відтворили ці префікси різними шляхами, за допомогою кальки: 

obenvor päarchiv транслітераціїї: anteordner», функціонального анало-

га, але втрачаючи оказіональність: до підшивання, перед занесенням до 

файлу – наверх до подшивки.  

Другою відмінною рисою граматики мови «Newspeak» є її норма-

тивність – будь-які зміни форми слова підлягають єдиному правилу, 

тобто прибираються всі винятки. В мові «Newspeak» не існує неправи-

льних дієслів. Для утворення минулого та давноминулого часу до всіх 

дієслів додається закінчення -ed, наприклад: think – thinked, steal – 

stealed, а форм thought, stole – stolen не існує взагалі. Хоча у словоспо-

лученнях форма thought збереглась, наприклад: the Thought Police. Усі 

іменники в множині мають закінчення -s/-es, наприклад: man – mans, 

ox – oxes, life – lifes, а множину слів-винятків men, oxen, lives знищена. 

Ступені порівняння прикметників утворюються за допомогою суфікса 

-er, -est, наприклад: good – gooder – goodest, а неправильні форми 

(better – best) та складні конструкції – more та most – також вилучено з 

мови «Newspeak».  

Завдяки схожості мов англійської та німецької німецькі перекладачі 

відтворили цю нормативність та відхід від неї у своїх перекладах за 

допомогою кальки. До всіх дієслів було додано закінчення -te для 

утворення минулого та давно минулого часу, наприклад: stehlte, denkte. 

Для утворення множини до всіх іменників німецькі перекладачі додали 

закінчення -s, -es, наприклад: Menschs, Nußes, Lebens. Усі ступені порі-

вняння прикметників у німецьких перекладах відтворені також завдяки 

кальці, додаються закінчення -er, -est, наприклад: gut – guter – gutest. 

Під час відтворення дієслів у минулому та давноминулому часі, 

ступенів порівняння прикметників та множини іменників мови 

«Newspeak» в українських та російських перекладах таке граматичне 

явище, як нормативність, є звичайним. Унаслідок цього мова 

«Newspeak» у текстах перекладу українською та російською мовами 

втратила деяку кількість оказіональних слів. 
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Під час відтворення граматики «Newspeak» у текстах перекладу ні-

мецькою мовою обидва перекладачі завдяки схожості мов використо-

вували в більшості випадків кальку, так їм вдалося відтворити майже 

всі оказіональні граматичні форми оригіналу. Українські та російські 

перекладачі також використовували кальку, але все ж таки в більшості 

випадків застосовували функціональний аналог, що спричинило змен-

шення деяких оказіональних граматичних форм у мові «Newspeak» у 

цих перекладах.  

 

 

УДК 378.09:81–057.875 

Галла А. О. 

 

ФЕНОМЕН «СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Сучасні пріоритети державної політики у сфері вітчизняної освіти 

передбачають зростання особистісної активності студентів, здатних до 

моделювання власної навчальної траєкторії та самореалізації в ній. 

Оскільки освітня активність суб’єкта навчання не є вродженою, а фор-

мується в результаті виснажливої та самосвідомої пізнавальної діяль-

ності, організація самостійної пошукової роботи студентів потребує 

вдосконалення системи навчання, орієнтуючись на особистість студе-

нта. Зміни в суспільстві висувають нові вимоги щодо вдосконалення 

системи навчання в мовній підготовці, зокрема впровадження новітніх 

технологій викладання. 

Одним із провідних принципів сучасного процесу навчання є гума-

нізація освіти, спрямована на всебічний розвиток особистості студента 

засобами певного навчального предмета, формування творчої особис-

тості, становлення її індивідуальності, що виявляється неможливим 

без значної індивідуалізації самого процесу навчання. А саме індивіду-

алізація навчання полягає в запровадженні та формуванні стратегій 

навчання в освітньому просторі.  

Тема стратегій навчання належить до важливих та актуальних тем 

педагогіки, педагогічної психології, дидактики, а також фахової дидак-

тики іноземних мов – лінгводидактики. Проблема стратегій навчання є 

актуальною проблемою освітніх змін як у вітчизняній педагогіці, так і 

в зарубіжній. Значення стратегій відбивається в преференції загальних 

ключових компетенцій, спрямованих на «всежиттєве» навчання. 

«Стратегія» є тим терміном, що вживається в різних сферах людсь-

кої діяльності й не має єдиного та вичерпного тлумачення. Проте ціл-
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ком можливо виділити ті риси, що характеризують її загалом поза 

межами певної конкретної діяльності людини. Стратегія характеризу-

ється узгодженням індивідуальних особливостей суб’єкта діяльності й 

актуальних умов виконання цієї діяльності, вона об’єднує в єдине ціле 

дії та процеси відповідно до мети діяльності, а головне – стратегія є 

одним із визначальних факторів досягнення успіху в будь-якій діяль-

ності людини. 

Виокремлення стратегій навчання як напрямку дослідження відбу-

лося в середині 80-х років ХХ століття й засвідчило важливість свідо-

мого ставлення до навчального процесу та навчальних дій. Цілеспря-

мований розвиток викладачем стратегій навчання в студентів в опану-

ванні навчального матеріалу сприяє особистісній орієнтації навчання, 

підвищенню рівня автономності, активізації мислення. Важливим фак-

тором є те, що формування в студента оптимальних особистісних 

стратегій навчання є одним із важливих напрямів розвитку здатності 

самостійно здійснювати свою навчальну діяльність. 

Застосуванню успішних стратегій навчання в будь-якій предметній 

галузі сприяє розуміння доцільності використання стратегій. У галузі 

освіти існує велика кількість стратегій навчання, котрі застосовуються 

під час вивчення мов, тому можна стверджувати, що процес навчання 

може бути серйозно полегшений, якщо сучасні фахівці знатимуть про 

ці стратегії, матимуть можливість обирати для себе ті стратегії, які 

найбільше їм підходять, використовувати їх у процесі самостійної 

роботи, роботи в групі тощо. Розвиток когнітивної психології суттєво 

вплинув на дослідження, проведені в галузі стратегій оволодіння мо-

вами. Треба зазначити, що нині не існує єдиного, універсально визна-

ного визначення терміна «стратегія навчання мови». Дослідники про-

понують різні підходи до визначення цього поняття.  

Виходячи з того, що стратегії навчання є компонентами індивідуа-

льного стилю, реалізація формуючої індивідуалізації спрямована саме 

на навчання, корекцію та вдосконалення стратегій. Моделі навчання 

стратегіям базуються на одному чи декількох принципах, адже на-

вчання стратегіям передбачає інформування студентів про важливість 

або значення тих результатів, на які вони очікують, тобто принцип 

свідомого підходу в навчанні формування стратегій.  

Упровадження стратегічного навчання сприяє тому, що студенти 

стають більш незалежними та самостійними суб’єктами навчального 

процесу, які також можуть застосовувати певні стратегії в подальшій 

професійній діяльності. Оскільки студенти не завжди усвідомлюють 

ефективність і доцільність свідомого використання навчальних страте-

гій у процесі навчання, роль викладача полягає саме у формуванні 
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обізнаності студентів про стратегії навчання та постійному заохоченні 

до їх широкого використання для особистісної активності, систематич-

ності й наполегливості в навчанні, досягнення позитивних результатів.  

 

 

УДК 81’1 

Саламатіна Я. О. 

 

СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: 

ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження охоплюють широкий спектр  

мовних і мовленнєвих явищ. Зокрема, поєднання культурологічного й 

антропоцентричного підходів до аналізу мовних одиниць і мови як 

суспільного явища призвело до фокусування уваги на носієві мовно-

культурної інформації. Інтерес дослідників викликає роль самого  

комуніканта в процесі реалізації мовної системи. Із цієї причини на 

сучасному етапі розвитку лінгвістики зростає кількість досліджень 

мовної особистості як людини, яка виступає суб’єктом породження і 

сприйняття мовних повідомлень.  

Термін «мовна особистість» було введено Ю. М. Карауловим у 

його праці «Русский язык и языковая личность» (1989). Своє подальше 

тлумачення й розвиток термін набуває завдяки працям таких лінгвістів, як 

Г. І. Богін, І. О. Голубовська, І. М. Горелов, К. Ф. Седов, В. В. Крас-

них, О. Б. Сиротініна тощо. 

Згідно зі структурною стратифікацією, запропонованою Ю. М. Ка-

рауловим, мовна особистість містить три компоненти: 

1) лексикон особистості – вербально-семантичний рівень, який  

відображає ступінь володіння повсякденною мовою; 

2) тезаурус особистості – лінгво-когнітивний рівень, який перед-

бачає відображення мовної моделі світу особистості, мовно-куль-

турних знань; 

3) прагматикон особистості – мотиваційний рівень, який містить 

виявлення й характеристику мотивів і цілей, які рухають розвитком 

мовної особистості. 

Отже, дослідження мовної особистості можуть фокусуватися на 

кожному з елементів окремо. Однак більшість дослідників схиляється 

до думки, що дослідження лексикону мовної особистості (нульовий 

компонент, за Ю. М. Карауловим) є менш продуктивними, ніж двох 

останніх елементів, оскільки охоплюють виключно словниковий 

склад, яким оперує особистість-носій мови. Оскільки мовна особис-
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тість проявляє себе в мовленнєвій діяльності, то виключно мовний 

аспект є непоказовим щодо експлікації інтелектуальних характеристик 

мовця (з якими, насамперед, Ю. М. Караулов пов’язував термін «мовна 

особистість»).  

Слід також зазначити, що трихотомічна концепція мовної особис-

тості певним чином співвідноситься з трьома аспектами процесу спіл-

кування – комунікативним, інтерактивним і перцептивним. Отже, мовна 

особистість може досліджуватися в аспекті мовної комунікації, зокре-

ма міжкультурної.  

Серед основних підходів до вивчення мовної особистості виокрем-

люються наступні: 

 лінгводидактичний (увага зосереджується на взаємовідношенні 

мовна норма – мовленнєва реалізація); 

 лінгвокультурологічний (предметом досліджень є національно-

культурний прототип носія мови, узагальнений культурно-історичний 

образ); 

 дискурсивний (зосереджується на дослідженнях особливостей 

саморепрезентації мовної особистості в різного типу дискурсі). 

Отже, дослідження мовної особистості насамперед відбуваються в 

контексті мовленнєвої, зокрема міжкультурної, діяльності, оскільки в 

ній вербалізуються емоційно-психологічні й інтелектуальні особливо-

сті мовця як носія не лише мовної системи, а й національно-культурної 

інформації. 

 

 

УДК 821.111–31.09(73) 

Пархоменко Е. О. 

 

ПОЄДНАННЯ РИС КЛАСИЧНОЇ АНТИУТОПІЇ 

ТА МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ПРИКЛАДІ 

РОМАНУ-ТРИЛОГІЇ ЛОРЕН ОЛІВЕР «ДЕЛІРІУМ» 

 

Для літератури доби постмодернізму характерною тенденцією є по-

єднання в собі рис класичної та масової літератури. Якщо розглядати 

роман-трилогію Лорен Олівер «Деліріум», то мова йтиме про поєднан-

ня рис саме класичної антиутопії та масової літератури в цьому худо-

жньому творі. 

Антиутопія як особлива форма світосприйняття бере свій початок 

ще за часів античності та еволюціонує з утопічної традиції. Проте  

остаточно як новий літературно-художній жанр антиутопія оформлю-

ється лише в XX ст., набуваючи самостійних жанрових рис та ознак. У 
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ХХІ ст. антиутопія стає одним із найбільш популярних та широко 

поширених жанрів світової літератури, характеризується постійним 

поповненням його внутрішньожанрових різновидів.  

У сучасному літературознавстві проблема масової літератури пос-

тає як найбільш актуальнаю, оскільки саме в цей період елітарна літе-

ратура поступилася своїм панівним місцем масовій літературі. І остання, в 

свою чергу, зруйнувала усталені канони високої літератури, висунула 

на перший план оповідання не морально-етичні або соціально-

філософські питання, а побутові проблеми людського життя.  

Набуваючи таких рис масової літератури, як популярність, комер-

ційний попит, серійність, тривіальність, стереотипність, структурова-

ність, схематичність, зображення людських відносин, щасливий фінал 

тощо, тексти сучасної антиутопії перетворюються в, умовно кажучи, 

новий літературний жанр – так звану «масову антиутопію». Такий 

процес є характерним передусім для літератури постмодернізму, у якій 

практично неможливо провести чіткої межі між високою та масовою 

літературою, оскільки в її творах можна знайти риси кожної з них. 

Будь-який літературно-художній твір сьогодні розглядається в першу 

чергу не як естетичне творіння, а як економічно вигідний продукт. 

Тому немає сумніву в тому, що зараз можна говорити про так званий 

«бум» масової літератури. Запропонований читачеві текст повинен 

стати формою розваги, що заповнює його дозвілля та викликає ціка-

вість і задоволення, не руйнуючи при цьому його базові цінності.  

Аналізуючи специфіку антиутопічного світу трилогії Лорен Олівер 

«Деліріум» та наявність у даному романі характерних ознак творів 

жанру антиутопії й основних рис масової літератури, можна зробити 

висновок, що роман-трилогія «Деліріум» є чудовим прикладом антиу-

топічної літератури нашого часу, яка вдало поєднує в собі риси як 

класичної антиутопії, так і масової літератури. Для цього твору є хара-

ктерною більшість ознак творів жанру антиутопії, а саме: зображення 

тоталітарної держави, яка контролює всі сфери життя людини, у тому 

числі її особисте життя; протистояння головного героя та правлячої 

системи; репресивний характер контролю за громадським порядком; 

обмеження простору світу антиутопії; страх людини перед зовнішнім 

світом та багато інших. Особливості антиутопічного суспільства, визна-

чені в романі «Деліріум», є загальними для більшості творів цього жанру.  

Трилогія «Деліріум» американської авторки Лорен Олівер є не 

тільки антиутопією за своєю структурою, але й чудовим твором масо-

вої літератури, за допомогою якого можна відволіктися від реальності 

та відпочити, насолоджуючись химерним антиутопічним світом, ство-

реним письменницею. Лорен Олівер зображує романтичну історію 
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кохання, апелюючи тим самим до більшої кількості читачів а також до 

їхніх природних почуттів та бажань. Така орієнтованість літературно-

художнього тексту забезпечує його широку популярність та успіш-

ність на літературному ринку. Крім цього, об’єднання поетики елітар-

ної та масової літератури в одному творі є свого роду грою, пародією 

на сучасність і водночас її характеристикою. Подібне об’єднання не-

сумісних, на перший погляд, поетик забезпечує інтерес до тексту 

представників будь-якої читацької аудиторії – як середнього обивате-

ля, так і досвідченого поціновувача класичної літератури. 

Усі вищезазначені риси забезпечили широкий успіх та популяр-

ність масової літератури в наш час загалом і роману-трилогії Лорен 

Олівер «Деліріум» зокрема.  

 

 

УДК 821.111.09’06 

Диндаренко О. А. 

 

S. SULERI: WHAT IS THE RHETORIC OF ENGLISH INDIA 

ABOUT IN R. KIPLING’S CONTEXT 

 

«This was how it happened; and the truth is also an allegory of Empire», 

claims Kipling’s narrator, as he opens with grim brevity the quasi tale of 

1886, «Naboth». The colonialist as narrator carelessly throws a coin to the 

«native beggar» in his garden, «as kings of the East have helped alien ad-

venturers to the loss of their Kingdoms». Naboth to the narrator’s Ahab, the 

beggar initiates an act of counter-colonialism, setting up a confectionery 

stall in the colonizer’s garden that profits with a surreal speed, growing 

from a trading post to a set of shops, and finally, into a brothel. When the 

narrator puts a violent end to this invasion of his role as invader, he offers 

the following commentary on colonialism’s ambivalent relation to the anxi-

ety of empire: «Naboth is gone now, and his hut is ploughed into its native 

mud with sweetmeats instead of salt for a sign that the place is accursed.  

I have built a summer-house to overlook the end of the garden, and it is as a 

fort on my frontier from whence I guard my Empire. I know exactly how 

Ahab felt. He has been shamefully misrepresented in the Scriptures». 

Kipling’s tale functions as a cautionary preamble to my present work, 

which both seeks location within the discourse of colonial cultural studies 

and attempts to question some of the governing assumptions of that discur-

sive field. While the representation of otherness has long been acknowl-

edged as one of the most culturally vexing idioms to read, contemporary 

interpretations of alterity are increasingly victims of their own apprehension 
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of such vexation. Even as the other is privileged in all its pluralities, in all 

its alternative histories, its concept-function remains too embedded in a 

theoretical duality of margin to center ultimately to allow the cultural de-

centering that such critical attention surely desires. As the allegory of «Na-

both» suggests, the story of colonial encounter is in itself a radically decen-

tering narrative that is impelled to realign with violence any static binarism 

between colonizer and colonized. It calls to be read as an enactment of a 

cultural unrecognizability as to what may constitute the marginal or the 

central: rather than reify the differences between Ahab and Naboth, Kipling 

illustrates both the pitiless congruence in their economy of desire and the 

ensuing terror that must serve as the narrative’s interpretive model. 

The telling of colonial and postcolonial stories, however, demands a more 

naked relation to the ambivalence represented by the greater mobility of dis-

empowerment. To tell the history of another is to be pressed against the limits 

of one’s own – thus culture learns that terror has a local habitation and a 

name. While Ahab may need to identify a Naboth as a discrete cultural entity, 

finally he knows that his encounter with the other of culture is only self-

reflexive: in the articulation of Naboth’s secular story, Ahab is caught up 

against a more overwhelming narrative that forces him to know he has been 

«shamefully misrepresented» by the sacred tales of his own culture. The alle-

gorization of empire, in other words, can only take shape in an act of narration 

that is profoundly suspicious of the epistemological and ethical validity of 

allegory, suggesting that the term «culture» – more particularly, «other cul-

tures» – is possessed of an intransigence that belies exemplification. Instead, 

the story of culture eschews the formal category of allegory to become a 

painstaking study of how the idioms of ignorance and terror construct a mutu-

al narrative of complicities. While the «allegory of empire» will always have 

recourse to the supreme fiction of Conrad’s Marlow, or the belief that what 

redeems it is «the idea alone,» its heart of darkness must incessantly 

acknowledge the horror attendant on each act of cultural articulation that 

demonstrates how Ahab tells Naboth’s story in order to know himself. 

The term «English India» demands an explication that would render it 

both literal and figurative at the same time: English India is not synonymous 

with the history of British rule in the subcontinent, even while it is suborned 

to the strictures of such a history. At the same time, English India is not 

solely a linguistic concept, a spillage from history into language, one that 

made difficult oppositions between the rhetorical and the actual. The idiom 

of English India expresses a disinterest in the continuity of tense, so that the 

distinction between colonial and postcolonial histories becomes less radical, 

less historically «new». In the context of colonialism, English India repre-

sents an ambivalence that addresses the turning point of such necessary 
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imbrications as those between the languages of history and culture; of dif-

ference and fear. As a consequence, its trajectory is extensive enough to 

include both imperial and subaltern materials and in the process demon-

strates their radical inseparability.  

If English India represents a discursive field that includes both colonial 

and postcolonial narratives, it further represents an alternative to the trou-

bled chronology of nationalism in the Indian subcontinent. As long as the 

concept of nation is interpreted as the colonizer’s gift to its erstwhile colo-

ny, the unimaginable community produced by colonial encounter can never 

be sufficiently read. 

If the paradigm of master and victim is to be read in terms of its availa-

bility to the histories of colonialism and their concomitant narratives, then 

its rereading as a figure of colonial intimacy – as an interruption in tradi-

tional interpretations of imperial power – must necessarily generate a dis-

cursive guilt at the heart of the idiom of English India. Its troubled conflu-

ence of colony, culture, and nation lends a retroactive migrancy to the fact 

of imperialism itself, causing a figure like Kipling’s Ahab to recognize that 

narration occurs to confirm the precariousness of power. 
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ПІДСЕКЦІЯ: Німецька філологія і методика викладання 

німецької мови та літератури у вищій школі 

 

 

УДК 821 

Єнальєва О. А. 

 

ХУДОЖНІ СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМИ ВІДТВОРЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЗМУ В НІМЕЦЬКИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

РОМАНАХ ДЛЯ ДІТЕЙ першої половини 90-х рр. ХХ ст. 

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ К. БОЙЄ) 

 

Психологічний роман для дітей є підвидом реалістичної літератури 

для дітей, що сформувався в Німеччині під впливом скандинавської 

літератури в середині 70-х рр. ХХ ст. Тематика психологічного роману 

виходить за межі тих проблем, що раніше були притаманні літературі 

для дітей. У тематичному спектрі розмиваються межі між літературою 

для дорослих та дітей: у романах зображуються розлучення, тяжкі 

хвороби, самогубства, насилля в сім’ї, тема всиновлення тощо. Пріо-

ритетним у психологічному романі для дітей є зображення внутріш-

нього світу протагоніста, його думок, емоцій та почуттів. Мета дослі-

дження полягає в представлені специфіки зображення внутрішнього 

(внутрішній монолог, внутрішня мова, «потік свідомості», фотографі-

чне або фіксуюче мислення і т. д.) та зовнішнього психологізму (мімі-

ка, жести та ін.), визначенні превалюючих літературних засобів зобра-

ження внутрішнього світу юного протагоніста 90-х рр. ХХ ст. в німе-

цькому психологічному романі для дітей.  

Теоретична база розвідки базується на типології наративних техно-

логій зображення внутрішнього світу героя, представлених у роботі 

Доріт Кон.  

Для детального аналізу обрано німецький психологічній роман для 

дітей першої половини 90-х рр. ХХ ст. «З дітьми ніхто не розмовляє» 

(«Mit Kindernredetjakeiner») (1990) відомої німецької письменниці 

Кірстен Бойє. 

У вищевказаному романі зображується проміжок з життя 

дев’ятирічної Шарлотти. Після того, як її родина переїхала в новий 

будинок, Шарлотта починає помічати зміни в поведінці матері, які 

призводять до спроби суїциду останньої. Шарлотта зі властивою дити-

ні наївністю самостійно намагається подолати страхи, спричинені 

вчинком дорослої найріднішої людини, та вдається їй це лише після 

розмови з іншим дорослим – матір’ю її нової подруги Луле. 
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Історія розповідається дівчинкою в двох частинах: перший почина-

ється розповіддю головної героїні про те, що коли вона одного дня 

повернулася зі школи додому, дізналася від сусідки, що її мама потра-

пила в лікарню. Далі вся розповідь ведеться в ретроспективі й закінчу-

ється тими ж словами, з яких починалася, щоб знову звернути увагу на 

переломний момент життя головної героїні. Друга частина описує вже 

поточні події та показує спробу дівчинки впоратися з такою новиною, 

подолати страхи, перестати відчувати свою провину та зрозуміти при-

чину спроби суїциду матері.  

Для передачі внутрішнього світу дитини автор використовує різні 

літературні прийоми, що досить часто не притаманні літературі для 

дітей і є запозиченими з дорослої літератури: внутрішній монолог 

(інколи монолог-коментар зі властивим йому діалогічним характером 

мислення), варто відмітити органічне поєднання рефлексії юного героя 

з теми, що його хвилює, з асоціативним перебігом думок із викорис-

танням елементів «потоку свідомості»; вживається невласне пряма 

мова. Для посилення ефекту психологізму розповідь ведеться від пер-

шої особи, прослідковується паралельне відтворення думок та дій 

героїні. Отже, К. Бойє активно послуговується надбанням дорослої 

літератури для передачі внутрішнього стану юної героїні. 

 

 

УДК 81’28 

Майєр К. О. 

 

ВАРІАТИВНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

Ціла низка європейських мов є «неідентичними самі собі на всій тери-

торії свого поширення». Це стосується й німецької мови, яка є єдиною 

офіційною мовою в Німеччині, Австрії та Ліхтенштейні. У таких країнах, 

як Швейцарія та Люксембург, німецька мова є рівноправною з іншими 

державними мовами. У Бельгії та Італії вона є регіональною. З очевидніс-

тю плюріцентричний характер німецької мови зумовлений історично і 

проявляється в належності до німецькомовного простору багатьох куль-

турно-політичних центрів, якими є німецькомовні країни, де літературну 

німецьку мову можна почути й прочитати в самих найрізноманітніших 

варіантах. Картину мовної варіативності доповнюють і численні діалекти, 

що не належать до мовного стандарту. 

Метою дослідження є розгляд аспектів функціонування сучасної 

німецької мови, національних варіантів мови та територіальних діале-

ктів. 
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Розвиток будь-якої мови відбувається водночас з її функціонуван-

ням. Діалекти, національні варіанти й регіолекти становлять не-

від’ємну частину мови як системи. Регіональна варіативність німець-

кої мови привертала увагу як вітчизняних, так і закордонних дослідни-

ків. У 20-х рр. ХХ ст. одним із найважливіших напрямів у вивченні 

діалектів у Німеччині був так званий лінгвогеографічний напрям, у 

центрі уваги якого знаходилося горизонтально-просторове розчлено-

вування діалектів. При цьому спочатку досліджувалися звукові й мор-

фологічні ознаки діалектів, пізніше увагу стала привертати так звана 

словникова географія. Лише поступово в діалектології, передусім за-

вдяки зусиллям Т. Фрінгса, під час визначення діалектних меж почали 

враховуватися історичні чинники: політична та релігійна історія ареа-

лу, історія заселення, історія становлення господарства тощо. 

Розробка проблем національних варіантів німецькомовного ареалу 

почалася вже з початку 80-х рр. Цей лінгвістичний аспект знайшов 

своє відображення в наукових працях таких учених, як У. Аммон,  

П. фон Поленц, Я. Ебнер, Г. Биккель, К. Матхаєр, О. Д. Петренко,  

Г. В. Пономарьова, Н. А. Максименко, Н. А. Кулешова, О. Ю. Барабаш 

та ін. 

Німецька мова є своєрідною «архісистемою», що поділяється на  

кілька функціональних підсистем, які відрізняються саме територією 

поширення. Деякі з функціональних підсистем німецької мови мають 

політично-адміністративний базис (так звані Arealsprachen), а інші 

розуміють як регіональні мови або діалекти. 

Слід вказати, що розглядаючи специфіку функціонування регіона-

лізму, можна залишити без уваги категорію «варіативності», універса-

льну в будь-якій мові, яка проявляється на різних рівнях (фонетично-

му, прагматичному, морфологічному, синтаксичному, словотвірному, 

лексичному та стилістичному). У функціонуванні регіоналізму пере-

важають два основних види варіативності лексична й семантична. 

Вивчення лексичної варіативності лексичних одиниць показує, що 

в їхньому функціонуванні спостерігається палітра варіацій різного 

роду. Однак регіональні відмінності не порушують єдності, адже вони 

виникли та сформувалися на основі спільного словникового складу. 

Отже, це засвідчує регіональну своєрідність як прояв єдиних правил і 

норм існування та функціонування німецької мови в цілому. 
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УДК 821.133.1:[82.09(4)+008]  

Каірова Т. С. 

 

ВОЛЬТЕР У РОСІЇ XVIII століття 

 

A mon feu qui s’éteint rends sa clarté première: 

C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumière 

(Voltaire à l’impératrice de Russie Catherine II) 

  

У цій назві прихована певна двозначність: Вольтер ніколи не був у 

Росії особисто. Він вивчав російську історію, зустрічався й листувався 

з російськими державними діячами, провадив цікаве та тривале листу-

вання з імператрицею Катериною ІІ, проте так і не прийняв пропозиції 

приїхати до Росії, знаючи вже ціну монаршої «гостинності» з боку 

короля Пруссії Фрідріха ІІ. Тим цікавіше постає питання про вплив 

Вольтера на Росію; саме тому, що цей найсильніший вплив проявився 

дистантно. Нам відомий дивовижний дар Вольтера вирішувати най-

складніші питання на відстані: він відновив добре ім’я невинно стра-

ченого глави протестантської родини Каласа, практично не полишаючи 

свого маєтку у Ферне, протягом трьох років використовуючи епісто-

лярний жанр як засіб політичної боротьби, змусивши французький 

двір і самого короля приймати дружину та дочок Каласа, піднявши  

на їхній захист усю Європу, перевівши «процес» у статус «справи» 

 і, врешті-решт, покарати парламент Тулузи, який ухвалив фатальне  

рішення. Така ж сила впливу на умонастрої неабиякого інтелекту  

великого француза спостерігається й у Росії, де діяв міф Вольтера-

творця. 

У громадських і приватних бібліотеках Росії другої половини XVIII 

століття переважали книги французькою мовою, яка стала другою за 

значенням. Через посередників російський освічений читач купував у 

Європі французькі видання, і Вольтер був у широких російських колах 

одним із найбільш читаних авторів. О. С. Пушкін блискуче перекладав 

його вірші та присвятив йому статтю «Вольтер», у якій із позицій ро-

сійського дворянина засуджував свого кумира за незрозумілу йому та 

його середовищу комерційну діяльність, яка, по суті, забезпечила йому 

фінансову незалежність і відносну свободу дій, прекрасно ілюструвала 

його погляди на розвиток економіки країн і добробут громадян. Отже, 

Вольтера добре знали в Росії, де було поширеним поняття «вольтері-

анство». 

Популярності Вольтера сприяли і його відносини з російськими го-

сударинями. У період правління Єлизавети Петрівни Вольтер збирав 
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матеріали про Петра Великого для написання книги. Із Катериною ІІ 

склалися особливі стосунки: відомі 185 листів їхнього листування з 

1762 року до самої смерті Вольтера. Започатковане Вольтером листу-

вання було цікаве й корисне російській імператриці, оскільки свідчило 

про широту та сучасність її поглядів, що їй дуже імпонувало; до того ж 

треба думати, що це листування мало також глибинні внутрішні осно-

ви для задоволення інтелектуальних потреб розумної жінки європей-

ського виховання, політику якої Вольтер популяризував у Європі. Для 

Вольтера ж ці стосунки слугували розширенням сфери впливу його 

просвітницької діяльності. У дослідженні Сільвен Монан наголошу-

ється, що Росія була для Вольтера цікавим об’єктом історичних дослі-

джень, політичних роздумів і, крім того, «une terre d’influence» (прос-

тором впливу – К. Т.), де могли б здійснитися його ідеї, де він міг би 

впливати на політику, зокрема на знищення релігійних забобонів. 

Про значення, яке Катерина ІІ надавала особистості Вольтера і сво-

їм із ним відносинам, свідчить і те, що вона купила в його племінниці 

через свого посередника в Європі Грима його найціннішу бібліотеку зі 

власноручними позначками, рукописними текстами та іншими найва-

жливішими паперами й компонентами, яка з тих пір становить гор-

дість Санкт-Петербурга та предмет прикрощів Франції. У листі Гриму 

Катерина ІІ висловилася про вплив на неї творчої та епістолярної куль-

тури Вольтера: «... s’il ya de la force, de la profondeur, de la grâce dans 

mes lettres ou expressions, sachez que je dois tout cela à Voltaire, car 

pendant fort longtemps, nous lisions, relisions et étudions tout ce qui sortait 

de sa plume ..., et j’ose dire que par lui j’ai acquis un tact si fin, que je ne 

me suis jamais trompée sur ce qui était de lui ou n’en était pas» – [«… як-

що є сила, глибина, витонченість у моїх листах або виразах, знайте, що 

всім цим я зобов’язана Вольтеру, оскільки протягом досить тривалого 

часу ми читали, перечитували й вивчали все, що виходило з-під його 

пера, і я насмілюся сказати, що в нього я перейняла таке тонке почуття 

міри, яке завжди дозволяло безпомилково визначити, написано це ним 

чи ні» – переклад автора – К. Т.]. 

Підводячи підсумок сказаному, відзначимо, що у своїй концепції 

єдиного інтелектуального простору Європи століття Просвітництва 

Вольтер відводив гідне місце Росії, включаючи її в європейський ареал 

і надаючи великого значення її розвитку. Зі властивим йому унікаль-

ним know how він допомагав популяризації в Європі її політики та 

досягнень, зумів дистантно вибудувати свої відносини з широкими 

верствами росіян, її двором і самою імператрицею, а також надати 

потужний інтелектуальний вплив на стан умів і просвітництво росій-

ського народу. 
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УДК 821 

Петренко О. Н. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ КОМПОНЕНТ 

В ТВОРЧЕСТВЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО 
 
Знаменальная дата – 175-летие со дня рождения П. И. Чайковского, 

отмечаемая в 2015 г., – является поводом к изучению глубоких исто-
ков его творчества, современному осмыслению наследия выдающегося 
композитора. Считающийся по происхождению русским, П. И. Чай-
ковский имел также украинские и французские корни. Дед Петра Иль-
ича по отцовской линии – Петр Федорович Чайка – украинского казац-
кого рода, дед по материнской линии – Андрей Михайлович Ассиер – 
был католиком французского происхождения. Гениально синтезировав 
в своем творчестве разные европейские культуры, П. И. Чайковский в 
то же время отдал особое предпочтение украинскому и французскому 
компонентам. Рассмотрение последнего составило цель данных тезисов.  

Французская культура стала одной из ментальных составляющих 
творчества композитора. Это было заложено в основе воспитания ре-
бенка, который в шесть лет уже свободно говорил по-французски. 
Среди книг, сохранившихся в библиотеке П. И. Чайковского, Библия 
на французском языке (издание 1736 г.), «Квентин Дорвард« В. Скотта 
(на французском языке), «Ундина» Ф. Ламотт-Фуке в поэтическом 
переводе В. А. Жуковского. К истокам французской культуры  
П. И. Чайковского в детстве приобщила воспитательница-фран-
цуженка Фанни Дюрбах, которая сохранила тетради любимого учени-
ка с его стихами на французском языке и сочинениями.  

Обзор творчества композитора позволяет выделить французский 
элемент как один из важнейших в оперных произведениях. Так, из 
десяти опер, созданных композитором, вторая («Ундина», 1869 г.), 
пятая («Орлеанская дева», 1879 г.) и десятая («Иоланта», 1892 г.) – на 
французскую тему. «Ундина» создавалась на уже готовое либретто  
В. А. Сологуба, в его основе – поэма Фридриха де ла Мотт Фуке, баро-
на, по происхождению – из французских эмигрантов-гугенотов, осев-
ших в Пруссии. Данная поэма – одно из любимейших литературных 
произведений П. И. Чайковского. «Орлеа́нская де́ва» была создана  
П. И. Чайковским на собственное либретто по одноимённой драме 
Фридриха Шиллера в переводе В. А. Жуковского, а также драме фран-
цузского автора Ж. Барбье «Жанна д’Арк» и по либретто оперы  
«Орлеанская дева» О. Мерме. Либретто оперы «Иоланта» создано  
М. И. Чайковским по драме датского писателя Г. Герца на француз-
скую тематику (действие происходит в горах Южной Франции в ХV в.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%82-%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В ряде произведений П. И. Чайковского имеют место оригиналь-

ные французские мелодии. Так, в «Старинной французской песенке» 

из фортепианного сборника «Детский альбом» используется цитата 

мелодии французской песни XVI в. Полифонический склад первого 

раздела (и репризы) воссоздает стиль старинной музыки. Эту же мело-

дию композитор использовал и в опере «Орлеанская дева», действие 

которой происходит в средневековой Франции, а главная героиня – 

легендарная Жанна д’Арк. 

В опере «Пиковая дама» французский текст речитативов игроков 

(Сурина, Чекалинского, Томского), отдельные фразы «Баллады Том-

ского», а также знаменитая «Песенка графини» из ІV картины играют 

большое драматургическое значение. Смысл введения французского 

текста состоит не только в передаче языка общения светского обще-

ства, а в создании образного контраста эмоциональному напряжению 

драмы героев – Лизы и Германа. Введение композитором цитаты из 

популярной в конце ХVIII в. комической оперы А. Э. Гретри «Ричард 

Львиное Сердце» (ария «Je crains de lui parler la nuit») создает значи-

тельной силы напряжение катарсического значения и переводит дей-

ствие «Пиковой дамы» в трагедийный план.  

Французская составляющая в личной биографии композитора, а 

именно его любовь к известной французской певице Дезире Арто, 

нашла отражение в камерно-вокальном творчестве. Он посвятил ей 

Романс op. 5 (1868 г.) и, как утверждается, закодировал её имя в 

текстах «Концерта для фортепиано с оркестром № 1« и симфониче-

ской поэмы «Фатум«. Спустя 20 лет (1888–1889 гг.) П. И. Чайковский, 

откликаясь на просьбу Д. Арто (в замужестве де Падилья), написал для 

нее Six melodies (6 романсов, op. 65) на стихи французских поэтов  

Э. Тюркети, П. Клоделя. Их названия в переводе Н. Горчаковой:  

«Серенада» («Ты куда летишь, как птица»), «Разочарование» («О,  

любовь моя, как ужасно так скоро утратить тебя!»), «Серенада» («В 

ярком свете зари, блистающем и ясном, отблеск вижу дивных очей!»), 

«Пускай зима…» («Пускай зима погасит солнца светлый луч и покроет 

эфир цепью сумрачных туч»), «Слезы» («Если покой дадите за все 

треволненья»), «Рондо» («Ты собою воплощаешь силу чар и волшеб-

ства»). 

Вывод: французский компонент в творчестве П. И. Чайковского яв-

ляется важной семантической составляющей на уровне сюжетов лите-

ратурных первоисточников, жанровых традиций французской музы-

кальной культуры, ее мелоса, особенностей музыкально-поэтической 

формы, оперной драматургии.  

  

http://froland.ru/lyceum/muslit/man4_1_5.html#null
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_1_%28%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatum_%28Tchaikovsky%29
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ПІДСЕКЦІЯ: Іншомовна підготовка студентів у контексті 

інтернаціоналізації освіти 

 

 

УДК 378.09.12-047.22-051 

Гришкова Р. О. 

 

ІНТЕРАКТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 

У сучасних вітчизняних та міжнародних освітньо-наукових доку-

ментах, а саме: Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 рр., Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.), Common 

European Principles for Teacher Competences and Qualifications (2007 p.) 

та ін. зазначається, що головним фактором розвитку інформаційно-

культурного суспільства є спілкування між суб’єктами середовища, 

пріоритетом якого виступає інтеракція – взаємодія між учасниками, 

обмін інформацією для досягнення спільної мети. Такий підхід актуа-

лізує проблему розвитку інтерактивної компетенції викладача інозем-

ної мови як важливої складової його професіоналізму. 

Аналіз теоретичних розробок у педагогіці, психології масової  

комунікації, методиці навчання іноземних мов засвідчив, що термін 

«інтеракція» визначається в різних площинах: досягнення згоди: «інте-

ракція» – це процес, у ході якого партнери зі спілкування досягають 

згоди (Т. Лінч); запорука вивчення мови: «інтеракція» – важливий фак-

тор для вивчення мови, що виявляється у взаємодії між матір’ю та 

дитиною через мовлення, кероване дитиною (Ст. Браун, С. Аттордо); 

активна комунікація: «інтеракція» – усне партнерське спілкування, 

розвиток якого активно підтримується його учасниками (Т. Лінч); 

співпраця: «інтеракція» – кооперативний обмін думками, почуттями, 

ідеями двох або більше учасників взаємодії, результатом якого є пози-

тивний вплив на їхню діяльність (Х. Д. Браун). У роботі української 

дослідниці М. Радишевської «інтеракція» трактується як активізація 

роботи студентів у межах суб’єкт-суб’єктного спілкування, заснованого 

на процесі обміну інформацією, формуванні знань, умінь установлення 

міжособистісного контакту, прийняття спільних рішень, рівноправній 

участі в спілкуванні, накопиченні досвіду толерантного ставлення до 

різних поглядів та думок у ході виконання навчальних завдань. 

Поняття «інтерактивна компетенція» визначається вченими  

(Р. М. Кумишева, І. О. Пироженко, О. І. Пометун, В. В. Ревенко) як 

професійна інтегральна риса особистості, що виявляється в її здактно-
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сті до міжособистісної комунікації, передбачає її спроможність активізу-

вати діяльність у межах міжсуб’єктної взаємодії та детермінує її готов-

ність до здійснення безперервного індивідуального розвитку, науково-

практичним підґрунтям якої є сукупність знань, умінь, досвіду рівноправ-

ного спілкування за створених комфортних і творчих умов взаємодії. 

Сформована інтерактивна компетенція викладача іноземної мови 

уможливить перехід до діалогічної форми спілкування зі студентами 

на заняттях, використання парних, групових, командних форм роботи, 

що дозволяє кожному учаснику освітнього процесу брати активну 

участь в обговоренні програмних тем, висловлювати власну точку зору 

на обговорюване питання, іншими словами, здійснювати мовленнєву 

діяльність англійською мовою. 

Професіоналізм викладача прямо залежить від рівня сформованості 

його інтерактивної компетенції. Високий рівень інтерактивної компе-

тенції викладача іноземної мови дозволить перетворити традиційні 

заняття з читанням текстів та їх відтворенням англійською мовою на 

цікаве, насичене новою інформацією, рівноправне спілкування студен-

тів між собою та з викладачем.  

 

 

УДК 378.01-047.22-057.875 

Малихін О. В. 

 

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 

ІСТОРИКО-ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Проблема формування загальнокультурної компетентності студента 

вищого навчального закладу в умовах тотального занепаду духовності 

та недооцінювання важливості сталої системи цінностей особистості 

фахівця вищої кваліфікації є надто актуальною в цілому. Вона потребує 

активного звернення уваги сучасних педагогів, котрі працюють у нау-

ковій площині, що забезпечує розробку теоретико-методологічної  

основи та підготовку дієвих рекомендацій щодо розв’язання завдань 

підвищення загальнокультурного рівня студентів різних напрямів під-

готовки. Але особливу увагу слід звернути на підготовку студентів 

філологічних спеціальностей, котрі у своїй подальшій професійній 

діяльності мають стати дійсними носіями та ретрансляторами багатої 

української та світової культурної спадщини. 

Специфіка фахової підготовки майбутнього філолога зумовлює кон-

стантну потребу її проекції на загальнокультурні цінності освіченої 
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особистості зокрема та людства в цілому. В умовах реалізації положень 

компетентнісного підходу як парадигмально-визначального в сього-

денній українській освіті одним із дієвих способів покращення ситуа-

ції, що склалася в суспільстві, є висунення завдань та поетапне їх  

вирішення стосовно формування однієї з ключових компетентностей 

студентів філологічних спеціальностей (за визначенням провідних 

дидактів Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко та ін.) – загальнокультур-

ної. У пропонованому матеріалі робимо спробу показати роль і важли-

вість усвідомлення значущості окресленого наукового напряму з пози-

цій історико-дидактичного аналізу його становлення.  

У період радянського тоталітарного режиму ХХ століття, в умовах 

засилля єдиної політехнічної школи спостерігалася недооцінка значен-

ня гуманітаристики та гуманітарних дисциплін. Унаслідок такої ситуа-

ції втрачалися фундаментальні цінності, що набувалися віками й роби-

ли людину шляхетною, справедливою, гуманною, підривалися основи 

таких етичних категорій, як честь і совість, що послаблювало здатність 

людини до морального самоконтролю, катастрофічно знижувався зага-

льнокультурний рівень молоді. Одна з особливих характеристик нашо-

го часу полягає в тому, що не лише ті науки, які були колись названі 

такими, що пояснюють, але й науки гуманітарні, які заведено характе-

ризувати як такі, що розуміють, усе більшою мірою сприймаються, до 

того ж усвідомлюють себе як науки технологічні, що допомагають 

змінити людину. Така ситуація в межах нової інноваційної гуманітари-

стики докорінно змінює співвідношення природничих, фізико-матема-

тичних та гуманітарних наук у сфері формування теоретичних основ 

світогляду людини нової доби. Науковці та педагоги-практики визна-

ють винятковий світоглядний і дидактичний потенціал дисциплін  

гуманітарного циклу. Численні праці й наукові доробки цього напряму 

пов’язуємо з такими авторами, як С. Аверинцев, Н. Волошина, 

І. Журавльов, В. Краєвський, Ю. Лотман, Є. Пасічник, В. Сєріков, 

В. Сластьонін та інші. Деякі дидакти (І. Лернер, В. Краєвський) убача-

ють специфіку таких дисциплін в особливій освітній функції, спрямо-

ваності на формування не знань чи діяльності, а досвіду емоційно-

ціннісного ставлення. Інші ж намагаються знайти технологічні складо-

ві гуманітарного знання.  

Людське, духовне, гуманістичне та людяне як сутнісне в історії ево-

люції цивілізації нині вкотре переживає революційну ретрансформа-

цію, що здатна забезпечити проникнення глибоко всередину матеріа-

льних процесів розвитку, у певні закономірності мисленнєвих і мента-

льних особливостей людини. Специфічні особливості змісту гуманіта-

рних дисциплін, що забезпечують серцевину фахово-філологічної під-
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готовки студентів відповідного напряму, зумовлюють і партикулярність 

навчальної діяльності в процесі як викладання, так і засвоєння. Виді-

ляють певну сукупність особливостей такої діяльності, а саме: 

 вивчення дисциплін гуманітарного циклу позначається присут-

ністю інакшої логіки пізнання, що не вкладається в рамки власне логі-

чних конструкцій; 

 розвиток ціннісного (особистого) ставлення здійснюється за 

більш складними законами, аніж просте накопичення, розширення, 

конкретизація, як це має місце під час засвоєння негуманітарних знань; 

 ціннісне ставлення до об’єкта, що вивчається (образу, персонажу, 

події, стилю) складається часто поза пізнавальним досвідом і може 

засновуватись на власному життєвому досвіді, взаєминах з оточуючими, 

ірраціональних пристрастях тощо; 

 невизначеність об’єкта пізнання: так, з одного й того ж худож-

нього образу різні суб’єкти «черпають» різні аспекти; 

 постійне співвідношення об’єкта, що вивчається (а це, як прави-

ло, будь-який аспект людського буття) із самим собою, рефлексія влас-

ного життєвого досвіду, мисленнєве «програвання» ситуації та ролей, 

пізнання через переживання; 

 об’єкт і знання про нього не відокремлені чітко один від одного: 

у ході вивчення, наприклад, художнього твору студент перебуває в 

стані взаємодії з творчістю автора, а об’єкт, що пізнається, активно 

взаємодіє зі знанням про нього й навіть нерідко змінює свою природу 

залежно від того, що саме це знання стверджує; 

 результатом вивчення дисциплін гуманітарного циклу виступає 

нова цілісна картина світу, яка містить і моделі власної поведінки;  

гуманітарне пізнання значною мірою спрямоване на пізнання суб’єкта, 

відповідального за свої висновки перш за все перед самим собою;  

пізнання гуманітарного предмета зливається з сенсоутворенням, із 

виробленням власного ставлення. 

Гуманітарні навчальні дисципліни у взаємодії та взаємовпливах  

виконують функції інструмента формування як «культури мислення», 

так і «культури розуміння», забезпечують оптимальний компроміс між 

локальним і глобальним, а також оптимальний баланс між світовою 

культурою та збереженням і ретрансляцією національних культурних 

цінностей. Під час вивчення гуманітарного навчального матеріалу 

відсутня єдина для всіх логіка його засвоєння та загальна мова значень. 

Активується мова внутрішніх особистісних значень та сенсів, що  

забезпечує цілісне засвоєння предмета.  

У вітчизняних аналітичних дослідженнях знаходимо: основні  

завдання, що ставлять перед собою програми, спрямовані на розвиток 
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освіти впродовж життя, у багатьох економічно розвинених країнах 

передбачають розуміння поняття культурної компетентності, яке має 

охоплювати: сприяння розвитку творчості, інноваційному мисленню та 

підприємництву; підвищення й поширення рівня активної участі в 

навчанні; створення оточення, що сприяє інтеграції в життя суспільства; 

підвищення стандартів викладання та навчання; сприяння створенню 

суспільства знань; сприяння розумінню всіма громадянами важливості 

навчання впродовж життя в різних компонентах; створення бази даних 

зі стратегії та заходів, що сприятимуть доступу до навчання впродовж 

життя для всіх громадян; забезпечення та проведення стратегій щодо 

освітньої політики, тренінги, у перспективі – отримання роботи для 

молоді, соціальна адаптація в суспільстві та інформатизація суспільства. 

Дисципліни гуманітарного циклу дають змогу трансформувати сус-

пільні установки, що знаходяться в основі новітніх трансформаційних 

процесів, формування вільної, критично мислячої особистості, яка має 

можливості та права для повної й багатобічної самореалізації й самоа-

ктуалізації, входження в демократичне суспільство. За змістом кожна 

гуманітарна дисципліна робить акцент на повазі до людської індивіду-

альності, розвитку толерантного ставлення до інакшого культурного 

досвіду, інакших норм та культурних уявлень, при чому не тільки  

інтер-, але й інтракультурного рівня, усуненні упереджень та негатив-

них стереотипів, сприянні особистим взаєминам між різними носіями 

різних культур. 

Перераховані положення можуть стати фундаментальною основою 

для поетапного та цілеспрямованого розгортання процесу формування 

загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціаль-

ностей.  

 

 

УДК 377.6.047 

Стрельчук Я. В. 

 

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ФОРМУВАННІ 

ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ  

СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Техногенна цивілізація сьогодення ставить освіту перед необхідні-

стю переосмислення її основних тенденцій, усвідомлюючи роль куль-

тури, розуміння мудрості людини, визнаючи цінність творчості й осві-

ченості. Головна мета навчання іноземної мови у вищому закладі  

передбачає формування в студентів уміння іншомовного спілкування в 
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реальних ситуаціях, тобто набуття іншомовної комунікативної компе-

тентності в обмеженому обсязі, причому її реалізації відводиться порі-

вняно мала кількість часу. З цією метою використання інформаційних 

технологій вбачається багатьма ученими й методистами як ефективний 

засіб і метод навчання, що сприяє підвищенню мотивації студентів до 

навчання, а також дає змогу компенсувати брак аудиторного часу  

завдяки автономному використанню студентами їхнього дидактичного 

потенціалу, симулюючи реальні ситуації спілкування, і в такий спосіб 

формують комунікативну компетентність, зокрема такий її компонент, 

як стратегічна компетенція (СК). 
Комунікативна мета навчання іноземних мов – це складне ціле, яке 

складається із взаємопов’язаних компонентів: комунікативних умінь, 
виховання тих, хто вивчає мову, їхні розвиток засобами іноземної  
мови, формування й удосконалення загальнонавчальних і спеціальних 
умінь тощо. Усі ці компоненти було згруповано й виокремлено в осно-
вні види комунікативної компетентності в результаті дослідницької 
роботи наукових та освітніх інститутів, що діють під егідою Ради  
Європи: 1. Лінгвістична компетенція (мовні знання, уміння й навички 
в галузі фонетики, лексики та граматики). 2. Мовленнєва або дискурс-
на компетенція (здатність адекватно використовувати мовні засоби для 
побудови висловлювань і текстів згідно з нормами мови в усному чи 
писемному мовленні). 3. Прагматична компетенція, що передбачає 
автоматизацію використання мовних засобів із певною функціональ-
ною метою. 4. Соціолінгвістична компетенція (здатність використову-
вати мовні засоби відповідно до ситуації спілкування в соціальному 
контексті). 5. Соціокультурна компетенція означає здатність застосо-
вувати знання про національно-культурні особливості країн, мова яких 
вивчається, у безпосередній мовній взаємодії. 6. Стратегічна компете-
нція, що зумовлює вміння відбирати й використовувати найефектив-
ніші способи та прийоми вирішення комунікативних завдань. 

У контексті нашого дослідження варто зазначити, що поняття 
«стратегічна компетенція» як компонент комунікативної компетентно-
сті справедливо вважається на сьогодні поряд з іншими її складовими 
теоретичним фундаментом соціолінгвістики та низки інших спорідне-
них наук. Проаналізувавши визначення поняття СК, запропоновані 
низкою науковців, можемо зробити висновок, що СК – це здатність 
використовувати вербальні та невербальні комунікативні стратегії в 
процесі спілкування, щоб: 1) компенсувати труднощі в спілкуванні;  
2) компенсувати недостатню комунікативну компетентність; 3) досяг-
ти цілей і завдань спілкування; 4) підвищити ефективність процесу 
спілкування; 5) запобігти зриву в спілкуванні; 6) краще вивчити мову й 
одержати мовленнєвий і соціальний досвід спілкування іноземною мовою.  
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Основні ситуації застосування СК теж не пов’язані з мовним чин-
ником. По-перше, це ситуація, коли один чи два співрозмовники з 
якоїсь причини не можуть адекватно сприйняти текст повідомлення 
співрозмовника, що призводить до зриву взаєморозуміння. І друга 
ситуація, у якій один чи обидва комуніканти не можуть адекватно 
виразити в діалозі свої комунікативні наміри, що теж призупиняє про-
цес спілкування. Такі ситуації характерні і в міжкультурній комуніка-
ції, і за умови, що розмова відбувається між представниками одного 
мовно-культурного середовища. Причини їхнього виникнення можуть 
бути різними: недостатня загальна комунікативна компетентність (у 
дітей, підлітків, початківців, які вивчають іноземну мову тощо); недо-
статнє знання предмета розмови (наприклад, якоїсь вузькопрофесійної 
сфери знань); належність співрозмовників до різних соціальних або 
регіональних груп (відмінність соціокультурного фону, незнання діалекту, 
сленгу тощо); зовнішні перешкоди спілкуванню (поганий телефонний 
зв’язок, фоновий гамір, тимчасова неможливість почути співрозмовника); 
внутрішні перешкоди (фізична втома, погане самопочуття тощо). 

Сформованість СК передбачає наявність таких комунікативних 
умінь: 1) уміння змінювати формальну структуру мовної реалізації 
смислового змісту й мовленнєвого наміру (інтенції); 2) уміння здійс-
нювати комунікативну корекцію неадекватних мовленнєвих засобів;  
3) уміння змінювати залежно від необхідності композиційно-смислову 
структуру тексту в процесі його створення; 4) уміння варіювати (видо-
змінювати) мовленнєву поведінку відповідно до конкретної ситуації 
іншомовного спілкування; 5) уміння редагувати текст тощо. 

Отже, СК є важливим компонентом комунікативної компетентності, а 
її формування на належному рівні забезпечує ефективність мовленнє-
вої взаємодії. Процес формування цього виду компетенції можна част-
ково делегувати інформаційним технологіям завдяки автономності їх 
використання студентами ВНЗ, що вивільнить частину аудиторного 
часу на формування інших складових комунікативної компетентності і 
в такий спосіб підвищить якість та інтенсивність мовної підготовки у 
вищому навчальному закладі. 
 
 
УДК [378.147.091.33:004.738.5]:811.111 

Bila T. M. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 
The improvement of new technology is changing the whole process of 

study foreignlanguages. Technology has become part of the educational 
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process. Today, Education World offers easy and painless ways to integrate 
technology into your daily routine including nineteen activities and nearly 
fifty Web sites. Most educational technology experts consider that technol-
ogy should be integrated, not as a separate subject but as a tool to promote 
and extend student learning on a daily basis. 

The term «educational technology» was used at first during the post 

World War II era in the United States for the integration of implements such 

as film strips, slide projectors, language laboratories, audio tapes and televi-

sion. Presently, the computers, and mobile devices integrated into classroom 

for educational purposes are most often referred to as ‘current’ educational 

technologies. The phrase ‘educational technology’, a composite meaning of 

technology + education is used to refer to the most advanced technologies 

that are available for both teaching and learning in a particular era. 

We have now at our disposal a very wide range of high-tech devices 

(such as laptops, digital camera or mobile phones) that can help integrate 

new innovative activities. This revolution is affecting the way in which 

teachers can carry out lesson activities. And it is especially when it comes to 

digital technology, that those changes are more tangible.  

Now advantages such as flexibility, speech and store capacity of modern 

computers, as well as the easy access on line resources that provide teachers 

with a wide variety of interesting research and multimedia tools is making 

educators think about new possibilities of the traditional teaching process. 

The opportunity to use new technological developments will do nothing but 

help improve inquiry-based methodologies. 

We have a lot of advantages through use of educational technology in 

learning process. They are following: 

 development of higher level learning styles;  

 encouragement of independent and active learning and self-

responsibility for learning; 

 higher quality lessons through greater collaboration between teachers 

in planning and preparing resources; 

 more focused teaching, considering students’ strength and weaknesses; 

 students who used high-tech educational devices feel themselves 

more successful in learning process. They are more motivated to learn and 

they have increased self-confidence and self-esteem; 

 students consider learning in a technology-enhanced setting more 

stimulating and student-centered than in a traditional classes; 

 the using of educational technology in learning process is excited cu-

riosity in students; 

 possibility to enrich the educational content of the subject with use 

of different digital multimedia resources on Internet.  
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One of the major barriers for using computers in learning process is 

teachers’ attitude. Some of them see it as a potential tool to aid learning 

whereas others disagree with the use of technology in teaching. For many 

teachers, a lack of personal experience with technology presents an addi-

tional challenge. In order to incorporate technology-based activities and 

projects into their curriculum, those teachers first must find the time to learn 

to use the tools and understand the terminology necessary for participation 

in those projects and activities. So teachers’ attitude to new technology is 

one of the main obstacles.  

Knowing how to use computers is not the same as knowing how to teach 

with computers. 

Technology can be a tool for teachers as well as for students. To help 

teachers to gain experience in using technology, and to help them incorpo-

rate it more fully into their daily routines. 

The main problem is always the same – conceptual change. 

Living in an era of global changes which are taken place constantly, tech-

nologies are in a constant development too. It is important to note that educa-

tional technologies continually change and once referred to slate chalkboards 

used by students in early late nineteenth and early twentieth century. 

Technology integration is the use of technology tools in general content 

areas in education in order to allow students to apply computer and technol-

ogy skills to learning and problem-solving. Technology integration is de-

fined as the use of technology to enhance and support the educational envi-

ronment. Technology integration in the classroom can also support class-

room instruction by creating opportunities for students to complete assign-

ments on the computer rather than the normal pencil and paper.  

In conclusion, technology integration in class would help students to 

explore more. And we believe that the integration of educational technology 

and communication is a good way to attract the students’ interest.  

 

 

УДК [378.015.31:159.9.018.2]:811.111 

Гриженко Г. Ю. 

 

ВОЛОДІННЯ МИСТЕЦТВОМ СЛОВА – ОДНА 

З УМОВ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ 

ПОЛІТОЛОГІВ ТА ІСТОРИКІВ 

 

У сучасній філософії та лінгвофілософії з’явився напрям комуніка-

тивної філософії. Його ідея – так звана ідеальна комунікація. Предста-

вники цього напряму (Ю. Габермас, В. Гесле та інші) стверджують, що 
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гармонійне суспільство може існувати тільки тоді, коли воно послуго-

вується ідеальною риторикою. Ідея риторики ефективного спілкування 

полягає в тому, щоб якнайбільше членів суспільства були озброєні 

риторичними знаннями і, спілкуючись між собою, доводили це суспі-

льство до гармонії. Тобто комунікація між різноманітними суспільни-

ми осередками, організаціями, установами має бути не конфронтатив-

ною, а толерантною та ефективною. Ідея толерантності спілкування 

ґрунтується на багатьох чинниках, найважливішим серед яких є засво-

єння риторичних умінь і навичок. 

 Основна мета риторики – навчання успішному спілкуванню. Ста-

родавні люди вбачали у слові магічну силу, якій підкоряється все, що є 

у світі. Одна з головних функцій мови – комунікативна, тобто функція 

спілкування. Найбільшого успіху на теренах красномовства ХХ сто-

ліття досягли оратори-пропагандисти американського способу життя й 

відповідного світобачення, яке спирається на принципи філософії пра-

гматизму та позитивізму. Серед таких слід назвати Д. Карнегі (1888− 

1955), Н. Хілла (1883−1968), П. Сопера. Д. Карнегі у своїх працях на-

вчав, як стати комунікабельною людиною, як знаходити собі друзів, як 

аналізувати й вирішувати проблеми, збирати факти для виступу, запи-

сувати їх та аналізувати. Н. Хілл у книзі «Думай і збагачуйся» звернув 

увагу на те, у чому полягає немеркнучий успіх і привабливість. 

Н. Хілл стверджує, що людина повинна твердо знати, чого вона хоче 

досягти. Кроками до успіху є бажання, віра, самонавіювання, спеціа-

льні знання (освіта), уява, планування, рішення.  

 Наша свідомість, можливо, і не зводиться до слів, але донести до 

людей свої думки, емоції та побажання ми можемо тільки у формі 

слова. Мова фіксує наші знання про світ і дає змогу виразити ставлен-

ня до нього. Вона є основним засобом спілкування людей. 

Слово виражає наше самовизначення серед собі подібних, формує 

багато в чому відносини між людьми. Уміння переконувати співроз-

мовника, уміння правильно й красиво говорити, привертати увагу й 

здобувати довіру слухачів потрібне в усіх сферах життя. Володіння 

мистецтвом слова – одна з умов для досягнення успіху в багатьох про-

фесіях, особливо для політологів та істориків. Заняття з англійської 

мови мають стати, крім усього іншого, базою такого навчання толера-

нтного спілкування, а в ідеалі – і розвитку навичок ораторського мис-

тецтва як необхідної складової професійної підготовки студентів. Кра-

сномовство – це сила, за допомогою якої вдається впливати на світ, 

змінювати його, реалізувати власну волю. І студенти мають усвідоми-

ти це для подальшого професійного зростання. Роди й види ораторсь-

кого мистецтва сучасності розрізняються на основі ораторського  
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монологу й ораторського діалогу (немонологічні «колективні форми 

мовлення»). Під час занять іноземною мовою студенти мають усі мож-

ливості брати участь у такого виду діяльності, розвиваючи навички, 

які вони потім зможуть застосовувати в професійній діяльності. 

Практика показує, що студенти готові переказати засвоєний матері-

ал, але не готові відстоювати власну думку в спорі, емоційно доносити 

до слухачів те, що вважають за потрібне, брати участь у дебатах. Для 

того, щоб цього навчити, існує багато методів та шляхів. По-перше, 

цьому треба починати приділяти увагу під час вивчення навіть непро-

фесійних тем, ставлячи питання так, що студент не має іншого шляху, 

як висловити власну думку. Водночас треба приділяти увагу тому, щоб 

будь-яка думка сприймалася з повагою, тобто треба навчити критику-

вати так, щоб не образити співрозмовника. Для цього заздалегідь  

вивчається низка кліше, які допомогають вирішити це питання. Інші 

кліше допомогають розпочати та закінчити діалог, вибачитись тощо. 

Однією з корисних тренувальних практик є довести думку, проти-

лежну твоїй власній. Виконуючи таке завдання, студенти навчаються 

підбирати аргументи, застосовувати переконливу лексику, використо-

вувати відповідну інтонацію та жести. Іншим корисним тренуванням є 

довести, що твій співрозмовник помиляється. Це допомогає студентам 

розглядати питання з різних боків, враховувати думку інших людей, 

одночасно вміти відстояти свою позицію. Усі ці вправи допомогають 

розвинути навички ведення діалогу, такі необхідні і в професійному, і 

в повсякденному житті. 

Під час відпрацювання навичок монологічного мовлення головним 

заданням є навчити спонтанному мовленню відповідно до ситуації. 

Але треба враховувати, що це потребує ретельної підготовки і не може 

відбутися дуже швидко. Тому першим кроком є підготовлене повідом-

лення. Дуже корисними є повідомлення про те, що відбувається в кра-

їні, місті, тобто новини. Зазвичай вони підготовлені заздалегідь, але 

кожен студент має звикнути до того, що його можуть спитати про його 

думку з приводу почутого або попросити поставити додаткове питання 

до оратора. Отже, одночасно вирішується питання уважного, продук-

тивного прослуховання, розвитку навички підготовленого монологу, 

уміння спонтанно відреагувати, поставити питання, висловити думку 

тощо. Згодом треба будувати заняття так, щоб мовлення набувало 

більшої спонтанності, тому що в реальному житті вміння спілкуватися 

й реагувати на те, що відбувається навколо, на думки людей, уміння 

донести інформацію, переконати, а іноді й заспокоїти буде одним із 

головних проявів професійної майстерності.  
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УДК 378.147.091.33:811.111:502 

Парсяк О. Н. 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ В УМОВАХ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

У наш час людство стоїть перед проблемою встановлення та збере-

ження мирного співробітництва між різними країнами, що мають вла-

сну культуру, моральні й етичні цінності, своє розуміння глобальних і 

локальних проблем. На тлі політичних протиріч у сучасному світі 

необхідно шукати ідею, яка може об’єднати людей усього світу.  

Викладаючи англійську мову в групах спеціальності «Екологія та 

ОКС», ми намагаємось залучати студентів до розуміння глобальних 

цінностей, звертаючись до теми, яка є актуальною та близькою всім 

без винятку – це тема збереження навколишнього середовища. Студе-

нти залучаються до світової екологічної культури через виховання 

екологічної свідомості й формування екологічної етики.  

Як відомо, етика – це галузь філософії, яка визначає, що є правиль-

ним і неправильним у всесвітньому масштабі. Підхід до екологічної 

етики може бути різним у різних країнах, що залежить від їхніх тради-

ційних культур. 

Наприклад, у цивілізованих країнах неетичним є для людини зни-

щення біологічних видів. У країнах, де полювання є суттєвим для хар-

чування населення, убивство тварин є нормальною подією.  

В одних культурних спільнотах усвідомлюють, до чого веде надмі-

рне використання природних ресурсів, і скорочують їх використання, 

приймаючи закони про збереження корисних копалин та енергії. В 

інших культурах вважають, що максимізація їх використання виправ-

дана, тому що сприяє екологічному зростанню.  

В умовах поширення зв’язків між країнами Європи та Україною, в 

умовах інтернаціоналізації освіти бажано, щоб молоде покоління усві-

домило, що радість життя йде від любові до природи та співробітницт-

ва в справі збереження довкілля. Людина є частиною природи. Приро-

да ж існує не тільки для людей, але й для всього живого. Ресурси не є 

невичерпними, тому їх треба заощаджувати. Головною функцією дер-

жави є збереження навколишнього середовища.  

Отже, роль людства не є панування над природою й управління 

нею, а співробітництво з природою, гуманізм і чесність. Сталий розви-

ток суспільства може бути забезпечений збереженням балансу в при-

роді. Усе це є складовими екологічної етики, яку студенти мають 
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сприйняти і глибоко засвоїти, адже ставлення людини до природи 

визначає рівень її культури. 

У нашому дослідженні ми маємо метою визначити засоби форму-

вання екологічної етики на заняттях з англійської мови. Англійська мова 

є засобом міжнародного спілкування таких організацій, як ЮНЕСКО, 

ООН, НАТО, ЮНІСЕФ та інших, вона також є мовою світової науки. 

Понад 80 % наукової інформації видається англійською мовою.  

Українські студенти успішно інтегруються в європейське суспільс-

тво, виїжджаючи за кордон на навчання, де слухають лекції, беруть 

участь у дискусіях, семінарах.  

У процесі навчання англійської мови намагаємось створити умови 

для усвідомлення студентами екологічної етики. Вважаємо, що елеме-

нти екологічної культури слід використовувати вже на першому етапі 

навчання. Студенти вивчають традиції та культуру країн, мова яких 

вивчається, ознайомлюються з екологічною етикою народів, які насе-

ляють ці країни. На ІІІ–ІV етапах вивчаються проблеми довкілля в 

Україні, Великій Британії та США, шляхи мінімізації впливу людської 

діяльності та довкілля.  

Вивчаючи такі теми, як: 

 «Global Problems»; 

 «Environmental Degradation»; 

 «Pollution»; 

 «Fighting Pollution»; 

 «Destruction of Rainforests» тощо, 

ми спостерігаємо, як поглиблюються почуття соціальної та професій-

ної відповідальності студентів. Вони активно реагують на все, що сто-

сується захисту довкілля, беруть участь в акціях протесту щодо охоро-

ни природи. Базуючись на знаннях, які студенти отримують із курсів 

спеціальних дисциплін, ми поглиблюємо їх, використовуючи автенти-

чний англомовний матеріал – науково-популярну та наукову літературу. 

Готуючись до презентацій новітніх ідей на міні-конференціях, сту-

денти залучаються до дослідницької роботи в інформаційних ресурсах 

інтернету. Така робота веде до поглиблення знань з англійської мови, а 

також до розширення світогляду й розуміння екологічної етики. 

Вивчаючи екологічні теми на заняттях з англійської мови, ми на-

ближаємо аудиторію до реального життя, оскільки мова вивчається 

для того, щоб говорити нею про світ, що нас оточує.  

Працюючи над екологічними темами, виконуючи міні-дослідження, 

готуючись до презентацій, студенти практикуються в читанні, скла-

данні анотацій, письмі, мовленні та аудіюванні. До вивчення також 

пропонуються такі матеріали, що викликають позитивні емоції, дають 
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зрозуміти, що кожна людина може зробити свій внесок у збереження 

природи, а синергічна діяльність може привести до корінних змін. 

Реальний оптимізм базується на усвідомленні, що вже зроблено для 

збереження довкілля, що ще треба зробити, щоб досягти балансу й 

гармонії в навколишньому середовищі.  

Інтернаціональний підхід здійснюється також під час підготовки 

заходів до міжнародних днів: 

 The World Day of Animals; 

 The World Day of the Black Sea; 

 The World Day of the Ozone Layer; 

 The World Day for Water та інших. 

Обговорюючи документи міжнародних конференцій із проблем до-

вкілля, студенти висловлюють особисті думки з приводу глобальних 

загроз довкіллю, дискутують, наводять приклади, чітко формулюють 

свої висловлювання, відстоюють свою думку. 

Така робота сприяє розвитку пізнавальної діяльності, активності 

студентів, розвиває їхні комунікативні можливості, що, у свою чергу, 

веде до формування екологічної етики – складової інтернаціональної 

освіти. 

 

 

УДК 378.147.091.33:811.111:502 

Чуєнко В. Л. 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ 

В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Багато проблем у сучасному світі виникло внаслідок людської дія-

льності. Особливе місце серед них належить екологічним проблемам. 

Вони досягли глобальних масштабів, відбилися на соціально-еконо-

мічному стані держав, доводячи важливість зміни характеру відносин 

із природою. Зараз увага вчених зосереджується на необхідності до-

тримання природоцентричного типу відносин і виховання людини з 

природоцентричним менталітетом, яка мала б екологічну свідомість і 

культуру. У цьому є основне завдання екологічної освіти в Україні. 

Екологічна свідомість – це здатність людини усвідомлювати себе 

невід’ємною частиною природної спільності, розуміння основних про-

цесів розвитку природи й суспільства, здатність переосмислити власну 

поведінку щодо свого ставлення до навколишнього середовища та 

прагнення діяти заради його збереження. 
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Аналіз сучасних досліджень, проведених Гапоновою С. В., Тарасе-

нко М. В., Вайсбурд М. Л., Махмутовою Е. Н. та ін., довів, що форму-

вання екологічної свідомості та культури може бути здійснене не лише 

на заняттях із природознавства, біології, основ здоров’я, а й засобами 

іноземних мов, зокрема англійської. Це досягається через створення 

психологічного настрою на заняттях, коли учні вчяться оцінювати 

екологічні ситуації та моделювати власну екологічну поведінку, а  

також під час роботи з екологічними джерелами, які спрямовані на 

засвоєння екологічних знань.  

У вищій школі на заняттях з англійської мови, поряд із формуван-

ням мовної та мовленнєвої компетенцій, студенти можуть закріплюва-

ти або поглиблювати знання про базові екологічні принципи й норми, 

які вони почали вивчати ще в школі, ознайомитися з найновітнішими 

світовими дослідженнями в галузі природничих наук, узятими з автен-

тичних джерел, ділитися власним екологічним досвідом. Знання інозе-

мної мови для студента-еколога є необхідним фактором, оскільки зараз 

дедалі більше зростає потреба в полікультурному спілкуванні задля 

поширення міжнародних зв’язків і співробітництва в галузі охорони 

довкілля.  

Для забезпечення ефективного формування екологічної свідомості 

студентів-екологів викладач може застосувати на заняттях різні види 

роботи: заповнення таблиць на екологічну тематику, складання крос-

вордів, рольові ігри, проектну роботу, проведення дискусій, ток-шоу, 

інтерв’ю, екскурсій національним парком або зоопарком тощо. Його 

завдання – зацікавити студентів у проблемах екології, розкрити всю 

багатогранність навколишнього світу й заохотити їх бережно ставитися 

до нього. Важливо, щоб студенти навчилися замислюватися над влас-

ною екологічною поведінкою.  

Для забезпечення позитивного психоемоційного настрою на занят-

тях можна звернутись і до творів образотворчого мистецтва. Для збі-

льшення запасу як загальновживаної, так і професійної лексики важ-

ливою є робота з науковими або науково-популярними автентичними 

джерелами. У них зазвичай порушуються серйозні проблемні питання, 

які можуть бути темою подальшого дискусійного обговорення. 

Як правило, студенти проявляють зацікавленість у тих видах діяль-

ності, які стимулюють їхні творчі здібності, дають їм змогу критично 

мислити, викликають у них емоційну реакцію та бажання висловлюва-

ти власні думки. Саме на це спрямована проектна робота. Проекти 

можуть бути присвячені важливим датам в екології або проблемним 

екологічним питанням (наприклад, Is Nuclear Energy Safe? або Should 

People Stop Conducting Experimentson Animals?). Студентам пропону-



Могилянські читання – 2015 

 

– 104 – 

ється підготувати невеликі повідомлення на екологічну тематику, 

створити постери, стіннівки або таблиці, які слугують допоміжними 

візуальними засобами презентації. Такі види роботи стимулюють  

пошуково-пізнавальну діяльність студентів, закріплюють їхнє вміння 

систематизувати отриману інформацію, виділяти в ній головне та дру-

горядне. Крім того, вони мають можливість продемонструвати власну 

креативність та оригінальність щодо індивідуального відбору мовних 

засобів і форми презентації інформації. Оволодіння вмінням критично 

мислити, аргументувати й відстоювати власну точку зору може стати 

дуже корисним для студентів, особливо для їхньої майбутньої профе-

сійної діяльності. 

Важливою ланкою екологічної освіти в нашому університеті є по-

зааудиторні навчально-виховні заходи, які спрямовані на розширення 

екологічних знань і досвіду студентів через залучення їх до участі в 

екологічних акціях, міжнародних наукових конференціях, екологічних 

проектах і програмах. Це сприяє екологічному вихованню студентів та 

формуванню їхньої екологічної свідомості й культури. 

Отже, формування екологічної свідомості й культури студентів в 

університетському середовищі здійснюється шляхом моделювання 

екологічно правильної поведінки та розширення екологічних знань 

студентів не лише на заняттях із фахових дисциплін, а й з англійської 

мови, а також шляхом активного залучення їх до екологічних заходів, 

спрямованих на збереження довкілля. 

 

 

УДК 378:147.091.33:811.111 

Колотій Н. В. 

 

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ІНШОМОВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального 

процесу, його наближення до реального процесу спілкування почала 

проявлятися ще з середини XX століття. Розробкою комунікативного 

методу тією чи іншою мірою займалось багато наукових колективів та 

методистів у різних країнах. Найбільш вагомий внесок в обґрунтуван-

ня методу зробили найпослідовніші його прихильники: П. Уїдоусан,  

У. Литлвуд, Г. Піфо, Ю. І. Пассов. 

Комунікативний підхід, за Ю. І. Пассовим, орієнтований на органі-

зацію процесу навчання, організацію адекватного процесу реального 
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спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовлен-

нєвого спілкування, а саме: 

 діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілюється 
в комунікативній поведінці викладача як учасника процесу спілкуван-
ня та навчання і в комунікативно мотивованій, активній поведінці 
студента як суб’єкта спілкування та навчання; 

 предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована 
обмеженим, але точно визначеним набором предметів обговорення 
(тем, проблем, подій тощо); 

 мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування та на-
вчання в таких ситуаціях. 

Високоефективним щодо засвоєння та розвитку комунікативних 
знань і навичок є групове навчання, яке розкриває широкий простір 
для реалізації таких групових феноменів, як згуртованість, сумісність, 
спрацьованість, надійність. При цьому схильність учасників взаємодії 
до навчання вважають інтегральним показником результату групової 
діяльності та взаємодії. Формування в процесі групового навчання 
механізмів координації спільних дій передбачає два рівні регуляції: 

 набутий досвід групової дії (уміння та навички кожного учасника); 

 внутрішньогруповий досвід, утіленням якого є структури функ-
ціональної організації спільної діяльності та внутрішньогрупової  
комунікації. Результативність комунікативної підготовки майбутніх 
фахівців залежить від дотримання вимог, що забезпечують ефектив-
ність формування в них умінь і навичок спілкування: 

1) висока професійна значущість навчання;  
2) одночасність дій учасників комунікативного процесу під час 

вирішення своїх практичних проблем та опанування нових методів і 
засобів комунікації. Одночасність дій виявляється в тому, що один 
відправляє певне повідомлення, а інший його сприймає. За таких умов 
повідомлення та сприймання інформації спрямовані на її передавання, 
інтерпретацію й осмислення;  

3) етапність процесу комунікативної підготовки;  
4) єдність змісту занять і методики роботи зі слухачами. За умо-

ви існування різних методичних підходів до організації навчання акти-
вність, міжособистісне спілкування слухачів психологічний клімат 
співробітництва та діалогу є потужною силою комунікативної підготовки;  

5) урахування на початкових етапах підготовки індивідуальних 
психофізіологічних особливостей учасників навчального процесу. 
Ідеться передусім про такі особливості, як рівень екстраверсії та інтро-
версії особистості, показники мотивації спілкування та ін.; 

6) актуалізація отриманих комунікативних знань. Підкреслення 
їхньої значущості для набуття професіоналізму особистістю та групою 
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оптимізує пізнавальну діяльність людини, сприяє ефективності кому-
нікативної підготовки. 

Для активізації освітньої діяльності у вищій школі використовують 
різні методи, зокрема застосування комп’ютерів і нових інформаційних 
технологій (методи IT), робота в команді, case-study, гра, проблемне, кон-
текстне й індивідуальне навчання, навчання на основі досвіду, міжди-
сциплінарне навчання, випереджальна самостійна робота студентів.  

1. Методи IT – застосування комп’ютерів для доступу до інтернет-
ресурсів, використання навчальних програм задля розширення інфор-
маційного поля, підвищення швидкості обробки й передачі інформації, 
забезпечення зручності перетворення та структуризації інформації для 
трансформації її в знання. Використання комп’ютерів має бути спря-
мовано, по-перше, на надання студенту можливості самостійного на-
буття знань; по-друге, на розвиток його комунікативних, творчих, 
інтелектуальних здібностей; по-третє, на задоволення потреби в само-
пізнанні, самовизначенні, самоуправлінні та самореалізації.  

2. Робота в команді – спільна діяльність студентів у групі під кері-
вництвом лідера, спрямована на вирішення загальної задачі синергій-
ним складанням результатів індивідуальної роботи членів команди з 
діленням відповідальності та повноважень. 

3. Case-study – аналіз реальних проблемних ситуацій, що мали міс-
це у відповідній галузі професійної діяльності, і пошук варіантів кра-
щих рішень. 

4. Гра – рольова імітація студентами реальної професійної діяльно-
сті з виконанням функцій фахівців на різних робочих місцях. 

5. Проблемне навчання – стимулювання студентів до самостійного 
здобуття знань, необхідних для вирішення конкретної проблеми. 

Створюючи проблемні ситуації, викладачеві слід слідкувати, щоб 
завдання відповідали рівню наявних знань та інтелектуальних можли-
востей студентів, не були стереотипними, відображали реальні ситуа-
ції професійної діяльності, подавали проблему під несподіваним кутом 
зору. У проблемних задачах поведінкового типу реалізуються комуні-
кативні наміри запиту й видачі інформації, висловлювання власної 
думки комунікатора, погодження чи незгоди з чужою.  

6. Навчання на основі досвіду – активізація пізнавальної діяльності 
студентів за рахунок асоціації їхнього досвіду з предметом вивчення. 
Дуже цікавими на заняттях є дискусійні ігри, де обговорюються актуа-
льні та цікаві для студентів питання. Кожен обирає собі певну роль і 
говорить від імені обраного ним персонажа. 

7. Індивідуальне навчання – вибудовування студентами власних 
освітніх траєкторій на основі формування індивідуальних навчальних 
планів і програм з урахуванням інтересів і переваг студентів. 
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8. Міждисциплінарне навчання – використання знань із різних  

галузей, їх угрупування та концентрація в контексті конкретного ви-

рішуваного завдання.  

9. Випереджальна самостійна робота – вивчення студентами нового 

матеріалу до його викладу викладачем на лекції й інших аудиторних 

заняттях. Виконання згаданої вимоги можливе лише в разі створення в 

процесі навчання умов і стимулів для оволодіння студентами навичка-

ми самостійної роботи і самонавчання. 

 

 

УДК 37.09.811.512.161 

Пішеніна М. В  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

РОБОТИ КУРСІВ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

Основа вивчення іноземної мови має насамперед спиратись на 

компетентнісний підхід у навчанні студентів та слухачів курсів. У 

подальшому такий підхід сформує важливі, а іноді й обов’язкові вмін-

ня, які гарантують подальше успішне вивчення іноземної мови студен-

тами, а саме: 

 формування письмового та усного мовлення, уміння висловлю-

вати свою думку турецькою мовою, здатність до комунікації; 

 засвоєння нового навчального матеріалу, самостійна обробка 

нового матеріалу, можливість думати іноземною мовою; 

 можливість та здатність працювати як самостійно, так і в групі, 

керувати та виконувати доручення; 

 розуміння культури країни, особливостей мовлення, менталітету. 

Педагог повинен виявити та реалізувати обов’язкові умови для фо-

рмування комфортного та ефективного середовища вивчення мови для 

більш глибокого занурення студента в навчальний процес. Найкращою 

характеристикою студента (як об’єкта навчально-пізнавальної діяль-

ності) є його активна позиція щодо предмета вивчення, його зацікав-

леність, яка зумовлена високим рівнем мотивації. Саме ці фактори 

істотно впливають на кінцевий результат – максимально ефективне 

засвоєння турецької мови.  

Відомий український педагог О. Б. Тарнопольский (доктор педаго-

гічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземним мовам у Дніпропетровському універси-

теті ім. Альфреда Нобеля) у своєму посібнику «Методика навчання 

іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти» 
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розповідає про метод «навчання через роблення» (learning by doing). 

Цей метод було розроблено американським психологом і педагогом 

Dewey J. (Experience and education / J. Dewey. – New York : Collier, 

1938) у ХХ столітті. Він базується на вивченні мови не через теорети-

чні знання, а через досвід практичної діяльності. Дослідження Націо-

нальної тренінгової лабораторії США, штату Мен довели, що найменш 

ефективним є засвоєння матеріалу через слухання лекцій та читання, 

максимальну ефективність показала практика через дію (отримані 

знання одразу ж використовуються). Саме в цьому полягає сутність 

такого методу. Ігрова форма, обговорення цікавих фактів, дія, у якій 

беруть участь усі студенти, допомагають досягти поставлених цілей. 

У свою чергу, А. А. Вербицький (доктор педагогічних наук, канди-

дат психологічних наук) стверджує, що секрет успішного навчання 

іноземній мові залежить не від збільшення навантаження навчальним 

матеріалом, а від формування мікрогруп. Це ставить слухачів мовних 

курсів у незвичні обставини, знищує рутину, вони більш активно взає-

модіють із викладачем, проявляють зацікавленість. Спільні дискусії, 

ігрова форма навчання, прослуховування аудіо- та відеоматеріалів 

активують пізнавальну діяльність студентів. Вони засвоюють матеріал 

успішніше.  

На практиці цілі педагога реалізуються через програму, яка створе-

на на основі навчальних матеріалів, додаткової літератури та відповід-

них посібників. Залежно від вибраної програми навчання висуваються 

певні вимоги до студентів та їхніх знань. 

Для початківців основними завданнями є: уміння читати найпрос-

тіші тексти турецькою мовою, перекладати їх українською мовою, 

розуміти початковий граматичний матеріал. У середньому словнико-

вий запас таких учнів має складати приблизно 500 слів.  

Наступний рівень знань повинен сформувати в слухачів курсів такі 

вміння: більш вільне говоріння турецькою мовою, переклад текстів 

середньої складності, спілкування на обрану тему, підтримувати бесіду 

в усній формі. Також студенти повинні вміти самостійно пояснювати 

та використовувати граматичний матеріал у діалогічному та монологі-

чному мовленні. У такому випадку словниковий запас слухача під 

кінець другого етапу вивчення турецької мови має складати 1 000 слів.  

На наступному етапі студенти повинні вільно озвучувати прочита-

ний матеріал та аудіювати (слухати мовлення викладача або аудіоза-

пис турецькою мовою та вільно сприймати його). Традиційні методи 

контролю можуть підготувати учня до правильного аудіювання.  

Наприклад, питання та відповіді щодо змісту тексту, написаного туре-

цькою мовою, визначення ключових думок тексту, складання його 
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плану, доведення тез (коротко сформульованих основних думок в од-

ному реченні). Домашнє завдання у вигляді роботи над текстом також 

дає гарний результат. Крім того, студенти продовжують перекладати 

тексти з турецької мови українською, закріплюючи отримані знання та 

вивчені правила перекладу. Запас слів має складати приблизно 1 600–

2 000 слів та виразів.  

Наступний рівень – це переклад з української мови турецькою.  

Якщо студенти володіють англійською або, що краще, будь-якою схі-

дною мовою, це допоможе їм більш глибоко занурюватись у мову, що 

вивчається. У цьому разі переклади можуть виконуватись за такою 

схемою: із турецької українською мовою, із турецької англійською (схід-

ною) мовою та з англійської (східної) мови турецькою. Так правила 

перекладу засвоюються найкращим чином. Використовується додат-

кова література у вигляді турецьких газет, книг середнього рівня. Сло-

вниковий запас на цьому рівні складає близько 2 600–3 000 слів та 

виразів. 

Останній, п’ятий, етап повинен навчити студентів вільно спілкува-

тися один з одним та викладачем турецькою мовою (на підготовлені 

теми), сприймати та усвідомлювати мову, інтуїтивно осмислювати 

нову інформацію. Вивчається більш складна література, читаються та 

перекладаються невеликі розповіді, науково-популярні статті в журна-

лах, газетах. Словниковий запас студентів цього рівня має складати 

близько 5 000 слів. 

Навчання турецькій мові – творчий процес, який базується на осно-

вних педагогічних методах так само ґрунтовно, як і на виразності мов-

лення, інтонаціях, живій формі викладання матеріалу. Різноманітність 

форм навчання здатна значно вдосконалити організацію педагогічного 

процесу.  

 

 

УДК 378.041-057.875 

Шеїна О. О. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У час глобальних соціально-економічних, технологічних та соціо-

культурних змін безперервна освіта стає пріоритетним напрямом роз-

витку вищої освіти України. Особливого значення набуває пізнавальна 

самостійність – здатність і готовність особистості до самостійної орга-
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нізації навчально-пізнавальної діяльності та здійснення її для вирі-

шення нових завдань. 

Науково-педагогічні дослідження розвитку пізнавальної самостій-

ності висвітлено в працях І. А. Зимньої, О. П. Муковіза, Б. П. Єсипова, 

І. Я. Лернера (методичний аспект), Г. М. Ковтонюк, О. П. Липецького, 

Т. І. Шамової (психолого-педагогічний аспект) та ін. Проблема розви-

тку пізнавальної самостійності студентів є предметом різноманітних 

психолого-педагогічних досліджень. Існують різні підходи до тракту-

вання поняття «пізнавальна самостійність студентів». Поряд із термі-

ном «пізнавальна самостійність» широко вживаються терміни «самос-

тійна пізнавальна діяльність», «самостійна робота», «самостійна дія-

льність» і т. п.  

Самостійна навчальна робота – такий вид навчальної діяльності, за 

якого передбачається певний рівень самостійності учня в усіх її струк-

турних компонентах: від постановки проблеми до здійснення контро-

лю, самоконтролю й корекції з діалектичним переходом від виконання 

найпростіших видів робіт до більш складних, які мають пошуковий 

характер, із постійною трансформацією провідної функції педагогічно-

го управління в бік її переходу у форми орієнтації та корекції з посту-

повою передачею всіх функцій учню.  

Пізнавальна діяльність – це усвідомлений, цілеспрямований,  

результативно завершений пізнавальний процес, який пов’язаний із 

вирішенням пізнавального завдання. «Пізнавальна самостійність» − це 

цілеспрямована складна навчальна діяльність особистості, що включає 

мотиваційний, змістовно-операційний та емоційно-вольовий компоне-

нти, а отже, пов’язана з такими рисами особистості, як цілеспрямова-

ність, організованість, самостійність, рішучість. Саме в процесі особи-

стісно-орієнтованої самостійної діяльності студенти усвідомлюють та 

осмислюють одержані спеціальні знання й уміння для своєї майбутньої 

професії, набувають досвіду творчої діяльності. 

Аналіз наукових джерел показав, що серед провідних науковців 

немає однозначного тлумачення поняття пізнавальної самостійності. 

Водночас у більшості наведених визначень підкреслюється тісний 

взаємозв’язок між пізнавальною самостійністю та самостійною пізна-

вальною діяльністю. Отже, підсумуємо, що пізнавальна самостійність – 

це: 1) інтегрована риса особистості, яка характеризується готовністю 

студентів власними зусиллями, без сторонньої допомоги опанувати 

нові знання; 2) усвідомлений, цілеспрямований, результативно завер-

шений пізнавальний процес, який пов’язаний із вирішенням пізнава-

льного завдання; мета якого полягає в мотивуванні й залученні студен-

та до самостійної пізнавальної діяльності та створення умов для розви-
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тку й формування в нього таких рис і вмінь, як здатність до саморегу-

ляції, самоактивізації, самоорганізації, самоконтролю, які в подальшому 

дадуть йому змогу самостійно щось вивчати, оволодівати новими ви-

дами діяльності; 3) засіб навчання, за допомогою якого викладач залу-

чає студентів до самостійної пізнавальної та практичної діяльності, 

цілеспрямовано організовує й керує цією діяльністю з урахуванням 

різних рівнів пізнання студентів. 
Необхідно також зазначити, що основним засобом розвитку пізна-

вальної самостійності є активна самостійна пізнавальна діяльність 
студентів, яка сприяє підвищенню якості й міцності засвоєних студен-
тами знань, умінь і навичок, формуванню пізнавальних можливостей 
студентів, розвитку їхньої розумової діяльності. 
 
 
УДК 371.134  

Остафійчук О. Д. 
 

TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Present situation, modern technology, fast changing and developing 

world make people look for various and non conventional ways of learning 
English. This desire to improve skills at all levels makes teachers of English 
consider different, modern ways of teaching. It makes teachers change and 
always think about their professional development. 

State standards of education in the 21
st
 century put forward new  

requirements for teaching foreign languages. These requirements arise  
under conditions of globalization, i.e. the global process of integration and 
unification in the fields of economy, politics and culture, which covers all  
aspects of society, people living in different countries and on different con-
tinents.  

Teacher professional development has changed recently. It goes far  
beyond simple workshops and has turned into a system of continuing educa-
tion. If teachers want to advance in their careers, they have to think about 
and seek for various opportunities to develop themselves that will meet the 
standards and their own needs.  

Professional development refers to the development of a person in his or 
her professional role. According to Glattenhorn, teachers gain systematic 
experience by increasing their growth examining teaching abilities they 
possess. Professional workshops and other meetings held in a formal way 
are a part of the professional development experience. Others claim on a 
constant professional cycle of a teacher, which is more than just career 
development. 
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Professional growth reminds a circle where there is no beginning and no 

end. Scholars state there should be a goal and the beginning, as being a 

leader starts somewhere. Habit # 2 by Stephen Covey is «Begin with the 

End in Mind». It is the way you realize what you can expect at the end of 

your course, project, work, etc. «The end» turns into «the starting point». 

This «Begin with the End in Mind» reminds the SWOT analysis where you 

have to take into account strengths and weaknesses and be ready to use 

them while looking at opportunities and threats. Teacher’s professional 

development is always necessary.  

Developing professional side a teacher has to think also about the devel-

opment of his/her own personality, which means to strengthen motivation, 

mobility, flexibility and just peaceful state of mind. Psychological devel-

opment and understanding where you are and what you want are crucial as 

well. The teacher is a human being. S/he has no extra powers and needs to 

seek for inspiration. Students can become this kind of inspiration, especially 

when there is feedback and the teacher knows that what s/he is doing makes 

sense. Outcomes and emotions sometimes stand in the way. So, teachers have to 

follow their own needs and try to adjust them to their students’ needs.  

As Simon Quattlebaum states in his article «Why Professional Devel-

opment for Teachers is Critical» it is obviously essential to work on your 

both personal and professional growth for every teacher but we should not 

forget that after obtaining some experience we have to share it with our 

colleagues, students and other stakeholders if necessary. There should be 

focus on obtained information.  

Synergy is one more useful thing that can help both teachers and stu-

dents to develop and to cowork during the classes. 

So, the conditions are to be explained as necessary for successful living. 

They are the following: 

– teamwork is necessary; 

– being different and having different thoughts from others is normal; 

– sharing is a must; 

– value other people’s opinions and ideas; 

– consider differences and reconsider your ideas. 

Regarding a view on self-development it is possible to attend work-

shops, summer institutes, webinars, and read articles about new ways, tech-

niques, materials etc. It always helps to change something in the way a 

subject is taught, to update it and make it more interesting for today’s stu-

dents who are developing very fast. Teachers should not forget about their 

personal development. It is very useful to attend seminars in psychology 

and read articles about teacher-student relationships. Children always 

change and their attitude towards the process of learning becomes different. 

http://www.evolllution.com/author/simon-quattlebaum/
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УДК 378.09.323.1:364-43 

Рябова Ю. М. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

В умовах формування єдиної світової економіки відбувається 

руйнування національного суверенітету держав, та, як наслідок, 

співіснування людей у мультикультурному середовищі. З огляду на це, 

перед сучасною педагогічною наукою постає питання підготовки 

соціальних працівників до роботи в нових умовах. Майбутні фахівці 

мають бути підготовлені до виконання професійних завдань. У свою 

чергу, рівень їхнього професіоналізму перебуває в прямій залежності 

від соціальної мобільності, як наслідок, виникає необхідність підго-

тувати здобувачів вищої освіти до ефективної участі в міжкультурній 

комунікації. Такий підхід акцентує увагу на результаті підготовки, 

причому в ролі результату розглядається не сума засвоєної інформації, 

а здатність майбутнього соціального працівника діяти в різних етно-

культурних середовищах. Окрім цього, під час реалізації професійної 

діяльності соціальному робітнику необхідно знайти спільну мову в 

конфліктних ситуаціях, переходячи до діалогу культур, або взаємо-

розуміння в процесі міжкультурної взаємодії. 

Для успішного формування означеної компетенції необхідно ви-

значити ті педагогічні умови, які сприятимуть цьому процесу, тим 

самим забезпечуючи підвищення якості їхньої професійної підготовки. 

По-перше, вважаємо за необхідне звернутись до змісту поняття «умо-

ви» та з’ясувати його основні характеристики. 

У працях багатьох науковців викладено значення поняття «умова». 

Вивчення різних сторін терміна дасть змогу визначити всі аспекти 

підготовки соціального працівника.  

У філософському розумінні категорія «умова» є однією з провідних 

поряд із такими, як особистість, діяльність, матерія тощо. «Умова» 

розглядається як категорія, що виражає відношення предмета до явищ, 

які його оточують, без яких цей предмет існувати, розвиватися не може. 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу значення тер-

міну в соціології – науці що вивчає внутрішні механізми взаємодії 

людей. Зокрема, умова розглядається як сукупність загальних явищ та 

етнічних процесів середовища, що має вплив на формування особистості. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та досліджень учених 

вказує на розкриття сутності в контексті психічного розвитку, через 
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сукупність внутрішніх і зовнішніх причин, що визначають психологіч-

ний розвиток людини, прискорюють або сповільнюють його, вплива-

ють на процес розвитку, його динаміку й кінцеві результати. 

Педагоги займають схожу з психологами позицію, розглядаючи 

умову як сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внут-

рішніх впливів, що впливають на фізичний, моральний, психічний 

розвиток людини, її поведінку, виховання та навчання, формування 

особистості. 

Опрацьовані літературні джерела свідчать про те, що поняття 

«умова» розглядається в полі дослідження багатьох наук: філософії, 

історії, соціології, психології, педагогіки. Звернемо увагу, що дефініція 

є загальнонауковим поняттям, яке визначає насамперед упорядкований 

комплекс заходів. Окрім цього, поняття умови носить соціальний  

характер та перш за все говорить про вплив середовища на формуван-

ня особистості, зокрема, наприклад, соціологія звертає увагу на тради-

ції, ідеали, цінності, які мають вплив на сформовані особливості та 

звички людини.  

У контексті досліджуваної проблеми особливого значення набува-

ють ті доповнення до визначення умови, які акцентують увагу на роз-

витку особистості. Під кутом зору педагогічного явища умова в науко-

вій літературі відображає цілу низку різних уявлень, підходів і конце-

пцій. У працях представників вітчизняної педагогіки педагогічні умо-

ви розглядаються як заходи, що сприяють досягненню поставлених 

цілей і завдань, підвищують ефективність педагогічної діяльності. 

Педагогічна система може успішно функціонувати й розвиватися 

лише за дотримання певних умов. Для підготовки здобувачів вищої 

освіти за фахом «соціальний працівник» до професійної діяльності в 

багатонаціональному середовищі необхідно визначити ті педагогічні 

умови, що сприятимуть успішному функціонуванню кожного компо-

нента цього процесу.  

 

 

УДК 378 

Чернюк Т. І. 

 

THE MAIN TASKS OF A FOREIGN LANGUAGE 

TEACHER IN THE PROCESS OF EDUCATION 

 

The XXI century is a period of science and technology, information and 

globalization of the world community. The processes occurring in Ukraine, 

require modernization of the education system, including vocational one. 
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Today’s society requires a competent professional who is able to process a 

large flow of information, analyze unforeseen situations, find ways of solv-

ing problems and have such qualities as independence and initiative. Also, 

due to the current economic situation in Ukraine, close cooperation with the 

European Union, the process of European integration, strengthening interna-

tional relationships countries of the world experts should have professional-

communicative competence, which includes a high level of knowledge of 

foreign languages in vocational sphere, because without this knowledge it is 

impossible to join the international cooperation. 

The current student should have the ability to establish and maintain 

necessary contacts with other people and have a certain body of knowledge 

and skills to ensure effective communication in a foreign language. 

Learning a foreign languages a complex psychological process in which 

there are three basic interacting components: teacher – textbook – student. 

The purpose of any educational system is to develop the student’s new skills 

that could not be generated by means of existing educational systems.  

To achieve this goal a language teacher must perform difficult tasks: 

1. Formation of motivation in students learning. 

A foreign language teacher plays an important role in the development 

of educational motivation and formation of the individual characteristics of 

the student during the period of studying. The main task of the teacher is to 

organize and control the process of training and education, and the teacher’s 

authority is one of the factors that motivate students for learning activities. 

In the process of education a foreign language teacher must interestingly 

and knowingly presents material and demonstrates the relationship between 

theory and practice, interests students in new information, shares his profes-

sional experience. Indifference by the teacher or bad attitude is not condu-

cive for the formation of interest in his subject and his personality. 

2. Ensuring the harmonious development of all types of speech activity. 

Speech activity is an instrument of achieving the goal of foreign lan-

guage learning – communication in a foreign language. In the methodologi-

cal literature are the following types of speech activity: oral (listening and 

speaking) and written (reading and writing). 

Speaking and writing are productive (creative) types of speech that are 

actively engaged in the message and encourage reading and hearing. 

Listening and reading are receptive (reproductive) types of speech activ-

ity engaged reception and further processing of verbal communication.  

Each type of speech activity has its own specifics and its mechanisms, 

each of them has its own system of exercises and their methods of teaching. 

So, to make a normal verbal communication you must equally master all 

kinds of speech activity. Teachers should take into account the specifics of a 
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particular type of speech activity and apply exercises and tasks according to 

each of these species. 

3. Formation of communicative skills. 

To develop communicative skills it is necessary to create certain condi-

tions – knowledge of topics, possession of a relevant linguistic material, 

understanding of the situation and the availability of incentive for expres-

sion. The material for the development of speech should be assimilated to 

full automatic. To achieve this, a teacher must prepare students to com-

municate in real life situations and teach them to independently acquire 

knowledge. A foreign language teacher in the classroom should use person-

ality-oriented communication and create a positive atmosphere for commu-

nications, enabling each student to express themselves and their knowledge. 

4. Mastering grammatical system of a foreign language. 

Developing communication skills in students, a teacher based on gram-

mar, because grammar plays a very important role in the formation of 

communicative competence. 

In the process of teaching grammar a teacher must be proficient in theo-

ry and have to use different approaches and methods at various stages of the 

study. There are two approaches in the study of grammar – explicit and 

implicit. In the first case the emphasis is on learning grammar rules without 

explanation, and the second – on repetition and memorization faithful 

grammatical structures. An explicit approach is implemented by two main 

methods – inductive and deductive. 

Today these methods are rarely used in their pure form. A teacher can 

make changes in his practice for teaching a foreign language using one or 

another method. The choice of method depends on the course of students’ 

study, on their level of linguistic competence, on the goals and features of 

grammatical material. 

5. Socio-cultural development of the individual. 

A significant role in the socio-cultural development of the individual be-

longs to higher education institutions. Higher education institution should 

form not only the skills of the students, but also to educate a person. 

In the process of socio-cultural development of the individual a teacher 

educate the general and professional culture of future specialists, expanding 

their horizons, training personal attitude to other cultures in the process of 

mastering the culture, training the culture of communication, values, feel-

ings, emotions, positive attitude to a foreign language culture of the people 

who speaks that language. 

6. Formation of learning skills. 

The problem of the ability to learn is relevant in all higher educational 

institutions of Ukraine. It is caused by the growth of information and the 
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need of modern person quickly work up it. In such circumstances, the 

teachers should focus attention of students on mastering often unrelated 

facts, on self-selection information, critical thinking and its other compo-

nents. 

The ability to learn is produced in the practice of educational activity of 

students, skillfully managed by the teacher. This ability is determined by the 

task that the teacher puts for the students, he helps them to find rational 

ways of their implementation, what space is available for activity and inde-

pendence of students, how the teacher coordinates methods of management 

of the students. 

Except enumerated facts above, the teacher must: 

 be able to design personal technology of education for students; 

 be able to independently and effectively solve recurring problems 

and difficulties; 

 be able to develop and use innovative teaching methods of solving 

problems; 

 be able to rationally evaluate the personal and professional activities 

and set achievable goals. 

So we can note that the learning process is bilateral, which combines the 

activity of a teacher and students, aimed at language learning, and depends 

not only on the principles underlying teaching methods that ensure the ef-

fectiveness of the educational process, but also instruments that involved for 

organization of training. 

 

 

УДК 378.147:004  

Шмідт В. В. 

 

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

 

Електронне навчання або набуття знань та навичок у комп’ютер-

ному середовищі навчання стає в сучасному світі альтернативою тра-

диційного навчання та починає переважати в освітній сфері. Ця стаття 

спрямована на аналіз базових складових елементів комп’ютерного та 

електронного середовища навчання та ролі викладача в цьому середо-

вищі. 

Комп’ютерні середовища навчання – це системи, які складаються з 

баз даних, інструментів та ресурсів на підтримку навчального процесу, 

інформаційного пошуку, а також індивідуального процесу прийняття 
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рішень. Он-лайн середовища навчання включають інтернет на додаток 

до особистого викладання, використовуючи веб у змішаному режимі з 

очним навчанням, або систему незалежного електронного навчання, 

яке базується тільки на веб-процесах. 

Веб-ресурси розширили інформаційні системи до необмеженої  

кількості документів і ресурсів, які можуть бути використані в різних 

місцях, одночасно (синхронні) або в різний час (асинхронні). Тепер 

студенти можуть досягти навчальних цілей окремо або в групах, у 

зручному місці, працюючи у власному темпі. Такі нові навчальні сере-

довища стали більш широкими та всеосяжними.  

Електронні середовища навчання швидко розвиваються, тому що 

можуть бути доповнені новими елементами. Класичними їхніми еле-

ментами є програмне забезпечення, інтернет, інтранет, системи диста-

нційного навчання, електронна пошта та ін. Більшість комп’ютеризо-

ваних систем навчання (за винятком систем незалежного електронного 

навчання) вважають консультанта або тьютора важливою складовою. 

Стрімке зростання інформаційних технологій та їх інтеграція до суспі-

льства, а особливо до освіти, змінили концепцію викладання в цілому. 

Викладач нині отримує функцію модератора, який контролює та підт-

римує деякі процеси навчання, дає поради або допомагає, коли це не-

обхідно, але в основному виконує функцію спрямування дій студентів.  

Основою для комп’ютеризованого навчання з точки зору матеріалу 

є гіпертекст, у якому елементи інформації розташовані не послідовно, 

але за певною системою, обраною викладачем або автором курсу.  

Гіпертекст також може містити мультимедійні технології. Системати-

зовані медіазасоби включають текст, звук, зображення, відео та інтера-

ктивне управління інформацією. Вони можуть бути легко передані або 

продемонстровані на всіх сучасних пристроях. Особливу увагу в  

сучасних освітніх середовищах треба приділити інтерактивним засо-

бам навчання. Ці інструменти створюють відкрите комп’ютеризоване 

навчальне середовище, спрямоване на навчання індивіда мислення й 

розвиток особистого розуміння, створення власних ідей, експеримен-

тування. Важливою частиною комп’ютеризованого навчального сере-

довища є можливість моделювання різних процесів роботи або  

навчання фактично без їх виконання.  

Новим кроком у розвитку комп’ютерного навчання є середовище 

віртуального викладання/навчання, у якому комп’ютерні мережі та 

технології на основі систем інформації та зв’язку забезпечують пере-

дачу навчальних матеріалів, спілкування та співробітництво он-лайн, а 

також створення різних сценаріїв навчання й методик викладання. 

Віртуальне навчання має бути засноване на електронній платформі. На 
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сучасному етапі однією з найбільш популярних платформ є Moodle, 

хоча вона поступово заміщується хмарними середовищами навчання. 

Інфраструктура хмарних технологій і послуг може зробити свій внесок 

до існуючих навчальних середовищ за рахунок своєї гнучкості й дос-

тупності. 

Електронне навчальне середовище не може бути сталою системою, 

тому що до нього постійно додаються нові елементи, а традиційні 

складові змінюються або оновлюються. Воно має також поступово 

залучати нові методи, прийоми та підходи, спрямовані на створення 

привабливого середовища навчання для студентів, ефективної взаємо-

дії між студентами й викладачем (тьютором), що дозволить прискорити 

та підвищити якість навчання. 
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ПІДСЕКЦІЯ: Нові тенденції в перекладі та стилістиці 

 

 

УДК 81’25:004.7385 

Buzhykov R. P. 

 

INTERNET TECHNOLOGIES IN HIGH SCHOOL TRAINING 

 

Computers and the Internet are a great resource for classroom teachers! 

Teachers can find suggestions, practical support, information, and materials 

through the Internet. In fact, using a computer can make a teacher’s life 

easier and more efficient. Different websites provide an extensive list of 

Internet links designed to help teachers in their work. Here are some of the 

many ways in which teachers can make computer and Internet technology 

work for them. 

One particularly practical feature of many of the new teacher websites 

currently available on the Internet is the provision of ready-made lesson 

plans and suggested activities on a broad array of topics. Listservs and bul-

letin boards also allow teachers from all over the world to share their best 

lesson plans and suggestions with each other. Of course, when you are con-

sidering using someone else’s lesson plan or suggestion, it is important to 

read through it and think about whether it will work for your students. 

Books and materials for teachers and students can also be located and pur-

chased online, saving teachers the time used to send away for catalogs or go 

to the teacher store. 

Computer literacy is defined not only by the ability to program and, 

mainly, by the ability to use software products. This tendency appeared due 

to a broad usage of such products focused on untrained users. 

Development of software and information tools is very costly because of 

its high knowledge intensity and the need for collaboration of highly quali-

fied specialists, psychologists, computer designers, programmers. 

However, it pays for itself because access to the computer can now get 

almost everyone even without special training. 

The computer is not just a technical device, it involves software. The 

solving of such specific tasks is associated with overcoming the difficulties 

caused by the fact that one part of the problem – designing and manufactur-

ing of a computer – performs the engineer, and another – a teacher who 

must find a reasonable didactic logic of the work of computer as a whole 

and individual applications in particular. 

Another difficulty is that the tool is only one equal component of a di-

dactic system along with its other links: objectives, content, forms, methods, 
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activities of a teacher and a student. All these units are interconnected, and 

the change in one of them causes changes in all the others. 

As a new content it requires new forms of organization and reorientation 

of all other components of the didactic system. Therefore, setting in a high 

school classroom a PC is not the end of computerization but its beginning – 

the beginning of the restructuring of the technology training entire system. 

The activities of the subjects of education are changed. They have to build 

a fundamentally new relationship, to develop new forms of activity due to the 

change of educational tools and specific restructuring of its content. 

There are three main ways in which the computer can be used while per-

forming its didactic functions: 

a) machine as a trainer; 

b) machine as a tutor  that performs certain functions instead of a teach-

er, and the machine can do them better than a man; 

c) machine as a device that simulates certain visual situations (simula-

tion). 

Training system would be best used to consolidate and develop abilities 

and skills. There are programs of control training type, which gradually 

produce some information which leads to the correct answer with further 

presentation of tasks. 

Such programs can be characteristic for traditional programmed instruction. 

The students’ task is to accept commands and respond them, to repeat 

and to learn prepared according to the purpose of the study material. 

So the Internet is an exciting resource for teachers. Using the Internet 

can make teachers’ lives simpler and can provide more information and 

resources than ever available before. The Internet is a way for students and 

teachers to learn and to connect with others. Last but not least, the Internet 

can be just plain fun for students and teachers alike. 

 

 

УДК 81’25:004.7385 

Buzhykova R. I. 

 

MEDIA COMPETENCE IN THE TRANSLATORS’ 

PROFESSIONAL TRAINING  

 

In the information society more and more people interact with infor-

mation that often takes new, different from the traditional, forms of repre-

sentation, transmission, storage and distribution. This is reflected in the 

change of media information, its role in human life and the impact on all 

spheres of activity. Participation in the «digital» communication processes 
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requires specialized knowledge and skills. Accordingly, the formation of 

future professionals new competencies on interaction with modern media 

resource is one of the key problems of modern education. 

Since translation is part of a global multilingual electronic communica-

tion processes, it provides the interpreters’ competence in media. Thus, the 

concentration of attention on the formation of future translators media com-

petence defined exceptional influence that create media resources in their 

professional activity, which is manifested in a number of aspects – ethical, 

legal, psychological, communicative. 

The purpose of the article – to consider the formation of future transla-

tors media competence in the course of their training in higher educational 

institutions. 

A characteristic feature is the development of the information society 

and media or multimedia technology for combining different forms of 

presentation of information (text, audio, graphics, animation, video by 

means of computer technology). Even classic library during modern «digi-

tal» era in many foreign universities varies and takes on additional func-

tions, becoming the Media Information Centre in which it is stored, pro-

cessed and collected on various media. In such libraries quite new units 

appear – mediafunds. Mediafund is the place in which users can work with 

a variety of information resources (printed, audio and video materials,  

Internet resources). 

So the question of media education, which aims to prepare a new gener-

ation of professionals and ensure the implementation of the concept of life-

long learning to adapt the graduates to the activity in the modern infor-

mation environment. According to the concept of UNESCO, media educa-

tion is seen as a process of personal development and using the material of 

the media in creating a culture of communication with it; creative, commu-

nicative abilities, critical thinking, skills to full perception, interpretation, 

analysis and evaluation of mediatexts; learning different forms of expres-

sion using media technologies. Its mission is to teach young man to «read» 

mediatexts correctly; develop the ability to perceive and evaluate media 

information independently and think critically; cultivate aesthetic taste; help 

to integrate knowledge and skills gained in different classes during the per-

ception, analysis of information, creative activities; show through and form 

mediactivities of a personality and his/her social and civic responsibility. 

The result is the formation of media education competencies, which, de-

pending on its treatment and aspect features the use of terminology which 

may be formulated by researchers as «media competence», «media litera-

cy», «media education». In particular A. Ivanov interpreted media compe-

tence as a combination of knowledge, skills and abilities that allow people 
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to analyze, critically evaluate and create messages of different genres and 

forms for different types of media, and to understand and analyze complex 

processes of media functioning in society and their effect. Foreign research-

ers in the ability to understand media competence qualified it as independ-

ent, creative and socially responsible actions concerning media. Russian 

scientist O. Fedorov notes that media competence defines more accurately 

than other terms, the essence of existing individual skills to use, critically 

analyze, evaluate and transmit mediainformation in different types, forms 

and genres, to analyze complex processes of media functioning in society. It 

should also be noted that media competence formed as a result of media 

education process helps a person to use actively the opportunities of the 

information field – television, radio, video, press, the Internet. 

Having considered the above definitions that are provided for the avail-

ability of knowledge and skills «treatment» of media resources, we believe 

that they are meaningful and therefore the description and usage of these 

concepts in various information resources can be perceived as identical. 

Confirmation of this view is found by comparing the components media 

competence and other concepts singled out by scientists. 

Thus, by definition of a group of researchers under the auspices of 

UNESCO, the main components that make up the concept of «media and 

information literacy» are: Media literacy; Information literacy; Freedom of 

expression and information literacy; Library literacy; News literacy; Com-

puter literacy; Internet literacy; Digital literacy; Television literacy, literacy 

in advertising. 

In the context of the future media competence updating of an interpreter 

it is important to determine the conditions and ways of its formation. We 

turn back to the classification of skills that are included to the media compe-

tence of a personality, suggested by S. Beren: 

1) the ability and willingness to make an effort to perceive, to under-

stand the meaning of mediatext and filter the «noise»; 

2) understanding and respect the potential of mediatexts; 

3) the ability to distinguish between emotional and reasoned response 

during perception to act adequately; 

4) development of competent assumption of mediatexts content; 

5) knowledge of genre conventions and the ability to determine their 

synthesis; 

6) knowledge of the specific language of various media and the ability 

to understand their impact regardless to the complexity of mediatexts. 

Contents of translator training in Ukraine does not provide the formation 

of these skills to the full. The reason is the lack of orientation while training 

the translators on the formation of media competence. Positive changes in 
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the process can be achieved through the introduction of advanced technolo-

gy training using multimedia technologies, attracting informative educa-

tional multimedia resources. 

So media competence is part of the professional competence of a trans-

lator, which improves the efficiency of mastering the language of profes-

sional communication; forming geographic, cultural, economic, political 

knowledge; application of the values and standards of conduct in the profes-

sional activities. The introduction of elements of media education in the 

training of future translators through the usage of multimedia technology, 

multimedia resources, teaching specialized courses, oriented on the media 

competence formation. These issues require further scientific research. 

 

 

УДК 81’276.6’42 

Головньова-Коппа О. О. 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ДИСКУРСІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

ХАРАКТЕРНИХ РИС ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 

 

Дослідники мови ділового спілкування відзначають його стерео-

типність і клішованість. Подібні риси пояснюються специфікою пев-

ної мови для спеціальних цілей. Стереотипність призводить до незмін-

ності й використанні певних мовних одиниць – клішованості. Головне 

в бізнес-спілкуванні – адекватно та достовірно передати інформацію, 

використовуючи для цього максимально спрощені та зрозумілі з точки 

зору мови моделі слів і висловів. До основних моментів, що зумовлю-

ють успішне й ефективне спілкування комунікантів – учасників діало-

гічного ділового дискурсу, відносять вибір належних комунікативних 

стратегій, забезпечення комунікативної дистанції, яка вимагається 

умовами цієї ситуації комунікації, використання загальноприйнятих 

клішованих мовленнєвих формул і сигналів зміни ролей задля виклю-

чення можливості розбіжного трактування ключових моментів діалогу, 

використання вербальних і невербальних виражальних засобів відпо-

відно до ситуації.  

Основні комунікативні цілі діалогічного мовлення може бути сфо-

рмульовано в такий спосіб і поділено залежно від етапів спілкування: 

установлення контакту (початок переговорів), розвиток теми, підтримка 

комунікативного процесу, переривання й поновлення контакту зі спів-

розмовником (медіальна частина) і, нарешті, завершення ситуації  

комунікації (заключна частина). Відповідно, перераховані вище кому-

нікативні цілі реалізуються шляхом застосування характерних для них 
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клішованих мовленнєвих одиниць, використання яких обумовлене 

соціальними нормами й конвенціями. Етикет як стандартна офіційна 

поведінка людей у діловому спілкуванні є одним зі способів виражен-

ня соціального статусу людини, що дозволяє встановити межі комуні-

кативної дистанції. Поняття щирості, скромності, такту, пунктуальнос-

ті належать до ключових характеристик ділового етикету. Клішовані 

мовленнєві формули вітання, початку діалогу й завершення бесіди 

слугують важливим засобом вияву поваги до співрозмовника в бізнес-

комунікації. Важлива роль відводиться вибору теми розмови й підго-

товці до проведення переговорів, визначення ключових питань та  

основних моментів переговорів. 

Існує багато типових комунікативних ситуацій, для яких характер-

на впорядкована система мовних знаків: «Влаштування на роботу», 

«Проведення ділових переговорів», «Розмова по телефону», «Обгово-

рення й підписання договорів».  Усі вони передбачають зворотний 

зв’язок співрозмовників, тому важливим є оволодіння елементами 

нейтрального вітання, вибачення й прохання, подяки, прощання. Так, 

стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною може 

бути такою: 

 в українській мові:  
1) вітання: Доброго ранку!; Добрий день!; Добрий вечір!;  

2) вибачення й прохання: Скажіть, будь ласка, …; Будьте ласкаві, 

скажіть …; Чи не могли б Ви сказати …; Пробачте, що затримав Вас; 

Даруйте, що завдав Вам клопоту; Please, tell me …, I’m really sorry that 

I’ve kept you waiting; 

3) подяка: Сердечно дякую Вам за …; Щиро вдячний за …; Thank 

you very much! You are welcome! (Будь ласка!); 

4) прощання: До побачення!; Бувайте здорові!; Усього Вам най-

кращого!; Хай щастить! Good bye! Have a nice day! (побажання гарного 

дня); 

 в англійській мові:  
1) Greetings: Good morning!; Good afternoon!; Good evening!;  

2) аpologizing: Excuse me; I am sorry; Pardon me;  

3) thanks: Thank you; Thank you very much; Thanks;  

4) saying Goodbye: Goodbye; See you later; See you tomorrow.  

В англійській мові широко застосовуються вставні конструкції ти-

пу: as far as I know; if it’s not too much trouble; as you know; besides; I am 

afraid; I am not sure. У синтаксисі число використовуються питальні 

речення з модальними дієсловами shall, will, could, may ( Shall I sign the 

contract? Shall I send the letter? Shall I send a deposit? Could you tell me 

the code of Kiev? May I pay cash?), інфінітивні комплекси (I’d like you 
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to meet Mr.Green; I’d like you to inform…), форми наказового способу 

1-ї особи дієслів (Let me introduce my staff…; Let’s get down to 

business), підрядні умовні речення (If we decide to buy your equipment, 

he’ll visit your company). В українській мові найхарактернішими є про-

сті ускладнені речення. Вживаються також складні речення із суряд-

ним і підрядним зв’язками. 

Наслідком дотримання правил мовленнєвого етикету є характерна 
для ділового діалогічного дискурсу етикетність спілкування, що по-
лягає у виборі  мовцем виражальних засобів (вербальних і невербаль-
них) відповідно до комунікативної мети.  

Діалогічний діловий дискурс має двосторонню природу й характе-
ризується наявністю таких дистинктивних характеристик: еліптич-
ність, обривистість, одночасність обміну репліками, застереження, 
перепитування, підхоплення, переривання фраз тощо. Особливий інте-
рес для аналізу діалогічного ділового дискурсу становить проблема 
зміни комунікативних ролей. Характер і сигнали зміни комунікатив-
них ролей багато в чому залежать від типу соціального середовища, 
ступеня знайомства комунікантів, їхніх намірів, стратегій, тактик, 
соціального статусу й характеризуються за типом співвіднесеності 
сусідніх реплік у часі. Мовчання також належить до значущого компо-
нента діалогічного спілкування, оскільки воно впливає на співрозмов-
ника й інтерпретується відповідно до ситуації спілкування.  

В усному діловому дискурсі ведення ділових комерційних перего-
ворів і проведення ділових конференцій є однією з найбільш типових 
ситуацій ділового спілкування.  
 
 
УДК 811.111’255.2:78 

Дейснер Є. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛОМОВНИХ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 
Музична термінологія постає цікавим об’єктом для дослідницької 

діяльності спеціалістів у сфері мови. Останнім часом інтерес науков-
ців-лінгвістів часто прикутий до вузьких фахових мов, у тому числі й 
музичної. До аспектів вивчення належать процеси формування, перет-
ворення, специфіка функціонування в знаковій системі мови та багато 
інших. Окремим і дуже важливим питанням постає переклад фахової 
мови музики. 

Сучасна глобалізація наукових знань вимагає від науковців всебіч-
ної обізнаності й розуміння сучасних процесів, що відбуваються на тлі 
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цієї науки. Отже, потреба у володінні фаховою мовою міжнародного 
спілкування постає перед науковцями як ніколи. І хоча терміносистема 
музичної фахової мови здебільшого заснована на італійській мові, 
переважна кількість джерел, що публікується зараз, видається англій-
ською мовою. Тому переклад термінів англійською та з англійської 
постає запорукою успішного розвитку будь-якої галузі науки.  

Особливістю перекладу в цій мовній парі можна вважати багатова-

ріантність однієї з мов. Зараз у світі існує декілька регіональних варіа-

нтів англійської мови: американський, британський, австралійський 

тощо. Вони мають суттєві відмінності на всіх рівнях мови. 

Україномовна термінологія, у свою чергу, теж має особливості роз-

витку. Перебування України у складі Радянского Союзу призупинило 

розвиток власне української термінології, але після здобуття незалежно-

сті процес відновився. Розвиток фахової мови вимагає чималих зусиль і 

коштів, тому не всі галузеві мови розвиваються з однаковою швидкістю. 

Аграрний сектор та інформаційні технології постають для України пріо-

ритетними. Мистецькі галузі рідко підпадають під увагу урядовців. 

І нехай створення сучасного англо-українського словника музич-

них термінів ще далеко, накопичення знань і матеріалів для нього – 

необхідна й суттєва частина. 

Термінологія через особливості вжитку не завжди відбиває всі роз-

біжності в різних варіантах однієї мови. Навпаки, в основному термі-

нологія однієї мови, хоч би і в різних регіональних варіантах, є більш-

менш уніфікованою. Однак одночасний паралельний розвиток її тер-

міносистем у різних країнах спричинив суттєві розбіжності в регіона-

льних варіантах. 

Є ціла низка аналітичних термінів, що по-різному визначаються в 

регіональних варіантах англомовної музичної термінології. До них 

належать такі: 

Мішаний метр (розмір) (п’яти-, семидольний, що складається з не-

однорідних метричних груп, з акцентом на перші долі кожної групи) – 

asymmetric meter/composite meter (Am.E) – complex time (Br.E). 

Півтон (найменший музичний інтервал, який використовується в 

традиційній теорії музики, у якому частоти двох тонів співвідносяться 

як 15:16 в натуральному строї) – half step (Am.E) – semitone (Br.E). 

Тон (інтервал, міра висотних співвідношень, у рівномірно темперо-

ваному строї 1/6 октави) – whole step (Am.E) – tone (Br.E). 

Хроматична гама (висхідний або низхідний мелодійний рух по пів-

тонах, як правило, на основі мажорної або мінорної гами) – chromatic 

scale (Am.E) – melodic chromatic scale (Br.E), також мають різний 

принцип написання з позиції музичної грамоти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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З точки зору розбіжностей в американській та британській терміно-
логії, ми будемо звертатися до першого значення цього теміна, тобто 
кадансу. 

Автентичний каданс (слугує для завершення музичного твору або 
музичного речення за допомогою переходу від акордів домінантової 
функції до тонічної) в американському варіанті перекладатиметься як 
authentic cadence, тоді як у британському варіанті це –  perfect cadence. 
Перерваний каданс (тонічний тризвук заміщується іншим акордом) – 
deceptive cadence (Am.E) – interrupted cadence (Br.E), половинний ка-
данс – half-cadence або semi-cadence (Am.E) – imperfect cadence (Br.E), 
плагальний каданс перекладається однаково в обох варіантах – plagal 
cadence. Такий вираз, як perfect authentic cadence (Am.E), не має бри-
танського відповідника, однак в українському перекладі звучить як 
досконалий стійкий каданс. Як бачимо, з боку співвідношення україн-
ських термінів немає чіткої кореляції до американської чи британської 
систем. 

Голосоведення (рух голосів у музичному творі) – voice leading( 
Am.E) – part writing (Br.E). 

Фермата (знак музичної нотації, що приписує виконавцю збільшити 
на свій розсуд її тривалість, зазвичай, у 1,5–2 рази) – fermata (Am.E) – 
hold, pause, fermata (Br.E). 

Музичний слух (сукупність здібностей, необхідних для творіння, 
виконання і активного сприйняття музики) – ear training (Am.E) – aural 
training (Br.E). 

Пікардійська терція (велика терція замість очікуваної малої, у 
фінальному кадансі західноєвропейських музичних творів) – Picardy 
third (Am.E) – Tierce de Picardie (Br.E). У британському варіанті вико-
ристовується французьке словосполучення, що пояснюється історич-
ним процесом, під час якого англійська мова зазнала багато запозичень 
та кальок із французької мови під час нормандського завоювання. 

Ще низка термінів стосується впрядкування оркестру, інструментів, 
театральних вистав та назв відомих музичних творів.  

Цікава ситуація і з перекладом назви такого інструмента, як англій-
ський ріжок (музичний інструмент сімейства дерев’яних духових, 
різновид гобою) – English horn (Am.E) – Cor anglais (Br.E). Знову фра-
нцузьке словосполучення замість англійської назви. 

Ударна установка (набір інструментів, спеціальним чином установ-
лених для гри «барабанщика» в неакадемічній сучасній музиці) – drum 
set (Am.E) – drum kit (Br.E). 

Альт/контральто (низький жіночий вокальний голос) – alto (Am.E) – 
contralto (Br.E). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Концертмейстер (керівник групи інструментів у симфонічному  

оркестрі чи іншому оркестрі аналогічного складу) – concertmaster/  

concertmistress (Am.E) – leader (Br.E). Варто наголосити на звичному 

для американців застережливому підході до статевої рівності – кон-

цертмейстер-жінка має окрему лексему. 

Зробити оперну виставу – direct an opera (Am.E) – produce an opera 

(Br.E). 

Симфонічний оркестр – у перекладі має спільні значення symphony 

orchestra, orchestra, але американський варіант дозволяє і просто 

symphony. 

На цьому розбіжності, звичайно, не закінчуються. Однак навіть з 

усього вищенаведеного можна зробити наступний висновок. Україно-

англійський та англо-український музичний переклад вимагає не тіль-

ки безпосередніх знань з теорії музики та володіння цими мовами, але 

також знання особливостей саме цього виду перекладу для збереження 

варіативної доступності перекладу. 

Також немає однозначної кореляції української музичної термінології 

з одним з англомовних варіантів; навпаки, вони рівномірно представ-

лені в її складі.  

 

 

УДК 81’322.2 

Єлісєєва С. В.  

 

ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В ПЕРЕКЛАДІ 

 

Корпусна лінгвістика є методом опису й аналізу мови з точки зору 

набору строгих статистичних, математичних, повністю автоматизованих 

процедур витягання й обробки лінгвістичних даних із банку контекстів 

та аналітичної обробки останніх. 

Згідно з Джоном Синкларом, корпус – це збори уривків текстів в 

електронній формі, відібраних відповідно до зовнішніх критеріїв, щоб 

якнайповніше представити мову або варіацію мови. Корпус функціонує 

як джерело даних для лінгвістичних досліджень. 

У своїй статті професор Вольфганг Тойберт відмічає, що корпусна 

лінгвістика ґрунтується на трьох методах аналізу: 

1) автоматичному вичленуванні мовних даних із корпусу мовних 

одиниць (corpora);  

2) їх подальшої обробки за допомогою низки статистичних проце-

дур і прийомів; 

3) оцінки інтерпретації отриманих даних.  
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Два перші методи є суто математичними, останній вимагає участі 
людського інтелекту.  

Корпус мовних одиниць (corpora) являє собою банк різноманітних 
лінгвістичних контекстів, які фіксують усі комунікативні акти. Корпу-
сна лінгвістика, може досліджувати будь-яку конкретну окрему мову. 

Корпора є електронними зборами текстів, зафіксованих у певній 
стандартизованій формі. Корпора може бути порівняльним багатомов-
ним корпусом ідентичних контекстів (comparable corpora): паралель-
ним корпусом текстів вихідною мовою та мовою перекладу (parallel 
corpora); реципрокальним корпусом текстів (reciprocal parallel corpora), 
представлених як вихідною мовою, так і різними іншими мовами.  

Корпусна лінгвістика оперує поняттям тексту як мінімальною оди-
ницею мови, вона вичленовує не слово, а сегменти тексту, які можуть 
бути як одно-, так і багатокомпонентними, пов’язаними смисловими та 
іншими відношеннями з іншими текстами, характеризуватися певними 
моделями функціонування й бути частиною об’ємніших текстів. Кор-
пусна лінгвістика описує й аналізує мовні одиниці з точки зору їхніх 
контекстних зв’язків, що перевищують обсяг слова, але входять до 
складу ширших контекстів. Це можуть бути контексти словосполучен-
ня, фрази, контексти, межі яких рухливі, і коливаються між парамет-
рами стійкості та свободи.  

Як приклад, можна навести такі корпуси: 
– тексти конкретного письменника або письменників; 
– тексти за конкретне десятиліття або століття; 
– сучасні тексти певної тематики; 
– сучасні тексти, що адекватно представляють мову або суспільство. 
З точки зору інформації, яку ми можемо отримати в результаті по-

шуку по корпусу, можна назвати таке: 
– усі вживання вибраного слова в безпосередньому контексті; 
– варіації та послідовність у використанні лексики; 
– слова, які найчастіше стоять поряд із вибраним словом; 
– найбільш важливі відмінності між двома наборами текстів; 
– як той або інший письменник використовує слова та фрази; 
– інтертекстуальність: значення слова як сума його вживань; 
– приховані (потенційні) моделі використання лексики; 
– розвиток концептів у часі; 
– порівняння мов. 
Віртуальний корпус текстових матеріалів, які зберігаються в інфо-

рмаційному просторі інтернету, систематизувався відповідно до галузі 
знань або тематики.  

Основною одиницею аналізу корпусної лінгвістики є семантична 
коллокація, взаємна сполучуваність лексичних одиниць мови з точки 
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зору їхньої спільної зустрічаємості в текстах і частотності. Лексичне 
значення в корпусній лінгвістиці – це зафіксована історія всіх попере-
дніх вживань цієї мовної одиниці в усіх можливих для неї контекстах і 
комбінаціях з іншими одиницями мови. Корпусна семантика працює 
тільки з текстом, усередині якого актуалізується значення мовних одиниць.  

У цілому корпора може служити звичайному перекладачеві як до-
датковий інструмент перекладу в знаходженні всіх можливих еквіва-
лентів і відповідностей.  

Як приклад корпусного підходу в перекладацькій практиці можна 
згадати Корпус текстів, перекладених англійською мовою (The Trans-
lation English Corpus), що включає 5,5 млн слів. Цей корпус містить: а) 
вибірку текстів вихідної мови, перекладених із різних мов, надаючи 
користувачеві можливість установити міру впливу мови-джерела на 
модель тексту в мові перекладу; б) вибірку текстів у мові перекладу, 
корпус якої складають тексти, виконані видатними перекладачами 
(англійськими й американськими), що дає можливість дослідити інди-
відуальний стиль того або іншого перекладача, його творчу манеру 
тощо; в) вибірку текстів, організованих у спеціальні корпуси: художніх 
текстів, публіцистичних, інформаційно-новинних і так далі. 

 

Отже, корпусна лінгвістика пропонує додаткову методику обробки 
й аналізу перекладу задля вдосконалення загальної процедури опису 
мови.  
 
 
УДК 821.111(71)  

Козлова К. О. 
 

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ КАНАДСЬКОГО РОМАНУ 
ПРО МИТЦЯ кінця ХІХ – другої половини ХХ ст. 

 
У Канаді жанр роману про митця загалом формувався за зразком 

загальноєвропейських літературних традицій, проте з’явився не спон-
танно, а еволюціонував із канадського варіанта роману виховання 
(Bildungsroman). Серія напівдокументальних творів мала засвідчити 
певний досвід етнічних груп і розповідала про життя дітей, які значно 
швидше адаптувались до нового середовища, ніж їхні батьки-
іммігранти. На думку канадської дослідниці Г. Вілмоут, роман вихо-
вання став «символічною формою, завдяки якій суспільство крізь кон-
цептуальні лінзи молоді намагалось надати значення своєму збентеже-
ному я». Називаючи Bildungsroman одним із базових жанрів для канад-
ського націоналізму, дослідниця зазначає, що цей жанр хоча й пору-
шив багато проблем та дав на них відповіді, не зміг повністю задово-
льнити дискусію, що тривала в канадській культурі на початку ХХ ст. 
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Відтак, згодом роман виховання набуває більш інтимної, психологіч-
ної форми оповіді й навіть внутрішнього протесту, поєднуючись із 
романом-сповіддю. І надалі, як зазначає канадський літературознавець 
Д. Вільямс, «спокутний вилив духовної автобіографії перетворюється 
в магістральний естетичний рух, у якому митець протиставляє себе 
своїй епосі, віддаляючись від суспільства заради його спасіння».  

Переосмислення ролі діячів культури, що «надавали голос» країні, 

був пов’язаний і новий статус образу митця в канадському романі. 

Порівняно з ХІХ ст., герой-митець значно частіше стає протагоністом. 

Його образ утілюється в архетипному для Канади образі метелика, 

перетворення якого з гусені на кокон і врешті на яскраве тендітне 

створіння повністю відбиває динаміку душевних змін автора. Мисте-

цька тема, відтак, постала як один із варіантів становлення ідентичнос-

ті самих письменників крізь художні тексти. Бажання висловитись, як 

вважає В. Нью, порушило в романі ще іншу постколоніальну проблему 

– мови, особливо серед тих письменників, для яких англійська чи фра-

нцузька не були рідними, тому не лише герой шукав потрібні слова, 

але й сам автор. З іншого боку, роман про мистецтво виник у відповідь 

на закиди, що в Канаді не існувало власного мистецтва, і зобразив його 

розвиток у процесі становлення нації. 
Канадська література майже не знала періоду романтизму, тому 

романи про митця зазвичай написані в реалістичному напрямі. На 

думку канадського літературознавця М. Етвуд, виживання стало для 

канадців ключовим поняттям, постійна боротьба за яке, спочатку фізи-

чне, а потім духовне, зробила з канадців скоріше прагматиків, ніж 

романтиків. Канадський роман про митця ілюструє, наскільки канад-

ська уява й відчуття згуртованості чужі романтичному мистецькому 

світогляду. 

Канадські романні оповіді, на зразок європейських, зображують ро-

звиток героя від невмілого аматора, який діє інтуїтивно, до його стано-

влення як зрілого митця. Дослідник Л. Макдональд серед основних 

елементів сюжету цього жанру виділяє батьків-філістерів – заклопота-

ного батька та доброзичливу матір, суспільство, що з недовірою ста-

виться до мистецької чутливості, відчуження та самотність, зміну ста-

влення митця до власного таланту; тоді як суто канадськими можна 

назвати вплив на героя живописної природи, боротьбу з гнітючою 

релігійною традицією, від’їзд до іншої країни як звільнення від ото-

чення, невизначене теперішнє, що змушує до ностальгічного пошуку в 

минулому власних коренів та особистих відповідей. 

Роман про митця відіграв особливу роль у канадській культурі: в 

ідеях та образах роману здійснювалось констатування ідеї канадської 
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ідентичності. У романі письменники звертались до духовного стану 

суспільства та засвідчували наявність чи відсутність у ньому певних 

цінностей, порушували питання наслідуваності і вторинності канадсь-

кої культури. Відтворюючи національний характер, письменники зо-

бражували не тільки ті зміни, що відбулися, а й ті, що лише позначи-

лися, пов’язуючи в таким спосіб минуле з теперішнім. Еволюційні 

лінії жанру дають можливість крізь долю головних героїв простежити 

й усвідомити шлях, який пройшла країна в процесі формування націо-

нальної ідентичності.  

 

 

УДК 81’25 

Кравцова О. А.  

 

SCOPOS ТЕОРІЯ ЧИ СТАТУСНІСТЬ 

ТЕКСТУ-ОРИГІНАЛУ ТА ТЕКСТУ-ПЕРЕКЛАДУ 

 

Теорію «скопос» засновано на ідеї функціоналізму, яку доведено до 

логічного завершення. Німецькі перекладознавці Катаріна Райс та 

Ханс Фермеєр у своєму доробку «Основи загальної теорії перекладу» 

(1984) висунули свою концепцію теорії «скопос», основний принцип 

якої полягає в тому, що успіх чи поразка в перекладі мовою культури, 

яка є тією, що приймає цей переклад, залежить не від співвідношення 

перекладу з його оригіналом, а від того, наскільки вдало переклад 

відіграє свою функцію в культурі, яка цей текст приймає. Створення 

перекладу передбачає створення нового тексту, оскільки відповідає 

спеціальному замовленню читача, стратегії видавця, стратегії перекла-

дача та діяльності цензорів. Особливо це стосується художнього пере-

кладу, оскільки головним та фактично єдиним чинником оцінки такого 

перекладу виявляється його відповідність тій меті, заради котрої цей 

переклад було здійснено. Тому й ключовим словом у теорії «скопос» 

виступає слово ціль–мета. Переклад передусім є практичною діяльніс-

тю, а успіх будь-якої діяльності визначається тим, якою мірою вона 

досягає мети. Цілі та завдання перекладу можуть бути найрізноманіт-

нішими, і так само вони можуть відрізнятися одна від одної. У якомусь 

випадку текст перекладу має бути максимально наближений до тексту 

оригіналу, з іншого боку, мета може бути інакшою: надати певну ін-

формацію, запевнити в чомусь, переконати, навіяти потрібну інформа-

цію, вживаючи експресивно-конотативні вислови, чи навпаки, ввести в 

оману. Перекладач, таким чином, вибирає спосіб перекладу, що буде 

вигідний стороні, яка одержує кінцевий варіант перекладу, тобто іноді 
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нехтуючи усіма правилами та постулатами, що є чітко прописаними в 

загальній теорії перекладу. Перекладач, у свою чергу, відіграє роль не 

простого, практичного посередника, але й мовного консультанта, спе-

ціаліста, який добре знає мову, культуру, економіку певної країни, 

здатний скласти такий текст, який у подальшому необхідний для успі-

шної діяльності з представниками цієї країни. Центральною ж фігурою 

міжмовної комунікації перекладач може стати за умови, якщо тексту 

оригіналу не існує взагалі, і перекладачеві доводиться самостійно його 

складати, керуючись лише знанням суті справи. 

Отже, К. Райс та Х. Фермеєр виступили еволюціонерами теоретич-

них поглядів на загальну теорію перекладу, що викликало неабиякий 

резонанс у світі перекладознавства та лінгвістики загалом.  

Але теорія скопос не така вже й нова. Якщо згадати поняття адек-

ватності та еквівалентності перекладу, які пропонували Нюмарк, Най-

да та інші науковці, вони, по суті, є поняттями, завуальованими твер-

дженнями з тієї ж теорії скопос. Адекватний переклад – це переклад, 

що відповідає поставленій меті. Забезпечення адекватності визначає 

вибір способу перекладу, тому й поняття «адекватність» стосується 

процесу перекладу, що може адекватним способом здійснюватися. 

«Еквівалентність же стосується результату перекладу та означає функ-

ціональну тотожність тексту оригіналу з текстом перекладу. Отже, 

переклад не здійснюється «еквівалентним способом», але виявляється 

еквівалентним у ролі певного результату досягнення адекватності 

перекладом відповідної мети.  

Катаріна Райс підкреслює, що головним чинником якості перекладу 

є тип тексту, який перекладається. І тут вона висуває гіпотезу оцінки 

перекладу, оцінки якості перекладу, без співвідношення тексту перек-

ладу з його оригіналом, оскільки, як вважає науковець, об’єктивних 

чинників у співставленні перекладу з текстом оригіналу не існує, тому 

що все одно переклад матиме недоліки, до того ж явні. За її власними 

спостереженнями, у першу чергу слід визначити, до якого типу нале-

жить текст оригіналу, адже головним чином це й зумовить подальший 

метод перекладу. Головне завдання перекладу полягає в збереженні 

найбільш суттєвого, що визначає тип тексту. Оскільки тексти можуть 

бути різними та виконувати різні вихідні функції (повідомлення, есте-

тичні переживання, емоційний стан героїв, спонукання до дії, функція 

звернення). Одна функція орієнтована на зміст, інша – на форму чи 

звернення. Усі ці тексти можна доповнити ще однією групою текстів – 

аудіомедіальною. Це тексти, що є зафіксованими в письмовій формі, 

але до отримувача вони надходять в усній формі, так і сприймаються 

на слух.  
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Переклад текстів, орієнтованих на зміст, – тексти комерційної 
спрямованості – кореспонденція, повідомлення та коментарі преси, 
спецтексти з гуманітарної сфери, природничих та технічних наук. А це 
потребує інваріантності на рівні змісту, до того ж оформлення такого 
перекладу повинно повністю відповідати мовним законам перекладу. 
Мета такого тексту полягає в одержанні читачем інформаційного зміс-
ту в тій формі, що є звичною для нього. 

У свою чергу, твори художньої літератури вимагають від перекла-
дача першочергової передачі естетичного сприйняття. Такі тексти 
втрачають свій специфічний характер, якщо в перекладі не збережено 
форму, що відповідає нормам поетики, стилю чи художнім цілям авто-
ра. Тут вже буде неабияку роль грати аналогія форми, що вимагає 
еквівалентності естетичного впливу. 

Тексти ж, орієнтовані на звернення, мають певну мету, зумовлену 
екстралінвістичним ефектом. Тому в перекладі необхідно в першу 
чергу зберігати чітке звернення до читача чи слухача. Усе мовне офо-
рмлення перекладу має відповідати цій меті – меті, що згодом спону-
кає до певної дії з боку одержувача повідомлення. 

Аудіомедіальні тексти (тексти радіо- та телепередач, сценічні твори 
тощо) є особливими текстами та потребують особливого ставлення, 
адже вони не можуть обходитися без технічного середовища, немов-
них графічних, візуальних форм висловлення.  

Цілком виправдане твердження про те, що розробка скопос-теорії 
робить безумовний внесок у сучасне перекладознавство. Це новий 
напрям досліджень, що охоплює всі функції, які виконуються перекла-
дачем, ставить завдання описати різні цілі перекладацької діяльності, 
підкреслює важливість та престижність роботи перекладача, який здебі-
льшого має перекладати смисли, а не просто слова.  
 
 

УДК 81:1:82’03 
Кузенко Г. М. 

 

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА 

 

Індивідуальність перекладача найповніше проявляється в його  
мовній особистості. Цей феномен лише починає осмислюватися пере-
кладознавцями, оскільки для вивчення мовної особистості потрібний 
інтердисциплінарний підхід.  

Мовна особистість перекладача виявляється в специфічних умовах 

міжкультурної комунікації, у межах безпосередньої чи опосередкованої 

взаємодії носіїв різних мов, представників різних культур. У цьому 

випадку діяльність перекладача є провідним складником комунікації. 
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Однак проблему формування мовної особистості майбутніх перекла-

дачів стали розробляти порівняно недавно, вона залишається недо-

статньо вивченою: не отримали належної уваги підходи, принципи, 

технології формування мовної особистості фахівця в галузі перекладу. 

Термін «мовна особистість» введено до наукового обігу російськи-

ми лінгвістами (В. Виноградов, Г. Богін, Ю. Караулов). Трирівнева 

структура мовної особистості представлена Ю. Карауловим і досі  

активно використовується сучасною філологією: 1) вербально-семан-

тичний рівень (мається на увазі, як мовець володіє певною мовою);  

2) когнітивний рівень, одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, які 

складаються в кожної мовної особистості в картину світу, котра відо-

бражає систему цінностей; 3) прагматичний рівень, який охоплює цілі, 

мотиви, інтереси, установки та інтенціональності. 

М. Іваницька, описуючи структуру мовної особистості перекладача, 

залучає для цього й позамовні фактори. Дослідниця стверджує, що 

когнітивний компонент мовної особистості перекладача можна розг-

лядати на біологічному, мовному та психологічному рівнях. Так, хоча 

біологічний рівень має на увазі генетичні, тобто вроджені властивості 

особистості, але така визначальна вроджена властивість, як екстравер-

тованість/інтровертованість, має безпосереднє вираження в мовленні: 

екстраверти говорять (а отже, і пишуть) більш експресивно, яскраво, 

охоче діляться з оточуючими своїми думками, проблемами, відчуття-

ми, займають активну позицію в комунікативному акті. Можна припу-

стити, що перекладачі-екстраверти привносять у текст перекладу  

більше своїх емоцій, аніж інтроверти, активніше, можливо, вільніше 

інтерпретують оригінал відповідно до своєї картини світу, імовірно, 

працюють швидше, оскільки налаштовані на результат та соціальне 

визнання. Інтроверти-перекладачі, навпаки, можуть занурюватися в 

глибини першотвору та довго рефлектувати, обдумувати свої вражен-

ня від прочитаного, дошукуватися невисловленого та ретельніше по-

водитися як із текстом оригіналу, так і з власною вербалізацією, про-

пущеною через свої почуття авторської думки.  

Друга властивість, що належить до біологічного рівня співвідно-

шення між логічним та образним мисленням) проявляється не лише й 

не стільки в інтелектуальній сфері, але й у рецепції першотвору та 

манері його перестворення цільовою мовою. Можна припустити, що 

перекладачі, у яких образне мислення переважає над логічним, ство-

рюють свої тексти на основі багатшої образності, ніж це передбачає 

оригінал, та не бояться мовної творчості, на відміну від перекладачів із 

логічним мисленням, переклади котрих будуються, швидше за все, за 

принципом семантичного (літерального) перекладу.  
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Третя вроджена властивість особистості – схильність до опануван-

ня інших мов (тобто до полілінгвізму) закладає стрижневу ознаку су-

часного перекладача, що пов’язана з володінням робочими мовами. За 

свідченнями перекладачів-практиків, для хорошого перекладу потріб-

но досконало володіти мовою, якою перекладаєш, та достатньо –  

мовою, з якої перекладаєш. Але, безперечно, виграє той перекладач, 

котрий вільно володітиме обома, у котрого на генетичному рівні про-

являтиметься гнучкість універсального предметного коду. 

На мовному рівні когнітивний компонент проявляється в мовній 

здатності, яка, у свою чергу, дає поштовх для мовних здібностей як 

індивідуально-специфічних особливостей людини. Користуючись 

ними, майбутній перекладач отримує мовні та енциклопедичні знання, 

які створюють базу до мовної та позамовної компетентності. Варто 

згадати й адаптивно-акумулятивну характеристику особистості перек-

ладача, котра проявляється в його здатності перекладати тексти різних 

авторів та жанрів, тобто в мовному плані пристосовуватися до різних 

комунікативних ситуацій, при цьому залишаючись самим собою.  

Можна констатувати той факт, що для перекладача досвід професійної 

діяльності, отримані навички та вміння не можна недооцінювати.  

На психологічному рівні когнітивний компонент проявляється  

через свідомість, котра відповідає за дієздатність усієї системи елемен-

тів мовної особистості. Картина світу мовної особистості є динаміч-

ною, вона поповнюється новими образами та концептами завдяки  

комунікації, пізнавальній та творчій діяльності індивіда. Опосередко-

вано картину світу автора можна уявити завдяки аналізові мови та ідей 

його творів, але виокремити під час аналізу перекладів картину світу 

перекладача значно важче, оскільки вона накладається на картину 

світу автора.  

Зазначимо, що індивідуальна картина світу перекладача прямо  

залежить від національної картини світу, перекладач бачить світ крізь 

призму своєї рідної мови. Під впливом мовних мотивів, настанов та 

інтенціональностей мовна особистість перекладача ставить перед  

собою певні цілі перекладу, стаючи одночасно не лише реципієнтом 

першотвору, але й його інтерпретатором, посередником між першот-

вором та іншомовним читачем, перетворюючи оригінальний твір  

цільовою мовою під впливом суспільно-історичного розвитку цільової 

культури та свого індивідуального життєвого досвіду.  

Особливого особистісного смислу надає творчості перекладача тре-

тій компонент структури його мовної особистості – емоційний, котрий 

забарвлює як ставлення перекладача до об’єктів дійсності (серед яких і 

першотвір, і його автор), так і до мовної реальності (мова оригіналу, 
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своє мовлення в ході відтворення оригіналу, та, особливо, – мовлення 

персонажів, яке є одночасно їхньою мовною характеристикою та від-

биває інтерпретацію перекладачем певного образу). Естетико-мовний 

профіль особистості перекладача як цілісний вияв його буття у світі, 

утвердження його особистого естетичного світу проявляється у виборі 

твору та автора для перекладу, у тактиках та стратегіях перекладу, а 

також у його ідіостилі. На мовному рівні це проявляється у виборі 

певних лексичних, фразеологічних, синтаксичних та стилістичних 

засобів у різних комунікативних ситуаціях, на психологічному рівні – 

у задоволенні від своєї мовленнєвої/комунікативної/перекладацької 

діяльності, відчутті потрібності суспільству, можливості впливати на 

інших, просувати певні твори, культуру, поширювати ідеї тощо.  

 

 

УДК 811.111’37’42 

Луньова О. В. 

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОМОВИ 

ТОНІ БЛЕРА НА КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ІСЛАМ ТА МУСУЛЬМАНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 

 

Прем’єр-міністр був украй стурбований подіями, що порушили не-

стійкий спокій багатонаціонального населення Великобританії. Терак-

ти, організовані, як показало слідство, представниками мусульмансь-

кого світу, вороже налаштували корінне населення країни проти наро-

дів, які сповідують іслам, тим самим ставлячи під загрозу спокій і 

добробут усієї держави. Для умиротворення британців, прем’єр-

міністр вирішив провести чітку грань між істинним і хибним і показа-

ти, наскільки справжній іслам далекий від тероризму і наскільки цін-

ною є співпраця, взаєморозуміння та дружба народів і конфесій.  

Метою виступу є переконання вороже налаштованих британців в 

тому, що іслам не має нічого спільного з тероризмом та екстремізмом, 

а навпаки, є дуже цінним культурним і духовним утворенням, мета 

якого, як і інших миролюбних релігій, – зробити життя людей чисті-

шим і прекраснішим. Завданнями виступу тому є такі: 

1. Залучити на свій бік якомога більше людей, особливо підростаю-

чого покоління, створивши коло «своїх». 

2. Сформувати позитивний образ ісламу й мусульманських народів і 

негативне уявлення про «чужих», які звинувачують іслам в екстремізмі. 

3. Продемонструвати особисту відповідальність у вирішенні питання 

щодо усунення міжетнічного антагонізму. 
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4. Створити позитивний емоційний фон, який сприятиме більш  

успішній комунікації. 

Стратегія кооперації, а також тактика формування емоційного  

настрою, є основоположними в цьому виступі, зважаючи на специфіку 

висвітлюваної проблеми. Прем’єр-міністру необхідно сформувати 

позитивне ставлення аудиторії до мусульманських народів та ісламу як 

до релігії, що пропагує мир і дружнє ставлення до всіх націй. 

Оратор формує в аудиторії позитивне сприйняття релігійної віри в 

цілому та мусульманської релігії зокрема. Він визначає релігію як  

«a thriving part what makes a cohesive community», «а crucial motivator of 

millions of citizens around the world», «an essential non-governmental way 

of helping to make society work», а також говорить, що релігійна віра 

«може багато привнести в суспільне середовище» – «has much to 

contribute to the public sphere». 

Повторне вживання серії лексичних одиниць із позитивною коно-

тацією («understanding», «tolerance», «dialogue», «multilateralism», 

«moderation», «modernity») для опису ісламської віри дозволяє оратору 

створити позитивний образ ісламу як демократичної та цивілізованої 

релігії. 

Прем’єр-міністр акцентує важливість підростаючого покоління, 

вимагає окремої уваги, особливо в плані морального й духовного  

виховання: «Muslims, especially younger ones», «I was asked [...] by a 

young person». Апелюючи до батьківських почуттів британців, оратор 

поширює думку про те, що саме від молоді залежить майбутнє нації й 

усього світу, тому дуже важливо виховати їх в атмосфері доброзичли-

вості й терпимості. 

Прем’єр-міністр намагається показати те, що держава, країна та 

жителі Британії – одне ціле. Так проявляється тактика інтеграції, сенс 

використання якої полягає у формуванні кола «своїх» задля створення 

сприятливого емоційного фону для безперешкодного навіювання твер-

джень. 

Використання особового займенника першої особи множини «we», 

присвійного прикметника «our» та об’єктного «us» дозволяє оратору 

долучитися до наближених до аудиторії, показати, що він вважає себе 

частиною народу: «we can explore», «We have successful Muslims», «We 

have our first Muslim MPs», «our first Muslim MPs», «our national life», 

«give us», «urge us», «They are asking us». Це імпліцитно передбачає на 

увазі і відповідну, тотожну його інтенції реакцію аудиторії – довіру й 

кооперацію.  
Дискредитація агресорів простежується у вживанні лексики з нега-

тивною конотацією «crude», «warped», «violent», «extreme», 
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«unrepresentative»: «the crude and warped distortion of the extremists», 
«crude portrayals», «extreme and violent views», «small, unrepresentative 
groups», «voices of extremism», посилюється протиставленням побор-
никам істинного ісламу, які отримують позитивну характеристику й 
описуються як «true», «authentic»: «true essence of religious belief», 
«true faith», «the authentic voices of Islam». Симпатії оратора однознач-
но на стороні прихильників мирного та спокійного існування. 

Прем’єр-міністр показав себе хорошим оратором, якщо володіє та-
ктичними риторичними прийомами переконання. Оратор продемонст-
рував важливість власної ролі у висвітленні та вирішенні проблеми 
ворожого ставлення британців до ісламського світу. Оперуючи такими 
поняттями, як «віра» («faith»), «істинність» («truth»), «повага» («respect»), 
«співпраця» («partnership»), прем’єр торкнувся почуттів, що відпові-
дають характеристикам, які є невід’ємними для кожного англійця, 
який шанує свою країну, поважає її традиції. Використовуючи прийом 
синтаксичного повтору, оратор провів серію «психологічних атак», 
спрямованих на навіювання та закріплення висунутих ідей і, в такий 
спосіб, підвів аудиторію до думок та ідей, які він сам поділяє. 

У цьому виступі Т. Блер відкрито висловлює свої почуття не просто 
як логічно обґрунтоване сухе зауваження з приводу антагоністичної 
тенденції, але як особисте переживання. Оратор використовує форму-
ли причетності, показуючи особисту зацікавленість, а також емоційно 
й конотативно забарвлену лексику для формування правильного, не-
обхідного загального настрою та думки. Враховуючи складність, 
пов’язану з рівнем довіри аудиторії, оратор підкріплює свої слова ци-
татами, закріплює ефективність виступу різного роду повторами, син-
таксичними й лексичними, а також перифразами, літотою, варіюван-
ням синонімічних виразів. 
 
 
УДК 81’255.4 

Любенко О. В. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ АВТОРА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ 
 

Останнім часом значну увагу лінгвістів привертає питання вивчення 
індивідуального стилю автора. Цікавий теоретичний матеріал, спрямо-
ваний на дослідження специфіки авторського стилю, представлений  
у роботах В. В. Виноградова, І. В. Арнольд, М. Ю. Скребнева,  
А. В. Фьодорова, М. П. Брандеса, Р. О. Якобсона, Ю. Н. Тинянова,  
М. М. Бахтіна, В. М. Жирмунського та багатьох інших учених. 
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У теорії тексту індивідуальний стиль автора визнається «одним із 

найважливіших якісних ознак у виявленні різновидів тексту та прояв-

ляється не тільки в інтерпретаційних планах тексту, але й у його мов-

но-стилістичному оформленні». 

Проблема виявлення особливостей індивідуального стилю найбільш 

значуща в дослідженні художнього та публіцистичного текстів, оскі-

льки публіцистичний текст близький до художнього за типом зобра-

ження. Водночас «проблема авторської індивідуальності досить актуа-

льна для наукового тексту». 

У «Короткому словнику літературознавчих термінів» Л. Тимофєєва 

та Н. Венгерова ми знаходимо таке визначення поняття «авторський 

стиль»: «сукупність основних ідейно-художніх особливостей творчості 

письменника, що повторюються в його творах, основні ідеї, які визна-

чають світогляд письменника та зміст його творів, коло сюжетів і  

характерів, які він зазвичай зображує, типові для нього художні  

засоби, мова». 

Ідіостиль пов’язаний із системою мовностилістичних засобів, хара-

ктерних для творчої манери певної мовної особистості автора. За сло-

вами І. В. Арнольд, «концентруючи увагу на особливостях і взаємодії 

вибору образів, вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конс-

трукцій, ритму і т. д., тобто, вивчаючи конотативні значення та їхню 

роль у здійсненні різних функцій мови, ми можемо глибше проникнути 

в суть твору і скласти собі уявлення про світогляд і настрої письмен-

ника. У цьому глибокому й тонкому розумінні та співпереживанні 

полягає роль читача». 

Ідіостилістику перекладу можна розглядати як одну з галузей  

художнього перекладу, призначену для того, щоб у перекладі творів 

вирішувати завдання, пов’язані з передачею індивідуального стилю 

автора. Приймаючи за аксіому той факт, що творчість «будь-якого 

великого письменника унікальна і неповторна», необхідно так само 

ставитись і до його індивідуального стилю, який є його своєрідним 

творчим почерком, індивідуальною манерою, завдяки якій читач відрі-

зняє його твори від творів, створених іншими авторами. 

Перекладач, проводячи аналіз тексту, може отримати доступ до 

«внутрішнього ментального лексикону людини через систему знаків 

природної мови». Як вражає Е. С. Кубрякова, для успішної передачі 

таких характеристик перекладач повинен уміти виявляти концепти, що 

складають суть «ментального лексикону» мовної особистості, що є 

своєрідними «оперативними змістовними одиницями пам’яті всієї 

картини світу, відображеної в людській психіці». 
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Авторський стиль письменника може характеризуватися власними 

особливостями на будь-якому мовному рівні, чи то на фонетичному, 

чи на синтаксичному, і, аби переклад вважався успішним, він повинен 

бути максимально близьким до оригіналу. Проте не всі особливості 

можна відтворити з точністю. На думку О. М. Линтвар, із ними відбу-

ваються певні трансформації: 

 деякий матеріал не передається, а просто відкидається; 

 деякий матеріал подається не в ідентичному до оригіналу  

вигляді, а заміненим; 

 додається новий матеріал, відсутній в оригіналі. 

Тому, як зазначає С. С. Беркнер, «велику проблему складає балан-

сування між точністю й використанням трансформацій. Якщо для 

певної стилістичної особливості не було знайдено відповідного еквіва-

лента й не було збережено його експресивні та образні характеристи-

ки, це призводить до втрати індивідуальності автора твору». 

Позитивне вирішення проблеми перекладу Ф. О. Шлеєрмахер вба-

чав у відтворенні «духу автора», що сьогодні ми, очевидно, назвали б 

авторським ідіостилем. Хоча задля досягнення цієї мети він пропону-

вав копіювати особливості мови оригіналу, що призводить до пору-

шення норм мови перекладу.  

Ідіостиль становить велику проблему в художньому перекладі, у 

процесі чого особливе місце займає максимальне збереження індивіду-

ального стилю автора, який може виражатися на будь-якому мовному 

рівні. Кожний мовний рівень, у свою чергу, має певні труднощі, що 

пояснюються особливостями мови оригіналу й мови перекладу. 

Т. А. Казакова пропонує певну класифікацію особливостей перек-

ладу художніх засобів вираження індивідуального стилю автора: 

1. Адекватна передача. 

2. Повне або часткове зникнення засобу. 

3. Зміна типу засобу вираження та/або технології його створення. 

4. Додавання перекладачем засобу вираження від себе. 

У ході дослідження й після опрацювання теоретичного матеріалу 

ми вирішили доповнити цю схему. І в результату отримали таку кла-

сифікацію, яка демонструє різні ступені збереження ефектів від повної 

передачі до втрати: 

І. Адекватна передача. 

ІІ. Повне або часткове зникнення засобу вираження як результат: 

1) об’єктивної неможливості перекладу; 

2) нерозуміння або неуваги з боку перекладача; 

3) свідомого рішення перекладача. 
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ІІІ. Зміна типу засобу вираження та/або технології його створення, 

щоб: 

1) адаптувати оригінал для сприйняття представником іншої  

культури; 

2) прикрасити текст. 

IV. Додавання перекладачем засобу вираження від себе. 

 

 

УДК 81’25 

Лютянська Н. І. 
 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ЛАКУН 

В АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Національно специфічні елементи в лексичних системах мов та ку-

льтур отримали різні назви серед дослідників. Одним із таких явищ є 

«лакуна». Лакунами називають відсутність в одній із мов номінацій 

для того чи іншого поняття в іншій мові. При цьому такі поняття ви-

никають через умови, що склалися в соціально-політичній, економіч-

ній та культурній сферах життя окремого народу. Власне термін «ла-

куна» було введено Ю. С. Степановим на позначення «пробілів або 

білих плям семантичної карти мови». 

Різновиди лакун вирізняються залежно від декількох факторів.  

Серед них: мовно-системна приналежність (міжмовні та внутрішньо-

мовні), позамовна зумовленість (мотивовані та немотивовані), ступінь 

абстрактності (предметні та абстрактні), тип номінації (номінативні та 

стилістичні). Лінгвокультурними ж лакунами є поняття, що виражають 

національно специфічні явища, характерні для окремої лінгвокультур-

ної спільноти.  

Лакуни перешкоджають досягненню взаєморозуміння між предста-

вниками різних культур. Існують різноманітні способи, які допомага-

ють уникнути труднощів, що створюються національно-специфічними 

та мовними відмінностями культур, що контактують. Уникнення  

вищезазначених труднощів є елімінацією лакун. Остання досягається 

за допомогою двох основних способів: заповненням та компенсацією. 

Заповнення лакуни є процесом розкриття деякого поняття, що нале-

жить культурі, чужій для реципієнта. Компенсацією є процес фіксації 

лакуни, під час якого використовуються лексичні одиниці, відсутні в 

мовній системі іншої мови, так звані компенсатори.  

Лакуни є основною причиною виникнення труднощів і під час про-

цесу перекладу, оскільки в мові перекладу відсутній відповідник через 
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відсутність у носіїв цієї мови об’єкта, що позначається (референта). 

Крім того, під час перекладу виникає необхідність передати не лише 

семантику окремого поняття, а й його національне та історичне забар-

влення.  

Розглянемо функціонування лінгвокультурних лакун в англомов-

ному мас-медійному дискурсі та способи їх перекладу. Англомовний 

мас-медійний дискурс надає всі умови для функціонування лакун, 

оскільки в ньому поширюється інформація, специфічна для окремої 

лінгвокультурної спільноти, а саме для британців чи американців.   

До способів перекладу лінгвокультурних лакун в англомовному 

мас-медійному дискурсі належать: 

 транскрипція або транслітерація (Congress – Конгрес, Senate – 

Сенат); 

 калькування (federal government – федеральний уряд, the Oval 

Office – овальний кабінет); 

 описовий переклад (Tory Cabinet Minister – член Ради міністрів 

від Консервативної партії Великої Британії, boiler room – установа з 

продажу незареєстрованих цінних паперів телефоном); 

 пошук відповідників шляхом підбору номінації, що близька за 

значенням (shopper – покупець, mentor – керівник, вихователь, think-

tank – «мозковий центр», «голова»). 

Отже, лінгвокультурні лакуни позначають національно специфічні 

поняття, властиві окремим лінгвокультурним спільнотам. Вони є чин-

никами, що ускладнюють процес перекладу. Способами ж перекладу 

лінгвокультурних лакун, поширених в англомовному мас-медійному 

дискурсі, виступають транскрипція або транслітерація, калькування, 

описовий переклад та пошук відповідників-аналогів у мові перекладу.  

 

 

УДК 81’25 

Медведєва А. А.  

 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ 

 

Аналізу перекладознавчих термінів приділяли значну увагу такі  

відомі перекладознавці, як А. Г. Вітренко, Л. Л. Нелюбін, В. І. Шадрін 

та інші. Проте d науковій літературі стосовно перекладу можна зустрі-

ти цілу низку термінів, які досить розпливчасто тлумачаться не тільки 

різними науковцями, але й у роботах одних і тих самих авторів. До 

таких термінів належать, наприклад, «стратегія» й «тактика» перекладу, 



Могилянські читання – 2015 

 

– 145 – 

а також «метод», «прийом» і «спосіб» перекладу. Достатньо розгорну-

тий аналіз терміна «стратегія перекладу» й «тактика перекладу» подає 

у своїй статті «Про стратегії перекладу» А. Г. Вітренко. Проте залиша-

ється нез’ясованим співвідношення цих понять.  

Щоб отримати більш конкретне уявлення про терміни, у першу 

чергу потрібно звернутися до «Тлумачного перекладознавчого словни-

ка» Л. Л. Нелюбіна як найбільш повного на сьогодні спеціального 

перекладознавчого довідкового видання, «яке містить 2 028 словнико-

вих статей, екстрагованих з 224 джерел» (переклад А. М.). За  

Л. Л. Нелюбіним, «метод» протиставляється «способу» та визначаєть-

ся не як об’єктивно існуюча закономірність, а як вироблювана люди-

ною цілеспрямована система взаємопов’язаних прийомів, що враховує 

вид та способи перекладу. Тут логічно навести визначення «прийому 

перекладу» за Л. Л. Нелюбіним: «Діяльність перекладача або конкре-

тні операції, викликані труднощами, що виникли в процесі перекладу» 

(переклад А. М.). Таким чином метод перекладу є більш загальним 

поняттям, ніж спосіб та вид.  

«Спосіб перекладу», за словником Л. Л. Нелюбіна, – «одна з осно-

воположних категорій науки про переклад. С. п. визначається, як 

об’єктивно існуюча закономірність переходу від однієї мови до іншої в 

процесі перекладацької діяльності» (переклад А. М.). Отже, метод 

перекладу фактично протиставляється та визначається через спосіб, 

що категорично заборонено робити під час укладання термінологічних 

словників. Досить важко сказати, з якого саме джерела Л. Л. Нелюбін 

екстрагував це визначення, проте майже дослівно та сама ідея присут-

ня в роботі Р. К. Міньяр-Бєлоручева «Теорія та методи перекладу».  

Протилежну точку зору можна знайти в монографії «Теорія та 

практика перекладу (німецька мова)» Т. Р. Кияка, А. М. Науменка та 

О. Д. Огуя: «За традиційним прийомом, модифікованим нашим термі-

ном «спосіб», трансформації реалізуються в перекладному тексті за 

допомогою відповідних способів (особливих прийомів щодо визначення 

мовних засобів, необхідних для адекватного перекладу), які допомага-

ють зберегти риси авторського стилю при відповідному відтворенні 

змісту перекладного тексту». 

Отже, за підручником Т. Р. Кияка, А. М. Науменка, О. Д. Огуя, 

«спосіб» та «прийом» є синонімічними поняттями (якщо не рівнознач-

ними) та слугують для реалізації трансформацій. Однак ця думка є 

досить суперечливою, оскільки,за словником Л. Л. Нелюбіна, транс-

формації – це один із методів, значить, можна зробити висновок, що 

спосіб та прийом слугують для реалізації методу. Ми знову дійшли 

висновку, що «метод» – поняття більш широке, ніж «спосіб». 
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Підтвердження думки, що поняття «способу» рівнозначне «прийому», 
можна знайти й у праці Л. С. Бархударова «Мова та переклад»: «Щоб 
виконати свою задачу, а саме відобразити існуючі закономірності 
перекладу, теорія перекладу має перш за все встановити співпадіння 
та розбіжності в способах вираження ідентичних значень в МО та в 
МП і на цій основі виявити найбільш типові способи подолання цих 
розбіжностей («перекладацькі прийоми»)» (переклад А. М.). 

Досить цікавим є факт, який Р. К. Міньяр-Бєлоручев зазначає в  
роботі «Теорія та методи перекладу», що спосіб перекладу – це «одна з 
основоположних стратегій науки про переклад» (переклад А. М.). 

Отже, якщо взяти до уваги ідеї всіх учених, роботи яких було розг-
лянуто в цій статті, то можна зробити такий висновок: метод, спосіб та 
стратегія перекладу є синонімічними поняттями. Проте для наукової 
літератури неприпустиме використання великої кількості синоніміч-
них понять із невизначеним обсягом значення. Отже, цілком очевидно, 
що термінотворення в сучасному перекладознавстві стало досить хао-
тичним явищем і вимагає контролю з боку компетентних фахівців, 
оскільки різне трактування одних і тих самих лексичних одиниць не-
припустиме, якщо мова йде про науковий стиль. 
 
 
УДК 81’342.9 

Науменко О. В. 

 

ІНТОНАЦІЯ В ПОЕТИЧНИХ 

ТВОРАХ РІЗНОСПОРІДНЕНИХ МОВ 
 

Мовленнєвий потік залежно від змісту розбивається послідовно на 
фрази, синтагми, такти, склади та звуки. Одним із засобів членування 
мовленнєвого потоку є інтонація. Інтонація складається з таких ком-
понентів: мелодика, ритм, темп, логічний наголос, пауза, тембр, сила 
голосу. Усі ці складові наявні в усному мовленні. На письмі інтонація 
виражається за допомогою інших засобів. Вони і є предметом цього 
дослідження. Дослідження виконано на матеріалі віршів відомих анг-
лійських, німецьких, українських та російських поетів про природу. 

Найпоширеніший і найпростіший спосіб передачі інтонації на  
письмі – це розділові знаки. Так, наприклад, кома означає коротку 
паузу, крапка – довгу паузу, знак оклику – експресивність мовлення 
тощо. У більшості творів знаки пунктуації розставляються відповідно 
до норм мови оригіналу. 

Українська поетеса Л. Костенко активно використовує розділові 

знаки. У її мініатюрі «Красива осінь вишиває клени», що складаєть-
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ся лише з двох строф по чотири рядки, знаходимо майже всі розділові 

знаки української мови: кома, крапка, двокрапка, тире, знак питання та 

знак оклику. 

Академік Л. В. Щерба писав, що існуюча система пунктуації далека 

від досконалості. Саме через цю недосконалість поети створюють 

власну авторську пунктуацію. Поява авторських розділових знаків 

зумовлена бажанням поетів донести до читачів почуття та настрої, які 

їх переповнювали під час написання твору.  

У кожного поета через індивідуальні психофізіологічні особливості 

темпераменту з’являються «улюблені» розділові знаки. Так, напри-

клад, у відомої російської поетеси А. Ахматової «улюбленим» знаком 

була крапка. Б. М. Ейхенбаум, аналізуючи ритміко-інтонаційну струк-

туру поезії А. Ахматової, відмічав, що звичайний знак – крапка – пере-

творюється в поетеси на виразний засіб. Саме крапка робить у її вір-

шах синтаксичний рух фраз надзвичайно випуклим та помітним.  

Доволі часто крапка буває єдиним розділовим знаком, який поетеса 

використовує в межах рядка або навіть цілої фрази.  

Деякі поети повністю чи частково відмовляються від розділових 

знаків. Так вони дають змогу читачам самостійно визначити поетичну 

інтонацію. Проте таке авторське рішення не завжди зрозуміле читачам. 

Позитивною реакція буде лише тоді, коли адресатом виявиться особи-

стість із багатою творчою фантазією, готова стати «співавтором» твору. 

Відмова від розділових знаків як художній прийом отримала популяр-

ність у західноєвропейській поезії. Російські та українські поети вико-

ристовують цей прийом значно рідше.  

Цей прийом використано у вірші англомовного поета Дж. Еллісона 

«The Nature of Nature». 

There’s one thing that’s certain in this big world of ours 

You can never count on things staying the same 

It’s an ever changing scenario this thing we call nature 

New rules are being applied to the game. 

У вірші англомовної поетеси Еллі Д. А. Воутерс «Two Faces of 

Winter» спостерігаємо відмову не лише від розділових знаків, а й від 

великої літери на початку рядків. 

six feet of more fresh snow and compressed  ice 

unusual warmer rain separates each dangerous slice 

today’s 7th foot of woolly snow was pilled  up 

for two Alaskan skiers their death  cup. 

У вірші німецького поета Дж. Ріхерта «Statistik» спостерігаємо ча-

сткову відмову від розділових знаків: крапки використано лише в кінці 
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строф. Проте поет повністю відмовляється від великої літери. Він не 

використовує її не лише на початку рядків, а й в іменниках, що є типо-

вим для німецької мови. Усі строфи складаються з одних і тих самих 

рядків, розташованих у різній послідовності. У кожній новій строфі 

додається додатковий рядок «nicht nur»: у першій – його нема, у другій – 

його вжито один раз, у третій – два, у четвертій – три. 

Перша строфа: 

auf den autobahnen 

sterben 

nachts 

frösche igel und hasen 

Четверта строфа: 

nicht nur 

auf den autobahnen 

sterben 

nicht nur 

nachts 

nicht nur 

frösche igel und hasen. 

Задля подолання «недосконалої» системи пунктуації, яка не дає 

змоги поетичній інтонації стати «голосом» почуттів, поети, окрім ав-

торської пунктуації, доволі ефективно використовують графічне відо-

кремлення, яке полягає в графічному виділенні окремих слів та слово-

сполучень, що несуть певне змістове та естетичне навантаження. 

«Стовпчик» та «сходинки» – різновиди графічного відокремлення.  

Розглянемо вірш німецького поета Райнера Малковскі «In der 

Laubenkolone»: 

Vor seiner frischgestrichenen Laube 

(hoffnungsvoll grün) 

der Schläfer: 

die entfaltete Zeitung 

auf dem Gesicht. 

 

Frieden. 

Frieden, 

wenn man die Augen schließt. 

Автор акцентує увагу на спокої, тому виокремлює це слово та вжи-

ває його двічі. 

Інтонація кожної мови своєрідна, хоча в мовленні аналізованих мов 

і можна знайти деякі спільні риси. Проте в російській та українській 
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мовах можливості інтонації як диференціатора змісту речення значно 

ширші, ніж в англійській та німецькій.  

На письмі інтонація виражається за допомогою одних і тих самих 

засобів: розділові знаки (наявність або ж відсутність) та графічне офо-

рмлення (стовпчикова та сходинкова графіка).  

 

 

УДК 81’23’374.4:[811.161.1+811.111]=161.1 

Стеванович Р. И. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

ЭВРИСТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Благодаря возникновению такого научного направления, как когнити-

визм, ставящего своей целью «изучение процессов, связанных с полу-

чением, обработкой, хранением и использованием, организацией и 

накоплением структур знания, а также формированием этих структур в 

мозгу человека», стало ясно, что разные виды языковой деятельности 

связаны с разными отделами головного мозга. 

Эвристика – наука о творческом мышлении – имеет много общего с 

когнитивной наукой, поскольку обе возникли как междисциплинарные 

науки на перекрестке психологии, логики, философии, кибернетики. 

Объектом исследования эвристики является исследование творческих 

возможностей ученых, их потенциала.  

Большая роль в познании отводится органам чувств. Процесс науч-

ного познания включает два уровня: чувственно-эмоциональный и 

рациональный. Уровни познавательной деятельности выражаются 

абстрактной терминологией. Чувственно-эмоциональный уровень – 

первичная ступень отражения действительности. На этом уровне ос-

новную роль играют органы чувств: зрение, слух, память, эмоции. 

Чувство сопровождает процесс познания. Компоненты чувственно-

эмоционального познания: ощущение, восприятие, представление – 

находят соответствующие отражение в английском языке. Ощущение – 

sensation – «отражение свойств предметов объективного мира, возни-

кающее при их непосредственном воздействии на органы чувств». 

Эвристическое значение термина sensation эксплицируется в англий-

ском толковом словаре «an immediate reaction to external stimulation of a 

sense organ». Этот термин образует синонимический ряд, характери-

зующий сенсорность ощущения: sensation, feeling, sense, sensibility. 
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Уровень действия ощущения характеризуют терминологические соче-

тания: sensation level, sensation threshold.  

Другим психологическим термином, отражающим чувственно-

эмоциональный уровень познания, является perception – «восприятие». 

Его эвристическая дефиниция, отражающая чувственное восприятие, 

выражается как «the process of knowing objects and objective events by 

means of the senses». Восприятие рассматривается в психологии как 

синтез ощущения. Термин perception, сочетаясь с прилагательным 

visual, образует терминологическое сочетание visual perception, кото-

рое характеризует визуальный аспект восприятия. Этот термин обла-

дает способностью к словопроизводству, образуя прилагательные 

perceptual, perceptive, perceptible, которые характеризуют качественную 

сторону восприятия. 

Третьим термином, характеризующим чувственно-эмоциональный 

уровень познания, является conception – представление – «наглядный 

образ предмета или явления, возникающий на основе прошлого опыта 

путем его воспроизведения в памяти или воображении». Эвристи-

ческое содержание данного термина представлено тремя дефиници-

ями: 1) the process of imagining or thinking; 2) the process of forming a 

concept; 3) a general idea. Синонимом термина conception в значении a 

general idea выступает термин concept – понятие, который обозначает 

результат процесса, представления, выраженный в формировании 

понятия, идеи. 

Другой уровень познания – рациональный – представляет собой 

более высокий уровень, основанный на логике мышления, для науки, 

главным образом, рациональное познание. Рациональный уровень 

познания представлен следующими ключевыми терминами: rational, 

reasoning, logic, judgement. 

Понятие «рациональный» определяется термином rational. Этот 

термин образует синонимический ряд, являясь его доминантой: ration-

al, reasonable, sensible. В отношении антонимии с термином rational 

находятся non-rational, irrational. На рациональном уровне существен-

ную роль играет термин reasoning – «рассуждение» – логический ход 

мысли, связанный с решением задач. Термин reasoning характеризует-

ся широкой сочетаемостью с прилагательными в постпозиции: logical, 

strict, correct, incorrect, inductive, deductive, heuristic, syllogistic, pro-

gressive, plausible, natural (reasoning.) Данные прилагательные класси-

фицируют виды мыслительных операций, на основе которых форми-

руются суждение, теории, гипотезы. Поиск решения задач выражает 

сочетание heuristic  reasoning. Термин reasoning выступает ядром в 

терминологических сочетаниях: power of reasoning – способность рас-
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суждать, reasoning process – процесс рассуждения. Личность, ведущая 

рассуждение, определяется термином reasoner – «резонер». Поскольку 

рациональный уровень познания связан с логикой мыслительных опе-

раций, на этом уровне фигурирует термин logic – логика. Термин logic, 

сочетаясь с прилагательными, образует терминологические сочетания, 

характерные для логического решения проблем: propositional logic, 

relational logic, quantificational logic, traditional logic. Термин logic 

является ядром словообразо-вательного гнезда: logical, logically, illogi-

cal, logician. Антонимом этого термина является illogical. 

Термин judgement – «суждение» – представляет собой одну из ло-

гических форм мышления. Его дефиниция, связанная с творческим 

процессом, представлена в развернутой форме: the act or process of the 

mind in comparing its ideas to find their agreement or disagreement and to 

ascertain truth. Отношения между сущностями окружающего мира 

человек оформляет в виде суждений. Термин judgement сочетается с 

прилагательными perceptual, rational, образуя терминологические 

сочетания: perceptual judgement, характеризует суждение, в основе 

которого лежат чувства, эмоции, а rational judgement определяет суж-

дение, вытекающее из логических категорий. 

Таким образом, ключевые термины и терминологические сочетания 

отражают внутренний механизм чувственно-эмоционального и рацио-

нального уровней познавательной деятельности. 
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